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Алег МАНАЕЎ

Сарваны брыфінг

з прэзентацыяй непрыемных для Лукашэнкі
лічбаў

6 кастрычніка беларускія ўлады
сарвалі штоквартальны брыфінг
незалежных экспертаў для
прадстаўнікоў дыпламатычнага
корпусу, які павінен быў адбыцца ў
пасольстве Польшчы ў Менску.

У прыватнасці, на брыфінгу павінны былі
быць прадстаўленыя вынікі вераснёўскага
сацыялагічнага апытання, праведзенага
Незалежным інстытутам сацыяльнаэканамічных і палітычных даследаванняў.
Аднак на шляху ў пасольства быў затрыманы заснавальнік НІСЭПД Алег Манаеў.
Сацыёлаг упэўнены, што яго затрымалі
на некалькі гадзін для таго, каб сарваць
запланаваны брыфінг.
Чаму менавіта цяпер? Бо Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і
палітычны даследаванняў праводзіць такія
брыфінгі кожны квартал ўжо 15-ы год?
«Няма сумневаў, справа ў тым, што
ў гэтым годзе беларускі аўтарытарызм
сутыкнуўся з самым сур'ёзным выклікам

за ўсю сваю гісторыю. Пасля травеньскай
дэвальвацыі беларускага рубля ў краіне
здарыўся наймацнейшы сацыяльнаэканамічны крызіс, інфляцыя дасягнула
60 адсоткаў, паставіўшы сусветны бягучы
рэкорд, а даходы насельніцтва ўпалі больш
чым удвая.
Па выніках апытання грамадскай думкі,
праведзенага незалежнымі сацыёлагамі ў
верасні, амаль 88 адсоткаў рэспандэнтаў
лічаць, што беларуская эканоміка
знаходзіцца ў крызісе, прычым больш за
61 адсотак лічаць вінаватым крызісу самога прэзідэнта (урад - 44 адсоткі).
Рэйтынг А. Лукашэнкі ўсяго за дзевяць
месяцаў абваліўся з 53 да 20 адсоткаў,
дасягнуўшы гістарычнага мінімуму за ўсе
сямнаццаць гадоў яго кіравання.
Пагроза сацыяльнага выбуху становіцца
ўсё больш рэальнай. У «надыходзячых
прыцемках» ўлады пачынаюць «баяцца
ўласнага ценю», - гаворыцца ў адмысловай
заяве Алега Манаева.

Паводле www.pyx.by

Кіраўнік Расеі шчыра апісаў свой
план стварэння неаімперыі: Мытны
саюз — Адзіная эканамічная прастора — Еўразійскі саюз. Канкрэтная інтэграцыя, з канкрэтным паглынаннем і відавочным вынікам.
Гаворка ўжо не вядзецца ні пра
архаічную Саюзную дзяржаву, ні
пра адышоўшы ў гісторыю СССР.
Расея марыць зноў стаць
Вялікаю. Але не праз годнае
ўладкаванне жыцця свайго народа,
які па-ранейшаму бедны ў багатай
краіне. Не праз спыненне войнаў,
карупцыі, бандытызму, ксенафобіі.
А, як і раней, “збіраннем земляў”
і будаваннем новага сусветнага
цэнтра сілы.
Мы жылі і жывем стагоддзямі побач з імперыяй. Многім у Расеі гэтае
слова прыемнае — падстава для гонару і шанец на надзею. У расейцаў
ёсць права выбіраць свой лёс, права ганарыцца тым, што “затое нас усе
баяцца”. У нас іншая гісторыя, іншы менталітэт.
У выніку рэалізацыі крамлёўскага праекта “Еўразійскі саюз” кантроль
Масквы над “сінявокай” можа ўсталявацца навечна — праз эканамічную
анексію і праз наднацыянальнае кіраванне.
Мары нашых рамантычных суграмадзянаў пра будучую беларускую
Швейцарыю пасля маніфеста Уладзіміра Пуціна выглядаюць зусім
маларэальнымі.
Нарадзіліся і жывем мы на мяжы цывілізацый.
Да ўсяго мы апынуліся закладнікам постсавецкага аўтарытарнага
рэжыму Лукашэнкі. Ён не меў і не мае стратэгіі развіцця для краіны —
толькі рэалізуе тактыку выжывання. Не дзеля нас — дзеля ўлады. І ён
ніколі не быў гарантам нашай незалежнасці.
Балансаванне паміж Захадам і Усходам, шантажаванне Бруселя і Масквы, запалохванне беларусаў, накручванне саміх сябе. Бясконцы пошук
ворагаў. А вораг на самой справе — унутры нас, у нашым мысленні,
посткаланіяльным і посттаталітарным. У нашым разуменні ці хутчэй
неразуменні сённяшняга свету, асабістай і гістарычнай адказнасці.
Беларусь цяпер — на геапалітычным раздарожжы. Мы будзем вымушаны ў бліжэйшы час рабіць цывілізацыйны выбар — еўрапейскі альбо
еўраазіяцкі, дэмакратычны альбо аўтарытарны. Выбар давядзецца рабіць
і грамадзянам, і ўладзе, і апазіцыі.
Еўразійскі саюз, “магутнае наднацыянальнае аб’яднанне, здольнае
стаць адным з палюсоў сучаснага свету”, дзе Беларусь — дадатак на
дзвесці тысяч квадратных кіламетраў з безаблічным, але працавітым
народам і з багаццем, дагледжаным ці створаным гэтым народам? Альбо
існаванне ў Еўразвязе сярэдняй, самабытнай, дэмакрытычнай і заможнай
краінай на ўзор Чэхіі, Аўстрыі, Галандыі ці Бельгіі?
Гэтыя перспектывы падаюцца далёкімі, але наш лёс можа вырашыцца
неўзабаве — усур’ёз і надоўга. Магчыма, і назаўжды.

