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ПАКАЛЕННЕ XXI

Ме ды я джунг ліМе ды я джунг лі

С
У СЕ ДЗІ ка жуць, што трэ ба ад мо-

віц ца ад пры шчэ пак, па тэ ле ба-

чан ні аб мяр коў ва юць на ды ход 

чар го ва га кан ца све ту... У ін тэр нэ це 

пі шуць, што ке фір ная ды е та (ган даль 

на «Фо рэк се», ха лат роп нае ды хан не, 

пра беж кі га лы шом) на заўж ды зро бяць 

ця бе шчас лі вым... Ва кол нас за над та 

шмат ін фар ма цыі, але як ад роз ніць 

праў дзі выя і аб грун та ва ныя за явы ад 

на хаб най ма ні пу ля цыі і шчы ра га, але 

не менш не бяс печ на га глуп ства?

Пе да го гі з гро дзен скай ся рэд няй шко-

лы № 26 Тац ця на і Сяр гей ФА ДЗІ НЫ за-

пус ці лі для пад лет каў аў тар скі дыс тан цый-

ны курс «Ба чу. Чую. Ра зу мею».

— Яго мэ та — па вы шэн не ме ды я ін фар-

ма цый най кам пе тэнт нас ці пад лет каў, — тлу-

ма чыць на стаў ні ца анг лій скай мо вы Тац ця на 

Фа дзі на. — Наш курс — гэ та част ка пра гра-

мы па ме ды я а ду ка цыі, якую рэа лі зуе Та-

ва рыст ва бе ла рус кай шко лы. Му шу заўва-

жыць, што ана ла гіч ны мі праб ле ма мі сён ня 

за кла по ча ны ва ўсім све це, але ў боль шас ці 

кра ін, як і ў нас, асоб на га прад ме та «ме-

ды я а ду ка цыя» ў шко ле ня ма. Та му гэ тыя 

ве ды ін тэг ру юц ца ў ін шыя дыс цып лі ны. Між 

ін шым, по шук і вы ка ры стан не ін фар ма цыі 

па ста ян на пры сут ні ча юць у на шым жыц ці. 

Сён ня мы ўсе зна хо дзім ся ў ме ды я па ло-

не круг лыя су ткі. Ін тэр нэт, са цы яль ныя 

сет кі, рэ кла ма, ка мер цый ныя аб' явы, тэ-

ле на ві ны, кі на філь мы, му зы ка, мност ва 

ра дыё стан цый... Аў та ма тыч ныя сэр ві сы 

пад каз ва юць нам, што ку піць і дзе, у якую 

тур фір му звяр нуц ца, з кім па зна ё міц ца, 

што па чы таць... Ме дыя ін тэ гра ва ныя ў 

на ша жыц цё на столь кі, што боль шасць 

па ве дам лен няў мы атрым лі ва ем у фо на-

вым рэ жы ме, не звяр та ю чы на іх увагі.

— Ін фар ма цыя са ма га роз на га кштал-

ту не прос та льец ца па то кам, а «ву чыць» 

ма ла дое па ка лен не, вы хоў вае яго, па кі да-

ю чы да лё ка зза ду баць коў і пе да го гаў з іх 

па тра ба ван ня мі, мушт ра ван нем і ма ра лі-

за тар ствам, — да паў няе на стаў нік фі зі кі 

Сяр гей Фа дзін. — 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. Ме жы па між вір ту аль ным і 

рэ аль ным жыц цём па сту по ва сці ра юц ца... 

Наш дыс тан цый ны курс па ды хо дзіць для ты-

нэй джа раў, якія хо чуць «па сяб ра ваць» з ме-

дыя, гля дзець на свет са ма стой на і пры маць 

свае ўлас ныя ра шэн ні ў эпо ху ін фар ма цый-

на га бу му і хут кіх пе ра мен, а так са ма тым, 

хто хо ча зра біць апгрэйд і на быць на вы кі 

вы со ка га ўзроў ню ў га лі не ін фар ма цый най 

і ліч ба вай аду ка ва нас ці.

