
— Доб ра, што ў на шай кра і не скла ла ся та кая тра ды цыя — су стра-
кац ца з дзець мі на пя рэ дад ні Но ва га го да, — ска заў Мі ха іл Мяс ні ко-
віч.— Асаб лі ва каш тоў нае тое, што мы су стра ка ем ся з дзець мі, якія 
ма юць асаб лі вас ці ў псі ха фі зіч ным раз віц ці. Ім ува га па трэб на ўдвая. 
Нель га за бы ваць пры хо дзіць да іх і на пер шае ве рас ня, і да Но ва га 
го да, ды ўво гу ле, не аба вяз ко ва на свя ты.

Пад час ві зі ту, пар ла мен та рый азна ё міў ся з но вы мі пра ек та мі на-
ву чэн цаў і іх по бы там. Да рэ чы, спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та 
ўжо бы ваў у гэ тым ка ле джы. Упер шы ню ён на ве даў уста но ву яшчэ ў 
ве рас ні мі ну ла га го да. Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі быў вель мі ўзру-
ша ны та лен та мі дзя цей і шчы ра ра да ваў ся да сяг нен ням на ву чэн цаў 
з Цэнт ра пра фе сій най і са цы яль най рэ абі лі та цыі, які іс нуе на ба зе 

ка ле джа з 2006 го да. Там на ву ча юц ца дзе ці з аб ме жа ва ны мі маг чы-
мас ця мі, дзе яны атрым лі ва юць якас ную аду ка цыю, у тым лі ку і пра-
фе сій ную. Па сло вах Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, най маль ні кі ад зна ча юць 
вы со кую пад рых тоў ку на ву чэн цаў па за па тра ба ва ных пра фе сі ях.

Пер шая су стрэ ча з на ву чэн ца мі, за пла на ва ная для пар ла мен та-
рыя на га дзі ну, рас цяг ну ла ся амаль на тры. Бу ду чыя спе цы я ліс ты 
атры ма лі та ды ў па да ру нак но выя кам п'ю та ры. На пра ця гу го да 
дзе ці доб ра зай ма лі ся, за да во ле ныя маг чы мас цю пра ца ваць на 
су час ным аб ста ля ван ні кам п'ю тар на га кла са. Вы ні кам ста лі 
пе ра мо гі на ву чэн цаў на роз ных кон кур сах і фо ру мах. Так,
на прык лад, дзе ці ўзя лі пяць ме да лёў толь кі ў між на род ным 
кон кур се WоrldSkіlls Веlаrus 2018.
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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

У Ба гу шэў ску мяс цо выя 
жы ха ры вы сту пі лі су праць 
зме ны ста ту су ўста ноў 
ахо вы зда роўя. 
Як вы ра шы ла ся 
спра ва?

Па кінь це баль ні цу!

Пер шыя рэ зі дэн ты тэх на пар ка 
«Гор кі» ства ра юць 
сель ска гас па дар чых 
ро ба таў і ліч ба выя 
пра дук ты 
для фер мы.

Тэх на ло гіі для вёс кі

Якія ўста но вы на вед ва юць 
дэ пу та ты пад час даб ра чын най 
ак цыі «На шы дзе ці» 
і якія па да рун кі 
пры во зяць?

Чу жых не бы вае

Аль тэр на тыў ная 
энер гія

У Чэ ры каў скім ра ё не 
з'я віц ца са мы буй ны 
со неч ны парк.

стар. 2

стар. 16

НАШЫ ДЗЕЦІ

ПАД ЗА РАД КА ПАД ЗА РАД КА 
ДЛЯ МО ЛА ДЗІДЛЯ МО ЛА ДЗІ

стар. 2
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стар. 3

стар. 4

С
ТАР ШЫ НЯ Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ на ве даў 
Мін скі дзяр жаў ны ка ледж элект ро ні кі. На ву чэн цы 
ўста но вы рас ка за лі аб сва іх да сяг нен нях і па ка за лі ўлас на 

рас пра ца ва ныя пра гра мы для смарт фо наў.
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