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Пра ект па вы ву чэн ні дзець мі 

бе ла рус кай мо вы ў гуль ня вой фор ме 
пад тры ма ла кам па нія Velcom

«Скар бон ка гуль няў» прай шла ў фі нал 

кон кур су Socіal Weekend 11: там пра ект 

атры маў не толь кі вы со кую ацэн ку жу ры, 

але і фі нан са вую пад трым ку ад кам па ніі 

Velcom, якая ад зна чы ла яго ў сва ёй 

спе цы яль най на мі на цыі «Па-бе ла рус ку».

Аў тар «Скар бон кі» — на стаў ні ца па чат ко-

вых кла саў з Мін ска На тал ля ГАЛ КО — мае 

больш як двац ца ці га до вы во пыт пра цы з дзець мі 

да школь на га і ма лод ша га школь на га ўзрос ту.

— Спа кон ве ку дзе ці ву чы лі ся ўся му, што ім 

спат рэ біц ца ў жыц ці, ме на ві та праз гуль ню, якая 

пе ра тва ра ла ся для іх у са праўд ную шко лу, — 

ад зна чае яна. — Я вы ра шы ла ска рыс таць гэ ты 

фар мат, каб да па маг чы дзе цям з са ма га ма лень-

ка га ўзрос ту па зна ё міц ца з бе ла рус кай мо вай і 

па лю біць яе гэ так са ма, як яны лю бяць гу ляць. 

Та му я вель мі ўдзяч ная ўсім, ка го мая ідэя пры-

цяг ну ла і пе ра ка на ла, за пад трым ку і да па мо гу. 

Спа дзя ю ся, што і дзе цям — га лоў ным суд дзям і 

кры ты кам — так са ма спа да ба ец ца вы нік.

Ад на з гуль няў, «Хто там?», на гад вае гуль ню 

ў аса цы я цыі і па шы рае слоў ні ка вы за пас. Гуль ня 

«Уся му свой час» да па ма гае за пом ніць дні тыд ня 

і наз вы ме ся цаў, зна ё міць з пры кме та мі роз ных 

по раў го да і пры каз ка мі пра іх. У гуль ні «Хо ван кі 

з гно мам» дзе цям пра па ну юц ца карт кі з ад ноль-

ка вы мі гно мі ка мі. На ад ва рот ным ба ку кар так 

ёсць част кі слоў, якія трэ ба склас ці. Гуль ні мож на 

вы ка рыс тоў ваць на за ня тках у дзі ця чых сад ках і 

шко лах, а так са ма гу ляць у іх до ма, усёй сям' ёй. 

У про да жы яны па він ны з'я віц ца ў ве рас ні.

Кам па нія Velcom ужо шмат га доў рэа лі зуе роз-

ныя пра ек ты па пад трым цы бе ла рус кай куль ту ры 

і мо вы. Пры кла дам та го, якім пос пе хам мо гуць ка-

рыс тац ца бе ла рус ка моў ныя пра ек ты, ары ен та ва-

ныя на шы ро кую аў ды то рыю, вы сту пі лі «Бе ла рус-

кія ўік-эн ды» — па ка зы су свет на га кі но ў пра фе-

сій най агуч цы на бе ла рус кую мо ву ў кі на тэ ат рах 

Мін ска і ін шых га ра доў. Пры пад трым цы Velcom 

гэ ты пра ект па спя хо ва раз ві ва ец ца ўжо дру гі год. 

На пя рэ дад ні но ва га на ву чаль на га го да ка ман да 

«Бе ла рус кіх ўік-эн даў» пад рых та ва ла для ма лень-

кіх гле да чоў пры ем ны сюр прыз — маг чы масць 

па гля дзець но вы фільм «Мой ся бар жы ра фа» 

(Ні дэр лан ды) на бе ла рус кай мо ве. Спе цы яль на 

да прэм' е ры бы ла вы да дзе на і кні га-раз ма лёў ка 

«Мой ся бар жы ра фа ў Бе ла ру сі».

