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Клас ныя на вi ныКлас ныя на вi ны

ГА ТОЎ НАСЦЬ № 1
Бе ла рус кiм на стаў нi кам пра па ну юць 

па дзя лiц ца сва i мi на пра цоў ка мi
Як вя до ма, пан дэ мiя ка ра на вi ру са за чы нi ла дзве ры 

школ у мно гiх кра i нах све ту i пры му сi ла пе да го гаў 

звяр нуц ца да дыс тан цый на га на ву чан ня. Але пра-

ца ваць у но вых аб ста вi нах ака за лi ся га то выя не 

ўсе. Да та го ж, як вы свет лi ла ся, до ма ў на стаў нi каў i 

дзя цей не заў сё ды ёсць якас ны до ступ да iн тэр нэ ту, 

з-за ча го не ўсе ма юць маг чы масць ву чыць i ву чыц-

ца на ад лег лас цi. Пас ля за вяр шэн ня ка ран цi ну i ад-

наў лен ня на ву чаль на га пра цэ су ўкра iн скiм шко лам 

бу дзе да дзе ны час для ды яг нос ты кi та го, як вуч нi 

за сво i лi ма тэ ры ял пры дыс тан цый ным на ву чан нi.

У Ра сii, якая пай шла на ка ран цiн да кан ца кра са вi ка, 
усе рэ гi ё ны са ма стой на вы ра ша юць, як бу дзе ар га нi за-
ва ны на ву чаль ны пра цэс. У Пад мас коўi, на прык лад, з 
6 кра са вi ка да 1 мая дыс тан цый на на ву чац ца бу дуць усе 
школь нi кi, сту дэн ты ка ле джаў i ВНУ.

Бе ла рус кiх школь нi каў на ка ран цiн не ад праў ля юць, але 
па прось бах баць коў вя сен нiя ка нi ку лы бы лi па доў жа ны на 
адзiн ты дзень. Та ва рыст ва бе ла рус кай шко лы пра па на ва ла 
на стаў нi кам ска рыс таць час да дат ко вых ка нi кул для збо ру 
i ства рэн ня ма тэ ры я лаў для дыс тан цый на га на ву чан ня.

— Ка лi яно не спат рэ бiц ца праз ты дзень i пан дэ мiя ад-
сту пiць — у нас бу дзе банк уро каў на бу ду чы ню, якi мож на 
бу дзе ска рыс таць для пе ра ку ле на га кла са, змя ша на га на-
ву чан ня i iн шых iна ва цый, якiя па куль што ў на шай шко ле 
пры сут нi ча юць час цей за ўсё на па пе ры, — тлу ма чыць сэнс 
iнi цы я ты вы на мес нi ца стар шы нi Та ва рыст ва бе ла рус кай 

шко лы Та ма ра МАЦ КЕ ВIЧ. — Шмат у ка го ёсць улас-
ныя на пра цоў кi. На стаў нi кi ства ры лi на «Фэй сбу ку» гру пу 
«Пе ра ку ле ны клас. Ма тэ ры я лы для на ву чан ня». Ка лi лас-
ка, да лу чай це ся i шлi це спа сыл кi на свае ро лi кi, тэкс ты i 
прэ зен та цыi, якiя вы ўжо ма е це. Да рэ чы, уся го за пер шыя 
два днi iс на ван ня гру пы там на збi ра ла ся ўжо не каль кi дзя-
сят каў ма тэ ры я лаў. Вя лi кi дзя куй усiм пе да го гам, хто па-
дзя лiў ся. Ма тэ ры я лы мож на да сы лаць i на ад рас nastaunik.
info@gmail.com. Яны з'я вяц ца як на сай це, так i ў гру пе ў 
«Фэйсбуку».

А яшчэ мы атры ма лi пер шы вод гук, якi прый шоў з 
Укра i ны як рэ ак цыя на ство ра ную бе ла рус кi мi на стаў нi-
ка мi су пол ку. Лiст да сла ла Ган на Кор шу на ва з го ра да 
Су мы — на стаў нi ца геа гра фii i ма ма дзе вя цi клас нi ка. Яна 
апi са ла пер шыя кро кi i пер шыя праб ле мы, з якi мi су тык ну-
лi ся ўкра iн цы пры ар га нi за цыi дыс тан цый на га на ву чан ня 
школь нi каў. Жан чы на рас ка за ла, што сiс тэ ма аду ка цыi, як 
i ча ка ла ся, не бы ла га то вая да дыс тан цый на га на ву чан ня 
i ця пер, як заў сё ды, усё на са бе «вы цяг ва юць» на стаў-
нi кi. Та му най важ ней шымі i на да лей за ста юц ца аб мен 
во пы там з ка ле га мi, са ма аду ка цыя, по шук ап ты маль ных 
рэ сур саў i здоль насць ад мi нiст ра цыi ар га нi за ваць аду ка-
цый ны пра цэс.

