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Скарыстайцеся 

вашым 

смартфонам, 

каб адсканаваць 

QR-код і ўбачыць 

больш фота.

Н
І ХАА» — азна чае «доб ры 

дзень» па-кі тай ску. 

Та кое шчы рае пры ві тан не 

гу ча ла дня мі ў ка бі не тах 

Жо дзін скай жа но чай гім на зіі. 

Сю ды з'е ха лі ся пе да го гі з роз ных 

школ, гім на зій, каб больш 

да ве дац ца пра гіс то рыю 

і куль ту ру Кі тая, аб мя няц ца 

во пы там вы ву чэн ня кі тай скай 

мо вы. Зра зу ме ла, што са мы мі 

аў та ры тэт ны мі су раз моў ні ка мі 

ў та кім вы пад ку бы лі са мі 

нось бі ты мо вы — жы ха ры да лё кай 

кра і ны.

Кі тай прад стаў ля лі за про ша ныя 

сту дэн ты з го ра да Лань чжоў, 

якія зай ма юц ца ў Бе ла рус кім 

дзяр жаў ным пе да га гіч ным 

уні вер сі тэ це імя Мак сі ма Тан ка. 

На су стрэ чу яны пры вез лі кніж ныя 

вы дан ні, рэ чы з мяс цо ва га 

ўжыт ку, на цы я наль ную воп рат ку.

Ад бы ла ся ці ка вая раз мо ва 

пра му зеі Кі тая і іна ва цыі, 

вы ву чэн не кі тай скай мо вы 

бе ла рус кі мі школь ні ка мі, раз віц цё 

бе ла рус ка га кі та яз наў ства. 

Жо дзін скія пе да го гі пра вя лі 

май стар-клас па вы ра бе 

кі тай скіх ліх та ры каў і су ве ні раў, 

упры го жа ных іе рог лі фа мі.

Па бы ваць на се мі на ры «Кі тай 

і Рэс пуб лі ка Бе ла русь» мне 

ўда ло ся дзя ку ю чы за пра шэн ню 

яго ар га ні за та раў — «Мінск ага 

аб лас но га ін сты ту та раз віц ця 

аду ка цыі» і ад дзе ла па аду ка цыі, 

спор це і ту рыз ме Жо дзін ска га 

гар вы кан ка ма.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.

сяб ры!
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