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САРДЭЧНА ЗАПРАШАЕМ!

ная плітка і накіравальныя лініі. Рамонт у самім будынку
ўсё яшчэ працягваецца, у хуткім часе 29 нумароў адновяць
свой знешні выгляд. Дарэчы,
надпісы ў ліфтах гасцінічнага комплексу прадубляваныя
шрыфтам Брайля.
Змянілася і сіс тэма ру ху
цягнікоў, пра што расказаў
на чаль нік па са жыр скай
службы Беларускай чыгункі
Аляксандр ДРОЖА:
— З 22 да 30 чэр ве ня
на ўчаст ку Мінск—Ма сюкоў шчы на што дня будуць
кур сі ра ваць 57 цяг ні коў,
у зва рот ным на прам ку —
62 цяг ні кі. Па марш ру це,
дзе зна хо дзяц ца тры буйныя аб'ек ты — ста ды ён
«Ды на ма», «Мінск-Арэ на»
і Вяс ляр ны ка нал — колькасць са ста ваў па вя лі чыц-

Сацыяльны праект

ца ўдвая. Па між Маск вой і
Мінскам графік праездаў будзе складацца з васьмі пар
цягнікоў, паміж Санкт-Пецярбургам і Мінскам ды Кіевам
і Мінскам — па дзве пары.
З 16 чэрвеня да 14 ліпеня будзе курсіраваць дадатковы
цягнік «Брэст—Варшава».
Су пра цоў нік Бе ла рускай
чыгункі дадаў, што аплаціць
квіткі можна ў чыгуначных касах, праз плацежна-даведачныя тэр мі на лы са ма аб слугоўвання, за наяўны разлік
і з дапамогай смарт-картак
і бескантактавых банкаўскіх
картак.
А якія змяненні чакаюць
ту рыс таў і жы ха роў ста ліцы, ка лі зай сці ў буды нак
вакзала? Былі заменены эскалатары, кандыцыянеры ў
касавых залах, праведзены

У каманду, якая выступіць на Гульнях, увайшлі
Марына Арзамасава, Эльвіра Герман, Анастасія
Мірончык-Іванова, Таццяна Халадовіч, Максім Недасекаў, Крысціна Ціманоўская, Віталь Парахонька,
Станіслаў Дарагакупец, Руслана Рашкаван, Аляксей
Лазараў, Марына Міхан, Юлія Касцючкова, Ян Слома, Віялета Скварцова, Ігар Зубко, Аляксандр Васілеўскі, Ілья Карнавухаў, Андрэй Скабейка, Крысціна
Мулярчык, Максім Грабарэнка, Дар'я Барысевіч.

Кругласутачная
сувязь з мытняй
Аператыўна-інфармацыйны цэнтр мытных
органаў, створаны на перыяд правядзення
ІІ Еўрапейскіх гульняў, пачынае сваю работу
з 7 чэрвеня.
Саll-цэнтр, у які змогуць звярнуцца па аператыўную і кампетэнтную кансультацыю як фізічныя, так і
юрыдычныя асобы, будзе працаваць кругласутачна
да 7 ліпеня. Супрацоўнікі мытных органаў будуць
інфармаваць усіх ахвотных па пытаннях, звязаных
з перамяшчэннем праз мытную мяжу асабіс тай
маёмасці, спартыўнага абсталявання і інвентару,
транспартных сродкаў. Кансультацыю будуць аказваць на рускай і англійскай мовах па тэлефоне, запраграмаваным у шматканальным рэжыме: (8017)
218 94 26. У кожнай мытні таксама будуць функцыянаваць аператыўна-інфармацыйныя групы. Нумары
тэлефонаў для кансультацый пазначаны на адзіным
інтэрнэт-партале мытных органаў.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

БЯСПЕЧНЫ ІНТЭРНЭТ
ДЛЯ ШКОЛЬНІКАЎ

Як сфарміраваць у дзяцей навыкі бяспечных стасункаў
у інтэрнэце? Як зрабіць гэта максімальна карысна?
Такога кшталту пытанні бацькоў не застаюцца без адказаў. Дапамагае ім у гэтым Міністэрства адукацыі і кампанія МТС, якія днямі заключылі пагадненне аб супрацоўніцтве і працягваюць сумесныя праекты.
Па гад нен не на 2019—2020
га ды пад пі са лі ў прэс-цэнт ры
БелТА першы намеснік міністра адукацыі Ірына СТАРАВОЙТА ВА і ге не раль ны ды рэктар кам па ніі МТС Ула дзі мір
КАРПОВІЧ.

