
Май стар-клас па вы ра бе бро шак у дзі ця чым до ме № 5.

22
9 08 2018 г.

РАСКЛАД НА ЗАЎТРА

6

Абі ту ры ент-2018Абі ту ры ент-2018Рух ад сэр цаРух ад сэр ца

Бя ром не каль кі сту дэн таў, 
пры баў ля ем шчы рае жа-
дан не да па маг чы ін шым, 
па мна жа ем на іні цы я ты ву 
і доб ры на строй і атрым лі-
ва ем сот ні дзі ця чых усме-
шак! Вось та кую не звы-
чай ную ма тэ ма ты ку мож на 
вы ву чыць у «Ма ёй шко-
ле» — даб ра чын ным ва-
лан цёр скім пра ек це БДУ.

Ідэя яго ства рэн ня з'я ві ла ся 

ў 2012 го дзе ў Ксе ніі Воўк, ця-

пер ужо вы пуск ні цы фа куль тэ-

та між на род ных ад но сін БДУ. 

Ва лан цё ры пра цу юць у роз ных 

кі рун ках: да па ма га юць вы ха ван-

цам дзі ця чых да моў вы ка наць 

да маш нія за дан ні і на вярс таць 

школь ную пра гра му, 

да лу ча юць дзе так да 
спор ту і ар га ні зоў ва-
юць мат чы па фут бо-
ле, пра вод зяць для 
ма лых за баў ляль-
ныя ме ра пры ем ствы 
з гуль ня мі, тэ ат раль-
ны мі па ста ноў ка мі і 
па да рун ка мі.

Сён ня ў скар бон-
цы «Ма ёй шко лы» 
ўжо не каль кі буй ных 
ак цый. На прык лад, у 
2015 го дзе ва лан цё-
ры ар га ні за ва лі фо-
та пра ект «Со неч ная 

пра фе сія», які быў на кі ра ва ны на 

пад трым ку дзя цей з сін дро мам 

Даў на. Кож нае «со неч нае» дзі ця 

рас ка за ла, кім хо ча стаць, ка лі 

вы рас це, а за тым яго фа та гра фа-

ва лі ў воб ра зе бу ду чай пра фе сіі: 

ма лень кія фут ба ліс ты, пча ля ры, 

мас та кі — ка го дзе ці толь кі не 

вы бі ра лі! Прэ зен та цыя здым каў 

ад бы ла ся ў Між на род ны дзень 

ча ла ве ка з сін дро мам Даў на.

Яшчэ адзін не звы чай ны пра-

ект пад наз вай «Бу ме ранг даб-

ра» сту дэн ты ажыц ця ві лі вяс ной 

мінулага го да. Не каль кі тыд няў 

ва лан цё ры на вед ва лі дзі ця чыя 

да мы Мін ска і пра во дзі лі май-

стар-кла сы па вы ра бе бро шак 

у вы гля дзе жы вёл. Дзве брош кі 

дзе ці па кі да лі са бе, а ін шыя дзве 

ад праў ля лі ся ў ганд лё вы цэнтр 

«Gallerіa Mіnsk». У ім мож на 

бы ло ку піць корм і ме ды ка мен-

ты, не аб ход ныя пры тул кам для 

жы вёл, і ад даць іх ва лан цё рам. 

У па да ру нак не абы яка выя лю дзі 

атрым лі ва лі са ма роб ныя брош кі і 

паш тоў кі з па дзя кай ад дзе так.

Сён ня кі раў нік пра ек та «Мая 

шко ла» — Ка ра лі на Чар на шэй, 

сё лет няя вы пуск ні ца фа куль тэ-

та фі ла со фіі і са цы яль ных на вук 

БДУ. «Быць ва лан цё рам — не 

так прос та, — пры зна ец ца дзяў-

чы на. — Не да стат ко ва адзін раз 

на ве даць дзі ця чы дом і лі чыць, 

што ты зра біў вя лі кую спра ву. 

Каб пад рых та ваць ней кую ак-

цыю, трэ ба па тра ціць шмат ча су 

і сіл: мы пра во дзім схо ды, на якіх 

аб мяр коў ва ем ідэі для бу ду ча-

га ме ра пры ем ства, ду ма ем над 

іх ува саб лен нем, звяз ва ем ся са 

спон са ра мі, пры цяг ва ем СМІ. Гэ та 

скла да ная і сур' ёз ная ра бо та».

Па сло вах Ка ра лі ны, для 

пра ек та па трэб ны крэ а тыў ныя 

лю дзі з вя лі кім за па сам ідэй. 

