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70% пад лет каў, ня гле дзя чы на 
за ба ро ну, ка рыс та юц ца пад час 
уро каў ма біль ны мі тэ ле фо на мі 
ці ін шы мі га джэ та мі. Да та кіх 
вы сноў прый шлі ана лі ты кі Цэнт-
ра да сле да ван няў су час на га 
дзя цін ства Ін сты ту та аду ка цыі 
ВШЭ, апы таў шы больш за пяць 
ты сяч мас коў скіх школь ні каў ва 
ўзрос це ад 16 да 18 га доў.

Сён ня ка заць пра ўплыў ін тэр-
нэ ту на дзя цей і пад лет каў у прын-
цы пе ня пра віль на, бо ён стаў для іх 
ася род дзем пра жы ван ня. Для по-
шу ку ад ка зу на пы тан не «Як трэ ба 
жыць?» на шым баць кам да во дзі-
ла ся тра ціць га ды, а па ка лен не Z 
атрым лі вае яго за до лі се кун ды. Ад 
усіх іншых па пя рэд ніх па ка лен няў 
гэ тых юна коў і дзяў чат ад роз ні вае 
тое, што яны з дзя цін ства зна ё мыя 
з ліч ба вы мі тэх на ло гі я мі. Лі та раль на 
на ра дзі лі ся з іPad у ру ках.

— Ін фар ма цыя са ма га роз на га 
кштал ту ста ла на столь кі да ступ най, 
што, не пы та ю чы ся на шай зго ды, 
са ма льец ца з кож на га тэ ле ві за ра, 
ра дыё або вы свеч ва ец ца на эк ра не 
кам п'ю та ра. Пры чым яна не прос-
та льец ца па то кам, а не на зой лі ва 
ву чыць і вы хоў вае, па кі да ю чы да-
лё ка зза ду баць коў і на стаў ні каў з 
іх па тра ба ван ня мі, мушт ра ван нем і 
ма ра лі за тар ствам. У сі ту а цыі, якая 
скла ла ся, здзіў ляе і на сця рож вае 
той факт, што мы, да рос лыя, пад 
уплы вам яр кіх ма люн каў, ёміс тых 
фраз, за хап ляль ных гіс то рый да-
зво лі лі ін фар ма цыі ма ні пу ля ваць 
на шай свя до мас цю і, пад пі саў шы ся 
пад улас ным бяс сіл лем, са мі ж да лі 
ёй (ін фар ма цыі) маг чы масць вы хоў-
ваць і ву чыць сва іх дзя цей, — дзе-
ліц ца сва ім мер ка ван нем стар шы 
вы клад чык ка фед ры пе да го гі кі 
БДПУ імя Мак сі ма Тан ка Мі ха іл КУ-
ДЗЕЙ КА. — Та му су час ная сіс тэ ма 
аду ка цыі не мо жа іг на ра ваць праб-
ле му ўплы ву ме дыя. За плю шчыць 
во чы і ска заць, што та кой праб ле-
мы няма, — зна чыць ус ту піць аду ка-
цый ную ро лю «па ра лель най шко ле», 
якая іс нуе па сва іх ме ды я за ко нах 
жыц ця, час та чу жых гра мад скіх нор-
мах ма ра лі і пра ва. І ка лі ай чын ная 
сіс тэ ма аду ка цыі толь кі спра буе ра-
за брац ца, што ёсць ме ды я ас ве та і 
якую ро лю яна ады гры вае ў жыц ці 
ча ла ве ка, то швед скі во пыт дэ ман-
струе нам вель мі шы ро кі спектр спо-
са баў па вы шэн ня ме ды я а ду ка ва нас-
ці пад рас та ю ча га па ка лен ня...