Што да ты чыц ца ра бо ты на стаў нi ка... Яе ста ла ў два 
ра зы больш. «Дыс тан цый ка» — зу сiм iн шая спра ва: iн шыя 
ме та ды, фор мы ра бо ты, iн шы кант роль. I вель мi дзiў на 
чуць скар гi ад баць коў на тое, што яны не ве да юць, што ра-
бiць з дзi цем, як уплы ваць, як ма ты ва ваць, як эле мен тар на 
па ра зу мец ца з улас ным сы нам цi дач кой. «Так, гэ та скла да-
на, але аду ка цыя — гэ та не толь кi спра ва шко лы, але на ват 
у боль шай сту пе нi кло пат сям'i. Ме на вi та та му вы трым ка i 
цяр пен не па трэб ныя ўсiм — i баць кам, i на стаў нi кам. Вар та 
су пра цоў нi чаць, не вi на ва ця чы i не кi ва ю чы ад но на ад на го. 
I ўсё бу дзе доб ра!» — ра iць Ган на Кор шу на ва. А на пры кан -
цы трош кi па зi ты ву: укра iн скiя дзе цi ўжо за су ма ва лi па са-
праўд ным на ву чан нi i жы вых ста сун ках, та му ча ка юць, ка лi 
iм мож на бу дзе вяр нуц ца ў шко лу.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Ту рыс тыч ная га лі на ра зам з авія-

пе ра воз чы ка мі ця пер ад чу ва юць, 

ба дай, най мац ней шы ўдар з-за 

кры зі су ў час пан дэ міі ка ра на ві-

ру са. Свае стра ты прад стаў ні кі 

ту рін дуст рыі ўжо ацэнь ва юць у 

адзін міль ярд руб лёў. А па тра-

ба ван ні, што прад' яў ля юць спа-

жыў цы па вяр тан ні гро шай за 

ту ры, якія, па зра зу ме лых пры-

чы нах, не ад бы лі ся, ацэнь ва юц-

ца ў 400 міль ё наў. Што ра біць 

тым, хто за пла ціў за пу цёў кі ці 

ран няе бра ні ра ван не і ні ку ды не 

па ехаў, і як вы жыць ту рыс тыч-

най га лі не, а так са ма ка лі з'я віц-

ца маг чы масць па да рож ні чаць, 

як ра ней, рас ка за лі прад стаў ні кі 

Дэ парт амен та па ту рыз ме і кі раў-

ніц тва най буй ней шых ту рыс тыч-

ных аб' яд нан няў.

Па пе ра адо лен ні на ступ стваў пан-
дэ міі ка ра на ві ру са Мі ніс тэр ства спор ту 
і ту рыз му пра цуе на пра ця гу апош ніх 
1,5 ме ся ца. Су мес ны мі на ма ган ня мі з 
МЗС, Дэ парт амен та м па авія цыі і авія-
кам па ні яй «Бел авія» ў кра і ну ўда ло ся 
вяр нуць 5026 ар га ні за ва ных ту рыс-
таў. Яшчэ не каль кі со цень бе ла ру саў, 
якія ад пра ві лі ся на ад па чы нак са ма-
стой на, за ста юц ца ў роз ных кра і нах 
све ту. Ра бо та па іх вяр тан ні так са ма 
вя дзец ца.

— Мы ар га ні за ва лі апе ра тыў ны 
штаб, які пра ца ваў 24 га дзі ны ў су ткі. 
За гэ ты час атры ма лі больш за 1150 
тэ ле фа на ван няў, а так са ма больш за 
350 пісь мо вых зва ро таў. Усе яны пе ра-
важ на да ты чац ца вяр тан ня гро шай, — 
рас каз вае ды рэк тар Дэ парт амен та 

па ту рыз ме Мі ніс тэр ства спор ту 

і ту рыз му Іры на ВА РА НО ВІЧ.

