
Пра гул ка з Чац кім
— Я з вя лі кай па ва гай 

стаў лю ся да Тур ге не ва, Гры-

ба е да ва, Пуш кі на і Талс то-

га, але для су час ных дзя-

цей гэ та зу сім ін шая рэ ча іс-

насць, якая ні як не звя за на 

з сён няш нім днём. І трэ ба 

знай сці ней кі «кру чок», каб 

за ча піць іх ува гу, — кан ста-

туе на стаў ні ца. — «Рэ ві зо-

ра» ся мі клас ні кі чы таць не 

вель мі жа да юць, та му што 

са цы яль ны пад тэкст гэ та-

га тво ра ад іх вель мі да лё-

кі. Та му над «Рэ ві зо рам» я 

пра ца ва ла са сва і мі дзець-

мі ў кан тэкс це факт чэ кін гу 

(англ. fасt сhесkіng — пра-

вер ка фак таў). Га рад ні чы 

збі рае сва іх чы ноў ні каў і 

за чыт вае ім ліст. І вось тут 

за вяз ва ец ца інт ры га, у тым 

лі ку і на на шым уро ку. Па чы-

на ем раз бі раць: ці нейт раль-

ны гэ та тэкст, або ў ім пры-

сут ні ча юць ней кія мар ке ры 

(сло вы), якія ўказ ва юць на 

ад ва рот нае? Ці ёсць у па-

слан ні ацэ на чныя мер ка ван-

ні? Бя ром у ру кі мар ке ры і 

рас фар боў ва ем тэкст: вы-

дзя ля ем роз ны мі ко ле ра мі 

фак ты і мер ка ван ні... Ці ка-

ва, што ліст адзін і той жа, 

але кож ны чы ноў нік зра зу-

меў яго па-свой му. Ча му? 

Да лей вы ву ча ем тэх на ло гію 

ства рэн ня фэй ка — гэ та для 

ма іх вы ха ван цаў са мы лю бі-

мы за ня так, дзя ку ю чы яко му 

яны пра шту дзі ру юць лі та ра-

тур ны тэкст не ад ной чы. Да-

рэ чы, дзе ці лю бяць ме на ві та 

сло ва «фэйк», а не «чут кі» 

ці «плёт кі».

«Ка лі я вам ска жу, што 

заўт ра ў на шай ста лоў цы бу-

дзе су хі па ёк, та му што ва-

да пра вод па тра буе ра мон ту, 

вы мне па ве ры це?» — за пы-

та ла ся ад ной чы на стаў ні ца 

ў сва іх вуч няў. «Так», — ад-

каз ва лі яны. «А ча му? Я ж 

вам ка жу ня праў ду». — «Та-

му што вы ды рэк тар!» — «А 

ка лі ска жу, што на га рад скі 

парк упаў ме тэа рыт і пар ка 

больш ня ма, вы мне па ве ры-

це?» — «Не». — «А ча му?»

— Так дзе ці па сту по ва 

пры хо дзяць да вы сно вы, 

што для та го, каб фэйк рас-

паў сюдж ваў ся, усе па він ны 

быць га то выя ў яго па ве-

рыць, — ка жа Ала Ла зіц-

кая. — А да лей у нас на 

ўро ку ад бы ва ец ца ра бо та 

ў гру пах: пер шая да сле дуе 

мо мант на ра джэн ня фэй ка, 

дру гая вы ву чае тра ек то-

рыю яго рас паў сюдж ван-

ня (хто агу чыў, ка му пе ра-

даў, на вош та гэ та зра біў?). 

Ства ра ец ца схе ма, у якую 

ўцяг ну ты ўвесь го рад. На-

ву чэн цы па чы на юць ра зу-

мець, што ёсць лю дзі, якія 

рас паў сюдж ва юць пэў ную 

ін фар ма цыю мэ та на кі ра ва-

на. І трэ цяя гру па вы ву чае 

на ступ ствы фэй ка.

