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Но вы марш рут

БПС-Ашчад банк

і Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі 

за пра ша юць ма ла дых 

іні цы я тыў ных 

пе да го гаў стаць 

удзель ні ка мі су мес най 

аду ка цый най 

пра гра мы «На стаў нік 

для Бе ла ру сі».

Яе мэ та — пры цяг нуць 

у шко лы ў не вя лі кіх га ра-

дах і на се ле ных пунк тах 

крэ а тыў ных і не абы яка вых 

на стаў ні каў, якія хо чуць і 

мо гуць пры ўнес ці ў пра фе-

сію пе да го га но выя ці ка выя 

ідэі, уме юць спраў ляц ца з 

цяж кас ця мі, за хоў ва ю чы 

ап ты мізм, імк нуц ца да са-

ма раз віц ця, га то выя да

зме н (у тым лі ку і да пе ра-

ез ду на но вае мес ца) і ве-

раць у свае сі лы.

Якіх-не будзь жорст кіх 

аб ме жа ван няў для ўдзе лу ў 

пра ек це не ўста ноў ле на: гэ-

та мо гуць быць як сё лет нія 

вы пуск ні кі пед фа куль тэ таў, 

так і во пыт ныя на стаў ні кі ці 

на ват сям'я пе да го гаў. Клю-

ча вой з'яў ля ец ца на яў насць 

про філь най пе да га гіч най 

аду ка цыі або ква лі фі ка цыі 

пе да го га.

Сё ле та вы бе руць пер-

шых 12 на стаў ні каў, якія на 

два га ды ад пра вяц ца пра-

ца ваць у шэсць школ у глы-

бін цы, — пры чым па двое, 

бо ра зам з ад на дум цам бу-

дзе пра сцей асвой вац ца на 

но вым мес цы.

Для ўдзе лу ў пра гра-

ме трэ ба за поў ніць ан ке ту 

на сай це teach4.by. За тым 

кан ды да таў ча кае скайп-

ін тэр в'ю, а на апош нім эта-

 пе — су бя се да ван не ў Мін-

ску. Клю ча вы мі кры тэ ры я мі 

для ад бо ру ста нуць пра фе-

сій ны ўзро вень, ка му ні ка-

тыў ныя на вы кі і свя до мая 

ма ты ва цыя.

Усе ўдзель ні кі прой дуць 

ме сяч ны лет ні ін тэн сіў, дзе 

асво яць су час ныя па ды хо ды 

да пе да го гі кі і вы кла дан ня, 

ра за ўюць свае аса біс тыя і 

лі дар скія якас ці, атры ма юць 

ве ды ў га лі не пра ект на га 

ме недж мен ту.

Кож ны атры мае ад БПС-

Ашчад бан ка да дат ко вую 

ма тэ ры яль ную пад трым ку: 

акра мя зар пла ты, на стаў ні-

кам бу дзе два га ды на ліч-

вац ца сты пен дыя ў па ме-

ры 250 руб лёў. Іх так са ма 

за бяс пе чаць ноў тбу ка мі і 

кам пен су юць вы дат кі на 

жыл лё пры не аб ход нас ці 

пе ра ез ду.

За кож ным з удзель-

ні каў пра ек та за ма цу юць 

ку ра та ра — во пыт на га вы-

клад чы ка, да яко га заў сё-

ды мож на бу дзе звяр нуц ца 

па да па мо гу. Ар га ні за та-

ры пла ну юць, што кож ную 

чвэрць на ву чаль на га го да 

ўсе ўдзель ні кі бу дуць збі-

рац ца і пад во дзіць ра зам 

вы ні кі ра бот у шко лах, аб-

мяр коў ваць праб ле мы, якія 

акрэс лі лі ся, атрым лі ваць 

но выя ве ды і ме та да ла гіч-

ную пад трым ку.

«За пус ка ю чы пра гра-

му «На стаў нік для Бе ла-

ру сі», мы ду ма лі пра тое, 

каб зра біць якас ную аду ка-

цыю да ступ най для кож на-

га дзі ця ці ў лю бой шко ле. 