Пры гэ тым спе цы я ліс ты тлу ма чаць, 
што ту рыс тыч ныя ар га ні за цыі ака за-
лі ся ў скла да най сі ту а цыі. Срод каў па 
пры чы не ад сут нас ці ту рыс таў яны ця-
пер не за раб ля юць. Гро шы, атры ма ныя 
за ран няе бра ні ра ван не і ту ры ра ней, 
бы лі на кі ра ва ны па стаў шчы кам па слуг 
за мя жу. Тыя, у сваю чар гу, за кры ты 
на ка ран цін і перажываюць па доб ныя 
праб ле мы.

— Вяр нуць гро шы ад ра зу мы не мо-
жам. Мы ра зу ме ем, што на ад па чы-
нак лю дзі ад клад ва лі срод кі ме ся ца мі. 
Але мы ака за лі ся ў аб ста ві нах не пе-
ра адоль най сі лы і не мо жам па куль 
вы ка наць свае аба вя за цель ствы, — 
тлу ма чыць стар шы ня са ве та Рэс-

пуб лі кан ска га са ю за ту рыс тыч ных 

ар га ні за цый Ак са на БІ ЧУН.

Па ран нім бра ні ра ван ні пер шыя 
ўзно сы скла да юць 10—30 % кош ту 
пу цёў кі — гэ та пры клад на 150 до ла-
раў на ад на го ча ла ве ка. Спе цы я ліс ты 
ра яць не па тра ба ваць вяр тан ня гэ тых 
срод каў, а па га дзіц ца на пе ра нос ту ра 
на больш спры яль ны час. Тым больш 
што за пла ча ная ў руб лях су ма за ліч-
ва ец ца ў до ла ра вым эк ві ва лен це, гэ та 
зна чыць, спа жы вец не губ ляе на роз-
ні цы кур са до ла ра і еў ра.

— Больш вы гад на пе ра нес ці тур, 
да таго ж мы ідзём на са ступ кі: маг-
чы мы пе ра нос не толь кі на ін шыя 
да ты, але і ў ін шыя кра і ны, — ка жа 
стар шы ня Рэс пуб лі кан скай аса цыя-

цыі ту рыс тыч ных агенц тваў Але на 

КУД ЛА КО ВА.

Ці  хут ка на ды дзе той час, ка лі ўжо 
мож на бу дзе па ду маць пра мо ра і цёп-

лыя кра і ны? Па куль дак лад на га ад ка-
зу ня ма. Бя гу чы год прад стаў ні кі ту р-
ін дуст рыі ўжо на зы ва юць цал кам пра-
валь ным. Вы хо дзіць з кры зі су га лі на 
пач не толь кі ў 2021-м, а за раб ляць — 
у 2022—2023-м.

— Між на род ныя ар га ні за цыі лі чаць, 
што ад наў лен не ту рыз му маг чы ма да 
ле та гэ та га го да. Мы ў сва іх пра гно зах 
не та кія ап ты міс тыч ныя, — ад зна чае 
Ак са на Бі чун.

Са ма ту рыс тыч ная га лі на з-за ад-
сут нас ці ту рыз му ўжо су тык ну ла ся з 
шэ ра гам праб лем. Гэ та і не аб ход насць 
ап ты мі за цыі пер са на лу, зні жэн не 
арэнд ных пло шчаў і мі ні мі за цыя ін шых 
вы дат каў. Для за ха ван ня ту рін дуст рыі 
ва ўрад кра і ны на кі ра ва ны шэ раг пра-
па ноў. Ся род іх — аб ляг чэн не пад атко-
вай на груз кі.

— З ся рэ дзі ны са ка ві ка вы руч кі ў 
прад пры ем стваў ня ма. Га лоў ная за-
да ча — не аб анк ру ціц ца і вы жыць у 
най блі жэй шыя ме ся цы, — пад крэс лі-
вае стар шы ня праў лен ня Рэс пуб лі-

кан ска га са ю за ту рін дуст рыі Фі ліп

ГУ ЛЫ. — Ка лі ўрад пой дзе нам на су-
страч і аб лег чыць пад атко вую на груз-
ку — част ко ва ці цал кам, — бу дзе доб-
ра. Мно гія на шы аб' ек ты ўжо за кры лі ся. 
Ад на з на шых гас ці ніц бяз вы плат на пе-
ра да дзе на для пра жы ван ня ўра чам.

