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ПАКАЛЕННЕ XXI

У го нар Пе ра мо гіУ го нар Пе ра мо гіУсё — у тва іх ру ках!Усё — у тва іх ру ках!

Спра вы ма ла дыхСпра вы ма ла дых

Да та кой вы сно вы прый шлі ўдзель-

ні кі май стар-кла са «Май стэр ства 

лі да ра» — вуч ні дзя ся тых-адзі нац-

ца тых кла саў з роз ных кут коў Бе-

ла ру сі. Ён стаў эфект ным за вяр-

шэн нем се рыі ін тэр ак тыў ных варк-

шо паў, што пра во дзі лі ся ў рам ках 

са цы яль на-аду ка цый на га пра ек та 

vеlсоm YОUTH.

Яго зла дзі ла кам па нія vеlсоm пры 

пад трым цы Мі ніс тэр ства аду ка цыі і ар-

га ні за та раў кан фе рэн цыі TЕDхMіnsk. 

«Фіш кай» пра ек та бы ло аба вяз ко вае 

вы ка ры стан не бе ла рус кай мо вы — ад 

па да чы за явак і са міх вы ступ лен няў да 

фі на лу... На па пя рэд ніх лек цы ях «Май-

стэр ства прэ зен та цыі» і «Май стэр ства 

вы ступ лен ня» стар ша клас ні кі ву чы лі-

ся най леп шым чы нам па да ваць свае 

ідэі, а пас ля — ра бі лі пер шыя кро кі ў іх 

рэа лі за цыі. Уся го ў пра ек це за рэ гіст ра-

ва ла ся больш за 800 са мых ак тыў ных

школь ні каў, гім на зіс таў і лі цэ іс таў з 

236 на ву чаль ных уста ноў кра і ны. У трох 

май стар-кла сах паў дзель ні ча ла больш 

за 700 вуч няў-мін чан, а яшчэ больш за 

тры ты ся чы на ву чэн цаў з усёй Бе ла ру сі 

па гля дзе лі пра мыя транс ля цыі праз ві-

дэа сэр віс VОKА. Ця пер на гэ тай плат-

фор ме з за пі са мі май стар-кла саў мо жа 

бяс плат на па зна ё міц ца кож ны ах вот ны.

...На па чат ку ўва гу школь ні каў пры-

цяг нуў ві дэа зва рот ін жы не ра са цы яль-

най сет кі «Фэй сбук» Іга ра Ма хань ка, які 

пра цуе ў Нью-Ёр ку.

— Са мая га лоў ная якасць лі да ра — 

іні цы я ты ва, — ска заў ён. — Вы дат ны 

ме тад для та го, каб трэ ні ра ваць і раз-

ві ваць іні цы я ты ву і лі дар ства, — хо бі. 

Ма ім не дзе з дзя ся та га кла са бы ла ін тэ-

ле кту аль ная гуль ня «Што? Дзе? Ка лі?». 

Спа чат ку тра піў у іс ну ю чую ка ман ду, а 

по тым ства рыў сваю.

На дум ку Іга ра Ма хань ка, для лі да ра 

важ на не ба яц ца цяж кас цяў. «Ка лі мы 

гля дзім на па спя хо вых лю дзей, ба чым 

толь кі тое, што ў іх атры ма ла ся, — ад-

зна чыў Ігар Ма ха нёк. — Але ўспом ні це 

То ма са Эды са на. У яго бы лі ты ся чы ва-

ры ян таў лям па чак, па куль не атры ма-

ла ся тая апош няя, што пры нес ла яму 

вя до масць. А ў бас кет ба ліс та Ліб ро на 

Джэй мса ты ся чы кід коў мя ча не тра пі-

лі ў ко шык перш, чым да яго прый шоў 

пос пех...

