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ФЕ НО МЕН ДЗІ ЦЯ ЧАЙ 
ШМАТ ЗА ДАЧ НАС ЦІ

Тэ о рыю па ка лен няў рас пра ца ва лі Віль ям 
Штраўс і Нэйл Хоўв. Яны вы зна ча юць па ка лен не 
як су куп насць лю дзей, на ро джа ных у пра ме жак 
ча су, які скла дае пры клад на 20 га доў. Гэ та лю дзі, 
якія вы хоў ва лі ся пад уз дзе ян нем ад ных і тых жа 
па дзей, з па доб ны мі каш тоў нас ця мі.

— Згод на з іх тэ о ры яй, да па ка лен ня Z ад но-
сяц ца тыя, хто на ра дзіў ся пас ля 2003 го да. Пра іх 
яшчэ ка жуць «на ро джа ныя ліч ба вай рэ ва лю цы-
яй». Яны вы рас лі ў эпо ху са цы яль ных се так і не 
ўяў ля юць свайго жыц ця без ліч ба вых га джэ таў. 
Ін тэр нэт ус пры ма юць як на ту раль нае ася род-
дзе пра жы ван ня. 90% з іх што дня ка рыс та юц ца 
пры ла да мі ка му ні ка цыі і са цы яль ны мі сет ка мі. 
Іх са цы я лі за цыя ад бы ва ец ца ў се ці ве, та ды як 
баць кі ў іх уз рос це ме лі аса біс тыя ста сун кі. Псі-
хо ла гі сцвяр джа юць, што ў іх ін шы тып мыс лен-
ня, па-ін ша му функ цы я нуе па мяць. Ся рэд няя 
пра цяг ласць кан цэнт ра цыі ўва гі ў па раў на нні з 
тым, што бы ло 10—15 га доў на зад, змен шы ла ся 
ў дзя сят кі ра зоў, — падкрэслівае Эла Яку боў-
ская. —У прад стаў ні коў па ка лен ня Z — клі па вае 
мыс лен не і ўспры ман не све ту. Яны гі пер ак тыў-
ныя і схіль ныя да аў ты за цыі (лю бяць за ста вац ца 
сам-на сам). Дзе ці муль ты ме дый ных тэх на ло гій 
за ся ро джа ны пе ра важ на на ка рот ка тэр мі но вых 
мэ тах, хут чэй ста ле юць, зай ма ю чы ся са ма аду ка-
цы яй у ін тэр нэ це. На ват мар ке то ла гі за ўва жы лі, 
што дзе ці з ма лод шых кла саў не жа да юць на сіць 
фут бол кі з ка ча ня та мі і гу ляць з Бар бі. Пры гэ-
тым ша лё най па пу ляр нас цю ка рыс та ец ца сайт 
«Вір ту аль ны свет Бар бі», дзе мож на са ма стой на 
пры дум ляць свой улас ны воб раз ляль кі.

Для іх улас ці вы фе но мен дзі ця чай шмат за дач-
нас ці. Се дзя чы за кам п'ю та рам, дзі ця ад на ча со ва 
кан так туе ў ча це, зай ма ец ца по шу ка мі ў се ці ве, 
спам поў вае му зы ку, спра буе ра біць да маш няе за-
дан не і пры гэ тым п'е сок ці жуе бу тэрб род. Ім трэ ба 
шмат уба чыць, зра біць, на мно гае ад рэ ага ваць. 
Шмат за дач насць пры му шае пра ца ваць іх мозг у 
ін шым рэ жы ме, па вы ша ец ца хут касць псі хіч ных 
пра цэ саў. І ўсё гэ та трэ ба ўліч ваць пры іх на ву чан ні 
і вы ха ван ні. Але ці заў сё ды мы гэ та ро бім? Да та-
го ж у шко ле сён ня прад стаў ле ны два па ка лен ні: 
вуч ні стар шых кла саў — па ка лен не Y і «зэ ты».

