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РА ЗУ МЕН НЕ ўстой лі ва га 
раз віц ця як прын цы по ва 

но ва га эта пу жыц ця ча ла ве чай 
цы ві лі за цыі да па ма гае 
па-но ва му зір нуць на ро лю 
аду ка цыі ў рэа лі за цыі ідэй 
гла баль най і на цы я наль най 
бяс пе кі, эка на міч най 
устой лі вас ці, эка ла гіч най 
цэ лас нас ці і са цы яль на га 
даб ра бы ту ўсіх і кож на га. 
Яск ра вым до ка зам гэ та му ста ла 
пра вя дзен не ў Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным пе да га гіч ным 
уні вер сі тэ це імя Мак сі ма 
Тан ка ме ды я фес ты ва лю 
«Га ла сы ма ла дых за ўстой лі вае 
раз віц цё — 2020».

— Ме ды я фес ты валь быў уклю-
ча ны ў план ме ра пры ем стваў 
Са ве та па ўстой лі вым раз віц ці 
на 2020—2021 га ды і з'яў ля ец ца 
част кай ма ла дзёж най кам па-
ніі «На су страч бу ду чы ні, якую 
мы хо чам», што пра хо дзіць у 
Бе ла ру сі у ме жах свят ка ван ня 
75-год дзя ААН, — па тлу ма чы ла 
на чаль нік ка ар ды на цый на га 
цэнт ра «Аду ка цыя ў ін та рэ сах 
устой лі ва га раз віц ця» БДПУ 
Іне са ЗУБ РЫ ЛІ НА.

Як ад зна чы ла су раз моў ні ца, 
ва ўні вер сі тэ це ад да ец ца вя лі кая 
ўва га асва ен ню бу ду чы мі пе да го-
га мі кам пе тэн цый у га лі не ўстой-
лі ва га раз віц ця і ўсве дам лен ня іх 
ро лі як па тэн цый ных муль ты плі-
ка та раў ідэй і прын цы паў устой лі-
ва га раз віц ця ся род на ву чэн цаў, 
баць коў і ка лег-пе да го гаў.

— Па між на шым уні вер сі тэ там, 
Мі ніс тэр ствам аду ка цыі і Офі-
сам Па ста ян на га ка ар ды на та ра 
ААН у Рэс пуб лі цы Бе ла русь сё ле-
та ў са ка ві ку быў пад пі са ны план 
ме ра пры ем стваў ма ла дзёж най 
кам па ніі «На су страч бу ду чы ні, 
якую мы хо чам», — пад крэс лі вае 
Іне са Зуб ры лі на.

На ме ды я фес ты валь пры еха-
лі на ву чэн цы, сту дэн ты і вы клад-
чы кі роз ных уста ноў аду ка цыі 
прак тыч на з усіх рэ гі ё наў кра і ны. 

Да та го ж да ан лайн-фар-
 ма та да лу чы ла ся вя лі кая коль-
касць удзель ні каў. Па вы ні ках 
экс перт най ацэн кі да пуб ліч на га 
пра гля ду і бы лі рэ ка мен да ва ныя 
19 з 43 за яў ле ных ра бот. Экс-
перт ная гру па ўсе ба ко ва змаг ла 
аца ніць і ада браць са мыя ці ка-
выя ві дэа сю жэ ты для су мес на га 
аб мер ка ван ня ўдзель ні ка мі 
ме ды я фес ты ва лю.

На мі на цыя «Бу ду чы ня, якую 
мы хо чам: ААН-75» бы ла звя за-
на з ад ным з са мых маш таб ных 
у гіс то рыі гла баль ных аб мер -
ка ван няў, па ча так яко му па клаў 
Ге не раль ны сак ра тар ААН Ан то-
ніу Гу тэ рыш, — аб мер ка ван нем 
бу даў ніц тва той бу ду чы ні, якой 
бы нам ха це ла ся. І зга да ная на-
мі на цыя ста ла яшчэ ад ным го ла-
сам гэ тай дыс ку сіі, у яе рам ках 
бы ла пра дэ ман стра ва на ра бо та 
ка ман ды ся рэд няй шко лы № 40 
Грод на з су гуч най наз вай «Бу ду-
чы ня, якую мы хо чам».

