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Ва лан цёр ства — гэ та ка рыс ны до свед, но выя эмо цыі і зна ём ствы.

331 03 2018 г.

ПАКАЛЕННЕ XXI

Га ры зон тыГа ры зон ты

Ад пач ні з ка рыс цюАд пач ні з ка рыс цю

«Пры ві тан не з со неч най Іс па ніі! Ча го 

мы толь кі тут не ра бі лі: уз во дзі лі сце-

ны, ка сі лі тра ву... Але кож ную хві лі ну 

та кое ад чу ван не, быц цам мы тра пі лі 

на свя та жыц ця». «Гэ та вес тач ка 

з па лёў Чэш скай Рэс пуб лі кі. Шчы ру-

ем у по це тва ру (без жар таў!). Але 

і ад па чы ва ем вы дат на. Гэ ты вод пуск 

я за пом ню на доў га». «У нас усё цу-

доў на. Пі шам прос та з Ва ты ка на». 

Та кія паш тоў кі пры хо дзяць у Лі гу 

доб ра ах вот най пра цы мо ла дзі ад 

хлоп цаў і дзяў чат, якія па еха лі ва лан-

цё ра мі за мя жу. Рас каз ва ем, як з ка-

рыс цю пра вес ці ле та ў ін шай кра і не 

і што для гэ та га трэ ба.

Між на род ныя ва лан цёр скія ла ге ры пра-

цу юць у 35 кра і нах. Звы чай на та кія пра ек ты 

доў жац ца два-тры тыд ні. Боль шасць пра хо-

дзіць улет ку. Кі рун кі ра бо ты мо гуць быць 

звя за ны з эка ло гі яй, ар хеа ло гі яй, твор час-

цю, са цы яль най дзей нас цю. Мо ладзь так са-

ма за пра ша юць ва лан цё ра мі для пад рых тоў-

кі фес ты ва ляў. На сай це Лі гі мож на знай сці 

Агуль ную ба зу пра ек таў (ця пер там 600 пра-

па ноў) і вы браць той, які больш па да ба ец ца. 

Ле тась, на прык лад, мо ладзь маг ла з'ез дзіць 

па пра ца ваць у му зей на тэ ры то рыі бы ло га 

канц ла ге ра ў Гер ма ніі. Гру па вы клад ва ла з 

се на «да ро гу смер ці», па якой у вай ну вы во-

зі лі зня во ле ных (гэ та да ро га ста ла част кай 

экс па зі цыі), раз бі ра ла ар хіў ныя ма-

тэ ры я лы (ліс ты, ма люн кі, да ку мен ты, 

ві дэа), ра бі ла гра ві роў ку на ка мя нях 

у па мяць аб ах вя рах.

— На бор на лет нія ва лан цёр скія 

пра гра мы па чы на ец ца з ся рэ дзі ны 

са ка ві ка. Спла на ваць свае пры го ды 

лепш на пра ця гу ме ся ца. Па коль кі 

ў ад ным пра ек це звы чай на пры мае 

ўдзел 12—14 ва лан цё раў, а прэ тэн-

дэн таў з роз ных кра ін шмат, то мес-

цы хут ка раз бі ра юц ца, — тлу ма чыць 

стар шы ня праў лен ня Лі гі доб ра-

ах вот най пра цы мо ла дзі Воль га 

ШМІ ГЕЛЬ СКАЯ.

Ва лан цё ру бяс плат на за бяс печ ва-

ец ца мес ца пра жы ван ня, хар ча ван не 

і су пра ва джэн не. Але са ма стой на да вя дзец-

ца па крыць транс парт ныя і ві за выя рас хо ды. 

Мно гія кра і ны ад но сяць свае пра гра мы да 

ма ла дзёж ных, куль тур ных і аду ка цый ных — 

та ды ві зы вы да юць бяс плат на. Трэ ба так-

са ма зра біць уз нос у Аль янс еў ра пей скіх 

ва лан цёр скіх ар га ні за цый — 100 еў ра.

— Ад но з са мых важ ных па тра ба ван няў 

да ва лан цё раў — аса біс тая ма ты ва цыя: ты 

са праў ды па ві нен ха цець паў дзель ні чаць у 

ней кай спра ве. Важ на ве даць за меж ную мо-

ву (час цей анг лій скую) на ба за вым уз роў ні. 

Па даць за яў ку мож на з 18 га доў. Верх ніх 

уз рос та вых пла нак у мно гіх пра ек тах не ста-

вяць. У нас ез дзі лі і баць кі ва лан цё раў, якія 

на тхні лі ся рас ка за мі дзя цей, і жан чы ны на 

пен сіі, — дзе ліц ца Воль га Шмі гель ская.