Перш чым пры сту піць да вы ву чэн ня мо-

ду ляў, усім пад лет кам пра па ну ец ца прай сці 

тэст, каб да ве дац ца, на коль кі пра су ну ты мі 

спа жыў ца мі ме ды я кан тэн ту яны з'яў ля юц ца. 

На прык лад, ці ве да е це вы, ад куль узя ло ся 

сло ва «спам»? А на якое па няц це бры тан-

скія ўла ды па ста на ві лі за мя ніць у афі цый-

ных да ку мен тах тэр мін «fаkе nеws»? Што 

та кое клік бэйт? У якой са цы яль най сет цы 

больш за ўсё бо таў — акаў нтаў, якія кі ру юц-

ца пра гра ма мі, ары ен та ва ны мі на ма ні пу ля-

цыі і змя нен не гра мад скай дум кі?

Дыс тан цый ны курс скла да ец ца з трох на-

ву чаль ных мо ду ляў: «Ахоў ні кі Ме ды я Сус ве-

ту ці як стаць Фэй кхан та рам», «Вя лі кі брат 

со чыць за на мі?» і «Фан тас тыч ны ме ды я-

кан тэнт і дзе ён «жы ве»?»

Пер шы мо дуль пры све ча ны ўмен ню рас-

па зна ваць фэй кі. Той, хто яго па спя хо ва 

пе ра адо лее, мо жа лі чыць ся бе во пыт ным 

«па ляў ні чым» на іх (фэй кхан та рам). Дру-

гі мо дуль пры све ча ны біг да це — пад лет кі 

да ве да юц ца, на вош та ў се ці ве збі ра юц ца 

звест кі пра нас, як аба ра ніць свае пер са-

наль ныя да ныя, як ад клю чыць рэ кла му і як 

не па кі даць гла баль ных сля доў у ін тэр нэ це. 

Трэ ці мо дуль за кра нае та кія важ ныя праб ле-

мы, як за ха ван не аў тар ска га пра ва, ад каз-

насць за ін фар ма цыю, якую ты раз мя шча-

еш у се ці ве ці ро біш яе пе ра пост (бло ге рам 

сён ня мо жа стаць аб са лют на кож ны), што 

та кое ва ро жасць у ін тэр нэ це, як ства раць 

улас ныя ці ка выя ін фар ма цый ныя на го ды, 

каб за ха піць сва ім кан тэн там аў ды то рыю, 

і ін шыя.

— Наш дыс тан цый ны курс мож на пра хо-

дзіць аб са лют на ў лю бы час і з той хут ка сцю, 

якая бу дзе зруч най для пад лет ка, — пад-

крэс лі вае Тац ця на Фа дзі на. — У кож ны мо-

дуль уклю ча ны прак тыч ныя за дан ні, ві дэа-

кан тэнт, ін фаг ра фі ка. Але курс па бу да ва ны 

та кім чы нам, што пе рай сці да на ступ на га 

мо ду ля бу дзе не маг чы ма, не прай шоў шы 

цал кам па пя рэд ні. На пры кан цы мы про сім 

пад лет каў па дзя ліц ца сва і мі ўра жан ня мі 

ад на ву чан ня: што бы ло для іх най больш 

за хап ляль ным, ка рыс ным і скла да ным? 

Дыс тан цый ны курс «Ба чу. Чую. Ра зу мею» 

зна хо дзіц ца на плат фор ме САNVАS httрs://

саnvаs.іnstruсturе.соm/соursеs/1516405, якая 

пры зна ча на для раз мя шчэн ня ма са вых ад-

кры тых ан лайн-кур саў.