Да рэ чы, кам па нія Velcom вы ра шы ла пад тры-

маць і но вы кон курс са цы яль ных пра ек таў — 

Socіal Weekend 12. Най леп шы пра ект у на мі на цыі 

«Па-бе ла рус ку» атры мае ад Velcom 10 ты сяч 

руб лёў. Пры ём за явак на кон курс пра цяг ва ец ца 

да 30 ве рас ня, а фі нал ад бу дзец ца 20 снеж ня.

1 ве рас ня за школь ныя пар ты ў кра і-

 не ся дуць 110 ты сяч пер ша клас ні-

каў. Агуль ная ж коль касць школь-

ні каў упер шы ню за апош нія дзе сяць 

га доў пе ра вы сіць міль ён ча ла век. 

Ва ўста но вах агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі бу дуць на ву чац ца 1 міль ён 

110 ты сяч вуч няў (на 116 ты сяч 

больш, чым бы ло ў па пя рэд нім го-

дзе). 72,3 ты ся чы школь ні каў бу дуць 

пад во зіць да мес ца ву чо бы 1,5 ты ся-

чы школь ных аў то бу саў.

На ву чэн цаў ча ка юць 3038 уста ноў 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі, тры з якіх 

ад кры юц ца 1 ве рас ня: у Мін ску, Баб руй-

ску і ў вёс цы Ляс коў ка Мінск ага ра ё на.

Пер шы ўрок у но вым на ву чаль ным 

го дзе бу дзе пры све ча ны Го ду ма лой ра-

дзі мы. Яго тэ ма «Мне вы па ла шчас це 

тут на ра дзіц ца». Да рэ чы, ця пер на ўсіх 

сту пе нях агуль най ся рэд няй аду ка цыі 

ўста наў лі ва ец ца ад ноль ка вая коль касць 

га дзін на вы ву чэн не бе ла рус кай і рус кай 

моў. Маг чы масць вы ву чаць асоб ныя ву-

чэб ныя прад ме ты на па вы ша ным уз роў ні 

бу дзе як у ся рэд ніх шко лах, так і ў гім на-

зі ях — і на дру гой, і на трэ цяй сту пе нях 

на ву чан ня.

У V—VІІ кла сах гім на зій за ха ва на 

коль касць га дзін на вы ву чэн не за меж-

най мо вы (5 га дзін у ты дзень). У та кім жа 

аб' ёме вы ву чаць за меж ную мо ву мож на 

ў V—VІІ кла сах ба за вых і ся рэд ніх школ.

А ў 10-х кла сах з'я віц ца «Пра цоў нае 

на ву чан не». Шэсць га дзін на ты дзень 

вуч ні агуль на аду ка цый ных кла саў бу-

дуць за свой ваць ра бо чыя пра фе сіі аль бо 

не па срэд на ў шко ле, аль бо, пры ад сут-

нас ці та кой маг чы мас ці, на ба зе пра фе-

сій на-тэх ніч ных, ся рэд ніх спе цы яль ных 

ці вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў. Мі-

ніс тэр ства аду ка цыі пад рых та ва ла пры-

клад ны спіс пра фе сій, якія пра па ну ец ца 

за свой ваць вуч ням 10-х кла саў, ад нак 

кан чат ко вае ра шэн не бу дуць пры маць 

мяс цо выя ор га ны ўла ды з улі кам маг-

чы мас цяў на ву чан ня і за па тра ба ва нас ці 

пэў ных спе цы я ліс таў не па срэд на ў рэ гі ё -

нах. У пе ра лік увай шлі, на прык лад, та -

кія пра фе сіі, як ка сір, па ка ёў ка, бар мен, 

бе тон шчык, ган чар, ві за жыст, май стар 

па ма ні кю ры і пе ды кю ры, да яр, по вар, 

афі цы янт, ра бо чы зя лё на га бу даў ніц тва, 

элект ра ман цёр, швач ка, му ляр, тын коў-

шчык, пяч нік, апе ра тар элект рон на га на-

бо ру... Ёсць і та кія эк за тыч ныя пра фе сіі, 

як дэ ман стра тар пры чо сак, дэ ман стра-

тар адзен ня, ма дэль і на ват жы ва пі сец. 

