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Муль ты дыс цып-
лі нар ны па ды ход

У па чат ку ліс та па да 10 бе-

ла рус кіх на стаў ні каў упер шы-

ню ста лі ўдзель ні ка мі гран-

ды ёз най па дзеі, якая са бра-

ла 600 пе да го гаў з 38 кра ін. 

Іх па езд ка ў Пар ту га лію на 

най буй ней шы аду ка цый ны 

кір маш для STЕM-пе да го гаў 

ста ла маг чы май дзя ку ю чы 

пра гра ме Еў ра пей ска га са-

ю за MОST.

— У го ра дзе на бе ра зе 

акі я на на ча ты ры дні са бра-

лі ся на стаў ні кі ма тэ ма ты кі, 

ро ба та тэх ні кі, хі міі, фі зі кі, 

ін фар ма ты кі, геа гра фіі, бія-

ло гіі, па чат ко вых кла саў і вы-

клад чы кі ВНУ, га то выя да па-

ма гаць шко лам. Ва ўсіх, хто 

вы кла дае ці ка ва, пра вод зя-

чы на ўро ку экс пе ры мен ты і 

да сле да ван ні, хто не ба іц ца 

неш та зра біць сва і мі ру ка мі 

і з да па мо гай вуч няў, бы ло 

не каль кі дзён, каб і ся бе па-

ка заць, і ін шых па гля дзець, 

і па зна ё міц ца, і па гу та рыць, 

і за вя заць кан так ты. І на ват 

ка лі анг лій ская мо ва «куль-

га ла», на гляд ныя стэн ды, дэ-

ман стра цыя во пы таў, ці каў-

насць на стаў ні каў і да па мо га 

гугл-пе ра клад чы ка змя та лі 

ўсе бар' е ры і ства ра лі гле бу 

для но вых ідэй, — рас каз вае 

STЕM-ам ба са дар аса цы я цыі 

«Аду ка цыя для бу ду чы ні», 

на мес нік ды рэк та ра пры-

ват най шко лы Stеmbrіdgе, 

на стаў нік ін фар ма ты кі Яў-

ге нія ГУ ШЧЫ НА.

— Sсіеnсе оn Stаgе 

Еurоре — гэ та сет ка на стаў-

ні каў, якія аб мень ва юц ца 

ідэ я мі і най леп шы мі прак-

ты ка мі ў STЕM. Кан чат ко-

вая мэ та — пад тры маць 

пе да го гаў у іх пра фе сій ным 

раз віц ці, — пад крэс лі вае 

стар шы вы клад чык ка-

фед ры су час ных ме то дык 

і тэх на ло гій аду ка цыі АПА, 

на ву ко вы кан суль тант 

іна ва цый на га пра ек та па 

ўка ра нен ні ма дэ лі STЕАM-

аду ка цыі, STЕM-ам ба са да р

аса цы я цыі «Аду ка цыя 

для бу ду чы ні» Ан жа лі ка 

МЕ ШЧА РА КО ВА. — Сет ка 

аб' яд ноў вае ця пер пе да го-

гаў з 34 еў ра пей скіх кра ін і 

не толь кі. На прык лад, у Пар-

ту га ліі на апош нім фес ты ва лі 

34 кра і ны ўдзель ні ча лі афі-

цый на, а ча ты ры — у якас ці 

гас цей. Акра мя нас, за пра-

шэн не атры ма лі пе да го гі з 

Кі тая, Бра зі ліі і Сла ва кіі.

Фес ты валь «На ву ка на 

сцэ не» пра во дзіц ца раз у два 

га ды. У 2001 і 2003 га дах гэ-

та ме ра пры ем ства бы ло на-

цэ ле на вы ключ на на на стаў-

ні каў фі зі кі, але з 2005 го да 

на ім бы лі прад стаў ле ны ўжо 

ўсе пры ро да знаў чыя на ву кі. 

Між ін шым, сён ня па няц це 

STЕM знач на па шы ры ла ся. 

Пад STЕM-па ды хо дам ра зу-

ме юць муль ты дыс цып лі нар-

ны па ды ход, ка лі на стаў нік 

ста віць ней кую праб ле му, 

але не ка жа, што яе ра шэн-

не мож на знай сці ў пэў ным 

па ра гра фе пад руч ні ка. Фак-

тыч на вуч ню пра па ну ец ца 

пра вес ці ўлас нае да сле да-

ван не. А ра шэн не мо жа ля-

жаць част ко ва ў воб лас ці фі-

зі кі, част ко ва — у воб лас ці 

хі міі, бія ло гіі ці на ват гіс то рыі 

і лі та ра ту ры. Ты сам вы ра-

ша еш, якія ве ды і па якой 

дыс цып лі не та бе па трэб ныя 

ў кан крэт ны мо мант.

