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НАДЗЁННАЕ

РЭЗАЛЮЦЫЮ
АДЗІНАГАЛОСНА
ЗАЦВЕРДЗІЛІ Ў АБСЕ
Парламенцкая дэлегацыя Беларусі пад
кіраўніцтвам намесніка Старшыні Палаты прадстаўнікоў Віктара Гумінскага
завяршыла работу на 22-й штогадовай
сесіі Парламенцкай асамблеі Арганізацыі
па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. У
выніковую Стамбульскую дэкларацыю,
прынятую 3 ліпеня, разам з іншымі ўвайшла і рэзалюцыя «Супрацоўніцтва ў мэтах
пераходу да «зялёнай» эканомікі ў кантэксце ўстойлівага развіцця», якую падрыхтавалі беларускія парламентарыі.
Гэтая рэзалюцыя была адзінагалосна
прынята на пасяджэнні Агульнага камітэта
Парламенцкай асамблеі АБСЕ па эканамічных пытаннях, навуцы, тэхналогіі і навакольным асяроддзі. Рэзалюцыя прадугледжвае такія мерапрыемствы, як памяншэнне
колькасці шкодных выкідаў у атмасферу,
эканомнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў і іншыя. Галоўная яе мэта — спрыяць
эканамічнаму развіццю краін без урону для
навакольнага асяроддзя, выкарыстанню аднаўляльных крыніц энергіі, стварэнню чыстых тэхналогій і вытворчасцяў.
Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ.

 Курсавая рознiца

ВЫЖЫВЕ ТОЙ,
У КАГО БОЛЬШ ШАНЦАЎ?
Назiраць за тым, як спаборнiчаюць
памiж сабою еўра i долар, становiцца
ўсё цiкавей. Мне ўсё гэта пачынае нагадваць сiтуацыю з ваеннымi санiтарамi: яны павiнны хутка вызначыць, хто з
параненых мае больш шанцаў на выжыванне, i выцягнуць з поля бою менавiта
яго. У ролi санiтараў iнвестары, параненыя — асноўныя сусветныя валюты.
Аб'яднаная Еўропа пастаянна заяўляе
аб пэўных захадах па выраўноўваннi сiтуацыi ў эканомiцы, але яны не даюць плёну.
Хаця некаторыя эксперты i сцвярджаюць,
што рана цi позна гэтыя захады прывядуць да станоўчага эфекту. Са свайго боку,
Амерыка канстатуе лепшую статыстыку
ў параўнаннi з еўрапейскай, а таму i iнвестары часцей глядзяць у бок Злучаных
Штатаў.
Пасля перадышкi напрыканцы мiнулага
тыдня, калi долар спынiў рост, а еўра — падзенне, апошнiя пяць дзён паказалi трываласць ранейшай тэндэнцыi: «зялёны»
зноўку вырас, а «еўрапеец» патаннеў. У
параўнаннi з нашай нацыянальнай валютай сiтуацыя выглядае так: долар падаражэў на 50 рублёў (плюс 0,6%) да новага
рэкорду ў 8840; еўра патаннеў да 11400,
страцiўшы яшчэ 60 рублёў (мiнус 0,5%).
Паводзiны расiйскага рубля таксама зараз малапрадказальныя. У асноўным залежачы ад цаны на нафту, ён вагаецца — то
расце, то падае. На гэтым тыднi зноў упаў:
на 2,5 рубля (мiнус 0,9%) да 266.
Уладзiслаў КУЛЕЦКI
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«ВЫРАШАЛЬНАЕ ЗНАЧЭННЕ МАЕ НЕ НАВУЧАННЕ
Ў ПРЭСТЫЖНАЙ ГIМНАЗII, А АСОБА НАСТАЎНIКА»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Па-другое, не меншае значэнне
мае стварэнне ў класе канкурэнтнага асяроддзя, матываванасць на
вучобу i поспех самiх дзяцей. А калi ў класе ўсяго пяць вучняў, то, як
правiла, адзiн з iх будзе паспяховым,
два — «сераднячкамi», i яшчэ два,
як мiнiмум, будуць усiм перашкаджаць. Наяўнасць дзiцячага калектыву, грамадскай арганiзацыi, удзел
у грамадскiм жыццi школы — усё гэта
абавязковыя складнiкi паспяховай сацыялiзацыi навучэнцаў. Таму, калi мы
закрываем малакамплектныя школы,
робiцца гэта з улiкам iнтарэсаў дзяцей. Галоўнае, каб умовы для навучання i развiцця дзяцей былi значна
лепшыя, чым у закрытай школе.
Да таго ж рашэнне аб закрыццi
абавязкова прымаецца з улiкам аналiзу дэмаграфiчнай сiтуацыi ў рэгiёне. I
калi вiдавочна, што ў блiжэйшыя гады
дзецi будуць папаўняць навучальную
ўстанову, нiхто згоды на яе закрыццё
не дасць. Працэс рэструктурызацыi
заўсёды вымагае прадуманых i ўзважаных рашэнняў. I тут трэба думаць
як пра iнтарэсы дзяцей, так i пра тое,
як i дзе будуць працаўладкаваны педагогi.
Што датычыцца павышэння напаўняльнасцi класаў у гарадскiх школах i
гiмназiях, то гэта мера закране толькi
першыя, пятыя i дзясятыя класы. Мы
арыентуем мясцовыя органы кiравання адукацыi на 24 вучнi ў класе.