Ад ма ты ва цый на га ві дэа зва ро ту 

ўдзель ні кі май стар-кла са пе рай шлі да 

пы тан ня: як ажыц ця віць ідэю? У гэ тым 

да па мог ра за брац ца кі раў нік арг ка мі-

тэ та кон кур су са цы яль ных пра ек таў 

Sосіаl Wееkеnd Аляк сандр Скра боў-

скі. Ён вы зна чыў ча ты ры не аб ход-

ныя пунк ты, без якіх нель га ства рыць 

пра ект. Па-пер шае, трэ ба мець сваё 

ба чан не — пры го жую кар цін ку ў га ла-

ве. Па-дру гое — ве рыць у сваю ідэю. 

Да лей — ве рыць у ся бе. «Вам бу дуць 

ка заць: «гэ та ў ця бе не атры ма ец ца, 

не сён ня, не ў гэ тай за ле...» — ска заў 

вы сту поў ца. — Але вер це ў ся бе, і ўсё 

спраў дзіц ца». Апош няе — дзей ні чаць. 

Па даць, але ўста ваць і ра біць.

— За дай це са бе пы тан не, — пра цяг-

нуў Аляк сандр Скра боў скі. — «На вош та 

мне ідэя?» Атры маць ай фон, здо ра ва 

па ту сіць тут? Ці та му, што гэ та вам са-

праў ды важ на. Пер шыя па ру тыд няў вы 

пра цяг не це на го лым эн ту зі яз ме. Драй-

ву бу дзе шмат. На ступ ныя па ру ме ся-

цаў да вя дзец ца не са лод ка: да вя дзец-

ца пры му шаць ся бе чымсь ці зай мац ца. 

Але ме на ві та пас ля гэ та га ў вас пач не 

атрым лі вац ца. Бу дзе крыўд на кі нуць 

ідэю та му, што, аказ ва ец ца, яна вам не 

па трэб ная і не ці ка вая. А вы ўжо шмат 

зра бі лі, шмат лю дзей пры ва бі лі, рэ сур-

 сы... З ад на го бо ку, вы ма е це пра ва. 

А з дру го га — гэ та ня пра віль на. Ка лі вы 

ка гось ці па цяг ну лі за са бой, то не ся це 

ад каз насць за гэ та га ча ла ве ка. За тое, 

чый час вы скра лі. Лі дар — гэ та ў пер-

шую чар гу ад каз насць.

Каб на гляд на па ка заць стар ша клас-

ні кам, што іх ідэі са праў ды маг чы ма 

ажыц ця віць, на сцэ ну за пра сі лі та кіх жа 

школь ні каў, як і яны: Сця па на На ва сель-

ска га і Ан то на Кас тэн ку — фі на ліс таў 

кон кур су Sосіаl Wееkеnd 2018.

Мы вы ра шы лі ар га ні зоў ваць су мес-

ныя трэ ні роў кі, — рас ка за лі хлоп цы. — 

Да маў ля ем ся са спе цы я ліс та мі і спар-

 тыў ны мі ар га ні за цы я мі, а яны пра во-

д зяць увод ныя за ня ткі, дзе зна ё мяць з

ві дам спор ту. Не ка то рыя пад лет кі пас ля 

пра цяг ва юць ім зай мац ца. Так са ма ар-

га ні зу ем спар тыў ныя квэс ты на ву лі цы, 

у пар ку: дзе лім удзель ні каў на ка ман ды 

і пра па ноў ва ем ім эс та фе ты, кон кур сы, 

ін шыя вы пра ба ван ні. Так яны ву чац ца 

пра ца ваць у ка ман дзе.

Трэ цім вы сту поў цам быў ужо вя до-

мы ўсім па па пя рэд ніх май стар-кла сах 

вя ду чы «Ра дыё Бі-Эй» Дзміт рый Смір-

ноў. Ён так са ма зга даў ад каз насць, але 

ад зна чыў, што ў пер шую чар гу яна па-

він на быць за ся бе. Кожны сам павінен 

пры маць сваю ві ну, не на ра ка ю чы на 

на чаль ні ка ці пад на ча ле ных.