Што знай шлі 
на смет ні цы...

Га лоў ны «цвік» пра гра мы 

фес ты ва лю «На ву ка на сцэ-

не» — двух дзён ны кір маш 

пе да га гіч ных ідэй: удзель ні кі 

прад стаў ля юць свае пра ек ты 

і экс пе ры мен ты на стэн дах 

вы стаў кі. Пад апош нія бы лі 

ад ве дзе ны вя лі кія пло шчы 

кан грэс-хо ла. Кож ны мо жа 

па ды сці, па гу та рыць, за даць 

свае пы тан ні і, так бы мо віць, 

вы пра ба ваць усе пры ла ды, 

аб ста ля ван не, экс пе ры мен-

ты на са бе. Пры чым аў та ры 

пра ек та не ве да юць, хто да іх 

па ды шоў: прос та іх ка ле га ці 

член жу ры. А на дру гі дзень 

на ве даць кір маш мо гуць усе 

ах вот ныя — пе да го гі і вуч ні з 

лю бой шко лы.

Не ка то рыя з пра ек таў ад-

бі ра юц ца пра грам ным ка мі-

тэ там фес ты ва лю і прэ зен-

ту юц ца ў ка тэ го ры ях «Май-

стэр ня» і «На сцэ не» (як, 

на прык лад, «Ка ле ва ла ідзе 

ву чыц ца»). На сцэ ніч ныя прэ-

зен та цыі ад во-

дзіц ца 20 хві-

лін. Ка неш не, 

каб уда сто іц ца 

та кой ува гі, у 

пра ек та па він-

на быць пры го жая «ўпа коў-

ка» і ле ген да. Як пе ра ка на-

лі ся бе ла рус кія пе да го гі, ад 

гэ тых двух фак та раў за ле-

жыць вель мі мно гае. Ма ла 

пры ду маць ідэю, яе яшчэ 

трэ ба ўмець пад нес ці шы ро-

кай пуб лі цы са сцэ ны.

Уся го на фес ты ва лі бы ло 

прад стаў ле на 217 пра ек таў у 

на ступ ных на мі на цы ях: «На-

ву ка для са мых ма лень кіх», 

«Ліч ба вая асве та і пры ро да-

знаў чая аду ка цыя», «Пры ро-

да знаў чая аду ка цыя ў ін та-

рэ сах устой лі ва га раз віц ця», 

«Аст ра но мія і да сле да ван ні 

кос ма су ў пры ро да знаў чай 

аду ка цыі», «Не да ра гая і пе-

ра пра ца ва ная на ву ка», «Ін-

клю зіў ная на ву ка» і «Су мес-

ныя пра ек ты» (вы ка на ныя 

пе да го га мі з роз ных кра ін, 

але з умо вай, што хоць адзін 

з іх па ві нен быць удзель ні кам 

па пя рэд ня га фес ты ва лю).

— Ха чу за ўва жыць, што 

Sсіеnсе оn Stаgе — гэ та не 

фес ты валь школ, а фес ты-

валь для на стаў ні каў-прак-

ты каў. У цэнт ры ўва гі зна-

хо дзіц ца пе да гог і вы нік яго 

пра цы, а га лоў ная дзе ю чая 

асо ба — на ву ка, — раз ва жае 

Іры на АДА МО ВІЧ, на стаў-

нік ма тэ ма ты кі з ся рэд няй 

шко лы № 20 Ба ры са ва, 

кі раў нік пер ша га ў кра і не 

STЕM-цэнт ра, ство ра на га 

на ба зе гэ тай уста но вы, і 

STЕM-ам ба са дар. — Гэ та 

мес ца, дзе сці ра юц ца ўсе 

ме жы па між кра і на мі, а на-

стаў ні кі аб' яд ноў ва юц ца ў 

агуль ным па то ку но вых ідэй, 

лю бо ві да сва іх прад ме таў, 

жа дан ні дзя ліц ца сва і мі зна-

ход ка мі з усёй пе да га гіч най 

су поль нас цю. Асноў ная мо-

ва — анг лій ская. Для ка гось-

ці яна род ная, а хтось ці на ёй 

дрэн на раз маў ляе і дрэн на яе 

ра зу мее. Але на ват у гэ тым 

вы пад ку мо ва жэс таў, адзі-

ная на ву ко вая лек сі ка, ра-

зу мен не сут нас ці та го, што 

ба чыш, да зва ля юць лю дзям 

кан так та ваць, зна хо дзіць 

агуль ныя тэ мы і на ладж ваць 

кан так ты. Для мя не аса біс та 

стаў не ча ка нас цю той факт, 

што я ра зу ме ла больш, чым 

са ма ад ся бе ча ка ла.