ГIМНАЗIЯ ЦI ШКОЛА?
— Зараз у Беларусi праходзiць
манiторынг правапрымяняльнай
практыкi Кодэкса аб адукацыi. На
сустрэчы парламентарыяў i педагагiчнай грамадскасцi разглядалася шмат прапаноў па карэкцiроўцы
Кодэкса. У прыватнасцi, агучвалася
iдэя аб увядзеннi нiжняй прахадной
планкi пры паступленнi ў гiмназii,
бо практычна ў кожнай трэцяй такой навучальнай установе конкурсу летась амаль не было.
— Я асабiста супраць увядзення
нейкiх дадатковых бар'ераў для будучых гiмназiстаў, але справа ў iншым.
Лiчу падзел устаноў агульнай сярэдняй адукацыi на школы i гiмназii часовай з'явай. Сёння ў гiмназiях ствараюцца ўмовы для навучання i развiцця
дзяцей з высокiмi патэнцыяльнымi
магчымасцямi i здольнасцямi, дзяцей,
схiльных да творчай i даследчай дзейнасцi. Але, пагадзiцеся, што навучаць
дзяцей без улiку iх iндывiдуальных
патрэб, здольнасцяў i запытаў ужо
немагчыма ў прынцыпе. Прычым не
толькi ў гiмназiях, але i ў школах. У
кожнага дзiцяцi ёсць талент i здольнасцi, якiя трэба раскрыць. У гэтым i
заключаецца задача педагога.

Хачу заўважыць, што ў сярэднiх
школах, гiмназiях i лiцэях выкарыстоўваюцца адны i тыя ж вучэбныя праграмы. Гэта значыць, што вучэбныя
праграмы для вывучэння прадметаў
на базавым i павышаным узроўнi не
адрознiваюцца адна ад адной. Але, у
адрозненне ад сярэднiх школ, у гiмназiях i лiцэях ёсць магчымасць за кошт
большай колькасцi гадзiн на вывучэнне асобных (профiльных) прадметаў,
прадугледжанай вучэбнымi планамi,
адпрацоўваць уменнi i навыкi, на якiя
ў сярэдняй школе не хапае часу. Дарэчы, з наступнага навучальнага года

«Працэс рэструктурызацыi заўсёды вымагае прадуманых
i ўзважаных рашэнняў. I тут трэба думаць як пра iнтарэсы дзяцей,
так i пра тое, як i дзе будуць працаўладкаваны педагогi»
мы прадастаўляем магчымасць кiраўнiкам школ арганiзоўваць на старшай
ступенi школы вывучэнне тых цi iншых
прадметаў на павышаным узроўнi
шляхам пераводу факультатыўных гадзiн у вучэбныя. Размова не iдзе пра
тое, што з 1 верасня абсалютна ўсе
школы пачнуць укараняць iдэю прафiлiзацыi. Для арганiзацыi адукацыйнага
працэсу з вывучэннем прадметаў на
павышаным узроўнi павiнен выконвацца шэраг умоў. Па-першае, абавязкова павiнна прысутнiчаць гатоўнасць
i зацiкаўленасць у гэтым вучняў i iх
бацькоў. Па-другое, «паглыбленне» ў
навучаннi немагчыма без прысутнасцi
ў школе высокаквалiфiкаваных педагагiчных кадраў. Пад увагу таксама
будзе брацца i матэрыяльна-тэхнiчная
база школы: цi дазваляе яна ў поўным аб'ёме рэалiзаваць змест вучэбнай праграмы на павышаным узроўнi?
Прызнаюся, што ў першую чаргу мы
зацiкаўлены ў стварэннi фiзiка-матэматычных класаў, паколькi нас хвалюе стан з засваеннем школьнiкамi
дакладных дысцыплiн.
Увогуле я перакананы ў тым, што
для поспеху вырашальнае значэнне
мае не столькi навучанне ў прэстыжнай гiмназii, колькi асоба настаўнiка.
Толькi адораныя настаўнiкi, захопленыя сваiм прадметам, могуць павесцi
дзiця за сабой, дапамогуць вучню разабрацца ва ўсiх нюансах i зразумець
«музыку» таго цi iншага прадмета.
— А як, цiкава, вы ставiцеся да
знiжэння ўзросту, з якога будзе дазволена прымяняць да навучэнца
дысцыплiнарнае спагнанне? Сёння
гэта 14 гадоў. Працытую аднаго з
дырэктараў школ: «Да таго ж трэба
спрасцiць i саму працэдуру аб'яўлення заўвагi, бо сёння, калi кiравацца нормамi Кодэкса, прасцей
зняць дырэктара школы з работы,
чым аб'явiць вучню заўвагу...»
— Дырэктар гэтай школы — разумны чалавек, i як я магу з iм не пага-