Дзміт рый пра па на ваў школь ні кам вы-

зна чыць, хто з'яў ля ец ца лі да рам, Вік тар 

Цой ці Ягор Крыд? І яны бес па мыл ко-

ва ад ка за лі: «Ка неш не ж, Цой!» Ча му? 

Та му што ў яго бы ла ідэя, якую мож на 

сфар му ля ваць па-роз на му: «го лас сва-

бо ды», «го лас пе ра мен, якія ад бы ва лі-

ся ў гра мад стве», «го лас па ка лен ня». 

Твор часць жа Кры да не сфар мі ра ва ная 

ў ад ну зра зу ме лую дум ку — вы зна чы лі 

вуч ні і вы сту поў ца.

Так са ма школь ні кі вы кон ва лі роз ныя 

за дан ні ад вы сту поў цы. Ста на ві лі ся ў 

круг, раз мяр коў ва лі ся па рос це, раз-

бі ва лі ся на дзве ка ман ды (хлоп чы каў і 

дзяў ча так) і на хут касць вы крык ва лі лю-

бую фра зу з пя ці слоў. Мэ тай за дан няў 

бы ло па ка заць, што ў кож най ка ман дзе 

вы зна ча лі ся тыя, хто вёў, — лі да ры, і 

тыя, хто пад па рад коў ваў ся. Вы сно ва 

зра зу ме лая: каб быць лі да рам, трэ ба 

не ча каць, не ста яць на мес цы, а дзей-

ні чаць.

...Удзель ні кі пра ек та па ча лі ўжо рэа-

лі зоў ваць свае ідэі ў трох кі рун ках: тэх-

на ло гіі, куль ту ра і ін клю зія. Да кан ца лю-

та га ім трэ ба бу дзе ства рыць і змяс ціць 

на сва іх ста рон ках у са цы яль ных сет-

ках ві дэа ро лік-прэ зен та цыю з хэш тэ гам 

#vеlсоmYОUTH. Яго і бу дзе ацэнь ваць 

жу ры. Га лоў ны мі кры тэ ры я мі ста нуць 

ары гі наль насць і не стан дарт насць вы-

ра шэн ня праб ле мы, маш таб, сту пень 

прак тыч най рэа лі за цыі ідэі, дэ ман стра-

цыя на вы каў, атры ма ных пад час аду-

ка цый ных май стар-кла саў, і дак лад нае 

ад люст ра ван не сут нас ці пра ек та ў ві-

дэа ро лі ку.

Дзе сяць най леп шых аў та раў атры ма-

юць ай фо ны апош няй ма дэ лі. Але, га-

лоў нае, на ве да юць су стрэ чу TЕDхMіnsk 

у са ка ві ку і пач нуць пра ца ваць над прэ-

зен та цы яй сва ёй ідэі з мен та ра мі — спе-

цы я ліс та мі ў сва ёй га лі не. Вы ступ лен ні 

фі на ліс таў ад бу дуц ца на вы ні ко вым ме-

ра пры ем стве TЕDхYоuth@Mіnsk у маі. 

Трох пе ра мож цаў (па ад ным у кож ным 

кі рун ку кон кур су) за про сяць на ме ра-

пры ем ства TЕDх у Аў стрыю.

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

З 28 сту дзе ня па 1 лю та га 

Бе ла рус кі дзяр жаў ны пе-

да га гіч ны ўні вер сі тэт імя 

Мак сі ма Тан ка пра во дзіць 

54-ы ін тэр на цы я наль ны 

Зор ны па ход па мес цах 

ба я вой і пра цоў най сла вы 

бе ла рус ка га на ро да.

Ён пра хо дзіць што год з 

1966 го да і сё ле та пры све ча-

ны 75-год дзю вы зва лен ня Бе-

ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў. Дзе вяць атра даў 

агуль най коль кас цю больш за 

300 ча ла век на ве да юць ра ё ны 

Мін скай, Ві цеб скай, Гро дзен-

скай і Ма гі лёў скай аб лас цей.

