
                                  

                                                                      

Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Навучальна-педагагічны комплекс 

Нацкія яслі-сад-сярэдняя школа”, Воранаўскага раёна 

25.11.2021 адбылося мерапрыемства інфармацыйна-адукацыйнага 

праекта “ШАГ” – “Школа Актыўнага Грамадзяніна”  для навучэнцаў 8-

11 класаў 

Тэма: “Гонар за Беларусь. Заўсёды на сувязі” (аб дасягненнях у 

вобласці інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій). 

 
Форма  правядзення:   гадзіна   зносін   з   удзелам   Івашкевіч Святланы 

Станіславаўны, спецыяліста па пачтовай дзейнасці в.Нача  

                              Інфармацыйныя блокі: 
 “Лічбавыя тэхналогіі на службе чалавека”; 

 “Інтэрнэт як крыніца інфармацыі і сродак сувязі: перавагі і недахопы” 

 

 У фокусе абмеркавання: сувязь як галіна эканомікі Беларусі і яе 

развіццё, лічбавая эканоміка, інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі, 

інфармацыйныя тэхналогіі ў сістэме аховы здароўя, адукацыі; электронныя 

адукацыйныя рэсурсы; паштовая дзейнасць; валаконна-аптычныя лініі сувязі. 

 Інтэрнэт у жыцці чалавека; інфармацыйная культура, даступнасць 

інфармацыі; "кампутарная злачыннасць"; інфармацыйная бяспека, уменне 

адрозніваць дакладныя звесткі ад недакладных; камп'ютарная пісьменнасць; 

адказныя адносіны да абароны і бяспекі асабістых дадзеных; віды 

кіберзлачыннасці; меры абароны ад непажаданай інфармацыі і кантактаў у 

сацсетках. 



 Пытанні для абмеркавання: - Што ўяўляе сабой сувязь як галіну 

эканомікі Беларусі? - Як вы лічыце, чаму ў Беларусі ўдзяляецца асаблівая 

ўвага гэтай галіне? - Што сведчыць аб паспяховым развіцці галіны сувязі ў 

Беларусі? - Якія дасягненні інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій 

актыўна ўкараняюцца ў Беларусі і даступны для масавага карыстання 

грамадзянамі нашай краіны? - Што ўяўляе сабой электронны ўрад? Якімі 

паслугамі электроннага ўрада карыстаюцца вашыя бацькі? - Якую ролю ў 

забеспячэнні якасці сувязі адыгрываюць РУП "Белпошта" і РУП 

"Белтэлекам"? Якімі паслугамі гэтых прадпрыемстваў вы карыстаецеся? - 

Спецыялісты якіх прафесій працуюць на прадпрыемствах "Белпошта", 

"Белтэлекам"? - Якія ўстановы адукацыі ў краіне (вашым рэгіёне) рыхтуюць 

гэтых спецыялістаў? 

- Якое месца ў жыцці сучаснага чалавека займаюць Інтэрнет і 

інфармацыйныя тэхналогіі? - Прывядзіце прыклады сітуацый, калі зварот да 

сучасных сродкаў сувязі дапамагаў вам аператыўна вырашаць існуючыя 

пытанні. - Якія небяспекі падцікоўваюць карыстальнікаў Інтэрнет? З якімі 

сутыкаліся вы і вашыя блізкія, знаёмыя? - Якія катэгорыі карыстальнікаў 

Інтэрнетам з'яўляюцца найбольш уразлівымі для зламыснікаў? - Як не стаць 

ахвярай кіберзлачынцаў? - Як, на вашую думку, віртуальная сетка можа 

ўплываць на рэальнае жыццё? Аргументуйце свой адказ. - Якімі, на ваш 

погляд, павінны быць правілы бяспечнага карыстання Інтэрнетам. 

 

Фотаматэрыялы размешчаны на сайце ўстановы адукацыі 

https://nacha.schools.by/ 


