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ПА ГЛЫБ ЛЕН НЕ 
Ў СВЕТ ПРА ФЕ СІЙ

Два га ды та му ў Бе ла ру сі стар та ваў 
су мес ны бе ла рус ка-ня мец кі пра ект па 
фар мі ра ван ні ў мо ла дзі ма ты ва цыі да пра-
фе сій на га са ма вы зна чэн ня на пры кла дзе 
ба га та га до све ду сіс тэ мы аду ка цыі Гер ма-
ніі. У ім ра зам з куль тур на-спар тыў ным та-
ва рыст вам «Ві та» (Гер ма нія, г.Дорт мунд) 
і Мін скім га рад скім ін сты ту там раз віц ця 
аду ка цыі бы лі за дзей ні ча ны ста-
ліч ныя ўста но вы аду ка цыі, мін скі 
га рад скі аду ка цый на-азда раў лен-
чы цэнтр «Лі дар», а так са ма вуч ні 
7—9-х кла саў з Ві цеб скай і Гро-
дзен скай аб лас цей (Ба бі ніц кай і 
Галь шан скай ся рэд ніх школ).

— Мы ме лі маг чы масць 
вы ву чыць во пыт ар га ні за цыі 
праф ары ен та цый най ра бо ты ў 
Гер ма ніі і на свае во чы пе ра ка-
нац ца ў тым, што ў гэ тай кра і-
не ад сут ні чае вы раз ны пе ра кос 
у бок прэ стыж нас ці вы шэй шай 
аду ка цыі, — пад крэс лі вае рэк-
тар Мінск ага га рад ско га ін сты-
ту та раз віц ця аду ка цыі (МГІ РА) 
Тац ця на МА РОЗ. — Змя ня ец ца 
час, і наш ву чань так са ма змя-
ня ец ца, та му мно гія з тых на пра-
цо вак, якія бы лі зроб ле ны шмат 
га доў та му, на пэў на, сён ня ўжо 
стра ці лі сваю ак ту аль насць. Су-
час ны пад ле так у вы ні ку аб' ек-
тыў ных і суб' ек тыў ных пры чын 
зу сім па-ін ша му гля дзіць на вы-
бар пра фе сіі. На пер шы план вы хо дзіць 
яе прэ стыж насць...

Ня мец кія дзе ці па чы на юць зна ё міц ца 
са све там пра фе сій яшчэ ў да школь ным 
уз рос це. На больш сур' ёз ным уз роў ні 
зна ём ства пра цяг ва ец ца ўжо у шко ле. 
Баць кі ба чаць здоль нас ці сва іх дзя цей 
і ўжо пас ля па чат ко вай шко лы (4 кла са) 
су мес на вы бі ра юць бу ду чыя пра фе сіі. 
Зра зу ме ла, што гэ тае ра шэн не не кан-
чат ко вае, але ўсё ж та кі скі роў вае на 
да лей шую пра цу ў пэў ным на прам ку. 
Па ра лель на з вы ву чэн нем прад ме таў 
пры ро да знаў ча-ма тэ ма тыч на га і гу ма ні-
тар на га цык лаў у агуль на аду ка цый ных і 
рэ аль ных шко лах не менш важ ны ак цэнт 
у 5-6-х кла сах ро біц ца і на вы ву чэн ні пры-
клад ных прад ме таў — чар чэн ня, да ма-
вод ства, якія за бяс печ ва юць прак тыч ную 
пад рых тоў ку школь ні ка да са ма стой на га 
жыц ця. У 7-8-х кла сах пра ду гле джа ны 
ка рот кія на ву чаль ныя кур сы «Ар га ні-
за цыя пра цы», «Тэх ніч нае чар чэн не», 
«Ін фар ма цыя для спа жыў цоў», «Гро шы 
і фор мы фі нан са ван ня», а так са ма ўве-
дзе на пла на ван не хат няй гас па дар кі. У 
8-10-х кла сах школь ні кі на вед ва юць за-
ня ткі па вы ба ры, вы кон ва юць пра ект ныя 
ра бо ты, пра хо дзяць вуч нёў скую прак-
ты ку, пра цу юць на школь ных мі ні-прад-
пры ем ствах.