— Яшчэ 20 га доў та му я ста яў 
пе рад вуч ня мі і на стаў ні ка мі і ву чыў 
іх чы таць га зе ты, ця пер жа я ву чу іх 
та му, як кры тыч на ста віц ца да той 
ін фар ма цыі, што ёсць у ма біль ных 
срод ках. Ра ней за хоў ваў для пра-
цы сот ні вы ра зак з га зет, а сён ня іх 
мне за мя ніў ін тэр нэт, — кан ста туе 
швед скі ме ды я пе да гог Ёран АН-
ДЭР САН, які пры няў удзел у ме ды я-
се мі на ры для бе ла рус кіх пе да го гаў з 
іна ва цый ных пля цо вак, што прай шоў 
у Ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі 
(у гэ тым на ву чаль ным го дзе ў Бе ла-
ру сі зацверджана 27 іна ва цый ных 
пля цо вак па праб ле мах ме ды я а ду-
ка цыі. — Аўт.). — Ме ды я ланд шафт 
моц на змя ніў ся. Ін фар ма цыя па сту-
пае да мо ла дзі з ты сяч роз ных кры-
ніц, і ка лі б мя не па пра сі лі вы зна чыць 
га лоў ны пункт ме ды я ас ве ты, то я 
ска заў бы, што гэ та ўмен не кры тыч на 
ста віц ца да та го, што ты чы та еш...

Да сле да ван ні, пра ве дзе ныя 
швед скім ме ды я са ве там, свед-
чаць, што 80 пра цэн таў дзяў ча так ва 
ўзрос це 16 га доў кож ны дзень пра-
вод зяць у ін тэр нэ це больш за тры 

га дзі ны. Больш за па ло ву швед скіх 
пад лет каў ва ўзрос це 16 га доў гу ля-
юць у кам п'ю тар ныя гуль ні больш за 
тры га дзі ны на дзень. 80 пра цэн таў 
12-га до вых дзя цей ма юць смарт-
фон. І больш за па ло ву дзя цей у 
пя ці га до вым уз рос це ўжо ўва хо дзі-
лі ў ін тэр нэт.

— Та ды паў стае за ка на мер нае 
пы тан не: як аба ра ніць пад рас та ю-
чае па ка лен не ад не праў дзі вай і не-
га тыў най ін фар ма цыі, якая рас паў-
юдж ва ец ца ў ін тэр нэ це з хут ка сцю 
све ту? — за дае зу сім не ры та рыч-
нае пы тан не Ёран Ан дэр сан. — Ра-
ней, ка лі дзе ці вяр та лі ся са шко лы, 
баць кі ў іх пы та лі ся: «Як прай шоў 
дзень у шко ле?» А ця пер трэ ба ці-
ка віц ца: «Як прай шоў дзень у ін тэр-
нэ це?» Ме жы па між вір ту аль ным і 
рэ аль ным жыц цём сці ра юц ца.

Па сло вах Ёра на, тое, што ад бы-
ва ец ца ў са цы яль ных ме дыя, на гад-
вае вы бух, і ў на стаў ні ка не заў сё ды 
ха пае ча су, каб усё гэ та ад са чыць.

— Двац цаць га доў та му мне бы ло 
вель мі важ на ве даць, якія ад но сі ны 
склад ва юц ца па між вуч ня мі ў кла-
се, каб не да пус ціць цка ван не ад ных 
дру гі мі, а сён ня цка ван не пе ра не сла-
ся ў вір ту аль ную пра сто ру — ту ды, 
дзе ня ма да рос лых і мож на не ба яц-
ца па ка ран ня. Між ін шым, швед скія 
школь ні кі ма са ва па кі да юць «Фэйс-
бук», та му што там зна хо дзяц ца іх 
баць кі. У мя не чац вё ра ўну каў роз-
на га ўзрос ту, і яны ўжо не вы ка рыс-
тоў ва юць свае акаў нты ў «Фэй сбу-
ку», — рас па вя дае Ёран. — Пе да го гі 
па він ны тлу ма чыць вуч ням, што кож-
ны ка рыс таль нік са цы яль ных се так 
так са ма аў та ма тыч на ста но віц ца 
кры ні цай мас ме дыя. Вель мі шмат 
пад лет каў вы клад ва юць у ін тэр нэ це 
ін фар ма цыю, якую нель га раз мя-
шчаць, і яны не ра зу ме юць на ступ-
стваў сва іх бяз дум ных па во дзін.

Швед скім школь ні кам рас каз ва-
юць на ўро ках пра этыч ныя пра ві-
лы для прэ сы, тэ ле ба чан ня і ра дыё 
і пры вод зяць пры кла ды этыч ных і 
не этыч ных па во дзін жур на ліс таў і 
ка рыс таль ні каў са цы яль ных се так, 
якія па-роз на му асвят ля юць ад ны і 
тыя ж па дзеі.

