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«Першыя» – конкурс ідэй, з дапамогай якіх можна змяніць навакольны свет, грамадства ці жыццё людзей 

да лепшага. У конкурсе могуць прыняць удзел вучні 9-х, 10-х і 11-х класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. 

 

 

 
 

 
«Першыя»: конкурс ідэй для старшакласнікаў на беларускай мове 

 
Да 8 сакавіка 2020 г. у Беларусі працягваецца прыём заявак для ўдзелу ў 

сацыяльна-адукацыйным праекце «Першыя» – конкурсе яскравых ідэй пакалення Z 
для навучэнцаў 9, 10 і 11-х класаў.  

10 фіналістаў праекта атрымаюць магчымасць выступіць на маштабнай 

моладзевай канферэнцыі TEDxYouth@Minsk і атрымаюць прызы –  смартфоны iPhone 
Xs.  

Сацыяльна-адукацыйны праект «Першыя» рэалізуецца кампаніяй А1 пры 
падтрымцы арганізатараў канферэнцый TEDxMinsk і Міністэрства адукацыі Рэспублікі 

Беларусь. У мінулым годзе кампанія А1 ужо праводзіла падобны адукацыйны праект 

velcom YOUTH. Праект «Першыя» цалкам рэалізаваны на беларускай мове. 
У гэтым годзе акрамя навучэнцаў 10 і 11-х класаў да ўдзелу ў конкурсе 

запрашаюцца і навучэнцы 9-х класаў. Пашырана і тэматыка конкурсу: да кірункаў 

«Тэхналогіі», «Культура» і «Інклюзія» дадаўся вялікі блок «Экалогія». Больш падрабязна 
можна даведацца на сайце generation.A1.by і ў суполцы праекта ў ВКонтакте 

(https://vk.com/generationA1 ).  
Згодна з палажэннем на сайце конкурсу, прыём заявак праходзіць з 8 кастрычніка 

2019 г. па 8 сакавіка 2020 г. У першапачатковай заяўцы трэба сфармуляваць сваю ідэю 

і коратка расказаць пра яе. Зарэгістраваных удзельнікаў праекта чакаюць інтэрактыўныя 
воркшопы ад экспертаў у галіне майстэрства прэзентацыі і аратарскага мастацтва, а 

таксама ад вядомых беларускіх і замежных спецыялістаў па кірунках конкурсу.  
Удзельнікі конкурсу будуць мець магчымасць дапрацаваць сваю ідэю. Да 8 

сакавіка 2020 г. відэаролік з пашыранай прэзентацыяй неабходна будзе размясціць на 

сваёй старонцы ў адной з сацыяльных сетак з хэштэгам #generationA1 і даслаць 
спасылку на generationA1.2019@gmail.com.  

Аўтары самых яркіх, цікавых, значных, перспектыўных і арыгінальных ідэй 
трапяць у лік 10 фіналістаў. Яны наведаюць TEDxMinsk 2020 і пачнуць працаваць над 

прэзентацыяй сваёй ідэі з ментарамі TEDx. Іх выступленні адбудуцца на выніковым 

мерапрыемстве TEDxYouth@Minsk у маі 2020 года.  
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