2

РАСКЛАД НА ЗАЎТРА
27 02 2014 г.

ХТО ТЫ,
СЁННЯШНІ «EUROSTUDENT»?

(Заканчэнне.
Пачатак
на 1-й стар. «ЧЗ».)
Зараз ідзе ўжо пятая хваля да сле да ван ня. Пад час
чацвёртай хвалі, у 2008—
2011 гг., у якасці рэспандэнтаў узялі ўдзел больш як 200
тысяч студэнтаў.
У сувязі з вялікім інтарэсам да пашырэння інфармацыйнай базы даследавання
каардынацыйная група праек та накіравала міністрам
адукацыі і рабочым групам
Балонскага працэсу ў краінах СНД афіцыйнае запрашэнне далучыцца да даследавання. Афіцыйна згоду на
ўдзел у праекце пацвердзілі
Бе ла русь, Ра сія, Укра і на,

Казахстан, Грузія і Арменія.
— Мы з эн ту зі язмам пад тры ма лі ініцыятыву па далучэнні
Бе ла ру сі да пра ек та
«EUROSTUDENT», —
па цвер дзіў на мес нік
міністра адукацыі Віктар ЯКЖЫК. — Удзел у
праекце азначае для нас
магчымасць для павышэння якасці і канкурэнтаздольнасці беларускіх
аду ка цый ных па слуг.
Еўрапейская прастора
стварае для нацыянальнай сіс тэ мы аду ка цыі
новае па сваіх характарыстыках і магчымасцях
асяроддзе стасункаў. І

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Дарэчы

СТУДЭНЦКІ АБЕД —
ЗА 1,5 ТЫСЯЧЫ РУБЛЁЎ?
Сказаць, што ў Беларусі раней не праводзіліся сацыялагічныя даследаванні па
моладзевай тэматыцы, было б няпраўдай. Так, на базе БДУ дзейнічае Цэнтр
сацыялагічных і палітычных даследаванняў, які мае сур'ёзны досвед у правядзенні прыкладных даследаванняў,
у тым ліку па дзяржаўных праграмах
у сферы сацыялогіі, палітыкі, моладзі,
адукацыі, СМІ і г.д. Вынікі аднаго з апошніх даследаванняў на моладзевую тэматыку «Моладзь суверэннай Беларусі:
штрыхі да партрэта» былі апублікаваны
ў 2012 годзе.
Таксама Міністэрствам адукацыі і ЦК Беларускага прафсаюза адукацыі і навукі раней
рэгулярна рыхтаваўся нацыянальны даклад
«Становішча студэнтаў Рэспублікі Беларусь».
Цікава будзе параўнаць вынікі сацыялагічнага
даследвання 2014 года з сітуацыяй дзесяцігадовай даўнасці. Прывядзём некалькі цікавых
фактаў з нацыянальнага даклада 2004 года.
У дзяржаўных вышэйшых навучальных
установах Беларусі ў 2004 годзе навучаліся
307 337 чалавек і 58 367 чалавек — у прыватных. Большую частку студэнцкага кантынгенту складалі дзяўчаты (амаль 57%). Доля

студэнтаў, прынятых на дзённую бюджэтную
форму навучання (на першы курс) складала
59%.
На беларускай мове вышэйшую адукацыю
атрымлівалі ў дзяржаўных ВНУ ўсяго 2,3% студэнтаў дзённай формы навучання.
Стыпендыю атрымлівалі 87,5% студэнтаў
бюджэтнай формы навучання, з іх 84% — вучэбную, 3% — сацыяльную і 0,3% — імянную.
Памер вучэбных стыпендый складаў 28,2 долара. Сацыяльная стыпендыя — 22,7 долара
і імянная — 65 долараў.
Самастойна клапаціцца аб сваім жыллі былі
вымушаны 23 тысячы студэнтаў, якім не хапіла месцаў у студэнцкіх інтэрнатах. А поўнасцю
забяспечыць сваіх студэнтаў месцамі ў інтэрнатах маглі толькі 12 вышэйшых навучальных
устаноў.
Забяспечанасць кропкамі грамадскага харчавання ў дзяржаўных ВНУ складала 57,3%.
Абед у Беларускім дзяржаўным аграрным
тэхнічным універсітэце каштаваў у сярэднім
1500 рублёў, у Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце — 1500—2500 рублёў, у Беларускай акадэміі мастацтваў — 2200—2500
рублёў, у БДУ і Беларускім дзяржаўным медыцынскім універсітэце — 2500 рублёў.
Надзея НІКАЛАЕВА.