Пра ек ты бы лі прад стаў ле-

ны роз ныя. І вель мі прос тыя 

і зна ё мыя во пы ты, пра якія 

мы ве да лі, ба чы лі іх, але яны 

бы лі са бра ныя ў ад ну кан ву, 

склад на і ці ка ва прад стаў-

ле ны. І больш гла баль ныя 

рэ чы. Шмат бы ло пра ек таў 

з кід кі мі наз вамі: «Гуль ні з 

гу кам», «Роз на ка ля ро вая 

хі мія», «Па мі дор ны пра ект», 

«Ма тэ ма тыч ная ма гія», «Ма-

тэ ма ты ка ў ага род ні не і са да-

ві не». Аў та ры апош ня га, на-

прык лад, вы ліч ва лі пло шчу 

скур кі, зня тай з апель сі на, — 

усё на са мрэч прос та.

Са мая ці ка вая на мі на цыя 
«Не да ра гая і пе ра пра ца ва-
ная на ву ка» — гэ та зна чыць, 

што ў ход ідзе ўсё, што зроб-

ле на з па пе ры, кар до ну, па-

лак, ні так і ін шых пад руч ных 

ма тэ ры я лаў. Гэ та маг лі быць 

і губ кі, і тру ба чкі для как тэй-

лю. Вы ра бы ства ра лі ся з дру-

гас най сы ра ві ны. Не ка то рыя 

пра ек ты так і на зы ва лі ся: 

«З та го, што мы знай шлі на 

смет ні цы». Бы лі і са праўд ныя 

шэ дэў ры з кар до ну і па пе ры, 

кштал ту ма дэ лі со неч най Сіс-

тэ мы ў скрын цы, якая пад-

свеч ва ла ся ліх та ры кам.

Сак рэт 
па спя хо ва га 
пе наль ці

— Я ўпэў не на, што амаль 

кож ны бе ла рус кі на стаў нік 

вар ты та го, каб тра піць на 

гэ ты фес ты валь, та му што 

мы што дня спра бу ем на 

сва іх уро ках фан та зі ра ваць 

з пад руч ны мі ма тэ ры я ла мі, з 

ні чо га зра біць штось ці, — дзе-

ліц ца сваім меркаваннем на-
стаў ні ца па чат ко вых кла саў 
ся рэд няй шко лы № 20 Ба-
ры са ва, вы клад чык кур саў 
па Sсrаtсh-пра гра ма ван ні 
На дзея ПРА КОП ЧЫК. — 

А адзін з кры тэ ры яў кон курс-

на га ад бо ру — гэ та мі ні маль-

ныя вы дат кі, да ступ насць і 

маг чы масць вы ка рыс тоў ваць 

ідэю на звы чай ных што дзён-

ных за ня тках.

Яшчэ ад на «фіш ка» фес-

ты ва лю — 40 май стар-кла-

саў, але ты мо жаш вы браць 

з іх толь кі два. Каб не атры-

ма ла ся як у той прыт чы, ка лі 

шэсць муд ра цоў пай шлі «гля-

дзець» сла на, а по тым адзін 

вы ра шыў, што слон — гэ та 

дрэ ва, а дру гі — што змяя, 

бе ла рус кія на стаў ні кі па дзя лі-

лі ся — усе пай шлі на роз ныя 

май стар-кла сы, каб по тым 

аб' яд наць свае ўра жан ні.