Твор Аляк санд ра Гры ба е-

да ва «Го ра ад ро зу му» яшчэ 

больш далёкі ад су час ных 

дзя цей. Але ж мож на вы-

ву чыць, як на ра джа юц ца і 

жы вуць чут кі аб вар' яц тве 

Чац ка га. Па чы на ем уста наў-

лі ваць, хто іх аў тар. На зы ва-

юць ка го за ўгод на, акра мя 

Соф'і. Вы свят ля ем, што ге-

ра і ня ска за ла гэ та са злос-

ці, але хтось ці па чуў і па нёс 

да лей. На вош та ён гэ та зра-

біў і ча му ў до ме ўсе хут ка ў 

гэ та па ве ры лі?

«Мёрт выя ду шы» Мі ка-

лая Го га ля, «Не да расль» 

Дзя ні са Фан ві зі на, «Ге рой 

на ша га ча су» Мі ха і ла Лер-

ман та ва, «Са ба чае сэр ца», 

«Май стар і Мар га ры та» Мі-

ха і ла Бул га ка ва, «Вай на і 

мір» Льва Талс то га... Пра-

па ную тэ му для да сле да ван-

ня на ўро ку: «Як ства ра ец ца 

імідж ча ла ве ка? Пі яр і са ма-

пі яр». Усе тво ры для гэ та га 

па ды хо дзяць. Па ра лель на 

вы ву ча ем ме дыя- і пі яр-тэх-

на ло гіі. Ці заў сё ды маг чы-

ма ства рэн не па зі тыў на га 

імі джу ча ла ве ка? Ча му са-

ма ўспры ман не і ўспры ман-

не ця бе ін шы мі людзь мі не 

заў сё ды су па да юць? Ча му 

імк нен не па кі нуць ура жан не 

не заў сё ды аказ ва ец ца па-

спя хо вым? Дзе вя ці клас ні каў 

гэ тыя пы тан ні вель мі хва лю-

юць. Пад час вы ву чэн ня «Не-

да рас ля» мае вуч ні знай шлі 

пад руч нік па імідж мей кін гу, 

вы ву чы лі, як пра цу юць гэ-

тыя тэх на ло гіі, і пе ра нес лі 

на воб раз Міт ра фа нуш кі. 

Вы свет лі ла ся, што спа да-

ры ня Пра ста ко ва (яго ма ту-

ля) — імідж мей кер, так бы 

мо віць, ад Бо га. Але ча му 

ўсе яе спро бы не да сяг ну лі 

мэ ты? Прос та для та го, каб 

ства рыць ча ла ве ку па зі тыў-

ны імідж, усё ж та кі па ві нен 

быць ней кі пад му рак, а на 

пус тым мес цы гэ та не ро-

біц ца. Мае вуч ні ана лі за ва лі, 

хто з ге ро яў у гэ тым тво ры 

хлу сіць, а хто ка жа праў ду, 

і вы свет лі ла ся, што не хлу-

сіць толь кі Ска ці нін. Прос та 

та му, што ў яго ня ма ў гэ тым 

па трэ бы.

Тэх ні кі ма ні пу ля цыі ў па-

во дзі нах пер са на жаў (яшчэ 

ад но па няц це з ме ды я а ду ка-

цыі) мож на вы ву чаць на пры-

кла дзе наступных тво раў: 

«Пун со выя вет ра зі» Аляк-

санд ра Гры на, «Мёрт выя 

ду шы» і «Рэ ві зор» Го га ля, 

«Баць кі і дзе ці» Тур ге не ва. 

На прык лад, мае вы ха ван цы 

прый шлі да вы сно вы, што 

Ба за раў, які ма ні пу люе ўсі-

мі людзь мі ва кол ся бе, сам 

глы бо ка ня шчас ны ча ла век. 

Я не зу сім з імі згод ная, але 

чу жое мер ка ван не трэ ба 

па ва жаць. Усе ге роі гэ та га 

ра ма на аказ ва юць псі ха ла-

гіч ны ціск ад но на ад на го. І 

вя лі кае зна чэн не ў ім ма юць 

дыя ло гі пер са на жаў.