Па шэ ра гу пра фе сій па за кан чэн ні на ву-

чан ня вы пуск ні кам бу дзе пры свой вац ца 

ква лі фі ка цый ны раз рад.

З'я вяц ца на стар шай сту пе ні шко лы 

так са ма і про філь ныя аграр ныя кла сы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У НА ВУ ЧАЛЬ НЫ ГОД — З НО ВЫ МІ ПЛА НА МІ

У но вым на ву чаль ным го-

дзе ка ля 15 ты сяч школь-

ні каў бу дуць на ву чац-

ца на бе ла рус кай мо ве. 

У аб лас ным цэнт ры па вя лі-

чы ла ся коль касць пер ша-

клас ні каў, якія пой дуць у 

бе ла рус ка моў ныя кла сы.

З кож ным го дам бе ла рус-

ка моў ных вуч няў ста но віц-

ца больш, кан ста туе за вуч 

СШ № 32 г. Грод на Ва лян ці на 

БАГ ДА НО ВІЧ. Быў час, ка лі 

ах вот ных ву чыц ца на род най 

мо ве мож на бы ло пе ра лі чыць 

па паль цах. Адзін-два ча ла ве кі 

на ўсю шко лу. Але і та ды на ву-

чаль ная ўста но ва за бяс печ ва-

ла ву чэб ны пра цэс у ін ды ві ду-

аль ным па рад ку.

— У нас, у ад па вед нас ці з 

Кан сты ту цы яй, дзве дзяр жаў-

ныя мо вы, та му на ват ка лі 

адзін ву чань вы ка заў жа дан не 

на ву чац ца на бе ла рус кай, мы 

гэ та пра ва рэа лі зу ем. На стаў-

нік зай ма ец ца з вуч нем асоб на 

па кож ным прад ме це, згод на з 

рас кла дам за ня ткаў, але ў ін-

шым па мяш кан ні. Праб лем з 

гэ тым не бы ло, — ка жа за вуч.

У стар шых кла сах за ня ткі 

ідуць па-ра ней ша му, ін ды ві-

ду аль на. А вось у па чат ко вай 

шко ле ўжо на ме ціў ся пра грэс —

тут сфар мі ра ва ны паў на-

 вар тас ныя кла сы. Праў да, яны 

не вя лі кія, па 6-9 ча ла век (уся-

го 25 вуч няў). Але ў гэ тым на-

ву чаль ным го дзе пер ша клас ні-

каў бу дзе ўжо 10 ча ла век. Гэ та 

са мы вы со кі на бор за апош нія 

дзе сяць га доў.

— З чым звя за на та кая 

тэн дэн цыя? Ма быць, з тым, 

што ў бе ла рус ка моў ных дзя-

цей ёсць бу ду чы ня, — раз ва-

жае Ва лян ці на Баг да но віч. — 

У вы шэй шых на ву чаль ных 

уста но вах ад кры ва юц ца 

фа куль тэ ты з вы кла дан нем 

на бе ла рус кай мо ве, ня ма 

праб лем і з ЦТ, лю бы прад-

мет мож на зда ваць на дзвюх 

мо вах па вы ба ры — рус кай 

ці бе ла рус кай. Ды і ўво гу-

ле мно гія вы клад чы кі ў ВНУ 

свае дыс цып лі ны вы кла да-

юць па-бе ла рус ку. Ёсць та кія 

ў Гро дзен скім ме ды цын скім 

уні вер сі тэ це, Гро дзен скім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя 

Ян кі Ку па лы. Гэ та доб ра пра-

цуе на прэ стыж род най мо вы, 

па шы рае ко ла бе ла рус ка моў-

най аў ды то рыі.