ЭТЫКЕТ, ІНТЭРНЭТПІСЬМЕННАСЦЬ
І БЯСПЕКА
Да рэ чы, гэ тае па гад нен не
парт нё ры зма цоў ва юць под пісамі ўжо чацвёрты раз. Па словах Іры ны Ста ра вой та вай, супра цоў ніц тва з МТС буду ец ца
на прын цы пах доў гача со вас ці
і стабільнасці. Ужо не першы год
рэалізуюцца разнастайныя праек ты, якія дапамагаюць маладым людзям упэўнена адчуваць
сябе ў ін тэр нэт-су поль нас ці.
У тым ліку праводзіцца ак тыўная работа з педагогамі па фарміраванні адказных паводзін настаўнікаў у сацыяльных сетках,
на кі ра ва ная на раз ме жа ван не
прафесійнай і асабіс тай інфармацыі ў інтэрнэце. Асноўная тэма супрацоўніцтва дзвюх структур — на ву чан не школь ні каў
сет ка ва му эты ке ту, ін тэр нэтпісьменнасці, кібербяспецы.
«Су мес ная іні цы я ты ва з
Мі ніс тэр ствам аду ка цыі дае
маг чы масць вес ці дыя лог з

рамонт санітарных вузлоў і
пакоя адпачынку для пасажыраў з дзецьмі. Мадэрнізаваны элементы прасторавай
навігацыі — пік таграмы і інфармацыйныя паказальнікі.
У зале чакання абсталявана
36 спецыяльных месцаў для
лю дзей, якія ка рыс та юц ца
кіямі, шэсць месцаў для людзей, што перасоўваюцца на
інвалідных калясках. На першым паверсе ўжо функцыянуе Інфармацыйны цэнтр Еўрапейскіх гульняў, супрацоўнікі якога на англійскай мове
дадуць карысныя і патрэбныя
звесткі, сарыентуюць па горадзе, спартыўных аб'ек тах
і транспарце.
Цікава, што асаблівай папуляр нас цю пад час пра вядзення Еўрапейскіх гульняў
ка рыс та ец ца пра гляд спаборніцтваў у зале чакання.
Трансляцыя на вакзале будзе
праводзіцца на чатырох экранах. Для таго каб прыцягнуць
і зацікавіць турыстаў, у холе
ўста ля ва лі фо та зо ну, якая
пасля свята будзе мяняцца
ў адпаведнасці з парой года.
На прывакзальнай плошчы
гасцей будзе сустракаць талісман гульняў лісяня Лёсік,
а таксама неад'емнымі атрыбу тамі падзеі стануць тэматычныя плакаты на станцыях,
вакзалах і цягніках Беларускай чыгункі. Работнікам магістралі будуць дапамагаць
валанцёры.
Дар'я ШЛАПАКОВА.

Спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы на ІІ Еўрапейскіх гульнях пройдуць з 23 да 28 чэрвеня
на стадыёне «Дынама» ў новым фармаце —
«Дынамічная новая лёгкая атлетыка» (DNА).
У турніры возьмуць удзел 24 каманды. У
праграму спаборніцтваў уключаны бег 100 м
(мужчыны, жанчыны), бег 110 м з бар'ерамі
(мужчыны), бег 100 м з бар'ерамі (жанчыны),
кіданне кап'я (мужчыны, жанчыны), скачкі
ў даўжыню (мужчыны, жанчыны), скачкі ў
вышыню (мужчыны), эстафетны бег 4х400 м
(дзве жанчыны, двое мужчын) і змешаная эстафета ў выглядзе гонкі праследавання (дзве
жанчыны, двое мужчын).

дзець мі, — ад значыў Ула дзімір Кар по віч. — Ад на з формаў ра бо ты — ін тэр ак тыў ная
экспазіцыя «Сусвет інтэрнэту».
Спадзяемся, што далейшае супра цоў ніц тва з мі ніс тэр ствам
будзе такім жа эфектыўным, як
і папярэднія гады».
Пача так са цы яль на-аду кацый на му су пра цоў ніц тву Мі надукацыі і МТС быў пакладзены ў
2016 годзе. За гэты час былі сумесна арганізаваны і атрымалі
развіццё такія сацыяльна значныя праек ты, як «Дзеці ў інтэрнэце», «Адказныя паводзіны настаўнікаў у сеціве», «ІT-лагер».
Па праекце «Дзеці ў інтэрнэце»