ВУ ЧО БА 
СА «СКО КА МІ І БУБ НА МІ»

На ву коў цы ра яць: для та го, каб ву чыць па ка-
лен не Z, трэ ба ка заць ко рат ка. Вус ную за да чу 
трэ ба ўціс нуць у 25 слоў, а по тым раз гор ну та 
па тлу ма чыць яе пісь мо ва і па пунк тах. Кож ны 
пункт так са ма па ві нен скла дац ца не больш, чым 
з 25 слоў. Пісь мо вая за да ча да па ма гае пры га-
даць ню ан сы. Па ка лен не Z дрэн на за па мі нае, 
та му што яго прад стаў ні кі рас лі ў ася род дзі, дзе 
ўсё мож на ўдак лад ніць у ін тэр нэ це.

Ма люй це. Па ка лен не Z лепш ус пры мае воб-
ра зы, чым сло вы. Яны хут чэй зра зу ме юць «кар-
ту», а не пе ра лік пунк таў.

Стаў це «лай кі». Па ка лен не Z не мо жа пра ца-
ваць без «па гладж ван няў». Па хва ла і ўзна га ро ды 
не ма ты ву юць па ка лен не Z, але іх ад сут насць 
вы бі вае іх з ка ля і ны.

Не ад бі рай це га джэ ты. Лепш фар му лу юй це 
за да чы, вы ка рыс тоў ва ю чы роз ныя сэр ві сы і пра-
гра мы, змя няй це ін стру мен ты, вы ка рыс тоў вай це 
як ма га больш тэх на ло гій. Не па збаў ляй це маг-
чы мас ці вы ка рыс тын ня са цы яль ных се так.

Ву чы це, гу ля ю чы і раз ві ва ю чы. Прад стаў ні-
кі па ка лен ня Z не жа да юць, каб іх ву чы лі, але... 
вель мі лю бяць ву чыц ца. Па ка лен не Z пры звы-
ча іл ся да за баў з дзя цін ства, бо ін фар ма цыю ім 
па да ва лі са «ско ка мі і буб на мі».

Ня гле дзя чы на тое, што па ка лен не Z лі та-
раль на жы ве ў ін тэр нэ це, ка рыс та ец ца ліч ба вы мі 
пры ла да мі лепш за баць коў і на стаў ні каў, яго 
прад стаў ні кі не заў сё ды ра зу ме юць, яко му 
кан тэн ту мож на да вя раць. Па вод ле апош ніх 
да сле да ван няў Стэн фард ска га ўні вер сі тэ та, пад-

лет кі не мо гуць ад роз ніць рэ клам ныя ма тэ ры я-
лы ў СМІ ад кла січ ных на він. На ву коў цы ха це лі 
вы свет ліць, як вуч ні ацэнь ва юць ін фар ма цыю 
з вэб-сай таў. Экс пер ты апы та лі ка ля 8 ты сяч 
навучэнцаў ся рэд ніх школ і ка ле джаў. Вы свет-
лі ла ся, што 82% з іх не ба чаць роз ні цы па між 
апла ча ным кан тэн там і звы чай ны мі тэкс та мі. Як 
пра ві ла, вуч ні ары ен та ва лі ся на тое, ці бы лі да 
ар ты ку ла пры ма ца ва ныя вя лі кія яр кія ма люн кі, 
а не на кры ні цу ін фар ма цыі. Пры по шу ку якіх-
не будзь звес так па тэ ме вуч ні цы ту юць пер шы 
тэкст, які тра піў ся ім на во чы, не кла по ця чы ся 
пра тое, каб пра ве рыць і пра ана лі за ваць дак-
лад насць і праў дзі васць яго змес ту.

«Вось ча му дзя цей сён ня трэ ба ву чыць не 
толь кі пра ві лам да рож на га ру ху, але і та му, як 
ары ен та вац ца ў ін фар ма цый ных плы нях. І тыя, і 
ін шыя ве ды вель мі ак ту аль ныя для за бес пя чэн-
ня бяс пе кі но ва га па ка лен ня, — пад крэс лі вае 
Эла Яку боў ская. — Ка лі мы да ём на шым вуч-
ням за дан не — пад рых та ваць рэ фе рат, як вы 
ду ма е це, ку ды па ін фар ма цыю звер нуц ца на шы 
дзе ці? Ка неш не, у ін тэр нэт, але ці бу дуць яны 
пра вя раць зда бы тую та кім спо са бам ін фар ма-
цыю? Пры зна ем ся, што на ват мы, да рос лыя, не 
заў сё ды ўме ем гэ та ра біць».