Да па ма га юць ме ды кам і прад стаў-
ні кі аг ра ся дзіб. Па ін фар ма цыі стар-

шы ні праў лен ня гра мад скай ар га ні-

за цыі «Ад па чы нак у вёс цы» Ва ле рыі 

КЛІ ЦУ НО ВАЙ, гас па да ры аг ра ся дзіб 
так са ма не ма юць на вед валь ні каў. 
Мно гія да па ма га юць ра ён ным баль ні-
цам: га ту юць абе ды для пер са на лу.

Але на КРА ВЕЦ.

Пра гэ та га во рацьПра гэ та га во раць

ЗА МЕСТ ВЯР ТАН НЯ ГРО ШАЙ — 
ПЕ РА НОС ТУ РАЎ

Што ра яць ту рыс там, якія апла ці лі ран няе бра ні ра ван не, 
і як вы жыць ту рін дуст рыі?

На га да ем, што апош нім 
ча сам «Слуцк» ака заў ся на 
мя жы вы жы ван ня, бо стра-
ціў свай го га лоў на га спон-
са ра. Ця пер го рад мо жа згу-
біць сваю асноў ную ка ман ду 
і фут боль ную шко лу, дзе на-
ву ча ец ца ка ля 250 дзя цей. 
Гуль цы, ба лель шчы кі і кі раў-
ні кі клу ба спа дзя юц ца, што 
ця пе раш няя па пу ляр насць 
да па мо жа знай сці но вых 
спон са раў. За меж ныя ба-
лель шчы кі вы ра шы лі сур' ёз-
 на пад тры маць «Слуцк»
і за пус ці лі кам па нію па збо-
ры срод каў на да па мо гу. 
Не каль кі ты сяч до ла раў 
ужо са бра на. «Мы хва рэ-
ем за «Слуцк» усім све там. 
Ка ра на ві рус моц на ўда рыў 
па фут боль ных фа на тах. 
Мы дзя ку ем Бе ла ру сі і ФК 
«Слуцк» за тое, што яны за-
ха ва лі фут бол для ба лель-
шчы каў, мы лю бім «Слуцк!», 
га во рыц ца ў апі сан ні гру пы. 
Шэйн Ро бін сан, за сна валь-
нік фан-клу ба ў Facebook, 
ад зна чыў, што ён і яго сяб ры 

пер ша па чат ко ва ні чо га не 
ве да лі пра клуб з Бе ла ру сі, 
бо ў ін тэр нэ це пра яго бы-
ло вель мі ма ла ін фар ма цыі 
на анг лій скай мо ве. «Мы 
ра зу ме ем, што гэ та сціп-
лы клуб, маг чы ма, та му мы 
так яго лю бім. Мы хва рэ ем 
за сла бых. І гэ та ўсё яшчэ 
да зва ляе гля дзець фут бол. 
Спа дзя ю ся, што чэм пі я нат 
Бе ла ру сі не спы ніц ца, але, 
ка лі гэ та ад бу дзец ца, наш 
ін та рэс аба вяз ко ва за ста-
нец ца. Мы ўлю бі лі ся ў ка-
ман ду і сур' ёз на на стро е ны 
да па маг чы «Слуц ку» стаць 
ад ным з га лоў ных клу баў у 
Бе ла ру сі!» — пра ка менціра-
ваў Ро бін сан.

На га да ем, што з-за пан-
дэ міі ўсе еў ра пей скія кра і ны, 
акра мя Бе ла ру сі, у са ка ві ку 
пры пы ні лі спар тыў ныя чэм пі-
я на ты. За стаў шы ся без пра-
мых транс ля цый, за меж ныя 
тэ ле кам па ніі звяр ну лі ўва гу 
на бе ла рус кую прэм' ер-
лі гу. Упер шы ню ў гіс то рыі 

пра вы на па каз бе ла рус ка-
га фут бо ла бы лі пра да дзе-
ны за мя жу. З пер ша га ту ра 
чэм пі я нат Бе ла ру сі транс люе 
ўкра ін скі «Спорт 1» і ра сій скі 
«Матч ТБ», а так са ма бал-
кан скі ка нал «Спорт Клуб 1», 
які вя шчае ў шас ці кра і нах — 
Сер біі, Бос ніі і Гер ца га ві не, 
Чар на го рыі, Сла ве ніі, Хар-
ва тыі і Паў ноч най Ма ке до-
ніі. За тым да яго да лу чы лі ся 
Із ра іль, Літ ва, Бал га рыя, Тур-
цыя і на ват Ін дыя, а так са ма 
бры тан цы са SkySports.