— Ін тэр нэт-пра сто ра ўяў ляе са бой сён-

ня са праўд ную «ка шу», та кі свое асаб лі вы 

ін фар ма цый ны «фаст-фуд», дзе мож на 

знай сці ўсё, што за ўгод на: і сай ты уль тра-

пра вых ар га ні за цый, і бло гі, і за баў ляль ныя 

рэ сур сы, і сур' ёз ныя на ву ко выя ра бо ты, — 

раз ва жае Сяр гей Фа дзін. — І як у гэ тым 

мо ры не па та нуць? Як ад роз ніць фак ты ад 

ін тэр прэ та цыі? Як не тра піць на кру чок да 

мах ля роў, рас па знаць тэх ні кі ма ні пу ля цыі 

(«сха ва ную рэ кла му», «гуль ню на эмо цы-

ях» і ін шыя)? Спа дзя ём ся, што наш дыс тан-

цый ны курс ста не да дат ко вым штурш ком 

для раз віц ця ме ды я а ду ка ва нас ці ў но ва га 

па ка лен ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

...Спа чат ку во дар пры вёў 

нас да гас па дынь з сё ма га 

ін тэр на та. Па ак тыў ных дзе-

ян нях ад ра зу бы ло ві даць: 

на строй — ба я вы, дзяў ча ты 

«за пра гра ма ва ныя» на пе-

ра мо гу. Ды і не дзіў на: кух-

ню ж яны прад стаў ля юць не 

прос тую, а ка ра леў скую! Але 

ж як ёй на ву чыц ца? Ад на з 

удзель ніц пад час га та ван ня 

па спе ла рас ка заць: «У мя не 

вя лі кая сям'я. Ма ма пра цуе 

да па зна, а та та вель мі лю-

біць смач на па ес ці. Та му я іх 

ча сам вы ра тоў ва ла».

Ка ман да з інтэрната № 6 

вы ра шы ла па ды сці да тэ мы з 

не ві да воч на га бо ку. «Да маш-

няя, дом... Бе лы дом!» — па-

кру ці лі яны сло вы, і па ча лі 

га та ваць пры ём у тра ды цы-

ях ЗША. Ус пом ні лі: ка лісь ці 

прэ зі дэнт До нальд Трамп 

па даў гас цям стра вы хут ка-

га пры га та ван ня, фаст фуд — 

бур ге ры, буль бу фры, ку ры-

ныя на гет сы... Сту дэн ты не 

згод ныя са стэ рэа ты пам, што 

ён — шкод ны для зда роўя. 

Па сут нас ці, га та ва лі ж яны 

па-на ша му: сма жы лі буль бу, 

цы буль ныя коль цы, корн-дог 

(са сіс кі ў па ні роў цы)... Усё 

тое, што ро бяць до ма.

...Па куль ку ха ры зма га-

лі ся з плі та мі і ду хоў ка мі, іх 

гру пы пад трым кі прад стаў ля-

лі твор чыя ну ма ры на сцэ не. 

Пра сто ра ак та вай за лы на-

поў ні ла ся бе ла рус кі мі пес-

ня мі, тан ца мі з на род ны мі 

ма ты ва мі, сцэн ка мі, жар та-

мі і сме хам. Па бы ва лі гос ці 

на ват на гру зін скім вя сел лі! 

«Ку ха рач кі» зла дзі лі ін тэр-

ак тыў ную «Зва ную вя чэ ру». 

Яны за пра ша лі гас цей да ад-

мыс ло вай скры ні, ку ды трэ ба 

бы ло за су нуць ру кі і на воб-

ма цак ад га даць, што за пра-

дук ты ту ды па кла лі.

У твор чай аба ро не зноў 

вы лу чыў ся ін тэр нат пры-

ма ю ча га бо ку. Не здар ма іх 

ка ман да на зва ла ся «Classіc 

muZіk — не пра глы ні язык», 

дзе спа лу чы лі ся на мёк на 

смач ныя стра вы і кла сі ку 

мі ну лых вя коў. У вы кштал-

цо ных су кен ках і кам зо лах 

(якія, як пры зна лі ся, шы лі 

са мі), яны пра дэ ман стра ва-

лі баль ны та нец з іра ніч ны мі 

пес ня мі пад жы вую скры піч-

ную му зы ку, чым і са рва лі 

бур ныя ава цыі. А пас ля 

па ча лі тон ка жанг лі ра ваць 

гаст ра на міч ны мі жар та мі ў 

ду ху раз моў XІX ста год дзя.