Удзель ні кі па хо ду пра вя-

дуць мі тын гі і ўскла дуць па-

мят ныя кар зі ны да ме ма ры-

яль ных комп лек саў, брац кіх 

ма гіл сал дат і мір ных жы ха роў, 

якія за гі ну лі ў га ды Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, су стрэ нуц ца 

з ве тэ ра на мі вай ны і пра цы, 

ака жуць ім шэф скую да па мо-

гу. Так са ма яны на ве да юць 

уста но вы аду ка цыі, дзе пра-

вя дуць праф ары ен та цый ныя 

су стрэ чы са стар ша клас ні ка-

мі, вы сту пяць з кан цэр та мі, 

ар га ні зу юць май стар-кла сы, 

спар тыў ныя ме ра пры ем ствы.

У па хо дзе пры муць удзел 

сту дэн ты БДПУ з Бе ла ру сі, 

Турк ме ні ста на, Ра сіі і Кі тая. 

Ра зам са сту дэн та мі і вы клад-

чы ка мі БДПУ ў па ход так са ма 

ад пра вяц ца сту дэн ты і вы клад-

чы кі Ба кін ска га сла вян ска га 

ўні вер сі тэ та (Азер бай джан), 

Еў ра зій ска га на цы я наль на га 

ўні вер сі тэ та імя Л. М. Гу мі лё ва 

(Ка зах стан), Мас коў ска га га рад-

ско га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та 

(Ра сія), Таш кенц ка га дзяр жаў-

на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та 

імя Ні за мі (Уз бе кі стан).

Мі тынг, пры све ча ны стар-

ту 54-га ін тэр на цы я наль на га 

Зор на га па хо ду, ад бу дзец ца 

28 сту дзе ня ў му зей на-пар ка-

вым комп лек се «Пе ра мо га» 

ка ля па мят на га зна ка ў го нар 

гра ма дзян усіх на цы я наль-

нас цяў, якія вы зва ля лі Бе ла-

русь ад ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў. У ме ра пры ем стве 

пры муць удзел мі ністр аду ка-

цыі на шай кра і ны Ігар Кар пен-

ка, прад стаў ні кі па соль стваў 

Азер бай джа на, Ка зах ста на, 

Ра сіі, Турк ме ні ста на, Уз бе кі-

ста на і Бе ла ру сі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ка ця ры на СЕ НА ЖАЦ КАЯ, дру га курс ні-

ца Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, улет ку шчы ра ва ла 

на род най Лю бан шчы не, у ла ге ры «Арэ-

са». Яна ўзна ча лі ла атрад «Арэс кі да зор» 

мяс цо ва га тэ ры та ры яль на га шта ба сту-

дэнц кіх атра даў БРСМ. Яе ка ле га мі бы лі 

зем ля кі-ад на год кі, якія ву чац ца ў пе да-

га гіч ным, эка на міч ным уні вер сі тэ тах. 

Ра зам яны пе ра маг лі на аб лас ным эта пе 

рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Пра цоў ны 

се местр — 2018» у на мі на цыі «Най леп шы 

сту дэнц кі атрад». А са ма дзяў чы на ста ла 

най леп шым ка ман дзі рам у ад па вед най 

на мі на цыі.

— Ка лі еха ла ў ла гер, — ус па мі нае Ка ця, — 

вель мі хва ля ва ла ся: ці па ла джу з дзець мі.

Пер шыя два дні бы ло пэў нае на пру жан не: ха-

це ла ся зра біць як ма га больш і лепш. Ад нак, 

ка лі па глы бі ла ся ў пра цэс, пра ца па ча ла па да-

бац ца. У гэ тым да па ма га ла мая вы дат ная ка-

 ман да іні цы я тыў ных, крэ а тыў ных і па зі тыў ных — 

та кіх жа сту дэн таў, як і я. Кож ны дзень мы

збі ра лі ся на су стрэ чу і раз мяр коў ва лі аба вяз кі 

на ме ра пры ем ствы. Я, як пе да гог-ар га ні за тар, 

пі са ла сцэ на рый, хтось ці быў вя ду чым, хтось ці 

прос та да па ма гаў.

