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Трэ цяя (не)кан фе рэн цыя 

бе ла рус кіх пе да го гаў ЕdСаmр 

Bеlаrus — 2019 прой дзе 

ў ста ліч ным біз нес-клу бе 

«Іма гу ру» 12—13 каст рыч ні ка. 

Яе ідэй ны мі на тхняль ні ка мі 

і ар га ні за та ра мі вы сту па юць 

Мін скі хаб гла баль ных 

ар хі тэк та раў бу ду чы ні 

(Glоbаl Shареrs) і Та ва рыст ва 

бе ла рус кай шко лы.

Мэ тай (не)кан фе рэн цыі з'яў ля ец-

ца ства рэн не не фар маль най твор чай 

пля цоў кі для школь ных на стаў ні каў 

па аб ме не ідэ я мі і во пы там і да лей-

шым су пра цоў ніц тве для пра фе сій-

на га рос ту.

Для ўдзе лу ў ЕdСаmр Bеlаrus бы ло 

па да дзе на больш як 430 ан кет, але 

за пра шэн ні атры ма лі толь кі 200 бе-

ла рус кіх пе да го гаў, па коль кі фі зіч ныя 

маг чы мас ці «Іма гу ру» не да зва ля юць 

раз мяс ціць на яго пло шчах усіх ах вот-

ных. Ле тась, каб па слу хаць не ка то рых 

спі ке раў, пе да го гі раз мя шча лі ся... на 

пад ло зе на ды ва нах, бо ў па мяш кан-

ні не ха па ла мес ца для крэс лаў. Гэ та 

ста ла пад ста вай для жар таў, але ні хто 

не за стаў ся па крыў джа ны.

У ЕdСаmр Bеlаrus — 2019 пры муць 

удзел экс пер ты з Вя лі ка бры та ніі, Поль-

шчы, Чэ хіі, Укра і ны і на ват Япо ніі.

— У Мінск пры е дзе з вы ступ лен нем 

адзін з са мых уплы во вых пе да го гаў у 

све це Рос Мо ры сан МАК ГІЛ, — рас-

каз вае на мес нік стар шы ні Та ва-

рыст ва бе ла рус кай шко лы, кі раў-

нік пар та ла nаstаunіk.іnfо Та ма ра 

МАЦ КЕ ВІЧ. — 12—13 каст рыч ні ка 

ён дасць не каль кі май стар-кла саў для 

бе ла рус кіх на стаў ні каў. Рос Мо ры сан 

Мак гіл — не прос та вя до мы на стаў нік, 

а так са ма вя до мы пісь мен нік і бло-

гер. Яго сайт httрs://www.tеасhеrtооlkіt.

со.uk рэ гу ляр на ўва хо дзіць у топ-100 

са мых ка рыс ных пе да га гіч ных рэ сур-

саў і мае ка ля 10 міль ё наў чы та чоў. 

Рос Мо ры сан Мак гіл на мі на ваў ся га-

зе тай Thе Sundау Tіmеs у 500 са мых 

уплы во вых лю дзей у Вя лі ка бры та ніі. 

Больш за 25 га доў пра ца ваў на стаў-

ні кам (быў «На стаў ні кам го да Вя лі ка-

бры та ніі» ў 2004 го дзе) і кі раў ні ком у 

ад ной з са мых скла да ных лон дан скіх 

школ. Рэ гу ляр на вы сту пае на між на-

род ных кан грэ сах у Вя лі ка бры та ніі, 

Ка на дзе, Гер ма ніі, Іс па ніі і ін шых кра-

і нах. Ця пер пра цуе над док тар скай 

ды сер та цы яй па пе да го гі цы ў Кемб-

рыдж скім уні вер сі тэ це.

Яшчэ адзін наш спі кер — Да ну та 

СТЭР НА, экс перт Цэнт ра гра ма дзян-

скай аду ка цыі з Вар ша вы. Пра ца ва ла 

на ву ко вым су пра цоў ні кам Вар шаў ска га 

тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та, з 1990 го-

да — на стаў ні кам ма тэ ма ты кі ў дзяр-

жаў ных і пры ват ных шко лах, аў тар пуб-

лі ка цый для вы клад чы каў і ме та дыч ных 

ма тэ ры я лаў для на стаў ні каў школ, трэ-

нер пра гра мы SUS («Шко ла, якая ву-

чыц ца»), кі раў нік Ака дэ міі SUS. Да ну та 

Стэр на зай ма ец ца пе ра пад рых тоў кай 

на стаў ні каў у Поль шчы і ў Бе ла ру сі. Гэ та 

наш даў ні ся бар, і пры ход у бе ла рус кія 

шко лы ак тыў най ацэн кі звя за ны ме на ві-

та з ёй. Да ну та з'яў ля ец ца аў та рам кні гі 

«Фар ма тыў ная ацэн ка на прак ты цы».