Аляксандр МІЛІНКЕВІЧ
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Вучоба ў Еўропе
Падрабязней пра «Эразмус Мундус»
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Вучоба ў Чэхіі
Дзелімся досведам
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Go east, erasmus!
Плануецца пашырэнне на Усход

Народ, Беларускі народ! (М.Багдановіч)

ГРАМАДСТВА

Вучоба ў Еўропе

Еўропа адчынена для беларускага студэнта. Трэба толькі знайсці магчымасці!
Для жыхароў еўрапейскіх краін вучыцца за мяжой цалкам натуральна – маладыя еўрапейцы
ўспрымаюць Еўропу як адзіны дом і не адчуваюць
ні моўных, ні псіхалагічных цяжкасцяў, навучаючыся ў вышэйшых навучальных установах не ў
сваіх краінах.

Мабільнасць студэнтаў стала для еўрапейскіх ВНУ
абсалютнай нормай, бо калі студэнцкая аўдыторыя
нагадвае «інтэрнацыянал» у мініяцюры, гэта само
па сабе вучыць уменню знаходзіць агульную мову
з людзьмі іншай нацыянальнасці, іншай культуры.
У свеце, які ўступіў у трэцяе тысячагоддзе, значэнне
гэтай якасці цяжка пераацаніць.
А што Беларусь? Мае яна да гэтага дачыненне? Цалкам! Здольныя студэнты, выпускнікі і
выкладчыкі беларускіх ВНУ валодаюць сёння
шырокімі магчымасцямі для атрымання стыпендыі
на навучанне і стажыроўкі ў Еўропе. Іх даюць розныя
міжнародныя адукацыйныя праграмы, і адна з самых
папулярных – «Эразмус Мундус» (Erasmus Mundus).
Студэнтам – Еўропу,
Еўропе – студэнтаў
Праграма Еўрасаюза па супрацоўніцтве і
мабільнасці ў галіне вышэйшай адукацыі. Атрымала
сваю назву ад імя Эразма Ратэрдамскага – вучонагагуманіста 15-16 стагоддзяў, які быў у роўнай меры
дасведчаны ў некалькіх навуках, навучаўся і выкладаў
у некалькіх краінах.
Па сутнасці, ён быў першым мабільным еўрапейскім
вучоным, і менавіта ў яго гонар Еўрапейская Камісія
вырашыла назваць у 1987 годзе першую еўрапейскую
студэнцкую праграму мабільнасці.
У 2004 годзе, калі Еўрасаюз адкрыў новую праграму заахвочвання акадэмічных абменаў паміж Еўропай
і іншымі краінамі, было вырашана дадаць да ўжо
існуючай назвы «Эразмус» лацінскае слова «Мундус», што азначае «мір». Дэвіз праграмы: «Прывесці
студэнтаў у Еўропу; прынесці Еўропу ўсім студэнтам».
Маштаб праграмы «Эразмус Мундус» сапраўды
агульнаеўрапейскі – у ёй удзельнічаюць каля 90%
еўрапейскіх універсітэтаў (3100 ВНУ) з 31 краіны,
і кожны год да яе далучаюцца новыя ВНУ. Гранты
«Эразмус Мундус» дазволілі амаль двум мільёнам
студэнтаў займацца ў іншых еўрапейскіх краінах.
Бюджэт гэтай праграмы на перыяд 2009-2013 года
складае больш за 950 млн. еўра.
Беларусь падключылася да ўдзелу ў праграме
«Эразмус Мундус» чатыры гады таму. За гэты час 97
беларускіх студэнтаў і выкладчыкаў паспелі атрымаць
адукацыю і прайсці стажыроўкі ў Еўропе.

