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Без бар'ераў

Інклюзіўны турызм
на Валожыншчыне

КАЛЕДЖЫ ЧАКАЮЦЬ АБІТУРЫЕНТАЎ
20 ліпеня распачаўся прыём дакументаў у ССНУ
На бюджэтную форму навучання ва
ўста но вы ся рэд няй спе цы яль най
адукацыі плануецца прыняць 25,5 тысячы чалавек і каля 14,5 тысячы — на
платную форму навучання.
Традыцыйна на ўзроўні сярэдняй спецыяльнай адукацыі з'явіліся новыя спецыяльнасці, звязаныя з эксплуатацыяй
іна ва цый на га аб ста ля ван ня, буду чай
кар'ерай у сферы высокатэхналагічных
вытворчасцяў, якія могуць зацікавіць абітурыентаў, — напрыклад, «эксплуатацыя
мехатронных сістэм прамысловага абсталявання», «арганізацыя тэхнічнага сэрвісу транспартных сродкаў», «вытворчасць
біятэхналагічнай прадукцыі», «арганізацыя гасцінічных паслуг». Іх распрацоўвалі
ў цеснай узаемасувязі з работадаўцамі,
таму пры навучанні спецыялістаў будзе задзейнічана найноўшае абсталяванне, якое
маюць вядучыя прадпрыемствы.
Традыцыйна ў абітурыентаў, якія жадаюць атрымаць сярэднюю спецыяльную

адукацыю, карыстаюцца попытам спецыяльнасці, звязаныя з медыцынай, дызайнам, цырульніцкім майстэрствам і дэкаратыўнай касметыкай, дашкольнай адукацыяй. У тых, хто паступае на дашкольную
адукацыю на базе дзявятых класаў, як
правіла, дастаткова высокія балы. Вельмі высокія прахадныя балы рэгіструюцца
штогод у Мінскім радыётэхнічным каледжы і Юрыдычным ліцэі БДУ.
Пры ём да ку мен таў рас пачы на ец ца
20 ліпеня і будзе весціся да 31 ліпеня
(на базе дзевяці класаў) і з 20 ліпеня да
12 жніўня (на базе адзінаццаці класаў).
Унутраныя ўступныя экзамены пройдуць
з 1 да 5 жніўня для тых абітурыентаў, якія
паступаюць на базе 9 класаў, з 13 да 15
жніўня — на базе 11 класаў. Да 7 жніўня
адбудзецца залічэнне на базе 9 класаў, да
17 жніўня — на базе 11. Пасля будзе працягвацца прыём на платную форму — да
14 і 18 жніўня адпаведна. Залічэнне будзе
доўжыцца да 16 жніўня на базе 9 класаў і
да 19 жніўня — на базе 11 класаў.

Трэба мець на ўвазе, што пастановай Міністэрства адукацыі ўстаноўлены
пералік найбольш запатрабаваных эканомікай спецыяльнасцяў, пры паступленні на якія ў ССНУ і ВНУ асобныя
катэгорыі абітурыентаў залічваюцца
без экзаменаў.
Пералік для ўстаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі ўключае 25 спецыяльнасцяў: у іх ліку «тэхналогія машынабудавання (па кірунках)», «горныя машыны і
абсталяванне (па кірунках)», «меліярацыя
і водная гаспадарка», «аграномія» і іншыя.
Без уступных выпрабаванняў на іх змогуць
паступіць абітурыенты, якія маюць рэкамендацыі воінскіх часцей, прайшлі тэрміновую ваенную службу (службу ў рэзерве)
у год прыёму або ў 2019 годзе. Пры гэтым
у пастанове агаворваецца, што ў дакуменце аб адукацыі ў абітурыентаў адзнакі па
прадметах уступных выпрабаванняў павінны быць не ніжэйшыя за шэсць балаў.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Інавацыйныя прасторы
для гомельскіх
школьнікаў
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Між тым сёння ў Гомелі
ў кругласу тачным рэжыме
пра цу юць над за вяр шэннем будаў ніц тва шко лы ў
21-м мікрараёне. Галоўная
задача — каб установа адукацыі была гатовая сустрэць
вучняў у новым навучальным
годзе.
Да ўзвя дзен ня школы ў
21-м мікрараёне Гомеля прыступілі яшчэ ў 2012 годзе. Аднак праз тры гады будоўля

была прыпынена з-за адсутнасці сродкаў, а пляцоўка закансервавана. Патрэба ў новай
установе адукацыі ў гэтым раёне новабудоўляў відавочная.
Бліжэйшая школа вымушана
працаваць у дзве змены: тут
вучыцца больш за 1,6 тысячы
школьнікаў пры праектнай магутнасці 960 месцаў.
На неабходнасці аднаўлення
будаўніцтва новай школы ў 21-м
мікрараёне засяродзілі ўвагу
гамяльчане пры правядзенні
акцыі «Ваша пытанне ПрэзіБудаўніцтва школы
ў 21-м мікрараёне
Гомеля.