 Акцэнты тыдня з Вадзiмам Гiгiным

ТАТАЛIТАРЫЗМ 2.0
У нас. На апошнiм тыднi
чэрвеня баставалi гандляры
рынкаў i гандлёвых цэнтраў.
Дакладней, прыкладна 70%
«iпэшнiкаў». Для беларускай
рэчаiснасцi забастоўка ўвогуле з'ява дзiўная. Але яшчэ
больш дзiўным выглядае тое,
што ў ёй удзельнiчаюць прадпрымальнiкi. Звычайна ж бастуюць наёмныя работнiкi.
Прычыны для адстойвання
сваiх iнтарэсаў у прадпрымальнiкаў ёсць — увядзенне новага тэхнiчнага рэгламенту Мытнага саюза, якi
прадугледжвае ўсеагульную сертыфiкацыю тавараў.
Рашэнне зразумелае i карыснае для спажыўцоў, але
не для нашых дробных i сярэднiх гандляроў, якiя, як
вядома, свой тавар прывозяць звычайна з Масквы
альбо iншых мясцiн без усялякiх сертыфiкатаў, а значыць, i гарантый якасцi. Зразумела, што новыя правiлы прыйшлiся iм не даспадобы. Склалася i рэальная
пагроза для пакупнiкоў, бо наш «прадпрымальнiцкi
клас» рэагуе на любыя змены ў правiлах гандлю павышэннем кошту тавараў.
Урад на выступленне прадпрымальнiкаў адрэагаваў досыць спакойна i з разуменнем iх праблем. Яшчэ
напярэдаднi забастоўкi з Масквы прыехалi прадстаўнiкi Еўразiйскай эканамiчнай камiсii, каб прыняць удзел
у Форуме прадпрымальнiкаў i пагутарыць з лiдарамi
незадаволеных. Падчас самой забастоўкi прайшлi
перамовы прадстаўнiкоў «iпэшнiкаў» з кiраўнiцтвам
Мiнiстэрства эканомiкi. Урадавыя чыноўнiкi паабяцалi,
што будуць хадайнiчаць аб унясеннi пэўных змен у сумесную пастанову шэрагу мiнiстэрстваў, накiраваную
на выкананне тэхрэгламенту. Гэта значыць фактычную адтэрмiноўку на некалькi месяцаў сертыфiкацыi
тавараў.
Аднак лiдары прадпрымальнiкаў засталiся не зусiм
задаволенымi. Перамоўны працэс працягваецца.
Нiчога незвычайнага ў гэтай сiтуацыi няма. У перыяд стварэння буйных iнтэграцыйных супольнасцяў
заўжды адбываецца «прыцiрка iнтарэсаў». Зразумела, што сертыфiкацыя тавараў непазбежная — гэта
натуральны працэс. Але i праблемы дробных гандляроў трэба ўлiчыць. Плюсам прадпрымальнiцкага руху
з'яўляецца тое, што пакуль яны не дазволiлi нiкому
палiтызаваць свае дзеяннi i патрабаваннi. Калi здолеюць захаваць гэтую пазiцыю, то яна стане добрым
падмуркам для выканання iх патрабаванняў.
Вакол нас. На нашых вачах адбываюцца падзеi,
якiя ўвойдуць у падручнiкi дыпламатыi. Збеглы амерыканскi супрацоўнiк спецслужбаў (былых, як мы ведаем, не бывае) Эдвард Сноўдэн задаў цяжкую задачу кiраўнiкам знешнепалiтычных службаў адразу
некалькiх краiн.
Дзяржаўны дэпартамент ЗША iмкнецца вярнуць
Сноўдэна на радзiму, каб аддаць пад суд. Кiтай,
куды той спачатку перабраўся, не хацеў выдаваць
уцекача Злучаным Штатам, але i сапсаваць адносiны з Вашынг тонам таксама не iмкнуўся, таму «адфутболiў» таго ў Расiю. Цяпер Крэмль апынуўся ў
дваiс тым становiшчы. Вiдавочна, што там не хочуць
выдаваць Сноўдэна амерыканцам, але i пакiдаць яго
на ўласнай тэрыторыi таксама не жадаюць. Далей
разгарнулася ўвогуле дэтэк тыўная гiс торыя. Шэраг
еў ра пей скiх кра iн за па до зры лi, што Сноўдэн мо-

дзiцца? Увогуле стаўленне бацькоў i
дзяцей да школы, як да нейкай «камеры захоўвання», трэба карэнным
чынам змяняць. Маўляў, аддаў дзiця
i зняў з сябе адказнасць, а далей усё
— праблемы толькi школы. У кожнага,
у рэшце рэшт, павiнны быць свае абавязкi: абавязак дзяржавы — стварыць
умовы для атрымання адукацыi, а абавязак вучня — скарыстацца дадзенай
яму магчымасцю. Настаўнiк павiнен
вучыць, а школьнiк павiнен вучыцца. I
ў старшыя класы павiнны прыходзiць
толькi тыя вучнi, якiя не проста жадаюць, але i могуць засвойваць вучэб-