Бо ця пер звы чай ны мі пес ня мі і 

каз ка мі дзя цей не здзі віш. Ка-

неш не, важ на быць ад кры тым, 

вет лі вым, пры яз ным. Але са-

мая га лоў ная якасць ва лан цё-

ра — ад каз насць. «Не аб ход на 

ўсве дам ляць усю сур' ёз насць 

та го, чым ты зай ма-

еш ся. Дзе ці бя руць 

прык лад амаль з 

кож на га, хто да іх 

пры хо дзіць. А зна-

чыць, ва лан цёр па-

ві нен па во дзіць ся-

бе пра віль на. Толь кі 

ча ла век, які ад каз-

вае за свае ўчын-

кі, здоль ны пра ца-

ваць з дзець мі», — 

сцвяр джае кі раў нік 

пра ек та.

Дзяў чы на так са-

ма па ве да мі ла, што 

вы ха ван цы дзі ця чых да моў вель-

мі не лю бяць, ка лі іх шка ду юць, 

яны крыў дзяц ца, хоць і не заў сё-

ды гэ та па каз ва юць. Важ на раз-

маў ляць з імі, як са звы чай ны мі 

дзець мі і на ват як з ад на год ка-

мі, ня гле дзя чы на тое, што яны 

ма лень кія. Вар та не шка да ваць, 

а па ду маць, як мож на дзет кам 

да па маг чы: па га ва рыць, раз ве-

ся ліць, пры вез ці цац кі або пры-

сма кі.

Ра бо та з дзець мі пры но сіць 

мо ра па зі ты ву і ста ноў чых эмо-

цый. А яшчэ ў вас з'я віц ца шмат 

ма лень кіх шчы рых сяб роў. На-

прык лад, у Ка ра лі ны ёсць вер-

ная сяб роў ка Марына. Дзяў ча ты 

час та раз маў ля юць па тэ ле фо не 

пра ўсё на све це, школь ні ца заў-

сё ды ча кае Ка ра лі ну ў гос ці.

Сва і мі ўра жан ня мі па дзя лі ла-

ся і ва лан цёр Ка ры на Кан тар, 

вы пуск ні ца бія ла гіч на га фа куль-

тэ та БДУ. Дзяў чы на да па ма гае 

дзе цям вы кон ваць да маш нія 

за дан ні: «Летась я зай ма ла ся 

з Анеч кай, яна ву чылася ў па-

чат ко вай шко ле. Ка лі мы толь кі 

па зна ё мі лі ся, чы таць дзяў чын-

ка не ўме ла. Анеч ка спра ба ва-

ла схіт рыць: пра сі ла мя не неш та 

пра чы таць і на слых за па мі на ла 

тэкст, а за тым быц цам бы чы та-

ла яго са ма. Ка неш не, я ад ра зу 

рас кры ла яе сак рэт і змя ні ла 

так ты ку. Ця пер дзяў чын ка вы-

дат на чы тае! А фе на ме наль ная 

па мяць так са ма спат рэ бі ла ся: 

Анеч ка ву чыць вер шы і з за да-

валь нен нем мне іх рас каз вае».

Ка лі вы цвёр да вы ра шы лі 

стаць чле нам друж най ка ман-

ды ва лан цё раў, трэ ба толь кі 

на пі саць Ка ра лі не або ін шым 

удзель ні кам пра ек та ў са цы яль-

ных сет ках. За пра ша ем усіх на 

ўро кі да бры ні ў «Ма ёй шко ле»!

Ган на ЯЎ СЕЙ ЧЫК, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

Увес ну прай шоў за ключ ны этап рэс пуб лі кан скай 
алім пі я ды па 17 прад ме тах, у якой пры ня лі ўдзел 
1460 вуч няў з Бе ла ру сі, Літ вы, Поль шчы, Ра сіі, Укра-
і ны. Дып ло ма мі бы ло ўзна га ро джа на 87 ча ла век, 
лі дзі ра ва лі ў ка манд ным за лі ку школь ні кі з Мін ска, 
а так са ма з Гро дзен скай і Го мель скай аб лас цей. 
Быць най леп шым не так прос та: для гэ та га вуч ні 
пры кла да юць вя лі кія на ма ган ні. У кож на га ге роя — 
свая гіс то рыя...

Анас та сія Слуц кер атры ма ла дып лом пер шай сту пе ні на 

алім пі я дзе па гра ма да знаў стве. Яна вы пуск ні ца 10 кла са 

ста ліч най гім на зіі № 8.

— Гра ма да знаў ства пер ша па чат ко ва бы ло ў спі се прад ме-

таў, якія мне па да ба лі ся і якія трэ ба зда ваць пры па ступ лен ні, 

але ка лі б не на стаў нік, то я на ўрад ці дай шла б да алім пі я ды. 