Пры зна ём стве з «Мёрт-

вы мі ду ша мі» Мі ка лая Го-

га ля (гэ ты твор заў сё ды 

ўспры ма ец ца школь ні ка мі 

над звы чай скла да на) мы 

рэа лі зоў ва лі ву чэб на-да-

след чы пра ект «Ін фар ма-

цый ная пра сто ра гу берн-

ска га го ра да NN, ці го рад як 

ме ды я тэкст». Пра гу ля лі ся 

па ім ра зам з Чы чы ка вым: 

вы ву чы лі шыль ды на роз-

ных аб' ек тах цэнт раль най 

ву лі цы, тэ ат раль ную афі шу, 

мяс цо вую га зе ту, над піс на 

пло це «пра дам ду шу». Па-

гля дзе лі ўры вак з эк ра ні за-

цыі ра ма на 1984 го да. По-

тым бы ло за дан не зра біць 

цы тат ную ха рак та рыс ты ку 

Чы чы ка ва, па дзя ліць кры ні-

цы сцвяр джэн няў — чыя гэ-

та па зі цыя і ба чан не (аў та ра, 

са мо га Чы чы ка ва ці так пра 

ге роя ка жуць ін шыя). Ці не 

з'яў ля ец ца мер ка ван не пра 

ча ла ве ка, яко га ўсе ба чаць 

пер шы раз, ін тэр прэ та цы-

яй? На якіх пад ста вах яно 

ства ра ец ца? А да лей зна-

ём ства з ра ма нам пай шло 

ве ся лей.

Ала Ла зіц кая пад крэс-

лі вае: «Для мя не заў сё ды 

бы ло важ на пе ра ка наць 

дзя цей у тым, што кла сі кі, 

з тво ра мі якіх яны зна ё мяц-

ца на ўро ках лі та ра ту ры, не 

ней кія ка на ні за ва ныя асо бы. 

Іх твор часць за ста ец ца ак ту-

аль най па сён няш ні дзень, іх 

тво ры — пра нас, ме на ві та 

та му іх і лі чаць кла сі ка мі».

Са праўд ны 
па тры я тызм

Вы ха ваў чая ра бо та — 

га лаў ны боль для клас на га 

кі раў ні ка. Трэ ба кож ны ты-

дзень пра во дзіць ін фар ма-

цый ныя і клас ныя га дзі ны, 

скла даць іх пла ны. А ёсць 

яшчэ і та кія аба вяз ко выя да-

ты ў ка лен да ры, якія не маг-

 чы ма абы сці, на прык лад, 

2 кра са ві ка — Дзень яд нан ня 

на ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі. На 

кір ма шы пе да га гіч ных ідэй 

Еdсаmр Bеlаrus — 2019 пра-

па но ву на стаў ні цы анг лій-

скай мо вы з Ня свіж скай 

гім на зіі На тал лі КАТ ЧАН КІ 

па дзя ліц ца до све дам пра-

вя дзен ня ня сум най і не-

стан дарт най па тры я тыч най 

клас най га дзі ны, ка ле гі 

ўспры ня лі на «ўра».

— Я з'яў ля ю ся клас ным 

кі раў ні ком у 10 кла се. Мае 

вуч ні — лю дзі са сфар мі ра-

ва ным кру га гля дам, по гля-

да мі на жыц цё і ча ла ве чы-

мі каш тоў нас ця мі. Гэ та ўсё 

я ўліч ваю пры пла на ван ні 

вы ха ваў чай ра бо ты, — кан-

ста туе пе да гог. — У па чат ку 

кож най чвэр ці пра па ную ім 

спіс па тэн цый ных тэм для 

клас ных і ін фар ма цый ных 

га дзін, а яны па він ны ар гу-

мен та ваць свой вы бар. На-

прык лад, ці вар та пры свя-

чаць клас ную га дзі ну Між-

на род на му дню пе ра клад чы-

каў? Ад ной чы мне тэр мі но ва 

да вя ло ся ка рэк та ваць свае 

пла ны. 2 кра са ві ка — да та 

больш афі цы ёз ная, і трэ ба 

бы ло яе не як «ача ла ве чыць». 

Па тры я тызм не па ві нен быць 

штуч ным. Я ска за ла вуч ням: 

а да вай це ўя вім са бе, што да 

нас едуць гос ці з Ра сіі. Кра і-

на, ка неш не, мо жа быць лю-

бой: ад Аў стра ліі да Бра зі ліі. 

Га лоў нае — гэ та ўмен не су-

па стаў ляць. У той дзень да 

нас «еха лі» гос ці з Ра сіі. Але 

най перш за пы та ла ся: што 

нас аб' яд ноў вае? Клас дзе-

ліц ца на шэсць груп: кож ная 

ства рае ту рыс тыч нае агенц-

тва. За да ча — пры ду маць 

яму наз ву, каб у ёй бы лі 

толь кі бе ла рус кія сло вы.