Мо ладзь мо жа так са ма паў дзель ні чаць 

у роз ных трэ нін гах і се мі на рах. Гэ та не фар-

маль ная аду ка цыя, якая дае маг чы масць 

да ве дац ца пра гла баль ныя пра цэ сы, што 

ад бы ва юц ца сён ня ў све це, ро лю ма ла дых 

у гэ тым. У та кіх пра ек тах, акра мя хар ча ван-

ня і пра жы ван ня, звы чай на кам пен су ец ца і 

да ро га — да 70 пра цэн таў вы дат каў. Але, 

каб тра піць на се мі нар, трэ ба ва ло даць за-

меж най мо вай на доб рым уз роў ні.

Час цей для ва лан цёр ства на ша мо ладзь 

вы бі рае кра і ны, якія зна хо дзяц ца не вель мі 

да лё ка. Са мая па пу ляр ная — Гер ма нія. Але 

не ка то рыя ра ша юц ца на па езд кі і ў больш эк-

за тыч ныя кут кі све ту — Ін дыю, Іс лан дыю.

Ча сам у Лі гу тэ ле фа ну юць баць кі сту дэн-

таў. Ка лі са міх хлоп цаў і дзяў чат у за меж ных 

пра гра мах ці ка вяць пры го ды, то ў та таў і 

мам больш зям ныя пы тан ні: бяс пе ка, фі нан-

са выя ўкла дан ні.

— Ёсць стэ рэа тып, што ва лан цёр ства — 

гэ та цяж кая пра ца. Але мэ та пра ек таў зу сім 

ін шая, — ад зна чае Воль га Шмі гель ская. — 

Пры вя ду прык лад: мо ладзь з роз ных кра ін 

са бра лі на па ру тыд няў, каб па фар ба ваць 

па кой для дзі ця ча га цэнт ра. Гэ та ра бо та маг-

ла б быць зроб ле на пра фе сі я на лам за дзень, 

і му ні цы па лі тэт па тра ціў бы на яе 80 еў ра. 

Для 12 ча ла век са бе кошт зна хо джан ня на 

пра ек це скла дае мі ні мум 250 еў ра ў 

су ткі. Роз ні ца ад чу валь ная. Пра ек ты 

ла дзяц ца для між куль тур най ка му ні-

ка цыі, гэ та цу доў ны ін стру мент для 

аб' яд нан ня ма ла дых лю дзей.

Да рэ чы, каб паў дзель ні чаць у ва-

лан цёр скіх пра ек тах, не аба вяз ко ва 

не ку ды з'яз джаць. Ужо ўвес ну Лі га 

пра вя дзе ак цыю «Кра са вік — ме-

сяц доб рых спраў». Доб ра ах вот ні кі 

бу дуць да па ма гаць Бе ла рус ка му 

дзі ця ча му хос пі су, Бе ла рус ка му 

дзяр жаў на му му зею на род най ар-

хі тэк ту ры і по бы ту і ін шым ар га ні-

за цы ям.

Мож на за пі сац ца так са ма 

ў сту дэнц кі ва лан цёр скі атрад 

«RESпубліка». На пра ця гу го да ма ла дых 

лю дзей за пра ша юць на трэ нін гі па ва жац-

кім май стэр стве, а ле там яны едуць у дзі-

ця чыя ла ге ры ад пра цоў ваць свае на вы кі на 

прак ты цы.

Воль га Шмі гель ская за ўва жае, што ва-

лан цёр ства — гэ та не толь кі но выя зна ём-

ствы і эмо цыі. «Та кія пра ек ты да зва ля юць 

раз ві ваць аса біс тыя кам пе тэн цыі: ка а пе ра-

цыю, кры тыч нае мыс лен не, ка му ні ка бель-

насць, крэ а тыў насць. Гэтыя на вы кі вель мі 

важ ныя, каб быць па спя хо вым і ў пра фе сіі, 

і ў сяб роў скіх ад но сі нах».

Ле тась з да па мо гай Лі гі ка ля 100 ча ла век 

пры ня лі ўдзел у між на род ных ва лан цёр скіх 

ла ге рах, 60 — у аду ка цый ных се мі на рах па 

аб ме не, 400 — у атра дзе «RESпубліка». 

Больш са цы яль на ак тыў ны мі ака за лі ся 

дзяў ча ты: у 70 пра цэн тах вы пад каў за яў кі 

па да юць яны.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та з ар хі ва 

Лі гі доб ра ах вот най пра цы мо ла дзі.