— Ма ма ́, ма ма́, мне 

так па да ба ец ца масье 

ба гет, але ён не звяр тае 

на мя не ўва гі. Во дзіц ца 

толь кі са сва і мі фры ка-

дэль ка мі!

— За пом ні: шлях да 

сэр ца муж чы ны ля жыць 

праз страў нік, але мож на 

і зрэ заць — праз пе чань!

* * *
— Масье ма я нэз, ма-

сье ма я нэз?

— Гэ ты гу ля ка ад' ехаў 

у Пра ван саль ра зам з 

аліўе.

— Не ве шай це мне 

лок шы ны на ву шы, масье 

Вер мі шэль!

...Пад ка нец пра гра мы 

ўсё мац ней ад чу ва лі ся дзі-

вос ныя па хі пры га та ва ных 

страў. Ча го толь кі не ба чы лі 

во чы ў той ве чар! Ні адзін 

рэ ста ран так бы не здзі віў, 

як сту дэн ты БДУ. Бу жа ні на з 

буль бай па-вяс ко ва му, сві ні-

на з га род ні най, тар та лет кі з 

ку ры цай і гры ба мі, брус ке ты 

з мяк кім сы рам і па мі до ра-

мі... А ка ман да «11 гру зін» 

цал кам апраў да ла сваю 

наз ву і прэ зен та ва ла мя са ў 

гар шчэч ках, са цы ві з ку ры-

цы, ха ча пу ры па-ад жар ску.

Ма быць, вы ўжо зда га да-

лі ся, што жы ха ры «ся мёр-

кі» за слу жа на пе ра маг лі, бо 

змаг лі здзі віць жу ры па ўсіх 

пунк тах. Ад зна чы ла ка мі сія 

так са ма ка ман ды — «Ве-

ся лу ху» з ін тэр на та № 1 

і «11 гру зін» з ін тэр на та 

№ 11, якія за ня лі дру гое і 

трэ цяе мес цы ад па вед на.

На пры кан цы ўсе ах вот-

ныя змаг лі ўпэў ніц ца ў аб'-

ек тыў нас ці суд дзяў і са мі 

па каш та ваць стра вы. Та кім 

пры ем ным акор дам за вяр-

шыў ся цу доў ны ве чар.

Юлія АДА МО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ба чыць, чуць і ра зу мець
Як не стаць ах вя рай ма ні пу ля цый

О, ГЭ ТЫЯ НЕ ЗА БЫЎ НЫЯ ПА ХІ 
СТУ ДЭНЦ КА ГА ЖЫЦ ЦЯ!

Не ву чо бай адзі найНе ву чо бай адзі най

Фан тас тыч ныя, ап'я няль ныя, апе тыт ныя, яны пры вя-

лі нас у ін тэр нат БДУ № 7 на «Ку лі нар ны кон курс», 

арганізатарам якога традыцыйна з'яўляецца Студэнцкі 

гарадок. За ты тул са праўд ных май строў кух ні прый-

шлі па зма гац ца во сем ка ман даў ін тэр на таў вя ду чай 

ВНУ. Кож ная ста ра ла ся рас крыць тэ му гаст ра на міч-

на га па ядын ку «Да маш няя кух ня», рас ка заць пра ся-

мей ныя тра ды цыі, а так са ма сар дэч на пры няць гас цей 

ды здзі віць сер ві роў кай ста ла і па да чай страў.

Адзі най скла да нас цю бы ло аба вяз ко вае вы ка ры стан-

не ад ноль ка ва га базавага на бо ру пра дук таў: сві ні на, 

буль ба, цы бу ля, морк ва, ку ры ныя яй кі, сыр, све жыя 

па мі до ры, ма я нэз. Яшчэ дзей ні ча ла аб ме жа ван не 

па ча се — дзве га дзі ны. Толь кі пры га жун-пі рог з 

на чын нем мож на бы ло пры га та ваць за га дзя. У ка го 

ў вы ні ку атры ма ла ся лепш за ўсіх?