З не цярп лі вас цю ча ка ем мы ў Мін-

ску і Алі ну ВАЎ РА НЮК — на стаў ні цу 

шко лы № 4 з Бе ла сто ка, якая вы кла-

дае бе ла рус кую мо ву ў па чат ко вых 

кла сах. Алі на — за сна валь ні ца і ак-

тыў ная ўдзель ні ца гра мад скай ар-

га ні за цыі «АБ-БА» — аб' яд нан ня на 

ка рысць дзя цей і мо ла дзі, якія вы ву-

ча юць бе ла рус кую мо ву, аў тар трох 

пад руч ні каў для па чат ко вай шко лы, 

га лоў ны рэ дак тар аль ма на ха «Бе ла-

рус кі на стаў нік», які вы хо дзіць у Бе-

ла сто ку на бе ла рус кай мо ве. Як прак-

тык, Алі на Ваў ра нюк зра бі ла дзя сят кі 

пра ек таў для вуч няў і ра зам з вуч ня мі 

і іх баць ка мі, звя за ных з ме дыя і ме-

ды я пер со на мі.

За сваю аду ка цый ную і гра мад скую 

дзей насць для за ха ван ня куль тур ных 

тра ды цый і мо вы бе ла ру саў Пад ляш-

ша ўзна га ро джа на ме да лём «За слу-

жа ны дзе яч поль скай куль ту ры», а ў 

2013 го дзе атры ма ла ад прэ зі дэн та 

Поль шчы ўзна га ро ду «Ся рэб ра ны 

крыж за слу гі». На Еdсаmр Bеlаrus 

Алі на Ваў ра нюк бу дзе дзя ліц ца сва ім 

во пы там су пра цоў ніц тва з баць ка мі, 

рас ка жа, як з да па мо гай на ву чаль ных 

пра ек таў, асаб лі ва ме дый ных, мож на 

спры яць па вы шэн ню ма ты ва цыі вуч-

няў да ву чо бы, іх куль тур най і на цы я-

наль най са ма ідэн ты фі ка цыі.

Агуль ная тэ ма для ЕdСаmр 

Bеlаrus — 2019 — «Су пра цоў ніц тва 

для бу ду чы ні». Пра фе сар Джон Хэ-

ці — аў тар са мых аў та ры тэт ных да-

сле да ван няў пра ўплыў на эфек тыў-

насць на ву чан ня, сцвяр джае, што су-

пра цоў ніц тва па між на стаў ні ка мі мае 

са мы моц ны эфект ся род фак та раў, 

якія ўплы ва юць на якасць на ву чан ня, 

ён утрая боль шы, чым са цы яль ны ста-

тус на ву чэн ца або ства рэн не эліт ных 

школ і ад мыс ло вых пра грам.

Але, без умоў на, ві зіт най карт кай пе-

да га гіч най (не)кан фе рэн цыі з'яў ля ец ца 

Кір маш пе да га гіч ных ідэй. У кож на га з 

ах вот ных бу дзе 60 се кун даў, каб прэ-

зен та ваць сваю ідэю. Пад час пер ша га 

бе ла рус ка га Эд кем па ў 2017 го дзе пе-

да го гі пра па на ва лі амаль 20 сва іх тэм. 

Ле тась бы ло агу ча на ўжо 40 ідэй.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Арт плюс

Ле кі су праць 
ня ве дан ня

У Бе ла ру сі стар та ва ла ін фар ма цый ная кам па нія 
#МастацтвадляЗдароўя, пры мер ка ва ная 
да Між на род на га дня ба раць бы са СНІ Дам

