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Ма ла дыя ім ёныМа ла дыя ім ёны

Пра фе сія не для кож на гаПра фе сія не для кож на га Не ча ка на!Не ча ка на!

Ле ра ЯС КЕ ВIЧ:

Што мо жа зра біць су час ную шко лу шчас лі вай? Па раз ва жаць на гэ тую тэ му 

пра па на ва лі ў рам ках дыс ку сій най пля цоў кі вуч ням про філь ных пе да га гіч ных 

кла саў і груп. Яны час тыя гос ці ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным пе да га гіч ным уні вер-

сі тэ це імя Мак сі ма Тан ка. І трэ цяя між на род ная кан фе рэн цыя «Пе да га гіч ныя 

кла сы: во пыт і перс пек ты вы» так са ма прай шла пры іх не па срэд ным удзе ле. 

Ме на ві та на гэ тых пад лет каў сён ня ро бяць тут стаў ку.

— Пе да го гі ка — пра фе сія не для кож на га, — раз ва жае рэк тар БДПУ Аляк сандр 

ЖУК. — Ад та го, які абі ту ры ент прый дзе сён ня ву чыц ца да нас, за ле жыць, які 

на стаў нік бу дзе заўт ра ва ўста но вах аду ка цыі, — гэ та ак сі ё ма. Нам па трэб ныя 

ма ла дыя лю дзі з пе да га гіч ны мі схіль нас ця мі, з жа дан нем ву чыць ін шых, лі дар-

скі мі якас ця мі, умен нем ка му ні ка ваць і вы строй ваць ста сун кі з ін шы мі. Ма ты ва-

цыя да пра фе сіі — вось што, на пэў на, са мае важ нае. Быць на стаў ні кам — ад на 

з най скла да ней шых за дач, і доб ра, ка лі ў стар ша клас ні каў яшчэ ў шко ле ёсць 

маг чы масць пра ве рыць пра віль насць свай го вы ба ру. Не кан ста та ваць на трэ-

цім-чац вёр тым кур се, што ты па мы ліў ся, а пе ра ка нац ца ў сва іх здоль нас цях 

і схіль нас цях яшчэ пад час пер шых пе да га гіч ных спроб, зроб ле ных у шко ле.

(За кан чэн не на 2-й стар. «ЧЗ».)

«РЭ ЦЭПТ» 
ШКОЛЬ НА ГА ШЧАС ЦЯ

На стаў ні кі ра ды та бе, ве раць у твае маг чы мас ці і да вя ра юць...

У рам ках кан фе рэн цыі бы ла ар га ні за ва на вы стаў ка да сяг нен няў пе да га гіч ных кла саў 
школ-ла ба ра то рый, дзе бы лі прад стаў ле ны най леп шыя парт фо ліа, да след чыя, твор чыя ра бо ты, 

а так са ма ві дэа ма тэ ры я лы і пуб лі ка цыі.

На пэў на, ужо не іс нуе 

та кой сфе ры дзей нас ці, 

у якой не змаг ла б рэа-

лі за ваць ся бе су час ная 

жан чы на. Ад нак ёсць 

пра фе сіі, дзе іх да гэ та-

га ча су не вель мі звык ла 

ба чыць. Мы па гу та ры лі 

з 32-га до вай элект ра-

звар шчы цай чац вёр та-

га раз ра ду Дзяр жын-

ска га экс пе ры мен таль-

на -ме ха ніч на га за во да 

На дзе яй КА НА КО ВАЙ 

і вы свет лі лі ўсе ню ан-

сы яе пра цы.

— На огул па пер шай 

аду ка цыі я швач ка-кра вец, 

але не як з тым не скла ла ся. 

А вось пра ца ваць звар шчы-

цай па да ба ец ца! (Смя ец ца.) 

Мне час та за да юць пы тан не: 

ча му пай шла ме на ві та ў гэ-

тую сфе ру? Я шмат ча го ве-

да ла аб пра фе сіі, бо мой муж 

пра цуе звар шчы кам, ён час-

та рас каз ваў пра свае буд ні, 

і мя не яго рас по ве ды пры цяг-

ва лі. У ней кі мо мант прос та 

зра зу ме ла, што мне ўсё гэ та 

ці ка ва і што я ха чу па спра-

ба ваць ся бе ў но вай спра ве. 

Вя до ма, бліз кія лю дзі бы лі 

здзіў ле ны ма ім вы ба рам, ка-

лі шчы ра, на ват ця пер, праз 

сем га доў, мно гія яго па-ра-

ней ша му не ра зу ме юць.

Вар та на га даць, што 

пра фе сія звар шчы ка вель-

мі скла да ная, а ча сам на ват 

не бяс печ ная. Да лё ка не ва 

ўсіх атрым лі ва ец ца асво-

іць яе з пер ша га ра зу, але 

гэ та дак лад на не пра на шу 

ге раі ню.

— Лёс мне ўсміх нуў ся: я ву-

чы ла ся ад ра зу на за водзе. 

