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Каш тоў ны во пыт Каш тоў ны во пыт 

Дзя куй, шко ла!Дзя куй, шко ла!

Біз нес-ідэя Біз нес-ідэя 

ТУТ НА ВУ ЧЫ ЛІ СЯ…
ВУ ЧЫЦ ЦА.

І СЯБ РА ВАЦЬ
Па куль яшчэ цяж ка раз ва жаць пра школь ныя га-
ды ў мі ну лым ча се, бо ня ма ад чу ван ня та го, што 
да ро га — ужо за спі най, што мож на спы ніц ца і 
азір нуц ца, па спра ба ваць пра ана лі за ваць усё, што 
бы ло…

Па чаць мож на з да школь на га ча су, з той да лё кай 
ужо лёг кай бо я зі са мо га сло ва «шко ла». Ця пер род ныя 
з усмеш кай пры гад ва юць мае слё зы: я не ха цеў іс ці ў 
шко лу, та му што «не умеў чы таць, пі саць, лі чыць». Да-
рос лыя ледзь пе ра ка на лі мя не, што як раз гэ та му мя не 
там і на ву чаць.

Мне доб ра за пом ніў ся са мы пер шы дзень у шко ле. Ця пер 
пры ем на ўзгад ваць доб рыя во чы на стаў ні цы, ура чыс тую ат-
мас фе ру, тва ры не зна ё мых хлоп чы каў і дзяў ча так, якія за 
мно гія га ды ста лі амаль род ны мі. Мы са праў ды па сяб ра ва-
лі — ад ра зу і на заўж ды. На ват з ты мі, хто пе рай шоў у ін шы 
клас, шко лу ці на ват пе ра ехаў у ін шую кра і ну, пад трым лі ва ем 
су вя зі і доб рыя ад но сі ны.

Пер шым на шым клас ным кі раў ні ком ста ла Люд мі ла 
Ле а ні даў на Са евіч. Гэ та бы ла на стаў ні ца з во пы там, ха-
рак та рам, з сур' ёз ным стаў лен нем да сва ёй пра цы. З ёй 
звя за ны толь кі доб рыя ўспа мі ны. Ня гле дзя чы на сваю 
па тра ба валь насць, Люд мі ла Ле а ні даў на да ва ла сты мул 
для атры ман ня ве даў, заў сё ды да па ма га ла нам. Ды яна 
прос та лю бі ла нас! Баць кам так са ма вель мі па да ба ла ся 
Люд мі ла Ле а ні даў на. Мая ма ма да гэ та га ча су він шуе яе 
з Днём на стаў ні ка, з днём на ра джэн ня. У тыя мо ман ты, 
ка лі ўжо ні чо га не хо чац ца ра біць, ка лі не ха пае сіл, ма ці 
час та ка жа ад ну фра зу: «Ты не за бы вай са мае га лоў нае: 
Люд мі ла Ле а ні даў на вас «на ву чы ла ву чыц ца».

Пас ля за кан чэн ня ма лод шых кла саў мы ака за лі ся ў 
ві ры са праўд на га школь на га жыц ця! Мы бы лі ўжо вуч ня мі 
з дзён ні ка мі, цяж кі мі парт фе ля мі, поў ны мі пад руч ні каў, і 
вя лі кі мі па аб' ёме (як зда ва ла ся на той час) хат ні мі за дан-
ня мі. Але наш клас ад ра зу за ўва жы лі. З са ма га пер ша га 
дня 5 «А» быў на доб рым ра хун ку. На стаў ні кі дзі ві лі ся та-
му, як хут ка мы за свой ва лі ма тэ ры ял, здзіў ля лі ся на шай 
пра ца здоль нас ці. Мне зда ец ца, што быць на шым клас ным 
кі раў ні ком увесь той час бы ло па чэс на. А ўсё дзя ку ю чы 
та му, што на ша пер шая на стаў ні ца са праў ды на ву чы ла 
нас га лоў на му — ву чыц ца.

Ішоў час. Мя ня лі ся на стаў ні кі, ад на клас ні кі, прад ме ты. 
Змя ня лі ся і мы, ста на ві лі ся больш да рос лы мі. За час ву-
чо бы ў ста рэй шых кла сах бы ло шмат роз ных мо ман таў. 
Неш та доб рае, неш та дрэн нае, але ўсё роў на па за кан чэн ні 
гэ тых не каль кіх га доў школь нае жыц цё пры гад ва ец ца хут-
чэй цёп лым па чуц цём.