Праграма «Эразмус Мундус» працуе па трох напрамках.
На Захад за прэстыжным дыпломам
Першы – магістарскія і аспіранцкія праграмы,
уключаючы стыпендыі / датацыі на ўдзел у іх. У гэтым
годзе на выбар шукальнікаў даецца 124 магістарскія
і 22 аспіранцкія праграмы (пералік – на сайце www.
eacea.ec.europa.eu).
Яны адкрытыя для студэнтаў і прафесарскавыкладчыцкага складу з усяго свету, у тым ліку і з
Беларусі.
Падставай для атрымання стыпендыі «Эразмус
Мундус» (яе хапае і на аплату праезду, і на візавыя
выдаткі і страхаванне, і на пражыванне ў краіне навучання) з’яўляюцца выдатныя поспехі ў вучобе і навуцы, і рашэнне аб залічэнні на выбраную праграму.
– Удзельнічаць у першым кампаненце праграмы
«Эразмус Мундус» можа любы ахвотны, хто мае як
мінімум ступень бакалаўра, г.зн. скончыў чатыры
курсы беларускай ВНУ, прычым з высокім узроўнем
паспяховасці, – тлумачыць каардынатар праектаў
Прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Вячаслаў Шалягейка.
– Тэмы для вывучэння прапануюцца самыя розныя
і практычна па ўсіх галінах ведаў – тэхнічныя навукі,
інжынерныя, фізіка-матэматычныя, гуманітарныя,
ахова здароўя, сельская гаспадарка, мастацтва.
Можна спасцігаць асновы вінаробства, рабіць
структурны аналіз помнікаў архітэктуры, вывучаць асвятленне сусветных канфліктаў у прэсе,
нанатэхналогіі і шмат чаго яшчэ – выбар досыць
вялікі.
На жаль, пакуль у гэтай праграме не вельмі вялікая колькасць беларускіх удзельнікаў,
каля 10 чалавек у год, але
сітуацыя можа змяніцца, калі
выпускнікі беларускіх ВНУ будуць больш актыўна цікавіцца
тым, што адбываецца ў галіне
вышэйшай адукацыі ў Еўропе,
н е б уд у ц ь б а я ц ц а п і с а ц ь
лісты, задаваць пытанні, падаваць заяўкі. Першы крок
вельмі просты – абраць з спісу
зацікавіўшую праграму і даведацца на сайце ВНУ, які яе
прапануе, умовы паступлення.
«Эразмус Мундус» - гэта абсалютна рэальная магчымасць
атрымаць магістарскую ступень