За кож най на ву чаль най уста но вай 
за ма ца ва ны прад пры ем ствы, дзе на-
ву чэн цаў, па чы на ю чы з пя та га кла са, 
зна ё мяць з роз ны мі ві да мі ра бот. На 
за ка на даў чым уз роў ні за ма ца ва на пра-
хо джан не кож ным вуч нем двух тыд нё-
вай са цы яль най прак ты кі, у хо дзе якой 
ён атрым лі вае на вы кі па ча ты рох ві дах 
пра фе сій. Да за кан чэн ня агуль на аду-
ка цый най або рэ аль най шко лы кож ны 
вы пуск нік мо жа вы зна чыц ца, што яму 
ра біць да лей: пра цяг ваць ву чо бу або 
пе рай сці ў гім на зіч ны клас, ці за ма ца-
вац ца за кан крэт ным прад пры ем ствам і 
атры маць ра бо чую пра фе сію пры цэнт ры 

раз віц ця пра фе сій ных ве даў або ў ка-
ле джы пра фа ду ка цыі. На ву чэн цам та кіх 
цэнт раў, якія пра хо дзяць прак ты ку на 
прад пры ем стве, вы плач ва ец ца сты пен-
дыя ў па ме ры пры клад на 600 еў ра.

Пас ля за кан чэн ня аба вяз ко ва га 9-га-
до ва га на ву чан ня ка ля 80% ма ла дых лю-
дзей пра цяг ва юць на ву чан не ў сіс тэ ме 
пра фе сій най пад рых тоў кі: ка ля 70% — 
у фор ме вы твор ча га вуч нёў ства і ка ля 
10% — у пра фшко лах поў на га дня.

— У Гер ма ніі, у па раў на нні з ін шы мі 
кра на мі Еў ра зо ны, на са мрэч са мы ніз-
кі ўзро вень бес пра цоўя ся род мо ла дзі і 
ад сут ні ча юць ты по выя для ва шай кра і-
ны праб ле мы з за паў нен нем пра фе сій-
на-тэх ніч ных уста ноў, — кан ста туе кі-
раў нік Пра гра мы пад трым кі Бе ла ру сі 
Фе дэ раль на га ўра да Гер ма ніі Воль га 
РЭНШ-ВЕТ ЦЭЛЬ. — За ро бак спе цы я-
ліс таў ра бо чай ква лі фі ка цыі за ле жыць ад 
скла да нас ці ра бо ты і мо жа быць вель мі 
вы со кім — пе ра вы шаць 5 ты сяч еў ра ў 
ме сяц. Ва ўмо вах су час най вы твор час ці 
фак тыч на ства ра ец ца но вы тып ра бо ча га, 
за па тра ба ва нага не толь кі ў на шай кра і-
не, але і за яе ме жа мі. Ве дан не за меж ных 
моў, якас ныя пра фе сій ныя ве ды і прак-
тыч ныя ўмен ні ро бяць гэ та маг чы мым.

ЗРОБ ЛЕ НА СВА І МІ РУ КА МІ
Як пад рых та ваць вы пуск ні ка, які бу дзе 

ва ло даць не аб ход ны мі для вы ба ру пра-
фе сіі прад мет ны мі і эка на міч ны мі ве да мі і 
змо жа «прэ зен та ваць» ся бе най маль ні ку? 
Як сфар мі ра ваць ва ры я тыў нае аду ка цый-
нае ася род дзе, якое бу дзе спры яць пра-
фе сій на му са ма вы зна чэн ню школь ні каў? 
Ад ка зы на ўсе гэ тыя пы тан ні і спра бу юць 
знай сці сён ня ўдзель ні кі бе ла рус ка-ня-
мец ка га пра ек та... Школь ні кі вы ву ча юць 
пы тан ні, звя за ныя з вы ба рам пра фе сіі, 
на фа куль та тыў ных за ня тках, а так са ма 
праз са цы яль ныя прак ты кі, ар га ні за ва-
ныя на прад пры ем ствах у рэ гі ё нах. Пра 
шмат стай насць за па тра ба ва ных су час-
ным гра мад ствам пра фе сій яны мо гуць 
да ве дац ца і з ін шых кры ніц, ча му спры-
яе ін ды ві ду аль ная пра ект ная дзей насць і 
ўдзел у тэ ма тыч ных кон кур сах.

Мі ну лым ле там на ба зе мінск ага га-
рад ско га аду ка цый на-азда раў лен ча га 
цэнт ра «Лі дар» бы ла ар га ні за ва на ўні-
каль ная між на род ная зме на: 12 бе ла-
рус кіх пад лет каў з роз ных рэ гі ё наў, у 
тым лі ку і са ста лі цы, са бра лі ся ра зам, 
каб з да па мо гай ня мец кіх спе цы я ліс таў 

па спра ба ваць ся бе ў роз ных ра бо чых 
пра фе сі ях. Зме на доў жы ла ся 14 дзён і 
раз мя шча ла ся ў па ла тач ным га рад ку.

