
У партнёрстве з Кітаем
Гімназія Мсціслава і Інстытут міжнароднай 
адукацьіі Аньшанскага педагагічнага ўніверсітэта 
(КНР) падпісалі пагадненне аб міжнародным 
супрацоўніцтве, мэтай якого з'яўляюцца развіццё 
акадэмічных і культурных абменаў поміж дзвюма 
навучальньімі устанавамі, навуковае ўзаемадзеянне, 
сумесныя адукацыйныя праграмы і проекты. Гімназіі 
як шкале-партнёру прадастаўляюцца гранты 
на навучанне выпускнікоў у Аньшанскім педагагічным 
універсітэце, што садзейнічае міжнароднай 
падрьіхтоўцы спецыялістаў і павышэнню ўзроўню 
іх канкурэнтаздольнасці на рынку працы. Моўную  
падтрымку і рэкамендацыі для супрацоўніцтва ў гэтым 
кірунку прадаставіў Цэнтр кітайскай мовы і культуры 
ІПКіПМДУ імя А.А.Куляшова.

С тратэгія  міжнароднага супрацоўніцтва ў беларуска-кітай- 
скім кірунку праяўляецца сёння ў многіх сф ерах дзейнас- 
ці нашай дзяржавы. Не стала выключэннем і адукацыя. 
Дзякуючы міжкультурнаму дыялогу, рэалізую цца новыя сум ес

ныя праекты і адкрываюцца прафесійныя перспектывы для вуч- 
няў, якія ў хуткім часе стануць студэнтам і, а затым і кваліфіка-

ванымі спецыялістам і. 
Першая і вельмі важная 
прыступка ў  гэтым пра- 
цэсе — гэта , зразуме- 
ла, школы.

Цікавасць да выву- 
чэння кітайскай мовы ў 
гімназіі Мсціслава імклі- 
ва расце з году ў год. Усё 
пачыналася з наведван- 
ня майстар-класаў у 
Цэнтры кітайскай мовы 
і культуры ІПКІП МДУ 
імя А.А.Куляшова. Яго 
кіраўнік Лілія Зайцава і 
выкладчыкі знаёмілі вуч- 
няў з культурнымі і моў- 
нымі аспектамі Кітая. 
Гэта было настолькі за-

хапляльна; што кі- 
тайская мова стала 
трэцяй замежнай 
мовай для вывучэн- 
ня ў гімназіі.

У 2021 годзе 10 
гімназістаў таксама 
паспяхова. прайшлі 
анлайн-курс “Ас- 
новы кітайскай 
мовы” , арганізава- 
ны Цэнтрам кітай- 
скай мовы і куль
туры ІПКіП МДУ 
імя А.А.Куляшова.
Пасля яго закаінчэння яны атрымалі сертыфікаты дзяржаўнага 
ўзору.

Валоданне пэўным моўным узроўнем дало магчымасць 
Уладзім іру Шарылаву, Л ізавеце Раманавай і Мікіту Пратасевічу 
ўзяц ьудзел  у анлайн-лагеры кітайскай мовы і культуры “Пазна- 
вай Кітай і ўзаемадзейнічай са светам ” на базе Аньш анскага 
педагагічнага ўн іверсітэта . Самым актыўньм удзельнікам пра- 
екта былі ўручаны міжнародныя серты фікаты  і запраш энне на- 
ведаць Паднябесную.

У новым навучальным годзе па жаданні вучняў будуць сфар- 
міраваны дадатковыя групы па вывучэнні кітайскай мовы ў ан- 
лайн-фармаце. Выкладчыкі Цэнтра кітайскай мовы і культуры 
ІПКІГІ МДУ імя А.А.Куляшова і Аньшанскага педагагічнага ўні- 
версітэта правядуць заняткі для юных лінгвістаў. Гэта дасць 
магчымасць таленавітым вучням удзельнічаць у разнастайных 
міжнародных праектах і конкурсах, адкрываць для сябе новыя га- 
рызонты самарэалізацыі.
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