Удзель н і  к і  Еdсаmр 

Bеlаrus — 2019 «за ня лі» 

мес ца вуч няў і пры ме ра лі іх 

ро лі на ся бе. «Тры пут нік», 

«Аль тан ка», «Хма ра чо сы», 

«Ка лі лас ка», «Ак са міт ны 

шлях», «Буль ба шы» — наз-

вы, якія яны пра па на ва лі. 

Да лей трэ ба бы ло пры ду-

маць сло ган (у вер ша ва най 

фор ме ці про зе) — адзін, 

мак сі мум два ска зы, але 

каб у іх бы лі сло вы, якія 

зра зу ме юць толь кі бе ла ру-

сы. «Хма ра чо сы не вод зяць 

за но сы і змя ня юць лё сы», 

«За ві тай це да нас у «Аль-

тан ку»: ча ка ем ад ран ку да 

ран ку», «Ва ла цу га, збі рай 

ва лі зу, а мы зро бім та бе ві-

зу» — ім пра ві за ва лі на ха ду 

пе да го гі.

Да лей трэ ба бы ло склас-

ці ту рыс тыч ны марш рут для 

гас цей: пра па на ваць пяць мес-

цаў на кар це і рас тлу ма чыць, 

ча му ме на ві та яны мо гуць 

за ці ка віць ра сі ян. За пра ша-

лі іх у бе ла рус кі Па рыж, Ко-

са ва, Ман го лію, Па лес ці ну і 

Ба лі, па згу шча нае ма ла ко 

ў Ра га чоў і на Бе лАЗ у Жо-

дзі на. На ступ ная за да ча — 

на кар міць да ра гіх гас цей 

і пра па на ваць ім стра вы 

на цы я наль най кух ні. «Вось 

гэ та яў ны пра бел у ве дах 

на шых дзя цей, — кан ста-

туе На тал ля Кат чан ка. — 

А ця пер па ду май це, што ім 

па ка заць з куль тур ных ім-

прэз — трэ ба за пра сіць у 

два мес цы. У ма іх вуч няў 

са мы па пу ляр ны быў Ку па-

лаў скі тэ атр, ку ды мы ха дзі лі 

на пя рэ дад ні... По тым кож-

ная гру па вы зна ча ла агенц-

тва, ідэі яко га ім най больш 

спа да ба лі ся».

Ліст 
май го пос пе ху

На стаў ні ца бія ло гіі 

Ушац кай ся рэд няй шко-

лы Воль га ЖЫТ КАЯ так-

са ма клас ны кі раў нік у сё-

мым кла се. Яна вы кла дае 

на дыс тан цый ным кур се 

«Стра тэ гіі ак тыў най ацэн-

кі» (АА) і са ма ак тыў на ўка-

ра няе но вую аду ка цый ную 

фі ла со фію на сва іх уро ках. 

Пры чым, як вы свет лі ла ся, 

не толь кі ў рам ках ву чэб ных 

за ня ткаў.

— Па ду ма ла, а ча му б не 

па спра ба ваць ука ра ніць ак-

тыў ную ацэн ку ў вы ха ваў чую 

дзей насць? Я раб лю стаў ку 

на на ступ ныя эле мен ты АА: 

мэ та вы зна чэн не, са ма ацэн-

ку і зва рот ную су вязь, пры-

чым не толь кі з вуч ня мі, але 

і з баць ка мі.

У па чат ку на ву чаль на га 

го да на ву чэн цы за паў ня юць 

кар ту са ма ацэн кі ву чэб ных 

да сяг нен няў, ку ды ўне се ны 

ўсе прад ме ты, што яны вы-

ву ча юць. Роз ны мі ко ле ра мі 

дзе ці па зна ча юць, які ма юць 

на строй на іх за сва ен не: 