— Пер шыя дні бы лі для пад лет каў да-
во лі скла да ны мі ў пла не як фі зіч най, так і 
ма раль най на груз кі. Дзе ці па чы на лі свой 
«пра цоў ны дзень» а вось май га дзі не, і 
доў жыў ся ён ка лі-не ка лі аж да 23 га дзін. 
Зра зу ме ла, што пра цоў ны — умоў на. Ак-
тыў ная пра ца на пры ро дзе, па ста ян ная 
зме на дзей нас ці, спорт... Пад лет кі на-
ват не ўяў ля лі, што столь кі ўся го мож на 
зра біць за та кі ка рот кі пра ме жак ча су! 
Да та го ж трэ ба бы ло пры вы каць да са-
ма аб слу гоў ван ня, дзя жур стваў і шмат 
ча го ін ша га, з чым не ка то рыя дзе ці су-
тык ну лі ся ўпер шы ню ў жыц ці, — рас-
каз вае ма дэ ра тар зме ны, ме та дыст 
упраў лен ня ка ар ды на цыі ста жы ро вак 
і між на род на га су пра цоў ніц тва МГІ РА 
Ган на ДАСЬ КО. — Пры чым ім усім трэ-
ба бы ло не прос та су іс на ваць ра зам, а 
стаць ка лек ты вам, друж най ка ман дай.

Як ма ты ва ваць дзя цей да атры ман-
ня ра бо чых пра фе сій? Ад каз ля жыць на 
па верх ні — па зна ё міць іх з улю бё ны мі 
ў сваю спра ву па спя хо вы мі людзь мі. 

Пад лет каў спра ба ва лі за ха піць 
сва і мі пра фе сі я мі ланд шафт ны 
са доў нік Мар кус Фляй шэр і два 
бра ты — Мі ха (цяс ляр) і Ру бэн 
(ме хат ро нік). Пад іх кі раў ніц твам 
дзе ці па він ны бы лі ства рыць эка-
ла гіч ныя зо ны на тэ ры то рыі цэнт-
ра. У вы ні ку яны змаг лі па спра-
ба ваць ся бе ў та кіх пра фе сі ях, як 
плі тач нік, спе цы я ліст па дрэ ва ап-
ра цоў цы, ланд шафт ны ды зай нер 
і квет ка вод-азе ля няль нік.

Ня мец кія спе цы я ліс ты па-
зна ё мі лі бе ла рус кіх дзя цей з ін-
стру мен та мі і тэх ні кай бяс пе кі, а 
за тым па этап на ад пра цоў ва лі ся 
на вы кі вы ка нан ня ра бот з ні ве лі-
рам, уз роў нем і шну ром для фік-
са цыі роў на сці па верх ні, на вы кі 
за меш ван ня цэ мен ту і ўклад кі 
тра ту ар най пліт кі. Дзя цей ву чы-
лі зна хо дзіць вый сце з не стан-
дарт ных сі ту а цый, ка лі не ха пае 
ма тэ ры я лу ці ча су або ра бо це пе-
ра шка джае дрэн нае на двор'е. Га-
лоў най умо вай бы ло, каб кож нае 

звя но тэх на ла гіч на га лан цуж ка пра хо дзіў 
кож ны ўдзель нік ка ман ды. Пры кла дам 
для пе рай ман ня для на шых хлоп цаў і 
дзяў чат ста лі за хоп ле насць, пра фе сі я на-
лізм, эру ды цыя і па ва га да сва ёй спра вы 
ня мец кіх спе цы я ліс таў. Як пры зна лі ся 
са мі пад лет кі, найбольш моц нае ўра жан-
не па кі ну ла ве дан не прос тым ня мец кім 
са доў ні кам дзвюх за меж ных моў. 

МА ЛЕНЬ КІ ЦУД
Вы ні кам су мес най твор чай пра цы бе-

ла рус кіх школь ні каў і ня мец кіх май строў 
ста лі эка ла гіч ны ку ток з квіт не ю чы мі лі-
лей ні ка мі, шал фе ем, мя тай, млы нам, 
мі ні я цюр ным во зам і ін шы мі эле мен та мі 
бе ла рус ка га по бы ту.