ДЫ ЛЕ МА: 
ДА ВЯ РАЦЬ ЦІ ПРА ВЯ РАЦЬ?

— Умен не кры тыч на ана лі за ваць ін фар ма цыю 
ў ін тэр нэ це мож на ад пра цоў ваць на звы чай ных 
школь ных уро ках, — упэў не ны Аляк сандр ЯКУ-
БОЎ СКІ. — А не дак лад ныя звест кі су стра ка юц ца 
не толь кі ў ін фар ма цый на-за баў ляль най сфе ры, 
але і ў аду ка цый най, на прык лад у роз ных бан ках 
рэ фе ра таў, які мі так лю бяць ка рыс тац ца на шы 
школь ні кі. Да вя раць у су свет най па ву ці не мож-
на афі цый ным эн цык ла пе ды ям і слоў ні кам. Але 
ў той жа час вар та ўліч ваць на ступ ны мо мант. 
Вя лі кую па пу ляр насць апош нім ча сам на бы ла 
«Ві кі пе дыя» — сва бод ная эн цык ла пе дыя. Ін фар-
ма цыя, апуб лі ка ва ная ў ёй, цал кам мо жа ака зац-
ца не дак лад най, па коль кі до ступ да рэ да га ван ня 
ар ты ку лаў мае лю бы ах вот ны — ад на ву ко ва га 
су пра цоў ні ка да на ву чэн ца па чат ко вай шко лы. 
Вы ка рыс тоў ваць «Ві кі пе дыю» для азна ям лен ня 
з ма тэ ры я ла мі па тэ ме, якая за ці ка ві ла вуч ня, 
мож на, але яе нель га ўспры маць у ро лі экс пер-
та. Ка лі ня ма не аб ход нас ці дэ та лё ва вы ву чыць 
тэ му, то «Ві кі пе дыя» па ды дзе. Што па-са праўд-
на му ка рыс на ў ёй, дык гэ та спіс кры ніц уні зе 
ар ты ку ла. Мож на па гля дзець на іх і вы ра шыць 
для ся бе, ці вар та ім да вя раць. Па чы таць гэ тыя 
кры ні цы, каб уба чыць ін фар ма цыю ў кан тэкс це. 
Ка лі фраг мен ты звес так цы ту юц ца не дак лад на, 
быць на па га то ве. Пас ля та го як азна ё мі лі ся з 
тэ май на «Ві кі пе дыі», мож на па шу каць больш 
пад ра бяз ныя звест кі, а для по шу ку вы ка рыс тоў-
ваць клю ча выя сло вы, пры ве дзе ныя ў ар ты ку ле 
са сва бод най эн цык ла пе дыі.

Пе да гог звяр тае ўва гу на тое, што боль шасць 
пад лет каў у пер шую чар гу рэ агу юць на на ві ну, 

якая су пра ва джа ец ца пры го жай кар цін кай. Іс нуе 
ня ма ла рэ сур саў, здоль ных да па маг чы пра вес-
ці апе ра тыў ную пра вер ку ма люн каў на дак лад-
насць. Напры кла д, Fіndexіf.com — бяс плат ны 
сэр віс, на які мож на за гру зіць фа та гра фію ці даць 
спа сыл ку на яе. Ён вы зна чыць, ка лі бы ло зроб-
ле на фо та, якой пры ла дай, па ра мет ры вы явы, 
ча сам мож на вы зна чыць і мес ца зды мак.

FotoForensіcs — сайт, які да зва ляе знай сці 
ўстаў ле ныя ў фа та гра фію пры рэ да га ван ні фраг-
мен ты. Пас ля апра цоў кі пра гра ма вы дае зды-
мак, дзе зме не ныя воб лас ці бу дуць вы лу чац ца 
на фо не ін шых.

Google Search by Іmage, по шук у «ма люн-
ках» Ян дэк са і пра гра ма TіnEye. Сю ды мож на 
за гру зіць фо та ці ма лю нак, каб знай сці яго ары-
гі наль ную кры ні цу і па гля дзець, дзе яны яшчэ 
дру ка ва лі ся.