— Ці пад трым лі ва е-

це вы ідэю аб ства рэн ні 

асоб на га ма ла дзёж на га 

ін фар ма цый на га пар та ла? 

Асноў ныя звест кі пра ме-

ра пры ем ствы мы чэр па ем 

на ста рон ках «УКан так це», 

сай тах БРСМ і пі я нер скай 

ар га ні за цыі. Больш зруч на 

бы ло б зна хо дзіць усё гэ та 

на ад ным рэсурсе...

— Уліч ва ю чы, што ця пе-

раш няя мо ладзь не вы пус-

кае з рук план шэ ты і шмат 

ча су пра во дзіць у са цы яль-

ных сет ках, ёсць сэнс зра-

біць та кі пар тал. Як ён бу дзе 

пра ца ваць і як ма ла дыя лю-

дзі на ім бу дуць прад стаў-

ле ны, вы ра шаць ім са мім. 

Вам пра сцей раз маў ляць са 

сва і мі ад на год ка мі на ад ной 

мо ве.

— У кра і не іс ну юць сту-

дэнц кія атра ды. Ці мож на 

ства рыць та кія ж для стар-

ша клас ні каў?

— Та кое маг чы ма, але 

пе ра лік ра бот бу дзе зву жа-

ны, па коль кі па пра цоў ным 

за ка на даў стве дзей ні ча юць 

не ка то рыя аб ме жа ван ні па 

ўзрос це. Мы прак ты ку ем 

школь ныя бу даў ні чыя бры-

га ды, на прык лад. А яшчэ 

ёсць та кое па няц це, як ла-

ге ры пра цы і ад па чын ку, дзе 

мож на су мя шчаць і пра цу, і 

ад па чы нак. На огул мы пад-

трым лі ва ем ідэю за ня тас-

ці мо ла дзі. І ду ма ем, як ёй 

у гэ тым да па маг чы. Сён ня 

раз гля да ем маг чы масць 

вяр тан ня ву чэб на-вы твор-

чых кам бі на таў, каб вуч ні 

9—11 кла саў ме лі маг чы-

масць асво іць якую-не будзь 

пра фе сію яшчэ ў шко ле. 

Мне, на прык лад, ка лі я ез-

дзіў у сту дэнц кія бу дат ра ды, 

не пе ра шко дзі лі спе цы яль-

нас ці то ка ра і бе тон шчы ка-

стро паль шчы ка.

— Якім па ві нен быць са-

праўд ны лі дар, ча ла век, за 

якім пой дуць ін шыя?

— Па-пер шае, лі дар ства 

па він на быць скі ра ва на на 

ка рысць лю дзей, па-дру гое, 

лі дар па ві нен ах вя ра ваць 

сваі мі аса біс ты мі ін та рэ са мі 

на ка рысць гра мад скіх. Умоў-

на ка жу чы, ка лі ён бу дзе за-

клі каць на су бот нік, а сам пра-

ца ваць ра зам з усі мі не бу дзе, 

яму ні хто не па ве рыць.

— На коль кі вя до ма, 

за раз пры па ступ лен ні ў 

гім на зію вуч ням не трэ-

ба зда ваць эк за ме ны. Як 

пры ма ла ся гэ та ра шэн не? 

І як бу дзе ажыц цяў ляц ца 

на бор у гім на зіі?

— Пе рад тым як пры няць 

ра шэн не, пра во дзі лі ся пэў-

ныя да сле да ван ні, ра бі лі ся 

са цы я ла гіч ныя зрэ зы. Я, мае 

на мес ні кі, кі раў ні кі аб лас ных 

і га рад скіх упраў лен няў па-

гля дзе лі шмат уста ноў аду-

ка цыі. Узяць тую ж сель скую 

шко лу, якая апры ёры не мо-

жа стаць гім на зі яй, бо яна 

ма ла кам плект ная. Там ня-

ма та ко га шы ро ка га спект-

ра фа куль та ты ваў і гурт коў. 

Пры гэ тым вы ні кі бы ва юць 

вы со ка га ўзроў ню. А ёсць 

гім на зіі са сціп лы мі вы ні ка мі. 

І не факт, што тое дзі ця, якое 

па спя хо ва зда ла эк за ме ны 

за 4 клас, бу дзе атрым лі ваць 

вы со кія ба лы ў стар шых кла-

сах. Та му мы вы ра шы лі ўсіх 

да 9 кла са па ста віць у роў-

ныя ўмо вы. А з 10-га кож-

ны па ві нен бу дзе вы бі раць, 

якім шля хам ру хац ца да лей. 