…Скон чы лі ся эк за ме ны, і ця пер мы на па ро зе да рос-
ла га жыц ця. Кож ны з нас бу дзе вы бі раць свой шлях у ім. 
А па куль усіх нас не па кі дае ад ноль ка вае шчым лі вае ад-
чу ван не та го, што мы раз віт ва ем ся з мес цам, дзе пра вя лі 
адзі нац цаць га доў свай го жыц ця…

Сця пан ШВЕ ДАЎ,
ву чань 11 кла са СШ № 20 г. Мін ска.

Кож ны ву чань Рэ чыц ка-
га ра ён на га лі цэя мо жа 
ўдзель ні чаць у вы ба рах 
і стаць мі ніст рам, а то і 
прэ зі дэн там Лі цэй скай 
Рэс пуб лі кі. Та кія вы со-
кія па са ды для пад лет-
каў ка мусь ці зда дуц-
ца не апраў да ны мі або 
смеш ны мі, але для нас, 
лі цэ іс таў, Лі цэй ская Рэс-
пуб лі ка — гэ та сур' ёз на і 
вель мі важ на.

Лі цэй ская Рэс пуб лі ка мае 
свае «дзяр жаў ныя» сім ва лы: 
герб, сцяг і гімн. Аба вя зак 
кож на га лі цэ іс та — ве даць і 
бе раж лі ва за хоў ваць сім ва-
лы на шай на ву чаль най уста-
но вы.

Кож ны год пра хо дзяць вы-
ба ры ўра да Лі цэй скай Рэс пуб-
лі кі. Шля хам тай на га га ла са-
ван ня з мност ва кан ды да таў 
вы бі ра юць кі раў ні ка ўра да 
і мі ніст раў: прэм' ер-мі ніст-
ра, прэс-сак ра та ра, мі ніст ра 
ўнут ра ных спраў, а так са ма 
аду ка цыі, куль ту ры, фі нан саў, 

спор ту і ту рыз му, дру ку і ін-
фар ма цыі. Вы браць леп ша га 
з леп шых вель мі скла да на, 
та му ба раць ба бы вае вель мі 
на пру жа най. Быць абра ным 
ва ўрад — гэ та го нар і ўзна га-
ро да, якую трэ ба за слу жыць. 
Мі ніст ры Лі цэй скай Рэс пуб лі-
кі — на ву чэн цы вы ключ ныя: 
пры яз ныя, энер гіч ныя, та ва-
рыс кія, з ак тыў най жыц цё вай 
па зі цы яй, не вы чэрп ным за-
па сам ідэй, заў сё ды га то выя 
прый сці на да па мо гу.

Аб вя шча юць вы ні кі га ла са-
ван ня па тра ды цыі на што га-
до вым кан цэр це з на го ды Дня 
лі цэ іс та. Но ва абра ны ўрад на 
ўра чыс тай цы ры мо ніі ўступ-
лен ня на па са ды пры но сіць 

клят ву вер нас ці Лі цэй скай 
Рэс пуб лі цы і яе гра ма дзя нам.

Але пра ца на ша га ўра да не 
за кан чва ец ца толь кі пе рад вы-
бар най кам па ні яй. Кож ны мі-
ністр мае сваю сфе ру ўплы ву 
і пэў ныя аба вяз кі, ня хай гэ та 
бу дзе ар га ні за цыя кан цэр таў, 
даб ра чын ных ак цый, алім пі яд, 
па хо даў, спар тыў ных спа бор-
ніц тваў, вы дан не што ме сяч-
най га зе ты «Рэ чыц кі лі цэй» 
або да па мо га на стаў ні кам у 
ар га ні за цыі на ву чаль на га пра-
цэ су. Урад Лі цэй скай Рэс пуб-
лі кі — гэ та на дзей ная апо ра 
для кі раў ніц тва на ша га лі цэя.

Лі цэй ская Рэс пуб лі ка да-
па ма гае вуч ням зра зу мець, 
што та кое ад каз насць, сфар-

мі ра ваць га тоў насць да ду хоў-
ных ад но сін, якія ба зу юц ца на 
агуль на ча ла ве чых каш тоў нас-
цях, раз ві ваць у іх та кія якас ці 
асо бы, як да бры ня, спа гад лі-
васць, пра ца ві тасць, сум лен-
насць і сціп ласць, ву чыць гра-
мат на кі ра ваць людзь мі. Удзел 
у гра мад скім жыц ці лі цэя — гэ-
та вы дат ны шанц рэа лі за ваць 
твор чы па тэн цы ял. Атры ма ны 
во пыт мо жа спат рэ біц ца ў да-
лей шай ву чо бе: мно гія вы пуск-
ні кі Рэ чыц ка га ра ён на га лі цэя 
ста лі сак ра та ра мі пяр віч ных 
ар га ні за цый БРСМ, ста рас та-
мі груп у ВНУ.