У 2000-х га дах у Шве цыі ад быў ся 
гуч ны вы па дак з за ма хам на за бой-
ства. 20-га до вы хло пец па спра ба ваў 
за біць сваю дзяў чы ну, уда рыў шы 
яе ка ме нем па га ла ве, але тая па 

шчас лі вай вы пад ко вас ці вы жы ла. 
За не каль кі дзён ёй бы ло зроб ле на 
сем апе ра цый. 19-га до вая дзяў чы-
на доў га зна хо дзі ла ся па між жыц-
цём і смер цю. Пра яе па ве дам ля лі 
тэ ле ба чан не і ра дыё, пі са лі га зе ты. 
Усе з хва ля ван нем са чы лі за яе лё-
сам. Але ў прэ се не згад ва лі ся ні імя 
дзяў чы ны, ні імя ма ла до га ча ла ве ка, 
які па да зра ваў ся ў за ма ху на за бой-
ства. У пер шым вы пад ку не ве да лі, 
ці да ла б яна са ма зго ду на тое, каб 
усім ста ла вя до мае яе імя (дзяў чы на 
зна хо дзі ла ся ў не пры том нас ці). А ў 
дру гім — аба ра ня лі сям'ю за бой цы, 
якая ў гэ тым вы пад ку бы ла так са ма 
па цяр пе лай. Ка лі дзяў чы на ўста ла 
на но гі, яна са ма рас ка за ла жур на-
ліс там сваю гіс то рыю, і з та го ча су 
пра Эму вель мі шмат пі са лі ў Шве-
цыі. Але гэ та бы ло яе ра шэн не.

А вось на да во лі па пу ляр ным у 
Шве цыі ін тэр нэт-рэ сур се flashback.se
вель мі шмат ка мен та та раў ад кры та 
за клі ка лі за біць ма ла до га ча ла ве ка, 
яко га ў вы ні ку па са дзі лі на 12 га доў. 
«Змест гэ та га пар та ла над звы чай 
су мніў ны, там пры сут ні чае шмат не-
цяр пі мас ці да лю дзей і па дзей, што 
ад бы ва юц ца ў гра мад стве. Тым не 
менш, ка лі я пы та ю ся ў вуч няў, хто 
яго чы тае, то вы свят ля ец ца, што 
чы та юць усе, — кан ста туе Ёран. — 
Мяр кую, мно гія са ро ме юц ца пры-
знац ца, што і са мі ўва хо дзяць у лік 
ка мен та та раў».

Вось са мыя ты по выя фра зы, якія 
су стра ка юц ца ў ін тэр нэ це ў ма ла-
дзёж ным ася род ку: «Здо ра ва, што 
та бе так са ма па да ба юц ца ка ты», 
«Усе ве да юць, што ты дрэн на пах-
неш», «Ідзі і на кла дзі на ся бе ру кі».

— Толь кі ўя ві це са бе, што мы з 
ва мі п'ем ка ву і хтось ці ў кам па ніі 
ка жа: «Ідзі і за стрэль ся». Ці та кое 
маг чы ма? — пы та ец ца Ёран. — А 
вось у ін тэр нэ це па доб ныя «пра па-
но вы», на жаль, не рэд касць.

Ра зам з тым са цы яль ныя сет кі 
мо гуць быць і ад ным з са мых ма-
гут ных сты му лаў для на ву чан ня. 
Вель мі важ на, каб вуч ні ўме лі пра-
віль на сфар мі ра ваць сваю стуж ку 
на він у са цы яль ных ме дыя. Бо яна 
мо жа скла дац ца як з фо та здым каў 
ко ці каў, так і з ро лі каў, якія да па-
ма га юць за сво іць за ко ны фі зі кі, 
рас каз ва юць пра тай ны Су све ту, 
ву чаць спраў ляц ца з ра шэн нем ма-
тэ ма тыч ных за дач, зна ё мяць з ро ба-
та тэх ні кай. І ка лі пе да го гі на ву чаць 
дзя цей гэ та ра біць, то са цы яль ная 
сет ка пе ра ста не быць прос та акен-
цам для за ба вак, а пе ра ўтво рыц ца ў 
да дат ко вы ка нал для на ву чан ня.

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

Фо та аў та ра.