або скончыць аспірантуру ў прэстыжных універсітэтах
Еўропы, пазнаёміцца з адукацыйным вопытам краін
ЕС і прыўнесці ў беларускую сістэму адукацыі новыя
веды і тэхналогіі.
На Захад за новым вопытам
Другі напрамак праграмы «Эразмус Мундус»
– Партнёрства «Эразмус Мундус». У адрозненне
ад магістарскіх і дактаранцкіх праграм, удзельнікі
партнёрства «Эразмус Мундус» не атрымліваюць у
Еўропе вучоных ступеняў і дыпломаў, але яны набываюць той жа вопыт вучобы ў еўрапейскіх універсітэтах,
знаёмяцца з іншымі культурамі, заводзяць сяброў з
розных куткоў свету і ўсталёўваюць доўгатэрміновыя
асабістыя і прафесійныя адносіны па ўсім свеце.
У партнёрстве «Эразмус Мундус» пяты год
удзельнічаюць два беларускія ВНУ – Беларускі
дзяржаўны універсітэт і Брэсцкі дзяржаўны
універсітэт.
Студэнты гэтых ВНУ ўжо пасля другога курса могуць атрымаць стыпендыю на вучобу ў еўрапейскіх
ВНУ на тэрмін ад аднаго семестра да аднаго года.
Студэнты іншых вышэйшых навучальных устаноў
Беларусі таксама могуць прыняць удзел у гэтым
праекце, але толькі пасля чацвёртага курсу.
Прычым бакалаўры, магістранты, аспіранты і
дактары навук могуць з’ехаць вучыцца ў Еўропу на
тэрмін ад 3 месяцаў да 3 гадоў. У гэтым годзе праграма акадэмічных абменаў адкрыта для 60 студэнтаў,
аспірантаў, дактарантаў і выкладчыкаў з Беларусі.
Даведацца ўсё!
Што датычыцца трэцяга кірунку – «Прывабнасць вышэйшай адукацыі ЕС”, то ён закліканы
інфармацыйна падтрымаць два папярэднія кампаненты праграмы “Эразмус Мундус”. У ім можа
прыняць удзел любая арганізацыя, занятая ў сферы
вышэйшай адукацыі, якая прагне ажыццяўляць праекты па палепшэнні прывабнасці, профілю і іміджу
еўрапейскай вышэйшай адукацыі.
Да прыкладу, адзін з вынікаў гэтага напрамку –
распрацоўка сайта адукацыйных праграм ЕС, дзе
сабраная самая поўная інфармацыя аб адукацыі ў
Еўропе і магчымасцях для студэнтаў з розных краін,
у тым ліку з Беларусі: http://ec.europa.eu/education/
study-in-europe/index_en.html.
Словам, еўрапейскія гарызонты для беларускіх
студэнтаў з кожным годам становяцца ўсё шырэй, а
Еўропа як месца атрымання адукацыі – усё прывабней.

Юлія Мікалаева

Людзьмі звацца! (Я.Купала)

ПРАВА

Вучоба ў Чэхіі

Навучанне ў Чэхіі – перспектыўна і цікава.

Чэхія – краіна ў цэнтры Еўропы, ў якой магчыма навучацца бясплатна ў любым
дзяржаўным універсітэте на чэшскай мове. (Прычым падобныя практыкі існуюць і ў
іншых еўрапейскіх краінах).
Паступленне ў чэшскі ўніверсітэт не заўсёды такое лёгкае, як пра тое гавораць. Для паступлення
замежніку трэба будзе пацвердзіць веданне мовы і
здаць астатнія экзамен нароўні з чэхамі, пацвердзіць
атрыманую адукацыю.
Экзамены не трэба здаваць толькі ў прыватныя
ВНУ, але і ўзровень адукацыі там значна саступае
дзяржаўным, і пра іх не будзе ісці гаворкі (існуе выключэнне: адзіная прыватная ВНУ, годная даверу,
– гэта ўніверсітэт ад аўтазавода «Шкода», але іспыт
там здаць прыйдзецца).
З 2010 года моўныя курсы розных прыватных
кантор перасталі каціравацца наогул, адзіныя курсы,
якія прызнаюцца ў Чэхіі і даюць годныя веды, – гэта
курсы пры Карлавым універсітэте.
Хоць увогуле ўсё залежыць ад самога студэнта, і
калі не прыкладаць намаганняў, то і на самых лепшых
курсах не атрымаеш веды, як, уласна, і наадварот.
На курсах ёсць свае недахопы, такія як даволі
вялікая група, і ёсць альтэрнатыва – рэпетытар – і

ехаць нікуды не трэба, і індывідуальны падыход, і
час падбярэш, і танней (прычым якасць падрыхтоўкі
не ніжэй).
Па кошце жыцця атрымліваецца наступнае:
інтэрнат 2500-3500 крон (2-3 чал. у пакоі), пакой у
кватэры ад 3000 (тут як знойдзеш), абеды ў сталовай
1000, на сняданкі і вячэры ледзь больш, далейшыя
выдаткі ўжо індывідуальныя.
Разам ад 5000 у месяц што адпавядае 200 еўра.
(Самыя бюджэтныя падлікі) А наогул еўра на 300
можна вельмі нядрэнна жыць.
Увогуле ўсё магчыма, прычым без старонняй
дапамогі, і ёсць таго купа прыкладаў! Вучоба ў Чэхіі
– выдатная магчымасць атрымаць якасную сучасную
адукацыю.
Ёсць пытанне з нагоды паступлення ва ўніверсітэт
Чэхіі? Неабходная нейкая дапамога для паступлення?
Пошта: maks190@seznam.cz Аляксандр.
http://czstudy.blog.tut.by/

Самыя распаўсюджаныя пытанні на форуме univer.by
Можно ли перевестись с n-ого курса
моего университета на m-ый курс
Чешского **** Университета?