Пра гра ма на кі ра ва на на 

ра шэн не доў га тэр мі но вых 

за дач, — пад крэс лі вае на-

мес нік стар шы ні праў лен-

ня БПС-Ашчад бан ка Лі лія 

АСТА ПО ВІЧ. — Наш унё сак 

у пра гра му сё ле та скла дае 

240 ты сяч руб лёў. У бу ду чы-

ні да нас змо гуць да лу чыц-

ца лю быя кам па ніі-до на ры, 

якія па жа да юць зра біць 

унё сак у раз віц цё якас най 

аду ка цыі ў рэ гі ё нах».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Клас ныя на ві ны

У ГЛЫ БІН КУ БЕЗ ПРЫМУСУ

На двор'е

ДА НАС ІДЗЕ СПЯ КО ТА
Ужо ў пят ні цу ўна чы бу дзе плюс 20, а ўдзень — да 31 цяп ла

І са праў ды, з пер шых дзён ле та на на шай тэ ры то-

рыі ўста ля ва ла ся ана маль на га ра чае (для па чат-

ку чэр ве ня) на двор'е з тэм пе ра тур ным фо нам, які 

на 6—8 гра ду саў вы шэй за клі ма тыч ную нор му, па ве-

да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра-

ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 

і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Ча ка ец ца, што ў пер шай па ло ве тыд ня на фо не па вы ша-

на га ат мас фер на га ціс ку бу дзе пе ра важ на без апад каў, а ў 

да лей шым мес ца мі не абы дзец ца без ка рот ка ча со вых на-

валь ніч ных даж джоў. У аў то рак бу дзе пе ра важ на без апад каў, 

удзень у сераду мес ца мі па паўд нё ва-за ход няй па ло ве кра і-

ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы з на валь ні ца мі. Праг-

на зу ец ца, што ўна чы па вет ра пра грэ ец ца да 11—18 цяп ла, 

а ўдзень бу дзе да 23—29 гра ду саў вы шэй за нуль.

У чац вер у асоб ных ра ё нах кра і ны ча ка юц ца ка рот ка-

ча со выя на валь ніч ныя даж джы. У гэ тыя дні не па свя жэе 

на ват уна чы, ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра ў цём ны час су так 

не бу дзе апус кац ца ні жэй плюс 13 — 19 гра ду саў, а ўдзень —

24—29 цяп ла. У пят ні цу мес ца мі па кра і не прой дуць ка рот ка-

ча со выя даж джы, пра гры мяць на валь ні цы. У апош ні ра бо чы 

дзень гэ та га тыд ня ўна чы бу дзе яшчэ цяп лей: ад плюс 14 

гра ду саў да плюс 20 гра ду саў, у дзён ныя га дзі ны па вет ра 

пра грэ ец ца да рэ корд ных плюс 24—31 гра ду са. Па ра ў ад-

па чы нак, хоць... не факт. У лі пе ні бу дзе яшчэ цяп лей.

Сяр гей КУР КАЧ.

Бе ла рус кія і кі тай скія 

сту дэн ты, а так са ма 

ма ла дыя ву чо ныя 

прэ зен та ва лі свае 

рас пра цоў кі на 

ма ла дзёж ным 

кон кур се 

«Эка Тэх наК рос — адзін 

по яс, адзін шлях».

Як рас ка заў на чаль-

нік Бе ла рус ка га цэнт ра 

па на ву ко ва-тэх ніч ным 

су пра цоў ніц тве з КНР 

дзярж прад пры ем ства 

«На ву ко ва-тэх на ла гіч ны 

парк БНТУ «Па лі тэх нік» 

Аляк сей АЛ ДО ШЫН, бы-

ло прад стаў ле на 16 пра-

ек таў у га лі нах ма шы на бу да ван ня, 

ме та лур гіі, ІT, ме ды цы ны, аду ка цыі. 