Акра мя маг чы мас ці да кра нуц ца да 
кож най пра фе сіі ўлас ны мі ру ка мі, для 
ўдзель ні каў атра да бы ло ар га ні за ва на 
на вед ван не ўста ноў пра фе сій на-тэх-
ніч най аду ка цыі ста лі цы. Вы ка наў чы 
ды рэк тар Між на род най аса цы я цыі 
ме недж мен ту не ру хо мас ці ў Бе ла ру сі 
Ге надзь Ка лё наў па зна ё міў пад лет каў 
з та кой пра фе сі яй як ха ус-май стар, 
які ад каз вае ў Гер ма ніі за ўтры ман не 
шмат ква тэр на га до ма і тэ ры то рыі, што 
да яе пры ля гае. На вед ван не эка пар ку, 
аг ра ся дзі бы, Цэнт раль на га ба та ніч на га 
са ду, біз нес-трэ нін гі і се мі нар скія за-
ня ткі — лі та раль на кож ны дзень быў 
на сы ча ны для ўдзель ні каў між на род-
най зме ны ці ка вы мі па дзея мі і ме ра-
пры ем ства мі.

— Мы не за раб ля лі гро шай, не пра ца-
ва лі на прад пры ем ствах, за тое ву чы лі ся 
пра ца ваць на зям лі, ра бі лі на ва коль ны 
свет кры ху леп шым, рэа лі зу ю чы ўлас-
ны па тэн цы ял і ўклад ва ю чы ў агуль ную 
спра ву час цін ку сва ёй ду шы, — дзе ліц ца 
сва і мі ўра жан ня мі Ган на Дась ко. — Сва-
і мі ру ка мі мы ства ра лі ма лень кі цуд для 
ін шых...

Па ка лен не XXІПа ка лен не XXІ  ��

У МА ЛА ДЗЁЖ НАЙ 
СТА ЛІ ЦЫ — 

СТУ ДЭНЦ КАЕ СВЯ ТА
Ура чыс тая цы ры мо нія пе ра да чы сім ва ліч на га клю ча 
ад ма ла дзёж най ста лі цы прой дзе сён ня ў Ба ра на ві чах.

Ма ла дзёж ная ста лі ца Бе ла ру сі — пра ект, які быў пра па на ва ны 
ў Год мо ла дзі.

— Мы доў га вы бі ра лі з усіх прэ тэн дэн таў (а на гэ тае зван не 
прэ тэн да ва лі пер ша па чат ко ва 35 га ра доў) са мы ма ла дзёж ны, ці ка-
вы, зай маль ны, аду ка цый ны і спар тыў ны го рад. Кон курс ны ад бор 
ажыц цяў ляў ся на пад ста ве мно гіх кры тэ ры яў, у пры ват нас ці ўліч ва-
лі ся коль касць мо ла дзі ў на се ле ным пунк це, доб ра ўпа рад ка ван не 
тэ ры то рыі го ра да, маг чы мас ці для атры ман ня якас най аду ка цыі, 
баў лен ня воль на га ча су мо лад дзю і ін шыя. У до сыць скла да най 
ба раць бе пе ра мог го рад Ба ра на ві чы, — пад крэс лі вае на мес нік мі-
ніст ра аду ка цыі Вік тар ЯК ЖЫК.

Жу ры бы лі прэ зен та ва ны шмат лі кія мес цы для баў лен ня воль-
на га ча су — усе пар ка выя зо ны го ра да (ле тась у Ба ра на ві чах ад-
крыў ся парк мо ла дзі «На тхнё ныя Пе ра мо гай»), ста ды ён па ха кеі 
на тра ве «Ду ба ва-Спорт» і ста ды ён «Ла ка ма тыў», Ля до вы па лац, 
вост раў за ка ха ных у Паў ноч ным мік ра ра ё не... Аб са лют ным пе ра-
мож цам рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Сту дэнт го да — 2014» ста ла 
пя ці курс ні ца Ба ра на віц ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Аляк санд ра 
Ма ла ка на ва, што так са ма ўвай шло ў за лік...

— Ма ла дзёж ная ста лі ца па до рыць кра і не шмат ці ка вых пра-
ек таў, — па абя цаў Вік тар Як жык. — Ся род ме ра пры ем стваў, якія 
прой дуць у 2016 го дзе, — «Збя ры Бе ла русь у сва ім сэр цы», «Лі дар 
го да», «Ма ла ды спе цы я ліст», фо рум «Фес ты валь ма ла дзёж най 
на ву кі», вы ста вы «100 ідэй для СНД», ін шыя буй ныя і крэ а тыў ныя 
пра ек ты.