Да рэ чы, на сай це httрs://

www.sсіеnсе-оn-stаgе.еu/ 

«На ву ка на сцэ не» мож-

на бяс плат на спам па ваць 

ву чэб ныя ма тэ ры я лы, рас-

пра ца ва ныя еў ра пей скі мі 

STЕM-пе да го га мі. На прык-

лад, якая ідэа льная кры вая 

тра ек то рыі мя ча? Якім па ві-

нен быць ідэа льны га зон? Які 

ба ланс СО
2
 на чэм пі я на це Еў-

ро пы УЕ ФА? Фут бол пра па-

нуе вя лі кую раз на стай насць 

пы тан няў і праб лем для ву -

чэб ных за ня ткаў STЕM: 

20 на стаў ні каў з 15 еў ра пей скіх 

кра ін рас пра ца ва лі два нац-

цаць на ву чаль ных бло каў, 

якія прад стаў ля юць ці ка выя 

экс пе ры мен ты па фут бо ле 

для бія ло гіі, хі міі, кам п'ю тар-

ных на вук, ма тэ ма ты кі і фі зі-

кі. Бра шу ра змя шчае шы ро кі 

спектр між дыс цып лі нар ных 

за дач для ся рэд няй шко лы: 

ад вы мя рэн ня ма сы па вет ра 

ўнут ры мя ча, уплы ву энер-

ге тыч ных на по яў на пра дук-

цый насць гуль цоў і да раз-

лі ку шан цаў за біць пад час 

се рыі пе наль ці. Школь ні каў 

за ах воч ва юць ад крыць на ву-

ко выя фе но ме ны па пу ляр най 

гуль ні.

Вы хад на 
між на род ны 
ўзро вень

На ступ ны фес ты валь 

«На ву ка на сцэ не» прой дзе 

во сен ню 2021 го да ў Чэ хіі. 

Для та го каб па ехаць ту ды 

ўжо паў на праў ны мі ўдзель-

ні ка мі, у Бе ла ру сі во сен ню 

2020 го да па ві нен быць ар-

га ні за ва ны на цы я наль ны ад-

бор. На цы я наль ны кі ру ю чы 

ка мі тэт ця пер зна хо дзіц ца ў 

пра цэ се ства рэн ня. Між ін-

шым, у жу ры па він ны ўвай сці 

не менш чым тры за меж ныя 

экс пер ты. Ас тат ні час мож на 

бу дзе пры свя ціць пад рых тоў-

цы і вы ву чэн ню анг лій скай 

мо вы. Трэ ба мець на ўва зе, 

што ў нас пры ня та ра біць усё 

вель мі пам пез на і кід ка, але 

на фес ты ва лі ў Пар ту га ліі 

бы ло зу сім ма ла па лі гра фіі 

на стэн дах. На ват пра гра му 

не раз дру коў ва лі на па пе ры,

кла по ця чы ся пра эка ло гію. 

І ні дзе не бы ло ад на ра зо ва га 

по су ду. Усе тра ты рэ сур саў 

бы лі мі ні мі за ва ныя...

Яшчэ адзін важ ны ню-

анс — фі нан са ван не па езд кі. 

У мно гіх кра і нах га лоў ны мі 

спон са ра мі ста но вяц ца вя-

ду чыя кам па ніі і вы твор цы. 

Ня даў на бы ло афі цый на за яў-

ле на, што ў Бе ла ру сі на ле та 

ад кры ец ца яшчэ 100 STЕM-

кла саў. Акра мя та го, за 2020 

год ПВТ і аса цы я цыя «Аду ка-

цыя для бу ду чы ні» пла ну юць 

на ву чыць STЕM-па ды хо ду 

300 на стаў ні каў. У STЕM-кла-

сах вуч ні змо гуць бяс плат на 

зай мац ца пра гра ма ван нем, 

ро ба та тэх ні кай, 3D-ма дэ ля-

ван нем, дак лад ны мі і пры ро-

да знаў чы мі на ву ка мі, раз ві-

ваць на вы кі ін жы нер най твор-

час ці. У но вых STЕM-цэнт рах 

бу дуць ад кры ты пяць но вых 

на прам каў: ма шын нае на ву-

чан не і штуч ны ін тэ лект, Аrt 

(су час ныя кі рун кі ў мас тац тве 

і ды зай не), FіnTесh і вы ка ры-

стан не вы со кіх тэх на ло гій у 

хі міі, бія ло гіі, ме ды цы не.