УЗЯЎСЯ ЗА ПРАЕКТ —
ПАБАЧЫЎ СВЕТ

AІESEC — гэта міжнародная
моладзевая некамерцыйная непалітычная незалежная арганізацыя, якой кіруюць студэнты і
нядаўнія выпускнікі і якая створана з мэтай раскрыцця і развіцця лідарскага і прафесійнага
патэнцыялу моладзі. Як гэта
адбываецца? Такое пытанне я
задала Марыі Скараход, якая
зараз вучыцца на факультэце
міжнародных адносін БДУ, а пакуль не скончыла ВНУ імкнецца
як мага больш кантактаваць са
светам. Па сутнасці, AІESEC —
гэта арганізацыя студэнцкіх абменаў сіламі саміх студэнтаў.
Сайт ар га ні за цыі па ведамляе, што яе членамі можа
стаць моладзь ва ўзросце ад
18 да 35 гадоў. Маша дадае:
«AІESEC адкрыты для ўсіх мэтанакіраваных людзей. Яны

прыходзяць сюды, калі адчуваюць, што гатовы да такога кроку. Калі бачыш, што штосьці
вымагае твайго ўдзелу, — гэта
і ёсць тваё заданне і праца. Лічыш, што дызайн фірменных
маек састарэў? Прыдумай новы, раздрукуй і пакажы сваім
калегам! Няма офіса? Знайдзі!
А што ты атрымаеш у выніку
(перш за ўсё, безумоўна, вопыт) — залежыць толькі ад
цябе самога».
Арганізацыя прапануе паспрабаваць свае сілы не толькі ў Беларусі, але і за межамі
нашай краіны. Выдатная магчымасць для тых, хто хоча пабачыць свет! Звычайна член
AІESEC выбірае праект, які
прапануе арганізацыя, і рэалізуе яго ў іншай краіне на працягу шасці тыдняў. Напрыклад,
выкладае англійскую мову ў
Індыі. Гэта сапраўды ўнікальная магчымасць: за паў тара
месяца можна пазнаёміцца з
новай культурай, паспрабаваць сябе ў іншай дзейнасці і
завесці сяброў.
Сёння асабліва папулярным
кірункам дзейнасці беларускай
арганізацыі стала Грузія. «Чырвонка» пазнаёмілася з Аленай
Макаравай, якая месяц таму вярнулася з гэтай краіны. Студэнтка
Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь ахвотна

Адзін блок пытанняў
прысвечаны
траекторыі атрымання
вышэйшай адукацыі,
другі — сацыяльна-эканамічнай
структуры студэнцтва,
трэці — бюджэту
студэнцкага часу.
— У Беларусі ў сацыялагічным апытанні паўдзельнічаюць каля 3 тысяч студэнтаў,
якія атрымліваюць адукацыю
на дзённай форме навучання.
Студэнты завочнай формы
навучання да даследавання
прыцягвацца не будуць, паколькі для нас цікавасць уяўляе тая частка моладзі, для
якой менавіта навучанне, а не
работа з'яўляецца асноўным
відам дзейнасці. Не будуць
прыцягнуты да даследаван-