Знач ную ро лю ады гры-

 вае і па зі цыя баць коў. Яны 

ў пер шую чар гу вы зна ча юць, 

на якой мо ве бу дзе ву чыц ца 

іх дзі ця. І па чы на ец ца гэ ты 

шлях на ват не са шко лы, а 

з дзі ця ча га сад ка. Як па ве-

да мі ла га лоў ны спе цы я ліст 

га лоў на га ўпраў лен ня аду-

ка цыі Гро дзен ска га абл вы-

кан ка ма Іры на МА ЛЕ ВІЧ, 

у трох да школь ных уста-

но вах го ра да пра цуе дзе-

вяць бе ла рус ка моў ных груп.

А ўся го па воб лас ці та кія гру-

пы на вед ва юць во сем ты сяч 

да школь ні каў. Баць кі ўсё час-

цей вы бі ра юць для сва іх дзя-

цей на ву чан не на бе ла рус кай 

мо ве. Мно гія ў сям'і так са ма 

раз маў ля юць па-бе ла рус ку.

— Сён няш нія баць кі ву чы-

лі ся ў той час, ка лі ад быў ся 

пе ра ход на дзяр жаў ную бе ла-

рус кую мо ву — быў пе ры яд, 

ка лі амаль усе шко лы бы лі 

бе ла рус ка моў ныя, у тым лі ку 

і на ша, — ад зна чае Ва лян ці на 

Баг да но віч. — Та му і па зі цыя 

баць коў та кая: мы ву чы лі род-

ную мо ву, і дзе ці аба вя за ны 

гэ та ра біць, кож ны гра ма дзя-

нін па ві нен ве даць сваю род-

ную мо ву.

Не сак рэт, што не ка то рыя 

баць кі ро бяць та кі вы бар з-за 

ма ла коль кас нас ці бе ла рус-

ка моў на га кла са. Гэ та да во-

лі слуш ны ар гу мент для тых, 

хто хо ча больш ін ды ві ду аль-

на га па ды хо ду да на ву чан ня. 

Ка лі ў звы чай ных кла сах па 

28—30 вуч няў, то ў бе ла рус-

кім кла се іх 10. За вуч шко лы 

ад зна чы ла, што ме на ві та ў ма-

ла коль кас ных кла сах больш 

алім пі яд ні каў. Да та го ж, ка лі 

ву чань умее ду маць на дзвюх 

мо вах, яму по тым пра сцей да-

ец ца ава лод ван не ін шы мі — 

за меж ны мі — мо ва мі.

Аб па пу ляр нас ці род най мо-

вы свед чыць і тое, што ка ля 

дзвюх ты сяч вы пуск ні коў Гро-

дзен шчы ны сё ле та зда ва лі 

ЦТ ме на ві та на бе ла рус кай і 

па ка за лі най леп шыя вы ні кі па 

кра і не.

— Мы да во лі па тра ба валь-

на ста вім ся да пад бо ру кад-

раў, як у дзі ця чых сад ках, так 

і шко лах, — за зна чае Іры на 

Ма ле віч. — Вы ха ва це лі і пе-

да го гі па він ны не толь кі доб-

ра ва ло даць бе ла рус кай мо-

вай, але і ве даць гіс та рыч ную 

спад чы ну на шай кра і ны, куль-

тур ныя і ду хоў ныя тра ды цыі 

бе ла ру саў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ЁСЦЬ БУ ДУ ЧЫ НЯ...

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь вы каз вае спа чу ван не сям'і і бліз кім у су-