Член ства Бе ла ру сі ў 

Sсіеnсе оn Stаgе Еurоре 

дасць нам маг чы масць 

атрым лі ваць пе ра да вы во-

пыт STЕM-пе да го гаў, так 

бы мо віць, з пер шых рук і 

вы ве дзе STЕM-су поль насць 

бе ла рус кіх пе да го гаў на між-

на род ны ўзро вень.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Поўны тэкст

чытайце на сайце zviazda.by

НА ВУ КА З КАР ДО НУ
 І ПЛАС ТЫ ЛІ НУ

Як еў ра пей скія STЕM-пе да го гі 
раз ві ва юць да пыт лі васць за школь най пар тай
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ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
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Лот № 1

Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, 

ул. Добрушская, 91А и 91Д

Производственная база в составе: склад РМХ-20 (350/C-174808, 
193,5 кв. м), здание материального склада № 2 (350/C-56797, 478,6 кв. м), 
здание административно-бытовое (350/C-56799, 550,5 кв. м), гараж 
(350/C-56788, 675 кв. м), склад по обогреву инертных материалов 
(350/C-56798, 29,6 кв. м), склад масел (350/C-56822, 23,5 кв. м), зда-
ние материального склада № 1 (350/C-56796, 1072,5 кв. м), склад 
цемента (350/C-56819, 33 кв. м), проходная (350/C-56823, 14,8 кв. м), 
компрессорная (350/C-56820, 62,6 кв. м), котельная (350/C-56800, 110 кв. м), 
ограждение и бетонная площадка производственной базы (350/C-
204615, составные части: ограждения – ж/б – 468,1 кв. м, 316.0 кв. м, 
1214,5 кв. м, из металлической сетки – 11,5 кв. м, деревянное – 17,1 кв. м, 
металлическое – 4,8 кв. м, кирпичное – 4,3 кв. м; ворота, калитка, пло-
щадка бетон., покрытия).

Сведения о земельном участке: предоставлены на праве постоянного 
пользования пл. 4,4874 га для эксплуатации и обслуживания администрат. 
и производственно-склад. помещений производ. базы и пл. 0,5576 га для 
эксплуатации и обслуживания зданий специализир. складов, торговых 
баз, баз материально-технич. снабжения, хранилищ. Обременения прав 
на зем. уч. 0,5576 га – охранные зоны линий связи и радиофикации, элек-
трич. сетей, сетей и сооружений водоснабжения и канализации

Обременения: площади здания материального склада № 2, бетонная 
площадка, склад масел, часть помещений гаража и здания материального 
склада № 1 сданы в аренду. Более подробную информацию можно узнать 
у организатора аукциона

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 138 606,48 бел. руб. 

(снижена на 40 %)

Лот № 2

Месторасположение: г. Минск, ул. Кальварийская, д. 37, корп. 1, пом. 2

Административное помещение (653,9 кв. м, 500/D-681880)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 940 837,18 бел. руб.

 (снижена на 40 %)

Задаток (по лоту № 1 – 10 %, по лоту № 2 – 1 % от начальной цены 
предмета аукциона) перечисляется на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 
9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской 
области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи – 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, 
а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию 
аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 06.11.2019.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 13.12.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 11.12.2019 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

Ча му за ла тая жан чы на не за мерз ла? Ці мож на за ця-

жа раць, з'еў шы брус ні цы? Як ад крыць страў сі ную 

фер му? Гэ ты мі пы тан ня мі аза да чы лі ся (ні ко лі не 

зда га да е це ся)... фін скія школь ні кі. Пра ект пе да го гаў 

з гэ тай кра і ны «Ка ле ва ла ідзе ву чыц ца» быў прад-

стаў ле ны ў рам ках еў ра пей ска га фес ты ва лю Sсіеnсе 

оn Stаgе («На ву ка на сцэ не»), прай шоў шы па пя рэд ні 

на цы я наль ны ад бор.

«Ка ле ва ла» — гэ та ўні каль ны ка рэ ла-фін скі паэ тыч-

ны эпас, які скла да ец ца з 50 рун. Школь ні кі вы бра лі 

13 тэм для аб мер ка ван ня, і кож ная гру па пры ду ма ла 

на ву ко вае пы тан не, за сна ва нае на сю жэ це. За тым 

на ву чэн цы пра цяг ну лі ра бо ту, шу ка ю чы тэ а рэ тыч ную 

ін фар ма цыю і зай ма ю чы ся прак тыч ны мі да сле да ван-

ня мі, а сва і мі вы ні ка мі дзя лі лі ся на сай це.

10 бе ла рус кіх на стаў ні каў 10 бе ла рус кіх на стаў ні каў 
упер шы ню ста лі ўдзель ні ка мі упер шы ню ста лі ўдзель ні ка мі 

еў ра пей ска га фес ты ва лю еў ра пей ска га фес ты ва лю 
«На ву ка на сцэ не».«На ву ка на сцэ не».

Пра ект, 
пры све ча ны 
ства рэн ню 
«ра зум на га 
до ма».