ня і студэнты ваенных ВНУ: іх
таксама немагчыма назваць
тыповымі студэнтамі, — расказаў прарэктар па навукова-метадычнай рабоце
Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы Ігар
ЦІТОВІЧ. — Даследаванне
будзе праходзіць у выглядзе аўдыторнага пісьмовага
апытання. Яшчэ тысячу студэнтаў мы плануем ахапіць
паралельна анлайн-апытаннем, а затым паспрабуем
супаставіць вынікі, атрыманыя падчас пісьмовага і анлайн-апытання. Калі гэтыя
звесткі будуць супастаўныя,
то ў шостай хвалі, якая будзе
доўжыцца да 2018 года, мы
пачнём пераходзіць ужо толькі на анлайн-апытанне: гэта і
больш танны, і больш хуткі
спосаб збору інфармацыі.
Апытанне студэнтаў плануецца завяршыць да мая.
За тым ін фар ма цыя будзе
апрацоўвацца, і да ліпеня
яе перададуць у міжнародную базу звестак. Афіцыйна
вынікі шостай хвалі праекта
будуць прадстаўлены 13-15
мая 2015 года на міжнароднай канферэнцыі міністраў
аду ка цыі кра ін Еў ро пы ў
Ерэване, дзе да наступнага
года знаходзіцца сталіца Балонскага працэсу.
Усе да ныя пра ек та
«EUROSTUDENT» па ўсіх
краінах знаходзяцца ў інтэрнэце ў свабодным доступе
(www.eurostudent.eu). Імі могуць карыстацца як аналітыкі,
кіраўнікі сферы адукацыі, так
і самі студэнты. Для прыкладу, адзін з апошніх вынікаў
разведкі Brіef, заснаваны на
звестках «EUROSTUDENT»,
даследуе, якую частку даходаў даводзіцца выдаткоўваць на жыллё студэнтам,
што жывуць і навучаюцца
ўдалечыні ад бацькоўскага
дома.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ПРАЦЯГВАЮЧЫ ТРАДЫЦЫІ

Ініцыятыва без межаў

Сён няш няя мо ладзь —
людзі актыўныя, поўныя
ідэй, людзі, якія хочуць
рэалізаваць свой патэнцыял. Зразумела, магчымасцяў у нашы дні шмат,
але як знайсці сярод іх
тую, якая насамрэч будзе прыносіць карысць
ды яшчэ і добры настрой?
Гераіня гэтага артыкула
абрала для сябе AІESEС
і падзялілася з «Чырвонкай» сваім вопытам.

важнейшае месца ў гэтым
дыялогу належыць праекту
«EUROSTUDENT».
Як расказала начальнік
упраўлення даследаванняў
і ацэнак Міністэрства адукацыі і навукі Грузіі Мзія
ЦЭРЭТЭЛІ, рэгулярнае правядзенне шырокамаштабных
даследаванняў — звычайная
практыка для такой невялікай краіны, як Грузія. Так, па
заяўцы або пры падтрымцы
Міністэрства адукацыі ў краіне цяпер праводзяцца (ці былі нядаўна завершаны) каля
50 даследаванняў па тых ці
іншых пытаннях.
— Мы лічым, што адукацыйная палітыка павінна засноўвацца на выніках даследаванняў, — падкрэсліла Мзія
Цэрэтэлі. — У выніку рэалізацыі праекта «EUROSTUDENT»
мы спадзяёмся атрымаць
звесткі не толькі пра тое, як
жывуць нашы студэнты, які іх
сацыяльны статус, але і даведацца, як уплывае створаная намі сістэма вышэйшай
адукацыі на жыццё нашых
студэнтаў, параўнаць нашы
звесткі з інфармацыяй краінпартнёраў.

У вясновым семестры
апытанне будзе праводзіцца ў Харватыі, Чарнагорыі, Польшчы, Сербіі і краінах СНД. Краіны
СНД далучаюцца да праекта асобным кластарам
«EUROSTUDENT—NІS»
(«NІS» азначае новыя
незалежныя дзяржавы).
Кожная краіна, удзельніца даследавання, прызначае сваю прафесійную каманду. Падчас
апошняга даследавання
студэнтам прапаноўвалася 81 пытанне. Але
на гэты раз кола пытанняў пашырылася да
100. У большасці краін
выкарыстоўваецца анлайн-апытанне: студэнты атрымліваюць спецыяльны
«запаролены» доступ і запаўняюць анкету. Практыкуюцца
таксама тэлефоннае апытанне і аўдыторнае пісьмовае
апытанне.