Усе фо та здым кі, ві дэа за пі сы, спра ва зда чы 

я са бра ла ў ад мыс ло вы жур нал. Мяр кую, што 

яго і аца ні ла жу ры кон кур су, ка лі вы бі ра ла 

пе ра мож цаў...

А ме ра пры ем стваў бы ло — не злі чыць. 

Кож нае па чы на ла ся з флэш мо бу — тан ца-

валь ных ру хаў, якія трэ ба бы ло паў та раць за 

ва жа ты мі. Быў і асоб ны тан ца валь ны дзень, 

дзе спа бор ні ча лі ўжо атра да мі. Пра во дзіў ся 

«Фо та крос» — кон курс на са мы леп шы фо та-

зды мак на фо не пэў ных мес цаў у ла ге ры, якія 

трэ ба бы ло знай сці. Ла дзі лі на ват баль-мас ка-

рад! Так са ма ад мет ным стаў дзень Алім пій скіх 

гуль няў, у які дзе ці і ва жа тыя ста ві лі сцэн кі пра 

ба гоў, гу ля лі ў вод ныя баі (аб лі ва лі ся з ва дзя-

ных піс та ле таў і бу тэ лек), зай ма лі ся спор там. 

Ідэі пры дум ля лі са мі сту дэн ты, аба пі ра ю чы-

ся на ўлас ны до свед. Ка ця ры на, на прык лад, 

штось ці пры га да ла са свай го дзя цін ства: у 

школь ныя га ды яна ха дзі ла на тан цы і зай ма-

ла ся ў му зыч най шко ле.

А яшчэ сту дэнт ка вя ла ў ла ге ры гур ток па 

ін та рэ сах. На па чат ку ў яго пры хо дзі ла пят нац-

цаць-двац цаць ча ла век, а на пры кан цы ўжо 

бы ло аж но сем дзе сят!

...Як най леп шы ка ман дзір атра да, Ка ця дак-

лад на ве дае, які мі якас ця мі ён па ві нен ва ло-

даць. «Са мае га лоў нае — па зі тыў, — лі чыць 

яна. — У ва чах, у ду шы, у стаў лен ні да ўся го. 

Ка неш не ж, ад каз насць і ста ран насць — без 

іх ні чо га не атры ма ец ца. А яшчэ важ ным з'яў-

ля ец ца ўмен не на ладж ваць ста сун кі з дзець мі 

і ста рэй шы мі».

Дзяў чы на лі чыць, што пад час зме ны ўсё 

атры ма ла ся:

— Бы ло столь кі эмо цый, столь кі па зі ты ву! 

Ка лі пры еха ла да до му, ска за ла: «Ма ма, ха чу 

пяць дзя цей: двух хлоп чы каў і трох дзяў чы-

нак». А ўсё з-за та го, што ад чу ва ла цеп лы ню і 

лю боў вы ха ван цаў. Ця пер мы ўсе па зна хо дзі лі 

ад но ад на го ва «УКан так це», ства ры лі су пол ку. 

Дзе ці пі шуць, пла ну юць но выя су стрэ чы, він-

шу юць мя не. Не ка то рыя тэ ле фа ну юць. На ват 

ды рэк тар ла ге ра па ці ка віў ся, ці пры еду на ступ-

ным ле там. А я ад ка за ла: «Вы толь кі ні ко га не 

шу кай це, я аба вяз ко ва вяр ну ся!»

Юлія АДА МО ВІЧ, сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

ЛІ ДАР СТВА — 
ГЭ ТА АД КАЗ НАСЦЬ

ВАХ ТА ПА МЯ ЦІ 
ЗОР НА ГА ПА ХО ДУ

Ка лі і ка ман дзір, 
і атрад — най леп шыя