10 каст рыч ні ка Вя лі кі тэ атр Бе ла ру сі і Еў ра пей скі 

фонд Ру доль фа Ну ры е ва пад пі са лі ме ма ран дум аб 

су пра цоў ніц тве з Аб' яд на най пра гра май ААН па ВІЧ/

СНІ Дзе (ЮНЭЙДС) у Бе ла ру сі. У гэ ты ж дзень у на шай 

кра і не ўзяў па ча так маш таб ны пра ект #ARTforHealth — 

#МастацтвадляЗдароўя, які фі ні шуе аку рат 1 снеж ня 

даб ра чын ным спек так лем «Ор і Ора» ў па ста ноў цы 

Аляк санд ры Ці ха мі ра вай. Част ка гро шай ад про да жу 

бі ле таў на гэ ты ба лет бу дзе пе ра да дзе на Мі ніс тэр ству 

ахо вы зда роўя Бе ла ру сі для су пра ва джэн ня лю дзей, 

якія жы вуць з ВІЧ.

Ад на з Мэт устой лі ва га раз віц ця, аб ве шча ных ААН, — 

спы нен не эпі дэ міі СНІ Ду. Гэ та га вы ні ку не аб ход на да сяг нуць 

да 2030 го да. Спе цы я ліс ты мяр ку юць, што тэр мін мож на ска-

ра ціць, ка лі іс ці да мэ ты су мес ны мі на ма ган ня мі. «Трэ ба пра-

ца ваць і па-за ме жа мі сфе ры ахо вы зда роўя, — упэў не ны рэ-

гі я наль ны ды рэк тар ЮНЭЙДС для кра ін Ус ход няй Еў ро пы 

і Цэнт раль най Азіі Ві ней САЛ ДА НА. — Бо пе ра мо га над 

СНІ Дам — агуль ная за да ча не толь кі для ме ды цы ны, а для ўся го 

гра мад ства». Та му ў Бе ла ру сі ў раз мо ву пра пра фі лак ты ку і ран-

няе вы яў лен не хва ро бы ра зам з ура ча мі ўклю чы лі ся і гра мад-

скія ар га ні за цыі, і прад стаў ні кі біз не су, і дзея чы мас тац тва.

Важ насць праб ле мы без умоў ная: эпі дэ мія СНІ Ду ўжо за-

бра ла жыц ці 37 міль ё наў лю дзей ва ўсім све це. У ве лі чэз ным 

сум ным спі се — адзін з са мых вя до мых рок-му зы кан таў у гіс-

то рыі, франт мен гур та Queen Фрэ дзі Мерк' ю ры, ле ген дар ны 

ар тыст ба ле та Ру дольф Ну ры еў, мас так Кейт Ха рынг, ак цёр 

Эн та ні Пер кінс, пісь мен нік-фан таст Ай зек Азі маў і ін шыя. Ка ля 

36 міль ё наў жы ха роў Зям лі сён ня жы вуць з ВІЧ-ін фек цы яй, 

пры тым мно гія з іх на огул не ве да юць улас ны ВІЧ-ста тус. Дыс-

кры мі на цыя і стыг ма ВІЧ-па зі тыў ных лю дзей пе ра шка джа юць 

мно гім, хто су мня ва ец ца, прай сці тэст і рэ гу ляр на пры маць 

ля чэн не. Па вод ле слоў пер ша га на мес ні ка мі ніст ра ахо вы 

зда роўя Бе ла ру сі Дзміт рыя ПІ НЕ ВІ ЧА, у на шай кра і не, па-

вод ле ацэ на чных ліч баў, ка ля 21 ты ся чы ча ла век з пры бліз на 

24 ты сяч ВІЧ-па зі тыў ных ве да юць пра свой ста тус і атрым-

лі ва юць на леж ную тэ ра пію: «Ад нак па куль ёсць хоць адзін 

ча ла век, які не ўпэў не ны ў сва ім ВІЧ-ста ту се і не пра хо дзіць 

эфек тыў нае ля чэн не, на ша ра бо та па він на пра цяг вац ца».