дэнту». Тэма заставалася на
спецыяльным кантролі ў Адміністрацыі кіраўніка дзяржавы.
Праектная арганізацыя даследавала існуючыя канструкцыі даўгабуда і пацвердзіла іх
апорную здольнасць. Пасля
гэтага было прынята рашэнне
працягваць будаўніча-мантажныя работы. Сёлета будоўлю
«размарозілі».
На тэрыторыі пяці гек тараў плошча забудовы займае
больш за 4,6 гектара. У комплексе — будынкі самой школы, а таксама прызначаныя для
груп падоўжанага дня і пераходныя галерэі.
У адным з блокаў будуць
размешчаны спартыўныя залы, актавая і канферэнц-зала.
Праектам прадугледжаны сталоўка, бібліятэка, вестыбюльрэкрэацыя для школьных мерапрыемстваў. Асобныя кабінеты
будуць абсталяваны лінгафоннымі сістэмамі — аўдыя-, відэаі мультымедыйнымі сродкамі.

Новая ўстанова адукацыі
разлічана на 765 навучэнцаў.
У будынках з пераходнымі галерэямі размесцяцца 33 класы
трох паралеляў. Праектам прадугледжана навучанне ў школе
інвалідаў-калясачнікаў. Дарэчы, безбар'ернае асяроддзе
забяспечана ў поўным аб'ёме.
Шырокія калідоры і дзверы дадуць ім магчымасць бесперашкодна перасоўвацца ў будынку. У школе будзе працаваць
басейн з вялікай і малой чарамі. Каля будынка размесцяцца валейбольны і футбольны
стадыёны, бегавая дарожка і
асобная пляцоўка для групы
падоўжанага дня.
Ця пер агуль на будаў ні чыя
работы на аб'екце практычна
завершаны. На сёння працягваюцца спецыялізаваныя: адстройванне, мантаж сантэхнікі
і электрыкі, добраўпарадкаванне прылеглай тэрыторыі.
Наталля КАПРЫЛЕНКА.
Фота Ганны ПАШЧАНКА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Генсек ААН ініцыяваў
«новы глабальны дагавор»
Антоніу Гутэрыш прапанаваў маштабную ініцыятыву па барацьбе з
няроўнасцю, мэтай якой
будзе стварэнне больш
спра вяд лі ва га све таўладкавання на планеце.
«Новы глабальны дагавор» ён прадставіў, выступаючы з лекцыяй, прысвечанай
памяці Нэльсана Мандэлы. «Пандэмія каранавіруса выявіла сумны разрыў паміж уласнымі інтарэсамі і інтарэсамі
грамадства, а таксама вялізныя прабелы ў структурах
кіравання і этычных рамках», — заявіў генеральны сакратар. — Каранавірус параўноўваюць з рэнтгенаўскім
праменем, які выяўляе расколіны ў далікатным шкілеце
грамадстваў, якія мы пабудавалі. Ён высвечвае паўсюдныя памылкі і хлусню. Хлусню пра тое, што свабодныя
рынкі могуць забяспечыць ахову здароўя для ўсіх, выдумку аб тым, што неаплатная работа па догляду — гэта
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не работа, ілюзію таго, што мы жывём у пострасісцкім
свеце, міф пра тое, што ўсе мы ў адной лодцы. На самай
справе, хоць усе мы апынуліся ў адным моры, відавочна,
што адны барозняць яго на суперяхтах, у той час як другія
чапляюцца за абломкі», — падкрэсліў Гутэрыш.

ААЭ першыя ў арабскім свеце
адправілі зонд да Марса
Аўтаматычны спадарожнік Чырвонай планеты вагой
1,3 тоны быў запушчаны амерыканскай ракетай H-2A з
японскага касмадрома Танегасіма. Ён прызначаны для
даследавання марсіянскай атмасферы і клімату. Зонд пад
назвай «Hopэ» ( «Надзея») павінен пераадолець шлях у
500 мільёнаў кіламетраў і дасягнуць Чырвонай планеты
ў лютым 2021-га, калі будзе адзначацца 50-годдзе стварэння Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. ААЭ валодаюць
абмежаваным вопытам стварэння касмічных караблёў,
але рашуча ўзяліся за справу, якая пакуль атрымлівалася
толькі ў ЗША, Расіі, Еўрасаюза і Індыі. Інжынеры з ААЭ,
падрыхтаваныя амерыканскімі экспертамі, распрацавалі
і пабудавалі надзвычай складаны зонд за шэсць гадоў.