вя зі са смер цю БА БІЧ Нэ лі Фё да раў ны, бы ло га 

ды рэк та ра ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст-

ва «Ма гі лёў са юзд рук».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

До нальд Трамп па гра жае 
вы вес ці ЗША са скла ду СГА

Прэ зі дэнт ЗША, які пры трым-

лі ва ец ца пра тэк цы я нісц кіх по-

гля даў, пе ра ка на ны, што ар га-

ні за цыя прад узя та ста віц ца да 

ЗША. Дня мі ён за явіў, што за-

клю ча ны ў 1994 го дзе да га вор 

аб ства рэн ні Су свет най ганд лё-

вай ар га ні за цыі быў най гор шым 

ганд лё вым па гад нен нем у гіс то рыі, хоць ад на ча со ва пры-

знаў, што ў шэ ра гу дыс пу таў у рам ках СГА ЗША атры ма лі 

верх. Ад на ча со ва Ва шынг тон бла кі руе пры зна чэн не но-

вых суд дзяў у струк ту ру Су свет най ганд лё вай ар га ні за цыі 

па вы ра шэн ні ганд лё вых спрэ чак, што па тэн цый на мо жа 

па ра лі за ваць гэ тую сіс тэ му. Ганд лё вы прад стаў нік ЗША 

Ро берт Лай тхай зер так са ма аб ві на вач вае СГА ў тым, што 

гэ тая ар га ні за цыя ро біць за мах на су ве рэн насць ЗША.

Ца на на наф ту пай шла ўверх 
на фо не змян шэн ня па ста вак з Іра на

Су свет ныя цэ ны на наф ту рас туць знач ны мі тэм па-

мі на фо не па сту по ва га зні жэн ня экс пар ту сы ра ві ны з 

Іра на. Мно гія наф та выя кам па ніі ўжо згорт ва юць сваё 

су пра цоў ніц тва з Тэ ге ра нам з-за бу ду чых санк цый ЗША. 

Кошт ліс та па даў скіх ф'ю чар саў на наф ту мар кі Brеnt 

пе ра вы сіў 78 до ла раў за ба раль, ца на каст рыч ніц кіх 

ф'ю чар саў на наф ту мар кі WTІ — 70 до ла раў. На гэ тым 

тыд ні га зе та Wаll Strееt Jоurnаl, спа сы ла ю чы ся на ўлас-

ныя кры ні цы, па ве да мі ла, што па стаў кі наф ты з Іра на на 

су свет ны ры нак зні жа юц ца больш хут кі мі тэм па мі, чым 

ча ка ла ся, па ме ры на блі жэн ня тэр мі наў ус туп лен ня ў сі лу 

санк цый ЗША. Гэ ты факт вы клі кае раз губ ле насць 

удзель ні каў рын ку і пры му шае лі чыць, што ў хут кім ча-

се кошт сы ра ві ны пе ра вы сіць $80 за ба раль. Ана лі ты кі 

праг на зу юць, што ўжо ў ве рас ні экс парт наф ты з Іра на 

па мен шыц ца да 1,5 міль ё на ба ра ляў у су ткі. Для па раў-

на ння: у чэр ве ні гэ ты па каз чык быў роў ны 2,3 міль ё на 

ба ра ляў.

Боль шасць жы ха роў ЕС су праць 
се зон на га пе ра во ду га дзін ні каў

Ка ля 84 пра цэн таў жы ха роў Еў ра са ю за ха це ла б 

спы нен ня пе ра во ду га дзін ні каў на лет ні і зі мо вы час, 

свед чаць па пя рэд нія вы ні кі апы тан ня гра мад скай дум-

кі, пра ве дзе на га Еў ра ка мі сі яй. Еў ра пар ла мент у лю тым 

пры няў рэ за лю цыю, якая за клі кае Еў ра ка мі сію спы ніць 

прак ты ку пе ра во ду га дзін ні каў на той пад ста ве, што 

шмат лі кія на ву ко выя да сле да ван ні не змаг лі да ка заць 

якіх-не будзь ста ноў чых на ступ стваў гэ та га, але па ка-

за лі на іс на ван не не га тыў ных на ступ стваў для зда роўя 

ча ла ве ка, сель скай гас па дар кі і бяс пе кі да рож на га ру-

ху. Дэ пу та ты за клі ка лі ЕК пра вес ці дак лад ную ацэн ку 

мер лет ня га ча су, вы ка заў шы ся пры гэ тым за за ха-

ван не адзі на га па ды хо ду на ўзроў ні ЕС. Дыс ку сія аб 

мэ та згод нас ці пе ра во ду стрэ лак га дзін ні каў рас па ча-

ла ся з мо ман ту ўвя дзен ня дзе ю чай прак ты кі. Да кан ца 

ХХ ста год дзя вы свет лі ла ся, што эка на міч ны эфект ад 

увя дзен ня лет ня га ча су ня знач ны. 