жа знаходзiцца ў самалёце прэзiдэнта Балiвii Эва
Ма ра ле са. Фран цыя, Iс па нiя i Пар ту га лiя не да лi
дазволу на пралёт балiвiйскага «борта № 1» над
сваёй тэрыторыяй. У вынiку Сноўдэна на борце не
аказалася, Маралес як герой вярнуўся дадому праз
Вену, а адносiны ЕС з Паўднёвай Амерыкай апынулiся ў часовым крызiсе.
Пакуль адказныя дзяржаўныя мужы вядуць памiж
сабой прыязныя i не вельмi размовы, вырашаючы яго
лёс, сам Эдвард Сноўдэн знаходзiцца ў транзiтнай
зоне мiжнароднага аэрапорта ў Маскве.
А правiнiўся Сноўдэн тым, што распаўсюдзiў вельмi
карысную для нас, карыстальнiкаў iнтэрнэту, iнфармацыю: нiякай свабоды ў глабальным сецiве няма!
Дарэчы, пра гэта мы i так ведалi, проста амерыканскi
камп'ютаршчык, якi супрацоўнiчаў са спецслужбамi,
дакладна пацвердзiў нашыя здагадкi. Цэнтральнае
разведвальнае ўпраўленне i Агенцтва нацыянальнай
бяспекi ЗША кантралююць мiльярды тэлефонных размоў, электронных паведамленняў, усе сацыяльныя
сеткi праз спецыяльную праграму PRISM. Iх брытанскiя
калегi робяць усё тое самае праз праграму Tempora.
Прычым шпiёняць яны i за ўласнымi грамадзянамi, i за
сваiмi саюзнiкамi з Еўрасаюза. Выключэнне не робiцца нi для кога. Нiякай канфідэнцыяльнасцi ў iнтэрнэце
няма. Калi вы выкладаеце свае персанальныя звесткi,
пiшаце сябрам свае асабiстыя навiны, вы запаўняеце
ўласны файл у архiвах ЦРУ i АНБ, якi ў любы момант
можа быць выкарыстаны супраць вас. Што гэта, як
не таталiтарызм? Але ўжо зусiм новага кшталту. Як
прынята казаць зараз, гатунку 2.0.
З гiсторыi. У чэрвеньскiя днi 1974 года памiж Мiнскам i Масквой раптоўна ўзнiкла пэўнае напружанне.
Не, нiякага канфлiкту не адбывалася. Усе чакалi вельмi важнага рашэння. Нарэшце чаканнi спраўдзiлiся.
26 чэрвеня з Масквы прыйшла тэрмiновая ўрадавая
тэлеграма. Прэзiдыум Вярхоўнага Савета СССР уганараваў сталiцу Беларусi званнем «Горад-герой».
Барацьба за тое, каб Мiнск атрымаў належнае прызнанне сваiх заслуг iшла амаль увесь пасляваенны
час. Першым гэтае пытанне ўзняў Панамарэнка, потым некалькi разоў рабiў адпаведныя захады Машэраў. I ўсё было дарэмна. Чаму?
Галоўная заслуга Мiнска ў гады вайны — дзейнасць
самага вялiкага ў Еўропе гарадскога антыфашысцкага падполля. Яго гiсторыя доўгi час заставалася
заблытанай, малавядомай. Аднаўленне праўды аб
мiнскiх падпольшчыках заняло доўгiя гады. Дарэчы,
канчаткова яны былi рэабiлiтаваны толькi вясной 1990
года — больш за чвэрць стагоддзя пасля таго, як Мiнск
стаў «Горадам-героем».
Але тады, у чэрвенi i лiпенi 1974 года, мала хто з
беларусаў думаў пра тыя перыпетыi. Ведалi, што напярэдаднi выйшаў цыкл артыкулаў «1.100 дней» Мiкалая
Матукоўскага ў «Известиях», дзе распавядалася пра
подзвiг мiнчан у гады вайны. Ведалi, што да гэтага
была кнiга Iвана Новiкава «Руiны страляюць ва ўпор»,
а потым шасцiсерыйны фiльм па гэтай кнiзе. Ведалi,
што Машэраў i Мазураў нарэшце дамаглiся свайго. I
гэта стала перамогай для ўсёй рэспублiкi.
Праўда, Леанiд Брэжнеў прывёз геройскую зорку
i ордэн Ленiна толькi праз чатыры гады. Але летам
1974-га пра гэта яшчэ нiхто не думаў. Людзi радавалiся. 3 лiпеня, калi святкавалi юбiлей вызвалення сталiцы, стала сапраўды агульнанацыянальным святам.
Можа, першым за ўсе пасляваенныя гады.

ную праграму. У рэшце рэшт, у нас у
краiне абавязковая толькi дзевяцiгадовая базавая адукацыя.

