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Ме ды яп рас то раМе ды яп рас то ра

Ім ёныІм ёны

Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй

Мі кі та Цыр кун стаў ад ным з са мых 
ма ла дых спарт сме наў у на шай 
дэ ле га цыі на Алім пі я дзе ў Рыа. 
У свае 19 ён зда быў пу цёў ку 
на Гуль ні і ўвай шоў у 30 са мых 
леп шых вінд сер фін гіс таў 
све ту, што зу сім ня дрэн на 
для прад стаў ні ка кра і ны, 
якая не мае вы ха ду да мо ра. 
У дзя цін стве хло пец сур' ёз на 
за хап ляў ся шах ма та мі, ад чу ваў 
ця гу да дак лад ных на вук, а ця пер 
ска рае хва лі. Мі кі та ўжо стаў 
чэм пі ё нам све ту ся род юні ё раў 
па вінд сёр фін гу ў кла се «RS:Х», 
на Алім пі я дзе за няў 22-е мес ца, 
на ступ ная мэ та — Гуль ні ў То кіа.
Пра тое, як пра хо дзі лі 
спа бор ніц твы ў бра зіль скім 
Гу а на ба ра, з які мі мар скі мі 
жы ха ра мі да во дзіц ца су стра кац ца 
пад час го нак, і што цэніць 
у кнігах і фільмах Мі кі та Цыр кун, 
ён рас ка заў у ін тэр в'ю на ша му 
ка рэс пан дэн ту.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Мі кі та Мі кі та ЦЫР КУНЦЫР КУН::

ДЗЕ ЦІ 
МУЛЬ ТЫ МЕ ДЫЙ НЫХ 

ТЭХ НА ЛО ГІЙ
Па ка лен не Z: ма люн кі за мест слоў, 
«лай кі» і вір ту аль ная рэ ча іс насць

Ён амаль не ка рыс та ец ца га рад скім тэ ле фо нам, не па мя тае ну ма ры сяб роў. Не пі ша ад 
ру кі, а звык ла на бі рае тэкс ты на кла ві я ту ры. Кож ны дзень ка рыс та ец ца кам п'ю та рам, 
план шэ там, смарт фо нам і да во лі час та пры стаў кай для гуль няў. Дрэн на за па мі нае, бо 
вы рас у ася род дзі, дзе пра ўсё мож на да ве дац ца ў се ці ве, але ад на ча со ва мо жа па спя-
хо ва вы кон ваць не каль кі за дач. Лепш ра зу мее воб раз, чым сло ва, бо ста леў ва ўмо вах 
дэ ма ты ва та раў, ін фаг ра фі кі, фо та ра вес ні каў і ко ці каў. Мае сот ні сяб роў у са цы яль ных 
сет ках, ад нак не за ся родж ва ец ца на тры ва лых ад но сі нах і лёг ка раз віт ва ец ца з «фрэн-
да мі», ка лі ад чу вае ся бе не кам форт на. Га лоў ная яго ма ты ва цыя — ці каў насць: ка лі яму 
не ці ка ва — ні чо га не бу дзе ра біць, та му што ў яго ёсць усё (баць кі за бяс пе чы лі). Ён не 
ам бі цый ны, але пры звы ча іў ся да па хва лы, «лай каў» і рэ пост аў.

Ча го ня ма на ват 
у Грэ цыі,

ці Раз гле дзець ра дзі му зда лёк
Са чыць за жыц цём Іры ны МІ ЛА-
ШЭЎ СКАЙ у се ці ве — ад но за да-
валь нен не: амаль кож ны ты дзень 
у яе про фі лі ў «Ін стаг ра ме» з'яў ля-
юц ца но выя фо та здым кі з роз ных 
кра ін і га ра доў. Але гэ та не кад-
ры з ад па чын ку, прос та дзяў чы на 
ўжо шос ты год пра цуе кі раў ні ком 
ту рыс тыч ных груп у ту рах па ўсёй 
Еў ро пе, ці ка выя фо та — ні што 
ін шае, як кад ры пра цоў ных мо-
ман таў. Я рас пы та ла Іры ну пра 
тое, як ёй уда ло ся ўлад ка вац ца 
на ра бо ту-ма ру, пра бе ла рус кіх 
ту рыс таў і не толь кі.