— На са мрэч, ці каў насць да аст ра но міі бы ла вы ні кам лю бо ві да фі зі кі, — 
усмі ха ец ца хло пец. — Фак тыч на аст ра но мія — гэ та тая ж фі зі ка, толь кі ў 
боль шых маш та бах, су свет ных. Та му і за дан ні на алім пі я дах звы чай на на гад-
ва юць фі зіч ныя. Ска жам, ёсць умоў ны ме тэа рыт, які па ней кай тра ек то рыі 
з пэў най хут ка сцю ру ха ец ца ў бок Зям лі. Трэ ба пра лі чыць, ці су тык нец ца 
ён з на шай пла не тай. Ка лі так, то коль кі энер гіі вы дзе ліц ца пас ля ўда ру, 
ка лі не — на якой ад лег лас ці ён прой дзе. Але прак тыч ны ас пект ні хто не 
ад мя няў: ёсць і за дан ні на ве дан не зор на га не ба, і ўмен не ары ен та вац ца ў 
пра сто ры пры да па мо зе зо рак.

У алім пі я дах па аст ра но міі Дзміт рый па чаў удзель ні чаць яшчэ ў 9 кла се, 
пры тым што ў школь ным кур се вы кла дан не гэ та га прад ме та па чы на ец ца 
толь кі ў 11-м. Ён на вед ваў фа куль та тыў, ар га ні за ва ны ма ла дой на стаў ні цай, 
якая са ма ра ней бра ла ўдзел у та кіх кон кур сах. Сё ле та па вы ні ках рэс пуб-
лі кан скай алім пі я ды адзі нац ца ці клас нік ста ліч на га лі цэя №2 увай шоў у лік 
вась мі най леп шых. Пас ля вы ні ко ва га ад бо ру быў вы зна ча ны спіс з пя ці 
ча ла век, якія і на кі ра ва лі ся ў Ін да не зію.

— Нас доб ра пад рых та ва лі, 
та му абы шло ся без не ча ка нас-
цяў, — ка жа хло пец. — Пад час 
тэ а рэ тыч на га эта пу трэ ба бы-
ло ра шаць за да чы. У ту ры па 
ана лі зе да ных — вы зна чыць, 
пра якое ня бес нае це ла ідзе 
раз мо ва, вы лі чыць ін шыя па-
ра мет ры, па бу да ваць гра фі кі і 
г.д. На прык лад, ска заць, яко га 

ты пу зор ка «за га да на», і на зваць ін шыя яе ха рак та рыс ты кі. Яшчэ бы ло два 
прак тыч ныя эта пы па на зі ран ні за зор ным не бам. Пер шы — у пла не та рыі. 
Там пра сі лі знай сці якую-не будзь яр кую зор ку, ад шу каць ліш ні аб' ект на 
не бе ці, на прык лад, вы лі чыць час су так па зор ках. Дру гі пра хо дзіў у бу-
дысц кім хра ме Ба ра бу дур. За не каль кі га дзін да па чат ку нам раз да ва лі 
мі ні-тэ ле ско пы ў ра за бра ным ві дзе: трэ ба бы ло іх са браць, на вес ці на 
Ме сяц, на ма ля ваць, дзе пра хо дзіць лі нія раз дзе лу асвет ле най і не асвет-
ле най час так (у аст ра на міч най тэр мі на ло гіі яе на зы ва юць тэр мі на та рам), 
знай сці паў днё вы і паў ноч ны по лю сы спа да рож ні ка і кра тар Ці ха, на зва ны 
ў го нар дац ка га аст ра но ма Ці ха Бра ге. Яшчэ пра сі лі па па мя ці за ма ля ваць 
учас так зор на га не ба.

Аст ра на міч ная па мяць хлоп ца са праў ды ўраж вае. Па ма ёй прось бе ён 
лёг ка пе ра ліч вае наз вы ўсіх зо рак, якія скла да юць «коўш» Вя лі кай Мядз ве-
дзі цы, уз гад вае са мыя роз ныя ліч бы і аст ра на міч ныя тэр мі ны... Не дзі ва, што 
бе ла рус кая ка ман да вы сту пі ла на вы со кім уз роў ні — Дзміт рый і прад стаў ні ца 
Лі цэя БДУ На стас ся Ка пін ская за ва я ва лі брон за выя ме да лі.