ВЫХАВАННЕ
Ў САЦЫЯЛЬНЫХ СЕТКАХ
— Ёсць таксама прапанова занатаваць у Кодэксе забарону на прыцягненне педагогаў да дзейнасцi,
якая не прадугледжана службовай
iнструкцыяй. Вы асабiста яе падтрымлiваеце? Цi можна ўвогуле
прапiсаць усе абавязкi педагога ў
службовай iнструкцыi?
— Немагчыма. Вядома, выконваць
неўласцiвыя iм функцыi педагогi не
павiнны. Але я не падзяляю думку,
што задача школы заключаецца толькi ў аказаннi вучням адукацыйных паслуг. Настаўнiк павiнен быць для сваiх
вучняў i выхавальнiкам, i псiхолагам,
i сацыяльным педагогам. Ён павiнен
ведаць усё пра жыццё дзяцей не толькi ў школе. А гэта немагчыма без жывых зносiн з вучнямi i iх бацькамi. На
маю думку, сучасны педагог таксама
павiнен прыняць новую форму камунiкацыйных зносiн, знайсцi сваю нiшу ў
сацыяльных сетках i ўмела ёй карыстацца для ажыццяўлення выхавальнага працэсу i ўзаемадзеяння з сям'ёй
праз вядзенне форумаў i блогаў. Сучасны педагог павiнен быць сучасным
i мабiльным, як сённяшнiя дзецi.
— Наколькi я ведаю, вы нядаўна наведвалi Фiнляндыю. Школьнiкi
з гэтай краiны традыцыйна ўзначальваюць рэйтынгi па вынiках
мiжнародных даследаванняў PISA
i TIMS. А работа педагога ў Фiнляндыi лiчыцца прэстыжнай i паважанай. I мужчын сярод педагогаў цi
не палова... У чым сакрэт?
— Iнтарэс да адукацыi ў Фiнляндыi
вельмi высокi. I давер да школы таксама высокi. Гэты iнстытут карыстаецца падтрымкай у грамадстве, i на
адукацыю ў Фiнляндыi выдзяляецца

7% валавага ўнутранага прадук ту.
Фiнляндыя — адна з нешматлiкiх еўрапейскiх краiн, дзе моладзь ахвотна
iдзе ў педагогiку. Работа педагога —
гэта стабiльнасць i гарантаваны заробак. Не самы высокi, але ў гэтай краiне ўвогуле роскiд у аплаце работнiкаў
розных сфер складае ўсяго 50%.
Натуральна, што далёка не кожны
ахвотны можа быць педагогам. У Фiнляндыi пры адборы будучых спецыялiстаў звяртаюць увагу не толькi на акадэмiчную паспяховасць прэтэндэнтаў, але
i на iх маральна-псiхалагiчныя якасцi,
без якiх нельга стаць сапраўдным педагогам. Перад прыняццем ва ўнiверсiтэт усе будучыя педагогi праходзяць
спецыяльную гутарку, падчас якой
выкладчыкi спрабуюць высветлiць, як
чалавек будзе весцi сябе ў той цi iншай
сiтуацыi, як ён будзе рэагаваць на магчымую крытыку з боку навучэнцаў цi iх
бацькоў, як будзе паводзiць сябе з так
званымi «цяжкiмi» вучнямi. У школы
выпускнiкi таксама трапляюць на конкурснай аснове. Але калi ты прайшоў
конкурс, можна не хвалявацца за сваю
будучыню — iнтэлігентная работа табе
забяспечана.
А мы лiчым, што кожны, хто закончыў навучанне па педагагiчнай спецыяльнасцi, павiнен прыйсцi ў школу працаваць. Больш за тое, яшчэ думаем,
што зрабiць, каб малады спецыялiст
праз два гады не збег. Мяркую, трэба,
каб на рынку працы быў конкурс. I ўвогуле, на жаль, не кожнага выпускнiка
можна дапускаць да дзяцей.
— А наколькi шырокае кола абавязкаў у фiнскiх педагогаў?
— Такую моцную выхаваўчую ролю, як у нас, школа ў Фiнляндыi не

нiзкага ўзроўню. Але бацькi могуць i не
прыслухацца да яго меркавання... Дарэчы, у Фiнляндыi доўгi час не iснавала
спецыяльных праграм для адораных
дзяцей. Сапраўды, фiнскiя школьнiкi
дэманструюць выдатныя поспехi падчас мiжнародных даследаванняў. Але
i фiны сёння прыйшлi да высновы, што
iнтэлектуальную элiту трэба вырошчваць i выхоўваць. Кажуць, што фiнаў
нямнога, таму асаблiвыя здольнасцi
патрабуюць асаблiвай увагi...

РЭПЕТЫТАРСТВА: БIЗНЕС
НА ПАМКНЕННЯХ БАЦЬКОЎ?
— Вяртаюся да беларускай рэчаiснасцi... Многiх i педагогаў, i
дзяцей, не зусiм задавальняе арганiзацыя шостага школьнага дня.
Скажыце, чаму дзiця не мае магчымасцi выбiраць, дзе i як яму правесцi вольны час у суботу? Чаму
бацькi не могуць правесцi выхадны
дзень з дзiцем? Навошта масава
заклiкаць сельскiх школьнiкаў да
наведвання школы ў суботу, асаблiва восенню i вясной, калi дзецi
дапамагаюць сваiм бацькам па гаспадарцы?
— Не буду спрачацца, што ў сельскiх школах ёсць свая спецыфiка,
якую абавязкова трэба ўлiчваць. Для
нас галоўнае, каб дзiця было занятае справай, няважна дзе: у школе,
у аб'яднаннях па iнтарэсах цi на прысядзiбным участку... Дзiця мае права
выбiраць, дзе i як яму правесцi вольны
час у суботу, але яму трэба дапамагчы, захапiўшы яго цiкавай дзейнасцю
i стварыўшы камфортныя ўмовы для
яго развiцця. Мы лiчым, што шосты