Учо ра ў ма ла дзёж най ста лі цы ад крыў ся Рэс пуб лі кан скі сту дэнц кі 
фо рум «Мо ладзь — на дзея і бу ду чы ня Бе ла ру сі», які са браў прад-
стаў ні коў 43 ВНУ.

Пла ну ец ца, што два дні юна кі і дзяў ча ты бу дуць аб мяр коў ваць 
праб ле мы, пра ек ты і іні цы я ты вы. У го ра дзе ар га ні за ва на дзей-
насць куль тур на-асвет ніц кіх, эко ла га-ту рыс тыч ных і спар тыў ных 
пля цо вак. Прой дзе ма ла дзёж ны тан ца валь ны флэш-моб «Мы з 
та бой ра зам», фо та кон курс ма біль най фа та гра фіі, спа бор ніц твы 
па кам п'ю тар ных гуль нях, ін тэр ак тыў ны бліц-пра ект «Рэ цы та цыя. 
Баг да но віч». Ад бу дзец ца пад пі сан не па гад нен ня аб су пра цоў ніц-
тве па між Мі ніс тэр ствам аду ка цыі, Ба ра на віц кім гар вы кан ка мам 
і Дзі ця чым фон дам ААН (ЮНІ СЕФ) аб да лу чэн ні Ба ра на віч да 
між на род най іні цы я ты вы «Го рад, дру жа люб ны да дзе цей». А ў Ба-
ра на віц кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це бу дзе ар га ні за ва ны ад кры ты 
дыя лог «За лог пос пе ху кра і ны — пос пех мо ла дзі» з удзе лам мі ніст-
ра аду ка цыі Мі ха і ла Жу раў ко ва.

Да сло ва, зван не «ма ла дзёж ная ста лі ца» — пе ра ход нае, і за 
яго ў бу ду чы ні змо жа па зма гац ца лю бы аб лас ны ці ра ён ны го рад 
Бе ла ру сі
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КЛАС НЫЯ НА ВІ НЫ
Ву чыц ца... у лю бым зруч ным мес цы

На хі міч ным фа куль тэ це Бел дзярж уні вер сі тэ та ўка ра ні лі 
ўні каль ныя для Бе ла ру сі іна ва цый ныя тэх на ло гіі 
аду ка цыі — лек цый ны пад кас тынг і ві дэа ла ба ра тор ныя 
ра бо ты. Гэ та зу сім но вая ма дэль ар га ні за цыі 
на ву чаль на га пра цэ су, якая да па мо жа па вы сіць 
эфек тыў насць са ма стой най па заа ўды тор най і аў ды тор най 
пра цы сту дэн таў.

Іна ва цый ны па ды ход да пра вя дзен ня за ня ткаў пра ду гледж вае 
ства рэн не пад кас таў — гу ка вых або ві дэа фай лаў, якія транс лю юц ца ў 
ін тэр нэ це. На хі міч ным фа куль тэ це вы бра ны фар мат «аў дыё + слайд-
шоу» і «аў дыё + ві дэа + слайд-шоу». Ска ры ста ная тэх на ло гія да зва ляе 
пры жа дан ні пры браць ві дэа і скан цэнт ра вац ца толь кі на слай дах з 
ка мен та ры я мі вы клад чы ка. У мо ду лі ёсць на ві га цыя і по шук па сло вах. 
На пры кан цы кож най лек цыі пры сут ні чае за клад ка «тэс ці ра ван не», 
якая да зва ляе сту дэн там са ма стой на пра вя раць свае ве ды.

Пад кас ты — вы дат ны да да так да тра ды цый ных лек цый, па коль-
кі ак тыў на вы ка рыс тоў ва юц ца пры пад рых тоў цы да се мі нар скіх 
за ня ткаў і эк за ме наў. Пе ра ва гай ме та ду з'яў ля ец ца маг чы масць 
паў тор на га пра слу хоў ван ня лек цый. Сту дэнт мо жа не аб ме жа ва ную 
коль касць ра зоў пра гля даць ма тэ ры я лы цал кам або па част ках у 
роз ны час і ў лю бым мес цы. Так са ма мож на дыс тан цый на асво-
іць тэ му і пры не аб ход нас ці вяр нуц ца да яе тлу ма чэн ня. Асаб лі ва 
ка рыс ная су час ная тэх на ло гія для за пі су лек цый за про ша ных вы-
клад чы каў.