Вар та ад зна чыць, што 
34 375 ча ла век гля дзе лі пер-
шы тур толь кі на сай це Аса-
цы я цыі «Бе ла рус кая фе дэ-
ра цыя фут бо ла», 32 338 на-
зі ра лі за дру гім, 29 229 ста лі 
гле да ча мі трэ ця га ту ра.

Прэс-служ ба Parіmatch 
па ве дам ляе, што коль касць 
ста вак на бе ла рус кі спорт у 
са ка ві ку 2020 го да ў па раў-
на нні з са ка ві ком 2019 го да 
па вя лі чы ла ся на 187 пра-
цэн таў. У той жа час аб' ём 
ста вак па вя лі чыў ся на 
232 пра цэн ты. Ці ка васць да 
вы шэй шай фут боль най лі-
гі ў пер шы ме сяц вяс ны не 
са сту пае пра дук цый нас ці 
топ-чэм пі я на таў Еў ро пы пе-
рад пе ра пын кам. Бе ла рус кі 
фут бол у са ка ві ку апя рэ дзіў 
ці ка васць да ня мец кай Бун-
дэс лі гі ў сту дзе ні ў 2,2 ра за і 
фран цуз скай Лі гі 1 у 1,5 ра-
за, са сту піў шы толь кі 4 % 
іс пан ска му «прэм' е ру» і 5 % 
італь ян скай се рыі «А».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

СпортСпорт

УЛЮ БЁН ЦЫ АЎ СТРА ЛІІ
«Слуцк» стаў са мым па пу ляр ным бе ла рус кім фут боль ным клу бам за мя жой
Ба лель шчы кі з уся го све ту гля дзяць чэм пі я нат Бе-

ла ру сі па фут бо ле. Фа ва ры там у за меж ні каў ста ла 

ка ман да з не вя лі ка га ра ён на га цэнт ра на шай кра і-

ны. У кан цы са ка ві ка аў стра лі ец ства рыў су свет ны 

фан-клуб «Слуц ка». Уся го за не каль кі дзён у гру пе 

са бра ла ся больш за ты ся чу ча ла век. Ця пер гэ тыя 

ліч бы ўжо знач на боль шыя. Учо ра ра сій ская служ ба 

BBC вы пус ці ла ві дэа ро лік пра бе ла рус кую ка ман ду, 

у якім рас ка за ла пра ці ка васць да клу ба.
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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

У звы чай ным рэ жы ме
Тра ды цый на, па су бо тах, абл вы кан ка ма мі і Мін-

скім гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра мыя лі ніі ў мэ-

тах па вы шэн ня эфек тыў нас ці ра бо ты са зва ро та мі 

гра ма дзян і юры дыч ных асоб, вы ка ра нен ня фак таў 

бю ра кра тыз му і ця га ні ны, па пе ра твор час ці, а так са ма 

для апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем ных пы тан няў, 

якія ўзні ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту, 11 кра са ві ка, з 9.00 да 12.00 
пра вя дуць:

 на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма Дзміт рый 
Мі ка ла е віч ГА РА ДЗЕЦ КІ. Тэл. 8 016 221 31 21;

 кі раў нік спраў Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Аляк сандр 
Ула дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

  на мес нік стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір Аляк санд ра віч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;

 на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Вік-
тар Фран ца віч ПРА НЮК. Тэл. 8 015 273 56 44;

 на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ва ле-
рый Ана то ле віч МА ЛА ШКА. Тэл. 8 022 250 18 69;

 пер шы на мес нік стар шы ні Мінск ага абл вы кан ка ма 
Сяр гей Вік та ра віч ЛЯЎ КО ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

 пер шы на мес нік стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка ма Фё-
дар Вік та ра віч РЫ МА ШЭЎ СКІ. Тэл. 8 017 222 44 44.