Са мае скла да нае — пры му сіць ся бе чы таць і ву чыць. Але 

не жа дан не ка гось ці пад вес ці да ва ла мне ма ты ва цыю, — 

рас каз вае Анас та сія. — Ка лі да ве да ла ся пра кур сы пе рад 

рэс пуб лі кан скай алім пі я дай, па ста ві ла ся да іх вель мі скеп-

тыч на, але ў кан цы алім пі я ды маё мер ка ван не змя ні ла ся. А 

га лоў ны «ўдар» пры пад рых тоў цы прый шоў ся на ка ні ку лы, 

ка лі да во дзі ла ся ах вя ра ваць аса біс тым ча сам.

Аляк санд ра Ма ляў ка з Грод на скон чы ла 11 клас лі цэя 

№ 1, яна да сяг ну ла вы шынь у вы ву чэн ні «на ву кі зо рак» — 

аст ра но міі. Двой чы за ва я ва ла дып лом пер шай сту пе ні на 

рэс пуб лі кан скай алім пі я дзе, сё ле та ста ла аб са лют ным пе-

ра мож цам. Мае па хваль ны вод гук ІOAA-2017 (між на род най 

алім пі я ды па аст ра но міі і аст ра фі зі цы), дып лом дру гой сту-

пе ні Санкт-Пе цяр бург скай аст ра на міч най алім пі я ды.

— Шчы ра пры знац ца, у са мым па чат ку дум кі аб удзе ле ў 

рэс пуб лі кан скай і тым больш між на род най алім пі я дзе зда-

ва лі ся да лё кі мі ад рэ аль нас ці, больш за хап ляў сам пра цэс 

вы ву чэн ня прад ме та. Ці цяж ка да ва ла ся пад рых тоў ка? Ёсць 

коль касць укла дзе ных сіл і ча су, плюс твая за ці каў ле насць 

у вы ні ку, — рас каз вае Аляк санд ра. — Зра зу ме ла, нель га 

ад маў ляць на яў насць схіль нас ці да пэў на га ро ду дзей нас ці, 

ка лі ад чу ва еш ся бе «на сва ім мес цы». Ду маю, аст ра но мія 

і ста ла тым за ня ткам, дзе мне ўда ло ся ад чуць, што я іду 

ў пра віль ным кі рун ку і раб лю гэ та ў доб рай кам па ніі. Ка лі 

моц на за ха цець і пра віль на ар га ні за ваць свой час, мож на 

су мяс ціць прак тыч на ўсё. На ват ра шыць дзвес це за дач, па-

ра лель на вы ка наць пяць прак тыч ных ра бот і вы ву чыць на 

па мяць верш (усё да заўт раш няй ра ні цы). Але, на гру жа ю чы 

мозг, нель га за бы ваць і аб це ле, фі зіч ных на груз ках — ця-

пер я зай ма ю ся ў трэ на жор най за ле.

Ган на Вол ка ва — вы пуск ні ца 10 кла са ста ліч най гім на зіі 

№ 21. Пос пе хаў дзяў чы на да бі ла ся ў вы ву чэн ні бе ла рус кай 

мо вы і лі та ра ту ры, узяў шы дып лом пер шай сту пе ні на за-

ключ ным эта пе рэс пуб лі кан скай алім пі я ды.

— На са мрэч, я заў сё ды ра зу ме ла, што мя не ці ка віць 

вы ву чэн не моў, лі та ра ту ры і гіс то рыі, та му, ка неш не, і маю 

пос пе хі ме на ві та па гэ тых школь ных прад ме тах. Нель га, 

зра зу ме ла, не ад зна чыць вя лі кую пад трым ку з бо ку ма ёй 

на стаў ні цы бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры, яе пе да га гіч ны 

та лент, пра гу да сва ёй пра цы і ўмен не ўба чыць па тэн цы ял у 

сва іх на ву чэн цаў. А два ме ся цы рэс пуб лі кан скіх збо раў да лі 

мне той пласт ве даў, якія ні ко лі не атры маць на звы чай ных 

за ня тках у шко ле, — дзе ліц ца Ган на. — Што да ты чыц ца 

ма ты ва цыі: яе трэ ба шу каць толь кі ўнут ры ся бе са мо га. 

Ка лі ты са праў ды не ча га жа да еш, то ўсё зро біш так, як 

трэ ба. Два ме ся цы пе рад алім пі я дай я раз маў ля ла толь кі 

на бе ла рус кай мо ве. Баць кі пад трым лі ва юць мя не ў лю бым 

па чы нан ні, за што ім вя лі кі дзя куй.

Але ж алім пі я да — гэ та не толь кі аду ка ва насць і пад-

рых тоў ка вуч няў: важ ную ро лю ады гры вае на стаў нік. Ён 

і за клад вае ве ды ў га ло вы ма ла дых та лен таў, пры ві вае 

лю боў да прад ме та.