Аляк сандр Яку боў скі ра іць і пе да го гам, і 
школь ні кам вы ка рыс тоў ваць на ступ ныя фар-
маль ныя ін ды ка та ры для вы зна чэн ня дак лад-
нас ці ін фар ма цыі.

На дзей насць кры ні цы. На яў насць спа сы лак 
на кры ні цы ін фар ма цыі. Да во лі час та ў ін тэр нэ-
це ідзе пе ра дру коў ка звес так з ад на го сай та на 
ін шыя. Чым больш спа сы лак на зы ход ны ма тэ-
ры ял зна хо дзіц ца ў се ці ве, тым вы шэй шы яго 
аў та ры тэт ся род ін шых рэ сур саў.

Аў тар ства. Для та го каб зра зу мець, ці вар та 
да вя раць яко му-не будзь ар ты ку лу, мож на па шу-
каць ін фар ма цыю аб ста ту се і кам пе тэнт нас ці 
яе аў та ра. На прык лад, азна ё міц ца з ін шы мі яго 
пра ца мі, ка мен та ры я мі і вод гу ка мі чы та чоў. Ка-
лі аў тар ар ты ку ла мае доб ры жур на лісц кі во пыт 
або на ву ко вую сту пень, то шан цы на праў дзі-
васць яго до ва даў уз рас та юць. Акра мя та го, у 
ін тэр нэ це мож на па шу каць яго бло гі, ста рон кі ў 
са цы яль ных сет ка хі і ін шыя звест кі, якія да па мо-
гуць склас ці мер ка ван не пра аў та ра.

Якасць па да чы ін фар ма цыі. Ін фар ма цыя 
па да ец ца пісь мен на, без мност ва гра ма тыч ных, 
сін так січ ных або пунк ту а цый ных па мы лак. Ад-
па вед насць фа та гра фій або ма люн каў змес ту 
сай та. Ка рыс насць пры ве дзе ных ілюст ра цый. 
Ад па вед насць наз вы ад ра са сай та яго змес ту. 
Спа сыл кі, раз ме шча ныя на гэ тым сай це, вя дуць 
на ін шыя ка рыс ныя рэ сур сы.

— На ват пры на яў нас ці ма біль ных тэ ле фо наў 
і са цы яль ных се так за ко ны Нью та на дзе ці са ма-
стой на не за сво яць, ка лі ім не рас ка жуць пра іх 
у шко ле.Та му на ша за да ча — на ву чыць іх пра-
ца ваць на ўро ку фі зі кі з фі зіч най ін фар ма цы яй, 
якая су стра ка ец ца ў роз ных ме ды як ры ні цах, — 
пад су ма ва ла Эла Яку боў ская. — І, са мае га лоў-
нае, не спра буй це змя ніць ва ша дзі ця. Пры мі це 
як факт — яно ін шае, у чымсь ці леп шае за вас. 
Да па ма жы це яму ўвай сці ў да рос лае жыц цё, па-
дзя лі це ся сва ім во пы там і пры гледзь це ся больш 
уваж лі ва — маг чы ма, вам так са ма ёсць ча му ў 
яго па ву чыц ца?

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

НА ПІ ШЫ 
ЛІСТ... 

Ге не раль на му 
сак ра та ру ААН

У лю тым стар туе Бе ла рус кі 
ма ла дзёж ны кон курс 
са чы нен няў эпі ста ляр на га 
жан ру. Асноў ная яго 
мэ та — ад ра джэн не 
тра ды цый на пі сан ня тво раў 
як са ма стой най твор чай 
пра цы, па вы шэн не ўзроў ню 
пісь мен нас ці мо ла дзі, 
дзя ку ю чы ўмен ню вы каз ваць 
свае дум кі, пе ра да ючы 
ўсе ад цен ні, сты му ля ван не 
твор чых здоль нас цяў 
і ўдас ка на лен не моў ных ве даў 
вуч няў.

Ме ра пры ем ства пра во дзіц ца ў рам-
ках Між на род на га ма ла дзёж на га кон-
кур су са чы нен няў эпі ста ляр на га жан-
ру пад эгі дай Су свет на га паш то ва га 
са ю за. Яго ар га ні за та ра мі вы сту пі лі 
Бел пош та су мес на з Мі ніс тэр ствам 
аду ка цыі.