Нет, перевод в Европейские университеты не возможен, по крайней мере пока у нас не реформируют
систему образования.
Магистратура в Чехии бесплатная?
и признают ли мой диплом, если я
захочу поступать после завершения
обучения на Родине?
Да, пока что все бесплатное при обучении на
чешском языке, хотя есть несколько программ на
английском, тоже бесплатных.
Возможно признать диплом и продолжить обучение в Чехии на высшей ступени. Единственное,
на каком уровне признают Ваш диплом. Система
образования в Чехии немного отличается: у них идет
бакалавр 3-4 года, магистр 2-3 года, доктор 3-... лет.

Так вот диплом могут признать как уровнем бакалавра
так и магистра, но титул никакой получить не удастся.
Я хочу бесплатно учиться в Чехии.
Где я могу учиться бесплатно
в Праге? Как можно учиться
бесплатно в Чехии?...

Пока что в Чехии можно бесплатно обучатсья
во всех государственных ВУЗах на чешском языке.
Хотя планируются реформы по введению платного
образования для всех, с максимальной платой 10
000 крон (приблизительно 400 евро) в семестр (что
кстати меньше чем оплата за обучение в странах
СНГ). Ввод оплаты за обучение намечается на 2012г.
Планируют вводить оплату постепенно, начиная с
небольшой суммы и увеличивая. Окончательно когда
и что будет еще не решено, однако вопрос довольно
злободневный не только для иностранцев, но и чехов.
Можно ли будет подрабатывать,

учась в университете в Чехии,
Сколько студент может работать?
В данный момент по закону студент ВУЗа Чехии может работать без каких-либо ограничений по времени.
То же распространяется и на иностранцев. Никаких
разрешений не надо. Единственное, не плохо носить
с собой подтверждение об обучении.
На какую работу я могу
рассчитывать?
Все зависит от Ваших знаний и навыков. У чехов
принято, что когда 2 года отучился, значит уже достаточно знаешь и можешь идти работать. Вообще
у них не всегда обязательна корочка, очень часто
решает твой уровень знаний и опыт работы в определенной сфере.
Неквалифицированную работу, как раздача листовок или работа на заводе, в полиграфии укладчицейупаковщицей найти легко, но и зарплата там будет 2
– максимум 3 евро в час. Что-нибудь с лучшей оплатой найти чуть тяжелее. Ну, и чем больше знаешь и
умеешь, тем проще найти что-то получше.
Иногда высылают пробное задание, и если ты его
классно выполнишь, даже не имея образования, никто на это не посмотрит и тебя возьмут. Кстати, во
многих объявлениях постоянное требование – это
знание английского языка и довольно часто наличие
водительского удостоверения.
Хватит ли времени на учебу и работу?
Лекций и практик, семинаров здесь не так много.
В среднем в неделю 12 пар - 4 дня по 3 пары. Кто как
умеет совмещать – это уже немного другое. График
довольно свободный и всегда можно найти время и
на развлечения, и на работу, и на учебу.
Какие стипендии можно получать,
учась в Чехии?
В университетах Чехии существует целый ряд стипендий, Вы имеете право на получение следующих:
• стипендия за хорошую учебу;
•

стипендия на жилье;

•

стипендия на поддержку студентов-иностранцев;

• социальная стипендия для человека в тяжелых
материальных условиях.
Все зависит от конкретного университета. Точный
список стипендий в необходимом Вам университете
можно найти на его сайте или уточнить в деканате
(учебном отделе).
Как получить стипендию за
хорошую учебу?
Стипендию за хорошую учебу как правило платят
1 раз в конце семестра в зависимости от вашего
среднего балла и от количества людей, которые будут
получать стипендию. Максимально может составлять
порядка 250 евро (может отличаться в различных
университетах).
Как получИть стипендию на жилье?
Стипендия на жилье выдается автоматически
студентам, которые не имеют постоянного места жительства по месту учебы. Составляет порядка 25 евро
в месяц, выплачивается, как правило, 1 раз за 3 месяца (в различных университетах может отличаться).
Как получить остальные
стипендии?
Как правило, для социальной стипендии и стипендии на поддержку иностранцев надо подавать заявление самостоятельно в деканате (учебном отделе). Они
представляют собой одноразовые выплаты.
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Сабралося бедна студэнцтва (студ. фальклор)