Пе ра мож ца мі кон кур су ста лі вы пуск-

нік ма шы на бу даў ні ча га фа куль тэ та 

БНТУ Мак сім Ма саль скі з пра ек там 

па ро ба та тэх ні цы і ас пі рант ма шы-

на бу даў ні ча га фа куль тэ та БНТУ Дай 

Вэнь цы, які прад ста віў пра ект хва ля-

во да для ля чэн ня за хвор ван няў сар-

дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы.

Удзель ні кі кон кур су на ве да лі пля-

цоў кі аль тэр на тыў ных кры ніц энер гіі ў 

Рэ сурс ным цэнт ры «Эка Тэх на Парк — 

Вол ма». У цэнт ры яны ўзя лі ўдзел 

у ін тэ ле кту аль ных гуль нях «Эка Жыц-

цё», «Біз нес-Бой», квэст-ру ме «Ла ві 

маг чы мас ці на стар це!», 

спар тыў ных ме ра пры ем-

ствах. У ка манд ных спа-

бор ніц твах узя лі верх фа-

куль тэт гор най спра вы і 

ін жы нер най эка ло гіі БНТУ 

і ка ман да ас пі ран таў і ма-

гіст ран таў з КНР.

На ба зе цэнт ра бы ла ад-

кры та бе ла рус ка-кі тай ская 

іна ва цый ная ла ба ра то рыя 

ма ла дых ву чо ных па ін жы-

не рыі па верх ні пры пад-

трым цы Па соль ства КНР у 

Бе ла ру сі.

— Дзя ку ю чы ла ба ра то-

рыі сту дэн ты яшчэ на па чат-

ку на ву чан ня ва ўні вер сі тэ це 

змо гуць пры хо дзіць са сва і мі 

ідэ я мі і пе ра тва раць іх у жыц цё з да па-

мо гай пра фе са раў і ву чо ных, — ад зна-

чыў Аляк сей Ал до шын. — Ува соб ле ныя 

ў ме та ле рас пра цоў кі бу дуць ука ра нё-

ныя ў шэ ра гу га лін, у тым лі ку ў сель-

скай гас па дар цы, ма шы на бу да ван ні, 

хар чо вай пра мыс ло вас ці, ме ды цы не.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Су пра цоў ніц тва

ІТ, ро ба та тэх ні ка, ме ды цы на

«Аў густ Ве ла» пра клаў шлях 

ама та рам ве ла сі пед на га 

ту рыз му з Еў ро пы ў 

Бе ла русь. Марш рут, 

пра цяг ласць яко га 50 

кі ла мет раў, злу ча ец ца з 

поль скім Grееn Vеlо і сет кай 

еў ра пей скіх марш ру таў Еurо 

Vеlо. Ура чыс тае ад крыц цё 

ад бы ло ся з удзе лам 

кі раў ніц тва Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма і Пад ляс ка га 

ва я вод ства Поль шчы. 

Прад стаў ні кі ўла ды пер шы мі 

пра еха лі па бе ла рус кай 

част цы но ва га ве ла сі пед на га 

марш ру та.

Па чы на ец ца яна ад пунк та 

про пус ку «Ляс ная—Ру даў ка» на 

ка на ле і за вяр шаецца ў Грод не. 

«Аў густ Ве ла» пра кла дзе ны па 

ма ляў ні чых і гіс та рыч ных мяс-

ці нах рэ гі ё на. Ён пра хо дзіць уз-

доўж ка на ла праз усе шлю зы, 

пас ля ідзе ў бок вёс кі Ра дзі віл кі, 

дзе мож на ўба чыць ста ра жыт ную 

ся дзі бу Гур скіх. На шля ху марш-

ру та — аг ра га ра док Са по цкін з 

ці ка вым му зе ем пі сан кі, у не каль-

кіх кі ла мет рах — па лац Ва ло ві-

чаў у Свяц ку. У хут кім ча се тут 

за вер шыц ца рэ кан струк цыя пад 

куль тур на-за баў ляль ны комп лекс. 

Пад Грод на ве ла марш рут цяг нец-

ца ўздоўж Нё ма на і па ды хо дзіць 

да ту рыс тыч най ба зы «Пры вал».