Экасцежка
ў форме знака бясконцасці,
аграсядзібы, тактыльныя карты
Гэтыя і іншыя паслугі для людзей з абмежаванымі магчымасцямі прапануюць
у філіяле «Турыстычны інфармацыйны і рэкрэацыйны цэнтр», які 17 ліпеня
ўрачыста адкрылі ў Валожыне. Цяпер
інваліды могуць два-тры дні адпачыць
у безбар'ерным асяроддзі разам са сваімі суправаджаючымі.
Установа на Міншчыне створана ў межах
праекта «Валожын без бар'ераў: умацаванне
магчымасцяў аказання сацыяльных і рэкрэацыйных паслуг для людзей з інваліднасцю».
І гэта яшчэ адзін важны крок на шляху будаўніцтва даступнага асяродку для інвалідаў, што, у сваю чаргу, з'яўляецца адным
са складнікаў закона «Аб правах інвалідаў
і іх сацыяльнай інтэграцыі». Дакумент яшчэ
не прыняты, а яго кірункі ўжо рэалізуюцца,
заўважыла падчас адкрыцця філіяла Ірына
КАСЦЕВІЧ, міністр працы і сацыяльнай
абароны:
— Толькі 69 % сацыяльнай сферы маюць
элементы даступнага асяроддзя. Аднак мы
кажам не пра элементы, а пра стапрацэнтную
даступнасць. Планка досыць высокая, аднак
агульнымі намаганнямі, пэўна, справімся.
Ін клю зіў ная ту рыс тыч ная эка ла гіч ная
сцежка — унікальны аб'ект, змешчаны ў Налібоцкай пушчы і выкладзены спецыяльным
пакрыццём для зручнага наведвання людзьмі
на калясках. Уздоўж маршруту ў выглядзе
знака бясконцасці працягласцю 1,2 кіламетра
змешчаны тры альтанкі, сем лавак, тры спецыяльныя біятуалеты. Тут жа ёсць дзевяць інфармацыйных шчытоў з тактыльнымі картамі, а ўсе звесткі дублююцца шрыфтам Брайля
для невідушчых і слабавідушчых. Паслугі пяці
аграсядзіб таксама адаптаваны пад патрэбы
людзей з абмежаванымі магчымасцямі.
Праз рэкрэацыйны цэнтр будзе распаўсюджвацца інфармацыя пра аб'ек ты безбар'ернага асяродку, турыстычныя прадукты
і паслугі, якія існуюць у Валожынскім раёне.
Ва ўстанове маецца таксама канферэнц-зала
для правядзення прэзентацый і трэнінгаў —
памяшканне абсталявана спецыяльнымі прыладамі для патрэб інвалідаў. Можна ўзяць
напракат і турыстычныя ды спартыўныя прылады.
— Гэта ўнікальны праект, які не мае аналагаў нават у Еўропе. Інклюзіўны падыход
да рэалізацыі турызму ў цэлым, у тым ліку
з удзелам інвалідаў, — перакананы Уладзімір ПАТАПЕНКА, старшыня цэнтральнага
праўлення БелСІ. — І я рады, што нашымі
партнёрамі сталі і мясцовыя ўлады.
Ён выказаў спадзяванне, што гэты праект
надасць імпульс развіццю інклюзіўнага турызму і ў іншых рэгіёнах краіны, напрыклад
у Налібоцкай пушчы і Бярэзінскім біясферным запаведніку.
Ірына СІДАРОК.

Навукоўцы спадзяюцца, што ён дапаможа лепш зразумець, як і чаму Марс пазбавіўся большай часткі сваёй
атмасферы і вады. Да канца ліпеня на Чырвоную планету
павінны адправіцца яшчэ два касмічныя апараты — амерыканскі і кітайскі. Абодва нясуць на борце марсаходы.

Лізавета ІІ пасвяціла ў рыцары стагадовага
ветэрана Другой сусветнай вайны
Каралева Вялікабрытаніі адзначыла такім чынам
Томаса Мура, які сабраў больш за 32 мільёны фунтаў
стэрлінгаў для барацьбы з каранавірусам. Як паведаміла
BBC News, цырымонія прайшла на тэрыторыі Віндзорскага палаца. Гэта было першае афіцыйнае мерапрыемства з удзелам каралевы з часу ўвядзення абмежаванняў
з-за пандэміі. Ветэран заявіў, што гэта самы адметны
дзень у яго жыцці і для яго вялікі гонар прыняць такую
высокую ўзнагароду ад самой каралевы. Як перадае
Daіly Maіl, перад пачаткам цырымоніі Мур, які ходзіць з
апорай, пажартаваў, што калі б ён стаў на калена перад
каралевай, як таго патрабуюць традыцыі, то ўжо не змог
бы выпрастацца. Пасвяціць Мура ў рыцары прапанаваў
прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Борыс Джонсан, які заявіў,
што ветэран паказаў краіне «святло маяка ў часы туману
каранавіруса».