Дзя ку ю чы па спя хо вым вы ступ лен ням на алім пі я дах, цэнт ра лі за ва нае 
тэс ці ра ван не Дзміт рыю зда ваць не прый шло ся. Для атры ман ня вы шэй шай 
аду ка цыі хло пец вы браў БДУ ІР, аб чым не шка дуе. Яму заў сё ды ха це ла ся 
зай мац ца пра гра ма ван нем, а на фа куль тэ це кам п'ю тар ных сіс тэм і се так да-
юць, па яго сло вах, най леп шую ба зу для раз віц ця ў лю бым кі рун ку. Ужо ёсць 
і свой пра ект — ра зам з сяб ра мі яны пла ну юць рас пра цоў ку кам п'ю тар най 
гуль ні ў жан ры стра тэ гіі. Перс пек ты ва зай мац ца спар тыў ным пра гра ма ван-
нем яму так са ма да спа до бы.

Да рэ чы, на фі зі цы і IT ці каў нас ці Дзміт рыя не за кан чва юц ца. Хло пец сам 
ка жа, што лю бо му фі зі ку трэ ба ці ка віц ца лі рыч ным, а кож на му лі ры ку не 
за бы вац ца на фі зіч нае. Дум ку ён пад цвяр джае ўлас ным пры кла дам — ужо 
шмат га доў іг рае на фар тэ пі я на і сак са фо не, а яшчэ займаецца... ір ланд-
скімі тан цамі.

— Мне ўво гу ле ім па нуе куль ту ра Ір лан дыі, а тан цы — ад на з са мых яск-
ра вых яе пра яў. За ці ка віў ся, ка лі ву чыў ся ў лі цэі. Наш вы клад чык гіс то рыі 
так са ма тан ца ваў і па ра лель на ар га ні за ваў неш та на кшталт гурт ка. Пас ля 
ад на го з іх кан цэр таў прый шоў на за ня ткі, не як так і «ўцяг нуў ся». Ёсць 
ка лек тыў ныя тан цы — кей лі. Іх струк ту ра жорст ка пра пі са на, та му ні я кай 
ім пра ві за цыі там ня ма, ацэнь ва ец ца ў пер шую чар гу вы ка наў чае май стэр-
ства, сін хрон насць, — ка жа хло пец. — А вось у соль ных — на кож ны рытм 
му зы кі свае кам па зі цыі, шмат роз ных ру хаў. Гэ та ве ся лей, больш пра сто ры 
для твор час ці.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by

Ме ды яп рас то раМе ды яп рас то ра

ЯК ПРАЙ ШОЎ 
ДЗЕНЬ У... 

ІН ТЭР НЭ ЦЕ?
Гэ та мо жа за ле жаць ад умен ня сфар мі ра ваць сваю стуж ку на він 

у са цы яль ных ме дыя

«Як аба ра ніць пад рас та ю чае 
па ка лен не ад не праў дзі вай 
і не га тыў най ін фар ма цыі, 
якая рас паў юдж ва ец ца 
ў ін тэр нэ це з хут ка сцю све ту?»

Па між фі зі кам і лі ры камПа між фі зі кам і лі ры кам

У АД НЫМ ТАН ЦЫ 
З ЗОР КА МІ

Адзін з сё лет ніх лаў рэ а таў Спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та 
па пад трым цы адо ра ных на ву чэн цаў і сту дэн таў — 
18-га до вы сту дэнт І кур са фа куль тэ та кам п'ю тар ных сіс тэм 
і се так Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та ін фар ма ты кі 
і ра дыё элект ро ні кі Дзміт рый МІ ХАЙ ЛАЎ. Ён стаў ім дзя ку ю чы 
сва ім пос пе хам на 9-й між на род най алім пі я дзе па аст ра но міі 
і аст ра фі зі цы. Спа бор ніц твы пра хо дзі лі гэ тым ле там у Ін да не зіі, 
і там Дзміт рый за ва я ваў брон за выя ме да лі кон кур су.

Да рэ чы, на фі зі цы і IT ці каў нас ці 
Дзміт рыя не за кан чва юц ца. 
Хло пец ужо шмат га доў іг рае 
на фар тэ пі я на і сак са фо не, 
а яшчэ займаецца... 
ір ланд скімі тан цамі.

Беларуская каманда на алімпіядзе ў Інданезіі. Дзмітрый — у цэнтры.

Ёран Ан дэр сан: «Ін фар ма цыя па сту пае да мо ла дзі з ты сяч роз ных кры ніц. 
І кож ны ка рыс таль нік са цы яль ных се так так са ма аў та ма тыч на ста но віц ца 

кры ні цай мас ме дыя».