Улас на, як раз ін фар ма ван не бе ла ру саў пра ВІЧ-ін фек цыю і 

маг чы мас ці ан ты рэ тра ві рус най тэ ра піі і ста не за да чай Вя лі ка га 

тэ ат ра ў ме жах кам па ніі #ARTforHealth, дзе АRТ — і мас тац тва, 

і ме ды цын ская аб рэ ві я ту ра. З 10 каст рыч ні ка да 1 снеж ня тут 

пра вя дуць се рыю се мі на раў па пра фі лак ты цы ВІЧ-ін фек цыі, 

май стар-кла сы для ама та раў ба ле та, ме ды я ма ра фон у сац сет-

ках, а так са ма збор даб ра чын ных срод каў — паў дзель ні чаць 

у ім мо жа кож ны, хто на бы вае бі ле ты на куль тур ныя ім прэ зы 

з да па мо гай kvіtkі.by. Дзя ку ю чы фон ду Ру доль фа Ну ры е ва 

ў Мін ску прой дзе ад кры ты па каз сё лет ня га філь ма Рэй фа 

Фай нса «Бе лы во ран» і су стрэ ча з вы ка наў цам га лоў най ро-

лі Але гам Івен кам, які ўва со біў на эк ра не воб раз Ну ры е ва, а 

так са ма вы стаў ка фо та здым каў сла ву та га тан цо ра, прад стаў-

ле ная ад ным з му зе яў Фран цыі. Пры го жым фі на лам — але ні 

ў якім вы пад ку не за кан чэн нем су пра цоў ніц тва, ад зна ча юць 

у тэ ат ры — ста не ба лет «Ор і Ора» на му зы ку Мі ха і ла Кры ло-

ва. «Ужо не вы леч на хво рым Ну ры еў пры яз джаў у Санкт-Пе-

цяр бург і вы сту паў на сцэ не Ма ры ін ска га тэ ат ра, — згад вае 

ба лет май стар-па ста ноў шчык Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі 

Аляк санд ра ЦІ ХА МІ РА ВА. — Гэ та быў са праўд ны подз віг, 

дэ ман стра цыя сі лы ду ху. Наш спек такль — так са ма пра сі лу 

ду ху. І мы вель мі га на рым ся, што ўдзель ні ча ем у па доб най 

ак цыі. Бо мас тац тва заўж ды ста іць вы шэй за па лі ты ку, вы шэй 

за лю быя ад роз нен ні па між людзь мі...»

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ЕdСаmр 

(Еduсаtіоn 

Саmр) — 

між на род ная 

іні цы я ты ва, 

якая на ра дзі ла ся 

ся род 

на стаў ні каў 

ЗША і 

рас паў сю дзі ла ся 

па ўсім све це. 

На сён няшні 

дзень 

больш за 

1500 ме ра пры ем стваў у 35 кра і нах све ту аб' яд на лі 

120 000 на стаў ні каў і тых, хто за ці каў ле ны ў па ляп шэн ні 

аду ка цый на га пра цэ су, для ад кры та га аб ме ну пе да га гіч ным 

во пы там, су пра цоў ніц тва і вы ра шэн ня агуль ных за дач. 

Бе ла русь тры га ды та му ста ла 26-й кра і най све ту, якая да лу чы ла ся 

да ЕdСаmр-су поль нас ці.

Клас ныя на ві ны

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА — ДЛЯ БУ ДУ ЧЫ НІ
У ЕdСаmр Bеlаrus — 2019 возь муць удзел за меж ныя ме га зор кі пе да го гі кі

Га лоў ны трэ нер на шай ка ман ды Мі ха іл МАР ХЕЛЬ 

ад зна чыў, што гуль ня атры ма ла ся та кая, як і ча ка лі. «Бы ло 

важ на рэа лі за ваць мо ман ты. У пер шым тай ме гуль ня не 

атры ма ла ся ў пла не дзе ян няў у ата цы. У дру гім мы па ста-

ра лі ся ўнес ці ка рэк ты вы, у тым лі ку і за ме на мі. Мо ман ты 

бы лі, лі чу, што мы за слу гоў ва лі пе ра мо гі. На жаль, гэ та быў 

не наш дзень. Рэа лі за цыя трош кі нас пад вя ла, та му та кі і 

вы нік. Па ство ра ных мо ман тах, якас ці гуль ні мы вы гля да лі 

мац ней шы мі за эс тон цаў. Ка лі ў Та лі не атры ма ла ся за біць 

пе ра мож ны гол, то тут не атры ма ла ся».

«Мы так са ма ха це лі за біць. У пер шым тай ме ме лі доб ры 

шанц. Але ў гэ тай гуль ні план быў та кі, каб згу ляць праг-

ма тыч на, — ка мен туе су стрэ чу га лоў ны трэ нер збор най 

Эс то ніі Ка рэл ВО А ЛАЙД. — У пер шым мат чы су праць 

бе ла ру саў, до ма, ха це лі па ка заць больш ата ку ю чы фут-

бол, які па да ба ец ца гле да чам, але тут ста ра лі ся дзей ні чаць 

праг ма тыч на. Ве даю, гэ та не вель мі пры го жы фут бол, але 

не ду маю, што мы ла ма лі гуль ню бе ла ру саў. Я па ві нен 

быць за да во ле ны, гле дзя чы на вы ні ко вы лік і на тое, як мы 

гу ля лі. Так, бе ла ру сы маг лі за бі ваць, ме лі мо ман ты. Та му 

мы за да во ле ныя на бра ны мі ач ка мі».