Ла гіч ным пра ця гам дыс ку сіі 
ста ла на мі на цыя «На су страч но вай 
эты цы Зям лі». Прэ ам бу ла тэкс ту 
Хар тыі Зям лі па чы на ец ца сло ва мі: 
«Мы жы вём у пе ра лом ны мо мант 
гіс то рыі Зям лі: час, ка лі ча ла вец тва 
па він на абраць сваю бу ду чы ню». 
Але трэ ба па мя таць, што пры-

му сіць змя ніць свае ма раль ныя 
пе ра ка нан ні і пе ра аца ніць каш-
тоў нас ці амаль не маг чы ма. До ка-
зам гэ та му ста лі прад стаў ле ныя ў 
на мі на цыі ра бо ты «Хар тыя Зям лі 
+20» (СШ № 3 Ор шы) і «На ві ны 
«Зя лё ная пят ні ца» (СШ № 14 
імя Я. М. Фа мі на Брэс та).

Кож ны з нас ра зу мее, што іс-
ну ю чыя ма дэ лі па во дзін ча ла ве ка 
па тра бу юць кар ды наль ных кро-
каў у рэ чы шчы за дач, звя за ных з 
адап та цы яй ча ла ве ка да клі ма-
тыч ных змен. По шу ку спо са баў 
гэ тай адап та цыі бы лі пры све ча ны 
ра бо ты на мі на цыі «Клі мат змя-
ня ец ца. А ты?»: «Па да рож жа ў 
ча се» (прад стаў ле ны сту дэнц кім 
са ве там ін жы нер на га фа куль тэ-
та Ба ра на віц ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та), «Шлях са пса ва-
най таб лет кі» (СШ № 3 Пін ска) 
і ін шыя. Пад час аб мер ка ван ня 
ўдзель ні кі ад зна чы лі, што най-
леп шы спо саб пры цяг нен ня ўва гі 
да праб ле мы клі ма тыч ных змен 
і ўклю чэн ня ася род дзя ў дыс ку-
сію — гэ та рас по вед праз улас-
ную гіс то рыю, рэ аль ныя фак ты і 
не пад роб ную за ці каў ле насць да 
аб' ек та аб мер ка ван ня.

Аў та рам ві дэа сю жэ таў, за яў -
ле ных у на мі на цыі «Рас ка жы
пра Мэ ты Устой лі ва га Раз віц ця 

(МУР)», трэ ба бы ло на пры кла-
дзе сва іх пра ек таў і іні цы я тыў 
«пе ра вес ці» скла да ныя па няц ці 
ўстой лі ва га раз віц ця на мо ву, 
зра зу ме лую роз ным ка тэ го ры ям 
лю дзей. Да сяг нуць устой лі вых 
пе ра мен мож на толь кі су мес ны мі 
на ма ган ня мі, ні ко га не па кі да ю-
чы ўба ку. Гэ та вя ду чы прын цып 
ін клю зіі, і абый сці та кую тэ му бы-
ло не маг чы ма. У на мі на цыі «Бе-
ла русь ін клю зіў ная» бы ло прад-
стаў ле на пяць ра бот, аў та ры якіх 
вы дат на ад люст ра ва лі га лоў ныя 
прын цы пы, які мі кі ру ец ца вы ка-
нан не і да сяг нен не МУР: ні ко га не 
па кі нуць уба ку; уні вер саль насць; 
уза е ма су вязь і не па дзель насць; 
па ва га пра воў ча ла ве ка.

У на мі на цыі «Мы — аген ты 
ўстой лі вых пе ра мен» так са ма 
бы ло за яў ле на пяць ра бот. Пры 
іх аб мер ка ван ні ўва га скі роў ва-
ла ся на фак тыч ныя, са праўд ныя, 
рэ аль ныя пры кла ды змен, да якіх 
мы імк нём ся і якіх са мі спра бу ем 
да сяг нуць, і іх прак ты ка а ры ен та-
ва насць.