Прый шла ту ды па аб'яве, 

па ча ла пра ца ваць, і, на маё 

здзіў лен не, усё атрым лі ва ла-

ся з лёг кас цю. Я ду маю, усё 

вы хо дзі ла так прос та, та му 

што ў мя не бы ло жа дан не, 

а так са ма ра зу мен не та го, 

як гэ та ўлад ка ва на. Бо ка лі 

ча ла век мэ та на кі ра ва ны, то 

ў яго ўсё бу дзе атрым лі вац-

ца, — дзе ліц ца На дзея.

Праз ней кі час пас ля на-

ву чан ня дзяў чы на атры ма ла 

дру гі раз рад, по тым трэ ці, 

а ця пер ужо чац вёр ты з шас-

ці маг чы мых! Яна даў но паў-

на вар тас ны член ка ман ды і 

вы кон вае тую ж ра бо ту, што 

і муж чы ны. Зай ма ец ца ме-

та ла кан струк цы я мі, кат ла мі 

пад ціс кам і мно гім ін шым. 

Пра ца ваць, гэ так са ма, як і 

ву чыц ца, у су раз моў ні цы, 

па вод ле яе слоў, атрым лі ва-

ец ца з лёг кас цю, і, што важ-

на, яна кож ны дзень ідзе на 

за вод з усмеш кай і доб рым 

на стро ем.

(За кан чэн не 
на 4-й стар. «ЧЗ».)

ЗВАР ШЧЫ ЦЫ 
БРУ ДУ НЕ БА ЯЦ ЦА!

Як і фі зіч ных на гру зак

Ужо зу сім хут ка рас кры ец ца 

інт ры га дзі ця ча га кон кур су пес ні 

«Еў ра ба чан не-2019», які сё ле та 

ад бу дзец ца ў Глі ві цэ (Поль шча). 

На шу кра і ну на ім прад ста віць 

Лі за Міс ні ка ва з кам па зі цы яй 

«По пель ны». Вы сту піць дзяў чы на 

пад сё мым ну ма рам. Пе рад 

ад' ез дам у Поль шчу мы су стрэ лі ся 

з ёй, каб рас пы таць пра лю боў 

да му зы кі, уза е ма ад но сі ны 

з баць ка мі і гус ты су час ных 

пад лет каў.

«МНЕ ПА ДА БА ЕЦ ЦА, 
КА ЛІ ПА ЗНА ЮЦЬ»

— Пас ля ад бо ру на дзі ця чае «Еў ра ба чан-

не» ты па спе ла ад чуць ся бе па пу ляр най?

— Па коль кі ён — са мы маш таб ны з тых 

кон кур саў, у якіх мне па куль што да во дзі ла ся 

ўдзель ні чаць, то пас ля пе ра мо гі на ім я ад чу ла 

не па пу ляр насць, а хут чэй ува гу да ся бе, якую 

на зі раю ўжо пра цяг лы час. Бо на мно гіх твор чых 

спа бор ніц твах усё за кан чва ец ца ў той мо мант, 

ка лі та бе ўру чы лі дып лом. Тут жа ідзе па на рас-

та ю чай: мной ці ка вяц ца, па зна юць. І мне гэ та 

па да ба ец ца.

— Рас ка жы, на чым бы ла скан цэнт ра ва на 

ў апош ні ме сяц пе рад па езд кай у Поль шчу.

— У пер шую чар гу, шмат ча су мы ад во дзі лі 

для ра бо ты над ва ка лам. Тое ж са мае да ты чы-

ла ся і па ста ноў кі ну ма ра — важ на бы ло ўлі чыць 

кож ную дэ таль, каб усё гля дзе ла ся пры го жа і 

да стой на. Ну мар змя ніў ся, бо неш та да да ва лі, 

змя ня ла ся ха рэа гра фія, ад бы ла ся зме на ся род 

удзель ні каў ба ле та.

— Ужо вы зна чы ла ся са сва і мі фа ва ры та мі 

на сё лет нім кон кур се?

— Так, я азна ё мі ла ся з пес ня мі ўдзель ні каў. 

Спа да ба ла ся шмат кам па зі цый, якія, на маю 

дум ку, у не чым па доб ныя. Але ўпэў не на, што 

кож ная з іх клас ная і зной дзе слу ха ча. Ся род 

тых, за ка го я ад да ла б свой го лас, — Маль та, 

Поль шча, Ні дэр лан ды і Ма ке до нія. (На га да ем, у 

ад па вед нас ці з пра ві ла мі між на род на га кон кур су 

бе ла ру сы змо гуць пра га ла са ваць за Лі зу ў ін тэр-

нэ це на афі цый ным сай це з 22 да 24 ліс та па да 

ўключ на і ў дзень кон кур су. — Аўт.)

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

Лі за МІС НІ КА ВА:

«Быць пер шай — «Быць пер шай — 
мой вы клік са мой са бе!»мой вы клік са мой са бе!»