АДУКАЦЫЯ

“Go East, Erasmus!”
«Давайте откроем программу Erasmus для студентов из стран
Восточного партнерства», – предлагает Польша во время своего
президентства в Европейском Союзе.
Конференция «Go East, Erasmus!» собрала в Белостоке министров образования и науки и представителей студенческих союзов из стран ЕС и Восточного
партнерства.
- Благодаря мобильности молодые европейцы увеличивают свои шансы на трудоустройство, развивают
межкультурное сознание, развивают такие черты,
как творчество и активную гражданскую позицию, подчеркнула министр науки и высшего образования
проф. Барбара Кудрицка, открывая конференцию
«Go East, Erasmus».
Профессор Кудрицка также напомнила, что в 2009
году странами-участницами Болонского процесса
было взято обязательство, что к 2020 году не менее
20% студентов из европейского пространства высшего образования во время своего обучения должны
выехать по обмену или стажировке в другую страну.
Страны Восточного Партнерства смогут выполнить
это требование только тогда, когда для них будет открыта программа Erasmus.
- Erasmus стала явлением не только академическим, но и культурным: социологи говорят о поколении Erasmus, молодые люди, которые максимально
комфортно чувствуют себя как в своей собственной
стране, так и во всей Европе. Тем не менее, за рамками этой программы остаются 14 государств, пять
из которых являются странами Восточного партнерства, - подчеркнул министр. - Я убеждена, что настало
время для обсуждения вопроса о включении стран
Восточного партнерства в программу мобильности
Европейского Союза, - отметила профессор Кудрицка.

Министры стран Восточного Партнерства поддержали предложение. - Участие
Молдовы в этой программе
будет вдохновлять университеты и другие образовательные учреждения на
развитие и реформы в нашей системе образования,
благодаря чему она будет
более открытой, - говорит
Лоретта Хандрабура, заместитель министра образования Республики Молдова.
- Европейские образовательные программы должны
и далее развиваться за пределами Евросоюза. Необходимы новые платформы для дискуссий о включении
стран Восточного Партнерства в объединенную Европу,
- заявил Армен Ашотян, министр образования Армении.
- Обмен студентами укрепляет сотрудничество
между государствами. Мы все должны признать, что
контакты между студентами имеют влияние на реализацию нашей политики – отметил Ян Трущчинский,
представитель Европейской Комиссии.
Он также добавил, что Европейская Комиссия
предоставила 500 дополнительных мест для студентов из стран Восточного партнерства в программе
Erasmus-Mundus:
- В 2012-13 годах также будет выделено больше
средств на образование для стран Восточного Партнерства – добавил Трущчинский.

Што я ведаю пра Еўропу?
Клуб еўрапейскіх настаўнікаў і ГА “Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і
культуры” пры падтрымцы ПАГА “Рух “За Свабоду” арганізуюць восьмы рэспублiканскi конкурс
школьных каманд на веданне Еўрапейскага Звязу.
Запрашэнне да ўдзелу ў конкурсе «Што я ведаю
пра Еўропу?» адрасавана ў першую чаргу настаўнікам,
зацiкаўленым у актуалiзацыi ведаў аб культурнагістарычных сувязях Беларусі і Еўропы.
Конкурс 2011 года будзе прысвечаны 20-годдзю
Вышаградскай групы.
Конкурсныя заданні арыентаваныя на вучняў 8-11
класаў, каманда складаецца з 5 вучняў і кіраўніка.
Падрыхтоўка да конкурсу і выкананне заданняў адборачнага тура і фінала можа быць выкарыстана настаўнікамі
для паглыблення ведаў па гісторыі Беларусі і Еўропы,
а таксама ў якасці пазакласнай выхаваўчай працы з
вучнямі для настаўнікаў, зацікаўленых у выхаванні
любові, гонару і патрыятычных пачуццяў да сваей краіны.
Ахвотныя паўдзельнічаць у конкурсе “Што я ведаю пра Еўропу?” мусяць да 21 кастрычніка 2011г.
даслаць выкананые заданні адборачнага тура (спампаваць заданні можна тут: http://www.nastaunik.info/