Іна ва цыі бы лі ўка ра нё ны і пры пра вя дзен ні ла ба ра тор ных прак-
ты ку маў для бу ду чых хі мі каў. Ство ра ны ві дэа філь мы, у якіх пас ля доў-
на дэ ман стру ец ца вы ка нан не ла ба ра тор ных ра бот са мі мі сту дэн та мі. 
Пры гэ тым на гляд ны ма тэ ры ял су пра ва джа ец ца аў дыя   тэкс там з 
пад ра бяз ным апі сан нем дзе ян няў, тэ а рэ тыч ны мі па ла жэн ня мі і 
фор му ла мі, не аб ход ны мі для вы ка нан ня пра цы..

— Нель га скід ваць з ра хун каў той факт, што ця пе раш няе па-
ка лен не ма ла дых лю дзей — гэ та па ка лен не ін тэр нэ ту. Та му трэ ба 
змя ніць ро лю вы клад чы ка і ства рыць умо вы, якія да зво ляць яму 
ад мо віц ца ад крэй ды і дош кі і па чаць вы ка рыс тоў ваць элект рон ныя 
пра дук ты, на прык лад ство ра ныя на плат фор ме Web 2.0, — дзе ліц-
ца сва ім по гля дам на мес нік дэ ка на хі міч на га фа куль тэ та БДУ 
Тац ця на СА ВІЦ КАЯ.

Рас пра ца ва ныя пад кас ты і ві дэа ла ба ра тор ныя ра бо ты да ступ-
ныя на спе цы я лі за ва ных сай тах хі міч на га фа куль тэ та Бел дзярж-
уні вер сі тэ та — «Іна ва цый ныя тэх на ло гіі ў аду ка цыі», «Зя лё ная 
хі мія», а так са ма на элект рон ным пар та ле ядзер ных ве даў уста ноў 
аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь (http://lar.іnpnet.net/el/belnet/)
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РА БО ЧАЯ ПРА ФЕ СІЯ — 
НЕ ТУ ПІ КО ВЫ ШЛЯХ

ПА МЫ ЛЯ ЕЦ ЦА ТОЙ, ХТО ЛІ ЧЫЦЬ ПРА ФЕ СІЙ НА-ТЭХ НІЧ НЫЯ 
НА ВУ ЧАЛЬ НЫЯ ЎСТА НО ВЫ «КА МЕ РАЙ ЗА ХОЎ ВАН НЯ» ДЛЯ НЯ ЎДАЧ НІ КАЎ

Матэрыялы падрыхтавала На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by

Гэ тую дум ку ўжо не пер шы год бе ла рус кія пе да го гі імк нуц ца да нес ці да 
сва іх вуч няў. Ад нак пад час чар го вай ус туп най кам па ніі сі ту а цыя зноў 
паў та ра ец ца — асноў ны па ток абі ту ры ен таў на кі роў ва ец ца на штурм 
ВНУ, а ся рэд нія спе цы яль ныя і пра фе сій на-тэх ніч ныя на ву чаль ныя ўста-
но вы раз гля да юц ца ма ла ды мі людзь мі ў якас ці «за па сно га аэ ра дро ма». 
Ні для ко га не сак рэт, што мо ладзь, асаб лі ва з вя лі кіх га ра доў, час та з 
па гар дай ста віц ца да ра бо чых пра фе сій. Пры чым у та кім стаў лен ні да 
«пра цы ру ка мі» ма ла дых лю дзей пад трым лі ва юць і баць кі. Ана ла гіч ная 
сі ту а цыя на зі ра ец ца ў мно гіх пост са вец кіх і еў ра пей скіх кра і нах. За ха ваць 
прэ стыж ра бо чых спе цы яль нас цяў уда ло ся толь кі ў Гер ма ніі. У пла не 
са цы я лі за цыі вуч няў і ма ты ва цыі да гра мат на га вы ба ру пра фе сіі гэ та 
кра і на да бі ла ся най леп шых вы ні каў на кан ты нен це. Вы шэй шая аду ка цыя 
не з'яў ля ец ца для ма ла дых нем цаў са ма мэ тай, а га лоў ную каш тоў насць 
для іх уяў ля юць на бы тыя на вы кі і маг чы масць пра ца ваць па атры ма най 
спе цы яль нас ці...