«Мы лiчым, што кожны, хто закончыў навучанне па педагагiчнай
спецыяльнасцi, павiнен прыйсцi ў школу працаваць.
Але, на жаль, не кожнага выпускнiка можна дапускаць да дзяцей»
адыгрывае, i настаўнiкi займаюцца
там пераважна навучаннем. Але ў
Фiнляндыi пануе абсалютны культ
вучня, у якога выключныя правы.
Зрабiць заўвагу вучню i тым больш
пакараць дзiця настаўнiк не мае права. У Фiнляндыi, напрыклад, быў выпадак, калi настаўнiка звольнiлi за
тое, што той зрабiў заўвагу вучню на
ўроку. Вучань там можа стаяць на галаве, перашкаджаць аднакласнiкам,
але выказаць сваю незадаволенасць
настаўнiк не можа. I паскардзiцца на
вучня бацькам настаўнiк таксама не
можа. Лiчыцца, што ва ўсiм вiнаваты
педагог. Калi яго вучань не спраўляецца з вучэбнай праграмай, дрэнна
сябе паводзiць, трэба шукаць да яго
iндывiдуальны падыход, выбудоўваць
для яго iндывiдуальную траекторыю.
Настаўнiк можа рэкамендаваць
бацькам перайсцi на праграму больш

школьны дзень павiнен быць прысвечаны пераважна заняткам фiзкультурай i спортам i працоўнай дзейнасцi. У
сельскай школе больш лагiчна будзе,
напэўна, калi дзецi дапамогуць сваiм
бацькам па гаспадарцы. А для сталiчнага рэгiёна, наадварот, актуальная
«хранiчная» занятасць бацькоў нават
у выхадныя днi, таму там многiя дзецi
ў суботу прадастаўлены самi сабе.
— Ёсць меркаваннi, што аптымiзацыя сеткi ўстаноў адукацыi закране i ўстановы дадатковай адукацыi. Але ж у сельскай мясцовасцi i малых гарадах гэтыя ўстановы
з'яўляюцца для дзяцей фактычна
адзiнай магчымасцю набыць дадатковыя веды, развiць здольнасцi
i эстэтычны густ...
— Мы будзем iмкнуцца да таго, каб
база ўстаноў дадатковай адукацыi выкарыстоўвалася з поўнай нагрузкай.

ДАЎГI ВЫПЛАЦIЛI, АЛЕ РЭЗЕРВЫ СКАРАЦIЛIСЯ

 У свеце

ЕГІПЕЦКІ
ПРАКЛЁН
Сусветны фінансавы крызіс негатыўна
адбіўся на мностве краін. Можна спісаць
на яго і смутныя падзеі ў Егіпце на працягу двух апошніх гадоў. Яшчэ нядаўна ўзорная краіна па спакоі і высокіх
тэмпах росту эканомікі стала полем для
бітвы палітычных сіл, стыхійных дэманстрацый з людскімі ахвярамі і ваенных
пераваротаў. На фоне масавых пратэстаў у Балгарыі, Бразіліі і Турцыі, у якіх
удзельнічалі мільёны грамадзян гэтых
краін, егіпецкая апазіцыя да дзейнага
прэзідэнта арганізацыйна аформілася
ў «Фронт 30 чэрвеня» з дэвізам «Бунт»
і заявіла, што 30 чэрвеня — у першую гадавіну прэзідэнцтва Мурсі — выступіць
з мэтай яго звяржэння.
Так яно і адбылося. На вуліцы выйшлі мільёны, паколькі ў выніку сур'ёзнага пагаршэння
эканамічнай сітуацыі з моманту папярэдняй
рэвалюцыі ў такой вялізнай краіне, як Егіпет,
назбіралася шмат незадаволеных. Пачаліся
су тыкненні з паліцыяй і пралілася першая
кроў. На гэтай падставе армія выставіла свой
ультыматум: на працягу двух сутак прэзідэнт
і апазіцыя павінны прыйсці да кампрамісу. У
адваротным выпадку яна зробіць свой ход.
Пасля заканчэння ўльтыматуму вайскоўцы
арыштавалі прэзідэнта Егіпта Мурсі і прызначылі выконваць яго абавязкі старшыню
Канстытуцыйнага суда Егіпта Адлі Мансур.
Неўзабаве ён прынёс прысягу ў якасці часовага кіраўніка дзяржавы. Новаму «прэзідэнту»
даручылі скласці дарожную карту па выхадзе
з крызісу, а таксама заняцца складаннем новай канстытуцыі краіны.
У таго, што адбылося, ёсць і іншыя прычыны, акрамя эканамічных. Адной з галоўных
з'яўляецца рэлігійная падаплёка. Дзесяцігоддзямі дзяржаўны апарат Егіпта быў зарыентаваны на пераслед ісламісцкіх арганізацый,
уключаючы самую папулярную — «Браты-мусульмане», з якой выйшаў сам Мурсі. У газеце
Le Fіgaro ад 4 ліпеня 2013-га было правільна
адзначана, што «ён атрымаў у спадчыну дзяржаву, якая практычна не функцыянавала», у
якой, як зазначаюць эксперты, чыноўнікі «падазрона ставіліся да выхадца з рэлігійнай арганізацыі «Браты-мусульмане».
Вялікія шанцы, што пасля звяржэння дзейнага прэзідэнта гэтая арганізацыя можа зрабіць крокі ў адказ. Менавіта пра гэта, паводле
звестак газеты Chіcago Trіbune, заявіў адзін
з высокапастаўленых чыноўнікаў «Братоў-мусульман». Больш за тое, ён адзначыў, што
гвалтоўнае адхіленне ад улады прэзідэнта можа прывесці да гвалту ў адказ з боку іншых
незадаволеных гэтым арганізацый.
4—5-гадовыя тэрміны знаходжання прэзідэнтаў ва ўладзе ў большасці краін свету
з'явіліся не проста так. Немагчыма зрабіць