Як рас ка за лі ва ўпраў лен ні 

спор ту і ту рыз му Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма, увесь марш рут 

пра мар кі ра ва ны ў ад па вед нас ці з 

еў ра пей скі мі стан дар та мі, уста ноў-

ле на не каль кі сот няў па ка заль ні каў 

і ка ля дзя сят ка кар таў-схем. Для 

зруч нас ці ту рыс таў пра ду гле джа-

ны мес цы ад па чын ку з аль тан ка мі, 

пар коў ка мі і са ні тар ны мі зо на мі.

Пла ну ец ца, што но вы ве ла-

марш рут у най блі жэй шы час звя жа 

Аў гус тоў скі ка нал і Бе ла веж скую 

пу шчу. «Бе ла ве жа Ве ла» прой дзе 

па дзвюх бяз ві за вых зо нах Бе ла-

ру сі, па тэ ры то рыі Люб лін ска га ва-

я вод ства Поль шчы і вер нец ца да 

Аў гус тоў ска га ка на ла. Транс гра-

ніч ны пра ект ак ту аль ны дзя ку ю чы 

рос ту ту рыс тыч на га па то ку ў бяз-

ві за выя рэ гі ё ны, а так са ма за пла-

на ва на му аб' яд нан ню гро дзен скай 

і брэсц кай бяз ві за вых зон.

Марш рут «Аў густ Ве ла» ство-

ра ны ў рам ках транс гра ніч на га 

пра ек та па пад трым цы прад пры-

маль ніц тва праз раз віц цё інф ра-

струк ту ры Гро дзен скай воб лас ці.

Да рэ чы, но вы ту рыс тыч ны се-

зон на Аў гус тоў скім ка на ле па чаў ся 

з 1 мая, ка лі на па меж ным шлю зе 

па чаў ра бо ту се зон ны пункт про-

пус ку. У ра ё не шлю за Дамб роў ка 

ад кры лі ся аб' ек ты хар ча ван ня і 

пунк ты пра ка ту.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

На Аў гус тоў скім ка на ле 
ўра чыс та ад кры лі но вы 
між на род ны ве ла марш рутАД ГРОД НА ДА ПОЛЬ СКАЙ МЯ ЖЫ

Ве дай на шых!

Бе ла рус стаў пры зё рам 
«Дзі ця чай Но вай хва лі»

12-га до вы мін ча нін Яра слаў Са ко лі каў увай шоў у лік 

пе ра мож цаў між на род на га кон кур су «Дзі ця чая Но вая 

хва ля», які па тра ды цыі прай шоў у «Ар тэ ку». Сё ле та 

ў фі на ле гэ та га твор ча га спа бор ніц тва ўдзель ні ча лі 

юныя ар тыс ты з дзевяці кра ін: Аб ха зіі, Азер бай джа-

на, Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Вя лі ка бры та ніі, Літ вы, Маль ты, 

Ра сіі і Уз бе кі ста на.

Па вы ні ках двух дзён вы ступ лен няў і ра бо ты жу ры на 

ча ле з на род ным ар тыс там Ра сіі кам па зі та рам Іга рам Кру-

тым бе ла рус кі кан кур сант за няў дру гое мес ца. Уз на га ро дай 

для яго ста не пес ня, ство ра ная спе цы яль на для Яра сла ва 

пра фе сій ны мі аў та ра мі, і яе за піс у сту дыі. «Гэ та не рэ аль нае

ад чу ван не! Я та кі ра ды і ўдзяч ны ма ёй сям'і, пе да го гам, 

Ака дэ міі Іга ра Кру то га, Ар тэ ку, усім, хто пад трым лі ваў, — 

па дзя ліў ся юны спя вак у сац сет ках. — Вер це ў ма ры, яны 

ча сам здзяйс ня юц ца!»

Пер шае мес ца і пры за вы за піс клі па па дзя лі лі па між 

са бой ар тыс ты з Ра сіі, трэ цюю пры ступ ку за ня ла прад-

стаў ні ца Уз бе кі ста на, якая ста не гос цяй «Дзі ця ча га Еў ра-

ба чан ня—2019».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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