Да ўдзе лу ў кон кур се за пра ша юц ца 
на ву чэн цы ўста ноў аду ка цыі ва ўзрос-
це да 15 га доў. Ім трэ ба бу дзе прад ста-
віць са чы нен не на тэ му «Уя ві, што ты 
да рад ца но ва га Ге не раль на га сак ра-
та ра ААН. Якую гла баль ную праб ле му 
ты да па мог бы яму вы ра шыць у пер-
шую чар гу? Якую даў бы па ра ду, каб 
ён спра віў ся з ра шэн нем?»

Кон курс пра во дзіц ца ў два эта пы: 
аб лас ны (з 1 лю та га па 1 са ка ві ка) і 
рэс пуб лі кан скі (пры ём тво раў-пе ра-
мож цаў аб лас но га эта пу — да 15 са-
ка ві ка). Са чы нен ні па він ны быць на пі-
са ны ад ру кі на бе ла рус кай ці рус кай 
мо ве, у фор ме ліс та і ўклю чаць тры 
асноў ныя эле мен ты, та кія як да та, 
фор ма пры ві тан ня-раз ві тан ня, под піс. 
Гэ та па він на быць пра ца, на пі са ная 
спе цы яль на для ўдзе лу ў кон кур се, 
якая ні ко лі ра ней не дру ка ва ла ся. У 
тво рах па він на стро га вы кон вац ца за-
да дзе ная тэ ма. Аб' ём не па ві нен пе ра-
вы шаць 1000 слоў. Паэ тыч ныя тэкс ты 
не пры ма юц ца.

Кож ны ўдзель нік мае пра ва прад-
ста віць на кон курс толь кі ад ну ра бо ту. 
Тэ ры та ры яль ныя ор га ны аду ка цыі вы-
зна ча юць па ад ным леп шым са чы нен ні 
ад кож на га ра ё на, го ра да, аб лас но га 
цэнт ра і Мін ска і пе ра да юць іх у аб-
лас ныя фі лі ялы РУП «Бел пош та» і на 
«Мін скую пош ту».

Асноў ныя кры тэ рыі ацэн кі кон курс-
ных ра бот — ад па вед насць са чы нен ня 
за яў ле най тэ ме і глы бі ня яе асвят лен-
ня, за ха ван не ў са чы нен ні ха рак та рыс-
тык эпі ста ляр на га жан ру, мас тац кая 
свое асаб лі васць і моў нае афарм лен-
не, ары гі наль насць і ін ды ві ду аль ны 
твор чы па ды ход, агуль нае чы тац кае 
ўспры ман не тэкс ту са чы нен ня.

Па вы ні ках дру го га эта пу бу дуць 
пры су джац ца ад но пер шае, два дру гія 
і ча ты ры трэ ція мес цы.

Аб вя шчэн не вы ні каў і за ах воч ван-
не ўдзель ні каў рэс пуб лі кан ска га эта пу 
кон кур су ад бу дзец ца на ўра чыс тым 
ме ра пры ем стве, пры све ча ным Дню 
ра дыё і су вя зі ў маі 2017 го да. Ра бо та 
пе ра мож цы бу дзе на кі ра ва на ў Берн 
(Швей ца рыя), для ўдзе лу ў 46-м Між-
на род ным кон кур се са чы нен няў эпі-
ста ляр на га жан ру.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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Ад ру кіАд ру кі ДЗЕ ЦІ 
МУЛЬ ТЫ МЕ ДЫЙ НЫХ 

ТЭХ НА ЛО ГІЙ
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«Ся рэд няя пра цяг ласць кан цэнт ра цыі 
ўва гі ў па раў на нні з тым, 
што бы ло 10—15 га доў на зад, 
змен шы ла ся ў дзя сят кі ра зоў».

Для та го, каб ву чыць па ка лен не Z, 
трэ ба ка заць ко рат ка. Вус ную за да чу 
трэ ба ўціс нуць у 25 слоў.

«Дзя цей сён ня трэ ба ву чыць не толь кі 
пра ві лам да рож на га ру ху, але і та му, 
як ары ен та вац ца ў ін фар ма цый ных 
плы нях».

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