На стаў нік геа гра фіі ста ліч най гім на зіі № 8 Іван Ва сі ле-

віч Бул ва, які сам у 2003—2005 га дах быў аб са лют ным 

пе ра мож цам рэс пуб лі кан скіх алім пі яд па геа гра фіі, ра іць 

«зя лё ным алім пі яд ні кам»: «Не губ ляй це час на ват ле там. 

Са ма пад рых тоў ка да па мо жа менш на пруж вац ца пад час на-

ступ на га на ву чаль на га го да. За зі рай це ў пад руч ні кі за стар-

шыя кла сы. Так са ма пад трым лі вай це ста сун кі са ста рэй шы-

мі та ва ры ша мі-алім пі яд ні ка мі — яны да па мо гуць не толь кі 

доб рай па ра дай, але і па трэб най лі та ра ту рай. Аба вяз ко ва 

знай дзі це кур сы па ва шым прад ме це, якія на між школь ным 

уз роў ні пра вод зяць вы клад чы кі з уні вер сі тэ таў».

Анас та сія СУ РЫ НА ВА, 

вы пуск ні ца 10 кла са гім на зіі № 8 г. Мінска.

Но выя 
ква лі фі ка цыі 

для ра бо чых рук
У но вым на ву чаль ным го дзе на ба зе 
ста ліч ных уста ноў праф тэх аду ка цыі 
рас пач нец ца пад рых тоў ка па дзе вя-
ці но вых для го ра да ква лі фі ка цы ях.

Так, Мін скі дзяр жаў ны пра фе сій на-тэх-

ніч ны ка ледж чы гу нач на га транс пар ту 

бу дзе рых та ваць па моч ні каў ма шы ніс та 

элект ра цяг ні ка. Ка ледж дэ ка ра тыў на-пры-

клад но га мас тац тва — ка ва лёў руч но га 

ка ван ня і аб лі цоў шчы каў сін тэ тыч ны мі ма-

тэ ры я ла мі. Ка ледж ман таж ных і пад' ём на-

транс парт ных ра бот — сле са раў-элект-

ры каў па ра мон це элект ра аб ста ля ван ня і 

збор цы ме та ла кан струк цый. У пра фе сій-

на-тэх ніч ным ка ле джы лёг кай пра мыс ло-

вас ці і бы та во га аб слу гоў ван ня на сель ніц-

тва з'я віц ца спе цы яль насць «пры ём шчык 

за ка заў (цы руль ніц кія па слу гі)», у ме ха-

ні ка-тэх на ла гіч ным ка ле джы — «ку лі нар 

муч ных вы ра баў», пра фе сій ным лі цэі № 9 

аў та ма бі ле бу да ван ня — «ма ляр (па ме та-

ле)». Ка ледж бу даў ні коў, лі цэі № 7 і № 12 

бу даў ніц тва вя дуць на бор на спе цы яль-

насць «ман таж нік кар кас на-аб шы вач ных 

кан струк цый су хо га бу даў ніц тва». Гэ тая 

пра фе сія — но вая не толь кі для го ра да, 

але і для кра і ны.

Но выя спе цы яль нас ці з'я вяц ца і ва ўста-

но вах ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі. 

У Мін скім дзяр жаў ным ка ле джы сфе ры 

аб слу гоў ван ня рас пач нец ца пад рых тоў ка 

па спе цы яль нас ці «са цы яль ная ра бо та», а 

ў Мін скім дзяр жаў ным пра фе сій на-тэх ніч-

ным ка ле джы дэ ка ра тыў на-пры клад но га 

мас тац тва імя М. А. Ке дыш кі — па спе -

цыяль нас ці «ві зу аль ны мер чан дай зінг».

Пры ём да ку мен таў на дзён ную фор-

му на ву чан ня бу дзе вес ці ся ва ўста но вах 

праф тэх аду ка цыі да 20 жніў ня. Ка лі да 

кан ца гэ та га тэр мі ну не ўсе пла на выя мес-

цы бу дуць за поў не ныя, уста но ва аду ка цыі 

па ўзгад нен ні з за сна валь ні кам мо жа па-

доў жыць тэр мін пры ёму да ку мен таў да 

поў на га ўкам плек та ван ня груп, але не 

паз ней чым да 15 ве рас ня бя гу ча га го да.

Ва ўста но вах ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цыі пры ём да ку мен таў на асно ве 

агуль най ся рэд няй і пра фе сій на-тэх ніч най 

аду ка цыі за вяр ша ец ца 9 жніў ня, на плат-

ную фор му на ву чан ня — 16 жніў ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«МАЯ ШКО ЛА» — УРО КІ ДА БРЫ НІ

Ка рыс ны до сведКа рыс ны до свед

Як стаць най леп шым?
Знай сці ма ты ва цыю. 
На ват на ка ні ку лах

За гэ тым за ня ткам і па ду рэць мож на!