Алі на ЛІ СОЎ СКАЯ,
ву ча ні ца 11 кла са

Рэ чыц ка га ра ён на га лі цэя.

ПА ЭКС КЛЮ ЗІЎ НЫЯ
СУ ВЕ НІ РЫ —

У «КРЭ А ТЫЎ-МАР КЕТ» 
Шэсць пра ек таў рас пра ца ва лі сту дэн ты БДУ ў 
рам ках ра бо ты но ва га цэнт ра іна ва цый ных ідэй і 
пра ек таў Start-UP у БДУ: «Крэ а тыў-мар кет», «Be 
Here», «Іnternet-уні вер сі тэт», ту рыс тыч ны пар тал 
«Не вя до мая Бе ла русь», «Ства рэн не і пра соў ван не 
ту рыс тыч на га цэнт ра на ба зе вёс кі Пры лу кі» і сту-
дэнц кае са цы яль на ары ен та ва нае рэ клам нае агенц-
тва «Showy».

Прэ зен та цыя і аба ро на гэ тых ра бот ад бы ла ся пад час 
ура чыс тай цы ры мо ніі ўру чэн ня сер ты фі ка таў пер шым слу-
ха чам Start-Up БДУ. Пры гэ тым аў та рам ідэй «Крэ а тыў-
мар кет», «Іnternet-уні вер сі тэт» і «Не вя до мая Бе ла русь» у 
той жа дзень па сту пі ла пра па но ва ад пер ша га пра рэк та ра 
БДУ Мі ха і ла Жу раў ко ва ўка ра ніць свае рас пра цоў кі на ба-
зе ўні вер сі тэ та. Кі раў ніц тва БДУ лі та раль на ска ры ла ары-
гі наль насць і перс пек тыў насць сту дэнц кіх біз нес-ідэй.

Так, аў та ры пра ек та «Крэ а тыў-мар кет» пра па на ва лі 
ад крыць краму су ве нір най пра дук цыі, дзе б рэа лі зоў-
ва лі ся ство ра ныя сту дэн та мі экс клю зіў ныя і ўні каль ныя 
рэ чы, у тым лі ку і зроб ле ныя на за каз. Асар ты мент, які 
яны збі ра юц ца аха піць, вель мі шы ро кі: ад ак се су а раў 
да адзен ня.

Аду ка цый ны пра ект «Іnternet-уні вер сі тэт» скі ра ва ны 
на ўка ра нен не ў ву чэб ны пра цэс най ноў шых тэх на ло гій і 
раз віц цё ў БДУ дыс тан цый на га на ву чан ня. А іні цы я та ры 
ства рэн ня ту рыс тыч на га пар та ла «Не вя до мая Бе ла русь» 
збі ра юц ца зра біць на шу кра і ну пры ваб най не толь кі для 
ін ша зем цаў і пра па на ваць як за меж ным ту рыс там, так і 
су ай чын ні кам ары гі наль ныя ту рыс тыч ныя марш ру ты па 
Бе ла ру сі.

Усе біз нес-пла ны су пра ва джа юц ца ка рот кай ха рак та-
рыс ты кай пра ек та, ана лі зам рын ку, апі сан нем мар ке тын га-
вых стра тэ гій, пад ра бяз ным пла нам рэа лі за цыі і па каз чы-
ка мі эфек тыў нас ці і вы дат каў. Як ад зна чы ла ка ар ды на тар 
цэнт ра Start-Up БДУ На тал ля Ра ма на ва, гэ тыя пра ек ты 
мо гуць склас ці сур' ёз ную кан ку рэн цыю ў роз ных рэс пуб лі-
кан скіх і між на род ных ме ра пры ем ствах стар тап-ру ху.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