Гім на зіі ні хто не за кры вае, 

іх па тэн цы ял ні хто не пры ні-

жае, але лю бы пе да гог па ві-

нен пра ца ваць з лю бым дзі-

цем не за леж на ад та го, які 

вы нік яно па каз вае. Трэ ба 

ства раць та кія сіс тэ мы, пры 

якіх ва ўсіх бу дуць роў ныя 

маг чы мас ці для атры ман ня 

якас най аду ка цыі.

— У Бе ла ру сі ня даў на 

рэа лі за ва лі май нінг крып-

та ва лю ты. Ці бу дзе Мі ніс-

тэр ства аду ка цыі за ах воч-

ваць гэ тую сфе ру дзей нас-

ці, на прык лад, увя дзен нем 

якіх-не будзь но вых спе цы-

яль нас цяў?

— Мы ве да ем, што «ліч-

ба» сён ня іг рае ўсё боль шую 

ро лю ў эка но мі цы. Але са ма 

па са бе ІT-сфе ра неці ка-

вая — ці ка выя аду ка цый ныя 

тэх на ло гіі, якія мо гуць быць 

вы ка ры ста ны ў рэ аль най 

вы твор час ці. Зы хо дзя чы з 

гэ та га, мы па він ны змя няць 

струк ту ру эка но мі кі, ра біць 

яе больш устой лі вай да гэ тых 

вы клі каў. Для та го каб быць 

дзяр жа вай, якая ста біль на 

раз ві ва ец ца, па трэб ны са цы-

яль ныя пра ек ты, і яны ёсць 

у кра і не. І ары ен ту ю чы ся на 

гэ та, бу дзем уво дзіць но выя 

спе цы яль нас ці. Не вы пад ко-

ва мы з мі ніст рам пра мыс-

ло вас ці з'яў ля ем ся дву ма 

су стар шы ня мі арг ка мі тэ та 

на цы я наль на га чэм пі я на ту 

WorldSkіlls, які бу дзем пра во-

дзіць у маі па 39 кам пе тэн цы-

ях. Тут ёсць пэў ны па тэн цы ял, 

які мо жа быць ка рыс ны на-

шай кра і не. І ўво дзіць но выя 

спе цы яль нас ці мы бу дзем не 

дзе ля ней кіх там май нін гаў, а 

та му, што нам трэ ба транс-

фар ма ваць на шу эка но мі ку, 

ві даз мя няць яе і ства раць па-

душ кі бяс пе кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«Ад но з са мых важ ных 
па тра ба ван няў да ва лан цё раў — 
аса біс тая ма ты ва цыя: ты са праў ды 
па ві нен ха цець паў дзель ні чаць 
у ней кай спра ве».

ПА ЧУЦЬ МО ЛАДЗЬ. І ПАД ТРЫ МАЦЬ

ВА ЛАН ЦЁ РАМ У... ІС ЛАН ДЫЮВА ЛАН ЦЁ РАМ У... ІС ЛАН ДЫЮ
Дзе ў све це Дзе ў све це 

ле там ча ка юць ле там ча ка юць 
доб ра ах вот ні каў?доб ра ах вот ні каў?

Су стрэ ча мі ніст ра аду ка цыі Іга ра Кар пен кі з Рэс пуб-

лі кан скім ка ар ды на цый ным са ве там ма ла дзёж ных 

пар ла мен таў ад бы ла ся ў рам ках свя та «Ма гі лёў — 

ма ла дзёж ная ста лі ца — 2018». Яна ста ла пра ця гам 

той, што прай шла ле тась у 61-й мін скай шко ле 

з удзе лам Прэ зі дэн та. «Мы да маў ля лі ся з ва мі, што 

бу дзе ка ар ды на цый ны са вет. І ён ёсць. Аб мяр коў-

ва ла ся та ды і пы тан не ства рэн ня Ма ла дзёж на га 

пар ла мен та пры На цы я наль ным схо дзе Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. І гэ ты пра цэс ідзе. Па доб ныя фар мі ра-

ван ні ўжо ста лі не ад' ем най част кай мно гіх га ра доў, 

дзе ак тыў на раз ві ва ец ца вуч нёў скае і сту дэнц кае 

са ма кі ра ван не. Гэ та доб рая фор ма ста сун каў дзяр-

жаў ных струк тур з мо лад дзю», — ска заў мі ністр. 

Пад час су стрэ чы на ву чэн цы лі цэ яў, гім на зій і школ 

за да лі яму шмат пы тан няў.

Сту дэнц кі атрад «RESпубліка» ў Ана пе.