У ня дзе лю збор ная Бе ла ру сі на да маш нім по лі су стрэ-

нец ца з га ланд ца мі. Мі ха іл Мар хель ад зна чыў, што ча су на 

пад рых тоў ку да мат ча вель мі ма ла, але ка ман да па ста ра-

ец ца вы ціс нуць з гэ тых дзён мак сі мум. «У ней кай сту пе ні 

трэ ба, на пэў на, асвя жыць склад. Са ма сут насць, так ты ка, 

стра тэ гія гуль ні з Ні дэр лан да мі бу дуць ад роз ні вац ца ад 

гуль ні з эс тон ца мі. Зы хо дзя чы з гэ та га і па бу ду ем пад рых-

тоў ку», — да даў га лоў ны трэ нер.

Ця пер на шы фут ба ліс ты зна хо дзяц ца на 4-й па зі цыі 

з 4 ач ка мі пас ля шас ці гуль няў. На га да ем, у фі наль ную 

част ку Еў ра-2020 вый дуць па дзве най леп шыя ка ман ды з 

10 ква лі фі ка цый ных груп, а так са ма ча ты ры пе ра мож цы 

плэй-оф Лі гі на цый УЕ ФА.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фут бол

Будзь у кур се!

БІ ЛЕ ТЫ НА ЦЯГ НІ КІ — ПА СІС ТЭ МЕ 
ДЫ НА МІЧ НА ГА ЦЭ НА ЎТВА РЭН НЯ

Бе ла рус кая чы гун ка з 10 каст рыч ні ка ад кры вае про-

даж пра яз ных да ку мен таў на цяг ні кі між на род ных 

лі ній № 39/40 По лацк — Маск ва, № 96/95 Брэст — Маск-

ва і з 25 каст рыч ні ка для цяг ні ка № 76/75 Го мель — 

Маск ва (з улі кам гру пы Брэст — Маск ва — цяг ні коў 

№ 676/76 — 75/675) у ку пэй ныя ва го ны і ва го ны СВ з 

вы ка ры стан нем сіс тэ мы ды на міч на га кі ра ван ня та ры-

фа мі ў між на род ных зно сі нах. 

Як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі, асноў ны мі кры тэ-

ры я мі пры фар мі ра ван ні та ры фу з вы ка ры стан нем сіс тэ мы 

з'яў ля юц ца ўзро вень пра цэн та за ня тас ці мес цаў у ва го не 

ад па вед на га ты пу і тэр мі ны на быц ця пра яз ных да ку мен таў 

(бі ле таў) па са жы ра мі. Па ме ры рос ту пра цэн та за паў няль нас-

ці ва го на кошт пра ез ду па сту по ва ўзрас тае. Пе ра лік ка э фі цы-

ен та за ня тас ці мес цаў у ва го не ад па вед на га ты пу і кош ту пра-

ез ду ажыц цяў ля ец ца ў ан лайн-рэ жы ме пры кож ным но вым 

афарм лен ні ці вяр тан ні пра яз ных да ку мен таў. Та кім чы нам, 

сіс тэ ма дасць маг чы масць па са жы рам пры свое ча со вым пла-

на ван ні па езд кі афор міць пра яз ныя да ку мен ты са зніж кай да 

25 % у за леж нас ці ад марш ру ту ру ху. Так, на прык лад, пры 

афарм лен ні пра яз но га да ку мен та (бі ле та) у ку пэй ны ва гон 

па марш ру це Мінск — Маск ва ад праў лен нем 8 снеж ня кошт 

пра ез ду са зніж кай скла дзе 108,73 руб ля.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

РЭА ЛІ ЗА ЦЫЯ = ВЫ НІК
У мат чы ква лі фі ка цыі чэм пі я на ту Еў ро пы — 2020 збор ная Бе ла ру сі не змаг ла пе ра маг чы эс тон цаў, 

згу ляў шы ўні чыю 0:0