 Усё гэ та да зва ляе дзе цям і пад лет-
кам удас ка наль ваць ва ло дан не за меж-
най мо вай. На прык лад, у «анг лій скія» 
лет ні кі ў нас кон курс скла дае ча ты ры 
ча ла ве кі на мес ца. Та му ёсць не каль кі 
сту пе няў ад бо ру. Пер шая — гэ та элект-
рон ная ан ке та. Асаб лі вую ўва гу на да-
ём ма ты ва цыі дзі ця ці. Для нас на ват не 
мае зна чэн ня, доб ра ён ве дае за меж ную 
мо ву ці не, та му што на ша за да ча — да-
па маг чы яму на ёй раз маў ляць. За тым 
пас ля тэ ле фон най раз мо вы або раз мо вы 
па скай пе мы вы зна ча ем уз ро вень ва ло-
дан ня мо вай, каб на кі ра ваць школь ні ка 
ў ад па вед ную гру пу.

Так са ма Бе ла рус кая аса цы я цыя клу-
баў ЮНЕС КА ар га ні зоў вае ва лан цёр скія 
ла ге ры па рэ стаў ра цыі пом ні каў аб' ек таў 
су свет най і на цы я наль най куль тур най 
спад чы ны. Сё ле та ў нас за пла на ва ны 
два: адзін прой дзе на ба зе Ня свіж ска га 
зам ка, дру гі — у га рад скім па сёл ку Ру-
жа ны, там, дзе рэ стаў ру ец ца па лац Са-
пе гаў. У гэ тых пра ек тах возь муць удзел 
ва лан цё ры не толь кі з Бе ла ру сі, але і з 
роз ных кра ін Еў ро пы.

Акра мя та го, рэа лі зу ец ца і дзі ця чы бе-
ла рус ка-аман скі пра ект «Каз кі Бе ла ру сі і 
Ама на». Дзе ці з абедз вюх дзяр жаў да сы-
ла лі ў сак ра та ры я ты ўлас ныя каз кі пра 
жыц цё ў сва ёй кра і не. З кож на га бо ку мы 
ада бра лі па 10 гіс то рый, якія пла ну ец ца 
вы даць у су мес ным збор ні ку.

Уво гу ле, пра ек таў у нас вель мі шмат, 
усе на ват пе ра лі чыць скла да на. Тым не 
менш, ска жу не каль кі слоў пра ін ды-
ві ду аль ныя пра ек ты на шых удзель ні-
каў. На прык лад, пра ект па ства рэн ні 
па лі чкі бук ро сін гу ў офі се Бе ла рус кай 
аса цы я цыі клу баў ЮНЕС КА або пра ект 
«Па ца лу нак па-бе ла рус ку», які ўяў ляе 
са бой се рыю фо та здым каў. Яшчэ ад-
на пра гра ма пад наз вай «Ма гія, якая 
вы леч вае» Ві та ля Паў лаг рад ска га да-
па ма гае ў рэ абі лі та цыі дзя цей і да рос-
лых, якія пе ра нес лі цяж кія за хвор ван ні. 
Гэ ты пра ект ву чыць іх быць са праўд ны мі 
фо кус ні ка мі, до рыць ім доб ры на строй 
і та кім чы нам да па ма гае хут чэй стаць 
зда ро вы мі.

ПРЫ ВЯ ДЗІ ЦЕ
Ў КЛУБ БА БУ ЛЮ 

— Ар га ні за цыя аб' яд ноў вае лю-
дзей роз ных уз рос таў. Ці ёсць клу бы 
для па жы лых лю дзей?

— Пры клад на 60 пра цэн таў удзель-
ні каў клу баў ЮНЕС КА — мо ладзь ад 
13 да 18 га доў. Для тых, ка му 18–25 га-

доў, мы пра па ну ем спе цы яль ныя ва-
лан цёр скія пра гра мы — «Са цы яль ныя 
ін тэр ны», пра гра мы па не фар маль най 
аду ка цыі, ка лі да ём пэў ныя жыц цё выя 
на вы кі, якія мо ладзь не мо жа атры маць 
ва ўні вер сі тэ це ці на пра цоў ным мес-
цы.