Трэ ба ска заць, што ўсе ўдзель-
ні кі ме ды я фес ты ва лю атры ма лі 
дып ло мы лаў рэ а таў і пры зы ад 
Офі са Па ста ян на га ка ар ды на та ра 
ААН у Рэс пуб лі цы Бе ла русь.

А вось прыз гля дац кіх сім-
па тый па вы ні ках ан лайн-га-

ла са ван ня атры ма ла ка ман да 
«Ру ка ў ру цэ» Жам чуж нен скай 
ся рэд няй шко лы Ба ра на віц ка га 
ра ё на. Спе цы яль на га пры за ад 
БДПУ ўда сто е ны Сту дэнц кі са вет 
фа куль тэ та пе да го гі кі і псі ха ло-
гіі Ба ра на віц ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та. Спе цы яль ныя пры-
зы ад Ка ар ды на цый на га цэнт ра 
«Аду ка цыя ў ін та рэ сах устой лі-
ва га раз віц ця» БДПУ ўру ча ны 
прад стаў ні кам ка ман даў «Аген ты
са цы яль най май стэр ні» СШ гар-
 па сёл ка Крас на пол ле, «Эка-дзе ці 
Па лес ся» СШ № 3 Пін ска, «Ра-
зам» СШ № 40 Грод на і «Шко ла 
руп лі вых гас па да роў» СШ № 12 
гэ та га ж аб лас но га цэнт ра.

— Ра бо ты лаў рэ а таў ме ды я -
фес ты ва лю «Га ла сы ма ла дых 
за ўстой лі вае раз віц цё — 2020», 
да пра ца ва ныя з улі кам за ўваг 
экс пер таў, бу дуць па ка за ны на 
па ся джэн ні тэ ма тыч най дыс ку-
сій най пля цоў кі «На су страч бу-
ду чы ні, якую мы хо чам: ма ла-
дзёж ная па зі цыя» пад час ІІІ Між-
на род на га сім по зі у ма «Аду ка цыя 
ў ін та рэ сах устой лі ва га раз віц ця 
для ўсіх па ка лен няў — са цы яль-
ны да га вор», пра вя дзен не яко га
за пла на ва на сё ле та ў БДПУ
з 2 да 3 снеж ня, — рэ зю ма ва ла 
Іне са Зуб ры лі на.

Воль га АЛЯК САНД РА ВА.
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НА СУ СТРАЧ БУ ДУ ЧЫ НІ, НА СУ СТРАЧ БУ ДУ ЧЫ НІ, 
ЯКУЮ МЫ ХО ЧАМЯКУЮ МЫ ХО ЧАМ

У Мін ску прай шоў ме ды я фес ты валь «Га ла сы ма ла дых за ўстой лі вае раз віц цё — 2020»

У су бо ту, 3 каст рыч ні ка, ад бу дзец ца 

маш таб ны аў та пра бег праз усю 

тэ ры то рыю Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 

ад ус ход няй мя жы да за ход няй.

Як па ве да мі лі ар га ні за та ры, на до-
світ ку ка ло на аў та ма бі ляў з дзяр жаў-
ны мі сця га мі пач не рух ад мя жы з Ра-

сій скай Фе дэ ра цы яй. Марш рут аў та-
пра бе гу пра ля гае па са май знач най 
ма гіст ра лі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, якая
злу чае Еў ра пей скі са юз і Ра сію, — па тра-
се М1/Е30.

Асаб лі вас цю гэ та га пра бе гу ста не не 
толь кі вя лі кая пра цяг ласць і знач насць 
марш ру ту, але і тое, што да асноў най 

ка ло ны на ўсім пра ця гу пра бе гу бу дуць 
да лу чац ца ка ло ны аў та ма бі ляў з усіх най-
блі жэй шых га ра доў.

Фі наль ным пунк там пра бе гу ста нуць 
за ход нія ва ро ты Бе ла ру сі — Брэсц кая 
крэ пасць-ге рой — мес ца, дзе сло вы пра 
па тры я тызм і ад да насць сва ёй Ра дзі ме 
ма юць асаб лі вы сэнс.

АНОНС

ЗА адзі ную!