У разумных межах гэтыя ўстановы
будуць рэарганiзоўвацца i аб'ядноўвацца. Абавязкова трэба палепшыць
ма тэ ры яль ную ба зу аб' яд нан няў,
якiя займаюцца тэхнiчнай творчасцю дзяцей i моладзi. Мы зафiксуем
выдаткi на гэтыя мэты ў параўнаннi з
асноўнымi адукацыйнымi праграмамi
i будзем сур'ёзна кантраляваць, каб
выдзелены рэсурс выкарыстоўваўся
максiмальна эфектыўна. Каб не было прыпiсак i фальсiфiкацый, калi на
паперы гурток наведваюць 20 чалавек, а на самой справе — у суботу
яго дзверы для дзяцей зачынены. У
нас ёсць шмат цудоўных прыкладаў,
калi да педагогаў дадатковай адукацыi
выстройваюцца чэргi з ахвотных трапiць да iх. Але ёсць i iншыя прыклады,
калi педагог атрымлiвае грошы нi за
што. Ключавым момантам у паспяховай дзейнасцi тых цi iншых гурткоў цi
спартыўных секцый з'яўляецца ўсё ж
такi наяўнасць таленавiтага i неардынарнага педагога.
— Нядаўна ў Расii правялi даследаванне, падчас якога высветлiлася, што 90% выпускнiкоў не
разлiчваюць пры здачы адзiнага
дзяржаўнага экзамену толькi на
ўласныя сiлы. Не ведаю аналагiчную статыстыку ў нас. Тым не менш
даводзiцца канстатаваць, што вера
ў iнстытут рэпетытарства набыла
такiя маштабы, што звяртацца да
рэ пе ты та раў баць кi па чы на юць
ужо ў пачатковай школе. А як вы
ставiцеся да рэпетытарства? I што
параiлi б бацькам: выдаткоўваць
грошы на рэпетытараў цi не?
— Да рэпетытарства я стаўлюся
станоўча. I мяркую, што мае парады
бацькам не патрэбны, таму што калi
тыя жадаюць павысiць шанцы свайго
дзiцяцi на паступленне (асаблiва на
бюджэтнае аддзяленне), яны будуць
шукаць рэпетытара. На колькi працэнтаў гэты шанц павысiцца, сказаць не
магу, але дакладна павысiцца. Мяркую, што, пакуль колькасць бюджэтных месцаў будзе меншая, чым колькасць ахвотных атрымаць вышэйшую
адукацыю, iнстытут рэпетытарства
будзе запатрабаваны.
— А калi бацькi плацяць школьнаму настаўнiку за iндывiдуальныя
заняткi з iх дзiцем, цi не парушаюцца пры гэтым нейкiя маральныя
нормы?
— Калi бацькi давяраюць школьнаму
настаўнiку i гатовы плацiць за яго дадатковую работу, то што ў гэтым дрэннага?
Але ўсё павiнна быць афiцыйна. Iншая
справа, што далёка не кожны настаўнiк
пажадае браць на сябе такую адказнасць. Любы школьны настаўнiк сёння
можа зарэгiстравацца ў падатковай iнспекцыi i аказваць паслугi рэпетытарства. У iх ёсць такое права...
Гутарку вяла Надзея НIКАЛАЕВА.