А не так даў но ад кры лі ся два клу бы 
ЮНЕС КА для па жы лых лю дзей: «Уз рост 
дзе ян няў» і «Драйв плюс». Яго ўдзель-
ні кі — лю дзі, якія вый шлі на пен сію, эн-
ту зі яс ты, што ма юць сі лы і жа дан не не 
толь кі ўдас ка наль ваць ся бе, пры маць 
ак тыў ны ўдзел у жыц ці гра мад ства, але 
і аб' яд ноў ваць ва кол ся бе ін шых лю дзей 

па жы ло га ўзрос ту. Клу бы дзей ні ча юць 
на ба зе на ша га сак ра та ры я та і вя дуць 
ак тыў ную пра цу па ўсёй кра і не: пра во-
д зяць су стрэ чы, трэ нін гі, кур сы, се мі на ры 
па аду ка цыі лю дзей па жы ло га ўзрос ту. У 
лю бым ме ра пры ем стве, якое пра во дзіц-
ца клу ба мі, у ся рэд нім пры мае ўдзел па 
20 ча ла век. Кож ны ча ла век атрым лі вае 
для ся бе но выя маг чы мас ці, бо, на га-
даю, адзін з са мых важ ных прын цы паў 
дзей нас ці ЮНЕС КА — гэ та маг чы мас ці 
для ўсіх.

ЯК АР ГА НІ ЗА ВАЦЬ
КА НІ КУ ЛЫ Ў ГРУ ЗІІ?

— Як яшчэ Бе ла рус кая аса цы я цыя 
клу баў ЮНЕС КА су пра цоў ні чае з за-
меж ны мі парт нё ра мі?

— У кан цы кра са ві ка ў ла ге ры «Зуб-
ра ня» мы рэа лі за ва лі вя лі кі між на род-
ны пра ект, пры све ча ны ўдзе лу мо ла-
дзі ў за ха ван ні гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны. Бы ло за про ша на ка ля 30 ча-
ла век. Гэ та на шы парт нё ры — клу бы 
ЮНЕС КА з Ар ме ніі, Іс па ніі і Ру мы ніі. 
Хлоп цы і дзяў ча ты дзя лі лі ся во пы-
там — як у роз ных кра і нах ма ла дыя 
лю дзі ўдзель ні ча юць у за ха ван ні тра ды-
цый свай го на ро да. Бы лі прад стаў ле ны 
на цы я наль ныя пес ні і тан цы, стра вы 
на цы я наль най кух ні. А за вяр шы ла ся 
су стрэ ча ў Мін ску вя лі кай кан фе рэн-
цы яй «Жы вая спад чы на» на анг лій скай 
мо ве.

Уво гу ле, парт нё ры Бе ла рус кай аса-
цы я цыі клу баў ЮНЕС КА зна хо дзяц ца 
больш чым у 40 кра і нах све ту. Ці ма-

юць маг чы масць бе ла рус кія сту дэн ты 
па ехаць па аб ме ну ў мно гія з іх? У нас 
ёсць пра гра мы па ва лан цёр скіх ла ге рах 
за мя жой, каб мо ладзь маг ла паў дзель-
ні чаць у за ха ван ні еў ра пей скай агуль на-
гіс та рыч най спад чы ны — па пра ца ваць 
на тэ ры то рыі пар каў, зам каў.

Яшчэ ёсць пра гра мы аб ме ну «Мо-
ладзь у дзе ян ні». Яны пра вод зяц ца па 
роз ных тэ ма тыч ных кі рун ках — эка ло гіі, 
ка му ні ка цыі… На ша мо ладзь толь кі за 
апош ні год пры ня ла ўдзел у се мі на рах 
і пра гра мах аб ме ну на тэ ры то рыі Гру зіі, 
Азер бай джа на, Ар ме ніі, Маль ты, Іта ліі, 
Іс па ніі, Лат віі, Укра і ны і ін шых кра ін.

На ту раль на, ні ад на пра гра ма не 
мо жа аха піць усіх ах вот ных, та му што 
та кіх шмат. У нас ёсць не каль кі кры-
тэ ры яў для ад бо ру. Га лоў ныя — член-
ства ў ар га ні за цыі, ве дан не за меж най 
мо вы, ма ты ва цыя і ўклад у рух клу баў 
ЮНЕС КА.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

КІ РУЕ ЛІ ЦЭЙ СКІ ЎРАД!
«Я — ПРЭ ЗІ ДЭНТ!» — КА ЖА ШАС НАЦ ЦА ЦІ ГА ДО ВЫ ПАД ЛЕ ТАК.

ДУ МА Е ЦЕ, ЁН МА РЫЦЬ? А ВОСЬ І НЕ!

...ПРЫ МА ЕМ
БЕЗ ДРЭС-КО ДА
І ФЭЙС-КАНТ РО ЛЮ! 

Лінг віс тыч ны лет нік пры клу бе ЮНЕС КА па вы ву чэн ні ня мец кай мо вы.