EUROклуб

news/?id=5811) на электронны адрас igken@mail.ru,
а таксама пазначыць:
• Мясцовасць;
•

Навучальную ўстанову;

•

Кіраўніка каманды;

•

Узрост удзельнікаў каманды;

•

Кантакты (мабільны тэлефон і е-mail).
Конкурс 2011г. будзе праходзiць у два этапы:
паўфінал (пісьмовы адборачны тур) і фiнал (камандная гульня з удзелам 3-х пераможцаў паўфіналу).
Каманды-пераможцы адборачнага тура конкурсу
“Што я ведаю пра Еўропу?” (яны будуць вызначаны не
пазней за 25 кастрычніка) паедуць на фінальную гульню ў Вільню. Фінал конкурсу плануецца на апошнія
выходныя лістапада альбо першыя выходныя снежня.
Усе выдаткі (праезд у Вільню і назад, пражыванне, харчаванне, культурная праграма) нясуць
арганізатары. Удзельнікі фіналу павінны мець пашпарт, выданы не пазней 2003 года, які мае не менш за
3 свабодныя старонкі. Фіналісты атрымаюць памятныя падарункі. Усе каманды-удзельніцы атрымаюць
ад арганізатараў конкурсу памятныя дыпломы.

Предложение польского председательства однозначно и с воодушевлением было поддержано студентами со всей Европы.
– Революция Erasmus продолжается. Это воплощение академической свободы и свободы доступа к
знаниям. Мы будем очень обеспокоены, если Европа
не примет предложения польского председательства,
- сказал министрам Алан Палл, председатель Европейского студенческого союза.
В Белостоцкой конференции приняли участие
представители правительств и образовательных
учреждений Австрии, Чехии, Литвы, Латвии, Дании,
Ирландии, Нидерландов, Армении, Грузии, Молдовы.
«Go East, Erasmus» предшествовал Варшавскому
саммиту Восточного партнерства.

nauka.gov.pl

Увага! КОНКУРС!
ГІСТОРЫЯ КОНКУРСУ:
Першае спаборнiцтва памiж школьнымi камандамi
на веданне гiсторыi Еўрапейскага Звязу i Еўропы
прайшло ў 2004г. Пераможцам стала каманда
Ждановiцкай сярэдняй школы.
У 2005г. конкурс праходзiў у два этапы:
рэгiянальныя паўфiналы і фiнал у Менску. Пераможцам конкурсу стала каманда Расонскай СШ.
У 2006г. тытул пераможцаў перайшоў да каманды
Славянскай гімназіі з Бабруйску.
У 2007г. конкурс праходзiў у адзiн этап, пераможцам якога стала каманда Еўраклуба «Дзе я?» (г. Ліда).
У 2008г. конкурс зноў праходзіў у два этапы.
Пераможцамі ўпершыню сталі школьнікі са сталіцы
- каманда СШ № 207. У 2009г. пераможцамі ў другі
раз стала каманда менскай СШ № 207.
У 2010г. перамагла каманда з Наваградка “Беларускае кола”.
Каманды-пераможцы конкурсу ўзнагароджваліся
паездкамі ў Варшаву, Брусель, Вільню, Кіеў.

Паводле www.pyx.by

Галоўны рэдактар: Дзмітрый ШЫМАНСКІ.
ДАДАТАК ДА ІНФАРМАЦЫЙНААНАЛІТЫЧНАГА БЮЛЕТЭНЯ “ДЗЕДЗІЧ” Рэдакцыйная калегія: Ю. Агіевіч, П. Белавус, П. Дайлід, Д. Турчаняк,
Адказны за выпуск: Стэфанія Малюта.
• Заснавальнік: ініцыятыўная група моладзі
• Кантактныя тэлефоны: (029) 660-57-41, (029) 724-21-16.
• Распаўсюджваецца бясплатна
• E-mail: dzedzich@dzedzich.org. Інтэрнэт: www.dzedzich.org
• Падпісана ў друк 11.10.2011 года у 18-00
• Пры выкарыстанні матэрыялаў бюлетэня спасылкі на крыніцу абавязковыя
• Папера афсетная, фармат А4, 0,5 ул.-друк. аркуша,
• Рэдакцыя можа не падзяляць меркаванні аўтараў і друкаваць артыкулы
• Гарнітура Helios
для далейшай палемікі
• Надрукавана на памнажальнай тэхніцы сябраў рэдакцыі
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