— У свае 23 га ды ты ўжо спе цы-
я ліст з сур' ёз ным ста жам у та кой 
да лё ка не лёг кай пра фе сіі...

— Я заў сё ды пры трым лі ва ла ся та го 
пунк ту гле джан ня, што ча ла век, яко му 
споў ні ла ся 18 га доў, ужо са ма стой ны, а 
гэ та зна чыць, што ён па ві нен за раб ляць 
сам і, па жа да на, да па ма гаць баць кам, а 
не ся дзець у іх на шыі. Ка лі ву чы ла ся на 
дру гім кур се гу ма ні тар на га фа куль тэ та 
БДУ, ад чу ла, што атрым лі ваць ве ды, 
ву чыц ца, ка неш не, доб ра, тым не менш 
за бяс печ ваць ся бе так са ма не аб ход на. 
Та му вы ра шы ла паў дзель ні чаць ва ўсім 
вя до май пра гра ме «Wоrk аnd Trаvеl» і 
па ехаць у Аме ры ку. Пад час пад рых тоў-
кі ад ной чы вы пад ко ва ўба чы ла аб' яву 
аб тым, што ідзе на бор сту дэн таў, якія 
ха це лі б па спра ба ваць свае сі лы, пра-
цу ю чы ў Грэ цыі з ту рыс та мі. Вы ра шы ла 
ад пра віць за яў ку і сю ды. Як вы свет лі ла-
ся паз ней, бы ло па да дзе на 150 рэ зю мэ, 
на пад ста ве якіх ада бра лі і за пра сі лі на 
гу тар ку 50 кан ды да таў. Кон курс быў 
жорст кі: бі ле ты да Грэ цыі атры ма лі толь-
кі трое, у тым лі ку і я. Так вы зна чы лі ся 
мае пла ны на блі жэй шыя паў го да.

(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)

— Звы чай на, па чы на ю чы за ня ткі па ме дыя-
а ду ка ва нас ці, я пра па ную сва ім ка ле гам вы зна-
чыць па гэ тых ха рак та рыс ты ках, пра ка го ідзе 
раз мо ва? І чую ад іх са мыя роз ныя ад ка зы: ад 
нейт раль ных «гэ та на шы школь ні кі» да агрэ-
сіў ных: «...ней кія не паў на цэн ныя лю дзі». Між 
ін шым, гэ та ўся го толь кі ха рак та рыс ты ка па ка-
лен ня Z, — рас каз вае на стаў нік фі зі кі жо дзін-
скай гім на зіі №1 Эла ЯКУ БОЎ СКАЯ.

У рам ках Рэс пуб лі кан ска га ка ляд на-
га фес ты ва лю пра фе сій на га май стэр ства 

педагогаў яна ра зам са сва ім ка ле гам і му-
жам Аляк санд рам ЯКУ БОЎ СКІМ (Аляк сандр 
Ула дзі мі ра віч вы кла дае фі зі ку ў Жо дзін скай 
жа но чай гім на зіі, абод ва ма юць ква лі фі ка-
цый ную ка тэ го рыю «на стаў нік-ме та дыст» 
і ўва хо дзяць у Аса цы я цыю на стаў ні каў ме-
та дыс таў «Імк нен не». — Аўт.) пра вя лі май-
стар-клас па ме ды я а ду ка цыі для калег, ка го 
ці ка віць гэ та тэ ма.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

«Гон кі ад мя ня юць «Гон кі ад мя ня юць 
толь кі ў шторм»толь кі ў шторм»

Рэд кі кадр пад час ра бо ты ў Па ры жы: 
без гру пы на зад нім пла не.