падзялілася сваім вопытам: «Я
даўно марыла пра вандроўку ў
Грузію. Дарэчы, для паездкі ў
гэтую краіну не патрэбна віза, у
адрозненне ад Італіі, куды я таксама магла паехаць. Праграму
выбрала досыць хутка, гэта заняло прыкладна тыдзень. Больш
за ўсё часу і сіл заняў працэс перамоў з ВНУ, але ўсё аказалася
вырашальным, і адміністрацыя
ўніверсітэта пайшла нам насустрач. Маёй задачай у праграме
была арганізацыя факультатыву
па англійская мове для старэйшых школьнікаў. Гэта два ўрокі
ў дзень, пяць дзён на тыдзень.
Вядома, да кожнага дня трэба
было рыхтаваць праграму ўрока.
Заняткі пачыналіся ў 12 і заканчваліся ў 14.30. Затым — вольны
час! Увечары сустракаліся з сябрамі — мы хутка пазнаёміліся з
мясцовай моладдзю. У Грузіі людзі вельмі гасцінныя, яны стараліся нас забаўляць. Пачаткоўцам
у AІESEC раю не баяцца цяжкасцяў і ісці да канца! Падарожжы —
гэта вельмі карысна. У паездках
трэба глядзець усюды шырока
расплюшчанымі вачыма, запамінаць і думаць. Новыя ўражанні
вельмі развіваюць!»
Ганна ПЯРОВА,
студэнтка першага курса
Інстытута журналістыкі
БДУ.

Кож н у ю
чацвёртую су бо ту ме ся ца
ў Цэнтры мастацкай
твор час ці дзя цей і
мо ла дзі Фрун зенскага раёна г. Мінска
пра во дзіц ца дзень
адкрытых дзвярэй у
музеі развіцця сістэмы адукацыі раёна.

На гэ ты раз ён быў
прысвечаны ўрачыс таму
прыняццю ў рады БРСМ
навучэнцаў гімназіі №31.
Членскія білеты і значкі,
як некалі падчас існавання
камсамола, захоўваючы і
працягваючы яго традыцыі,
маладым людзям уручылі
ветэраны Вялікай Айчын-

най вайны радавы Антон
Ігнатавіч Мачульскі і палкоўнік Міхаіл Нікіфаравіч
Немец. Апошні адзначыў,
што кам са мол на заўсёды ўвайшоў у гісторыю як
сімвал мужнасці, гераізму
і самаадданага служэння
Айчыне.
Сяргей СТАРЫНАЎ.

З «базай» у галаве

У ПАРК ВЫСОКІХ ТЭХНАЛОГІЙ —
ПРАЗ АЛІМПІЯДУ
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі
аб вяс ціў аб стар це ад бо рач на га
тура алімпіяды BІT-Cup 2014. Гэтыя спа бор ніц твы раз лі ча ны на
та ле на ві тых студэн таў, якія наву ча юц ца най больш за па тра баваным на рынку інфармацыйным
тэхналогіям.
Конкурсныя заданні распрацоўваюцца
вядучымі ІТ-кампаніямі (Cіsco Systems,
Promwad, Alіs Games, МіСофт). Студэнты могуць паўдзельнічаць у любым з відаў кон курс най пра гра мы: у сет ка вай
алімпіядзе CІSCO Systems, распрацоўцы
гульняў для мабільных прылад, адміністраванні Lіnux, распрацоўцы мабільных
дадаткаў ці праграмаванні платформы.
Ад мет най ры сай спа бор ніц тваў, якія,
дарэчы, праводзяцца ўпершыню, з'яўляецца менавіта іх прак тычная арыентаванасць.
На думку выканаўчага дырэктара кампаніі Alіs Games Дзяніса Вайханскага,

галоўная праблема беларускай ІТ-галіны заключаецца ў тым, што, валодаючы фантастычным патэнцыялам у гэтай
сферы, мы не выкарыстоўваем яго паўнавартасна:
— Мабільныя тэхналогіі — гэта новы
ры нак, і большая колькасць грошай ІТгалі ны сёння менавіта там. Мы спадзяёмся абудзіць ва ўдзельнікаў алімпіяды
інтарэс да стварэння ўласных прадук таў
для мабіль ных устройстваў, паказаць,
што гэта рэ аль на і нескла дана.
У пераможцаў алімпіяды будзе магчымасць прайсці вытворчую практыку ў
вядучых сусветных ІТ-кампаніях з наступным працаўладкаваннем.
Прыняць удзел у алімпіядзе BІT-Cup
2014 могуць студэнты і магістранты любых курсаў і формаў навучання ўстаноў
вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Для гэтага трэба да 15 сакавіка
зарэгістравацца на афіцыйным сайце
алімпіяды.
Надзея НІКАЛАЕВА.