нешта сур'ёзнае для краіны за паўгода або
год. Таму ўмяшанне арміі, якая адхіліла прэзідэнта Мурсі ад улады на падставе пратэстных
дэманстрацый, сапраўды з'яўляецца класічным ваенным пераваротам і не можа мець
ніякіх апраўданняў.
Гэтым выклікана і нечаканая для ўдзельнікаў перавароту рэакцыя ЗША. У Егіпце ўжо
неяк прывыклі да таго, што ЗША падтрымлівала ўсе этапы па звяржэнні Мубарака і вырашылі, што любая сму та з адхіленнем ад
улады прэзідэнта будзе аў таматычна ўхвалена ў Вашынгтоне. Дзе там! Прэзідэнт ЗША
Барак Абама заявіў: «Я заклікаю армію Егіпта рухацца хутка і адказна да вяртання ўсёй
улады ў рукі дэмакратычна выбранага грамадзянскага ўрада праз раўнапраўны і транспарэнтны працэс, а таксама пазбягаць любых
адвольных арыштаў прэзідэнта Мурсі і яго
прыхільнікаў».
Барака Абаму можна зразумець. Толькі-толькі ў Егіпце ўсё крыху супакоілася і ён
прыняў віншаванні за ўклад ЗША ў пераход
Егіпта ў дэмакратычнае рэчышча кіравання,
як раптам раз — і ўсе намаганні ў момант
пайшлі прахам. А прэзідэнт Мурсі ж паспеў
ужо давесці сваю лаяльнасць Вашынгтону,
няхай і быў да свайго прэзідэнцтва членам
ісламісцкай арганізацыі, якая дастаткова адмоўна ставілася да ЗША. Узяць хоць бы той
факт, што 15 чэрвеня 2013 года Мурсі выступіў з рэзкай заявай супраць прэзідэнта Асада,
разарваў дыпламатычныя адносіны з Сірыяй
і нават заклікаў да ўвядзення беспалётнай
зоны над гэтай краінай.
А вось хто зараз прыйдзе да ўлады замест
яго і як гэты чалавек будзе ставіцца да ЗША
і, што не менш важна для амерыканцаў, да іх
самага важнага ў рэгіёне саюзніка — Ізраіля?
У той жа час ЗША пакінулі сабе і ход для манеўру. Калі вярнуць прэзідэнта Мурсі да ўлады
не атрымаецца, Злучаныя Штаты, верагодна,
змогуць задаволіцца, калі да ўлады прыйдзе
іншы прэзідэнт, зноў абраны на агульнанародных выбарах. Менавіта яго і прызнаюць
кіраўніком «дэмакратычна выбранага грамадзянскага ўрада». Галоўнае — каб ён быў
лаяльны да ЗША.
Як могуць развівацца падзеі далей? Самы
жаданы варыянт — мірны кампраміс паміж
адхіленым прэзідэнтам, арміяй і апазіцыяй.
Толькі ён дазволіць знайсці варыянт, пры якім
да ўжо загінулых дзясяткаў грамадзян Егіпта
не дададуцца новыя ахвяры. Іншыя сцэнарыі
больш песімістычныя. Але, як паказвае практыка, у апошнія гады ў арабскіх краінах значна
часцей пачынаюць рэалізоўвацца больш песімістычныя сцэнарыі.
Сяргей КІЗІМА,
доктар палітычных навук



Па вынiках чэрвеня золатавалютныя рэзервы Беларусi ў вызначэннi Спецыяльнага стандарту распаўсюджвання звестак МВФ
скарацiлiся на 9,5 млн долараў ЗША i на 1 лiпеня склалi 8,0176 млрд
долараў ЗША ў эквiваленце, паведамляе ўпраўленне iнфармацыi
i грамадскiх сувязяў Нацыянальнага банка. У нацыянальным вызначэннi аб'ём золатавалютных рэзерваў скарацiўся на 404,9 млн
долараў ЗША i на 1 лiпеня склаў 8,6326 млрд долараў ЗША ў эквiваленце. «Скарачэнне аб'ёму золатавалютных рэзерваў у асноўным абумоўлена знiжэннем цэны на золата на мiжнародным рынку
каштоўных металаў, а таксама пагашэннем знешнiх i ўнутраных
абавязацельстваў у замежнай валюце».
Уладзiслаў КУЛЕЦКI.
Уважаемые акционеры ОАО «Мостоотряд №88»
18 июля 2013 года СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Мостоотряд №88»
Собрание пройдет по адресу:
г. Минск, ул. Промышленная, д. 16, третий этаж, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О выплате дивидендов за 2 квартал 2013 года.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по указанному выше адресу в рабочие дни с 10 июля 2013 г.
с 13.00 до 16.45 по месту нахождения Общества у председателя
наблюдательного совета, а в день собрания – в помещении, где
оно будет проводиться, – в актовом зале в здании управления на
третьем этаже.
Регистрация участников собрания с 15.30 до 15.55 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 18 июля 2013 года в 16.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по
состоянию на 9 июля 2013 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и
доверенность.
Наблюдательный совет
УНП 100299744

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»
в части реквизитов для внесения задатка
за право участия в аукционе
Р/с 3012 57917 0033 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК
153001739, УНП 500833225. Задаток вносится в евро на счет организатора аукциона
– Гродненского филиала РУП «Институт
недвижимости и оценки»
Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «БелНомер р/с
инвестбанк» по Гродненской области, БИК
для перечисления 153001739, УНП 500833225. Задаток внозадатка по лотам сится в белорусских рублях на счет органи№2–№6
затора аукциона – Гродненского филиала
РУП «Институт недвижимости и оценки»
Аукцион состоится 17 июля 2013 г. в 11.00
по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.
Последний день приема заявлений 16 июля 2013 г. до 15.00.
Номер р/с
для перечисления
задатка по лоту
№1

Телефон для справок: 41 98 32 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация: www.ino.by