Кіраўнік групы па сувязях
з грамадскасцю кампаніі МТС
Вікторыя ЗДЗЯРСКАЯ расказала, што інтэрактыўная выстаўка
«Сусвет інтэрнэту», адкрытая летась у Нацыянальнай бібліятэцы,
складаецца з некалькіх зон, якія
паказваюць у гульнявым фармаце, як правільна паводзіць сябе ў
сеціве, як развіваўся інтэрнэт, як
абараняць свае гаджэты ад шкодных праграм.
Ужо стаў традыцыйным рэспубліканскі конкурс «Інфармацыйныя і мабільныя тэхналогіі
для адукацыйнага працэсу» сярод старшакласнікаў і студэнтаў.
За час яго правядзення там было
прадстаўлена амаль 300 інавацыйных праектаў.
Новае развіццё атрымае праект «ІT-лагер»: сёлета ён будзе арганізаваны для выхаванцаў дамоў-інтэрнатаў Брэсцкай
вобласці. Інтэнсіў па сучасных
ін фар ма цый ных тэх на ло гі ях
выстаўку «Сусвет інтэрнэту», якая правядуць спецыяліс ты адукапаспяхова працавала ў Мінску
і Гомелі, дзе яе наведалі больш
за шэсць тысяч дзяцей.
бяспечным паводзінам у сеціве
ўжо навучана больш за дзевяць
тысяч школьнікаў ва ўсіх абласцях краіны. Урокі сеткавага этыкету працягнуцца сёлета.
Летась праект трансфармаваўся ў навучальную інтэрактыўную

цыйнага цэнтра Парка высокіх
тэхналогій. Працягнецца сумесная работа па фарміраванні адказных паводзін у інтэрнэце саміх педагагічных работнікаў, каб
дапамагчы настаўнікам карэктна
і без рызыкі для рэпутацыі мець
стасункі з вучнямі ў інтэрнэце.
За час існавання праек та такое навучанне прайшло амаль
900 педагогаў.
«Су пра цоў ніц тва Мі ніс тэрства адукацыі і МТС — выдатны
прыклад дзяржаўна-прыватнага
партнёрства ў рэалізацыі найважнейшых ініцыятыў у адукацыі. З дапамогай такіх сумесных
праектаў па-за рамкамі школы
мы можам вырашыць канкрэтную задачу — павысіць інтэрнэтпісь мен насць пад рас та ю ча га
пакалення і засцерагчы нашых
дзяцей ад негатыўнага ўплыву
тэхналогій», — адзначыла Ірына
Старавойтава.
Сяргей КУРКАЧ,
Вераніка ХІЛЬКЕВІЧ.

СУЧАСНЫЯ КАНІКУЛЫ
І ІНАВАЦЫЙНЫЯ
ПРАЕКТЫ
Хутка выстаўка адкрыецца
ў нацыянальным адукацыйнааздараўленчым цэнтры «Зубраня». Больш за чатыры тысячы
беларускіх і замежных школьнікаў будуць вучыцца бяспечным
паводзінам у інтэрнэце на летніх
канікулах. А ў пачатку навучальнага года з выстаўкай пазнаёмяцца юныя жыхары Гродна.
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— Вакзал станцыі МінскПасажырскі — гэта першы
пункт прызначэння, куды прыязджаюць турыс ты, каб пазнаёміцца са сталіцай. Таму
для нас было важна зрабіць
усё магчымае, каб ім было
ўтульна. Праца па ўдасканаленні аб'ек таў праводзілася
паў та ра го да. Мы за мя ні лі
боль шасць па ка заль ні каў і
табло, устанавілі новыя даве дач ныя тэр мі на лы і тэрміналы самаабслугоўвання,
абнавілі сістэму кандыцыянавання. На тэрыторыі вакзала
ёсць бясплатны wі-fі, у выпадку неабходнасці кожны можа
звязацца з кантакт-цэнтрам.
Так са ма для ар га ні за цыі
кам фор ту ту рыс таў больш
за 200 супрацоўнікаў Беларускай чыгункі прайшлі навучанне на курсах англійскай
мовы, — адзначыў начальнік
станцыі Мінск-Пасажырскі
Віктар НІЗОХІН.
Змяненняў да летняй спартыўнай падзеі зроблена нямала. Для асоб з абмежаванымі магчымасцямі створана
безбар'ернае асяроддзе: для
зручнасці арыентавання тых,
хто слаба бачыць, на лесвіцах нанесены спецыяльныя
палосы бяспекі жоўтага колеру, а на ўсіх уваходных дзвярах вакзала — жоў тыя кругі.
На Прывакзальнай плошчы,
каля будынка гасцініцы «Экспрэс», выкладзеныя тактыль-

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
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