чыр во ны — ко лер тры во гі,

жоў ты — ёсць праб ле мы 

і зя лё ны — усё доб ра. На-

прык лад, ма тэ ма ты ку мно гія 

вы дзя ля юць чыр во ным ко-

ле рам. Ня дзіў на, што гэ ты 

прад мет вы клі кае ў вуч няў 

тры во гу, та му што ў нас за год 

змя ні лі ся два на стаў ні кі ма тэ-

ма ты кі, і ў дзя цей на са мрэч

ёсць праб ле мы з яго за-

сва ен нем. Ад на дзяў чын ка 

чыр во ным ко ле рам па зна-

чы ла бе ла рус кую мо ву, дру-

гая — анг лій скую. Я іду да 

ка ле гі і вы свят ляю, у чым 

праб ле ма. Гэ та мо жа быць, 

на прык лад, ад сут насць псі-

ха ла гіч на га кан так ту з пе-

да го гам ці ней кая ін шая 

сха ва ная пры чы на. Ад ву чы-

лі ся пер шую чвэрць, і зноў 

рас фар боў ва юць кар ту — я 

гля джу, ці ёсць ды на мі ка. 

Хтось ці ад чыр во на га ко ле-

ру пры хо дзіць да зя лё на га, 

але бы вае і на ад ва рот. Збі-

ра ем ся ра зам і раз маў ля ем: 

я, баць кі вуч ня і на стаў нік-

прад мет нік. Так мы ро бім 

кож ную чвэрць. Сён ня мне 

ёсць пра што прад мет на 

раз маў ляць і на баць коў скіх 

схо дах, і на ін ды ві ду аль ных 

су стрэ чах з баць ка мі.

Так са ма дзе ці кож ную 

чвэрць за паў ня юць «Ліст 

май го пос пе ху». Там ёсць 

гра фа «Мая мэ та»... На пры-

кан цы чвэр ці «я бу ду ве-

 даць...», «бу ду ўмець...», 

«у мя не бу дзе...», «ха чу ў са бе 

вы ха ваць», «ха чу раз віць у 

са бе»... Дзе ці са мі ста вяць 

пе рад са бой мэ ту. Пры чым 

яна не аба вяз ко ва па він на 

быць звя за на з ву чо бай. На-

прык лад, ёсць у ма ім кла се 

сціп лая дзяў чын ка, якая са-

ро ме ец ца пад няць ру ку і ад-

ка заць, та му што ба іц ца, што 

ад на клас ні кі бу дуць смя яц ца, 

ка лі яна да пус ціць па мыл ку. 

Я пра па ную ёй: «Да вай па-

ста вім мэ ту: да кан ца чвэр-

ці я не бу ду ба яц ца пад няць 

ру ку». Пе рад ка ні ку ла мі на-

ву чэн цы ро бяць са ма ацэн ку: 

што ў іх атры ма ла ся доб ра, 

а што не атры ма ла ся зу сім, 

і ў якім кі рун ку трэ ба ру хац ца 

да лей. А пас ля ўсе ча ка юць 

ад мя не зва рот ную су вязь.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та дадзена 

ар га ні за та ра мі Еdсаmр 

Bеlаrus — 2019.
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РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже автомобиля 
VOLKSWAGEN CARAVELLE, принадлежащего 

ГВТУП «БЕЛВНЕШПРОМСЕРВИС»
Лот № 1. Легковой вагон VOLKSWAGEN CARAVELLE, кузов (рама) 
№ WV2ZZZ7HZBH019335, г. в. – 2010, цвет – серебристый металлик. 
Местонахождение: г. Минск, ул. Казинца, д. 2. Начальная цена с НДС – 
32 040,00 бел. руб. Задаток – 3 204,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона. 2. Оплатить стоимость Объекта в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента заключения сторонами договора купли-продажи. 3. Оплатить 
стоимость услуг и стоимость затрат Организатора аукциона на основании 
счета-фактуры в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013ё № 609, составляет 2 000,00 
белорусских рублей.

Аукцион состоится 26.12.2019 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 
Организатора аукциона ino.by.

Продавец: ГВТУП «БЕЛВНЕШПРОМСЕРВИС», 220099, г. Минск, 

ул. Казинца, д. 2, тел. 8 (017) 219-07-08. Организатор аукциона: РУП 
«Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсо-
мольская, 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по продаже имущества, принадлежащего ГВТУП 
«БЕЛВНЕШПРОМСЕРВИС», проводимом 26.12.2019. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 
до 12.00 и с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений 23.12.2019 в 11.00. Контактное 
лицо для осмотра Объекта – Андрон Анатолий Михайлович, тел. 8 (029) 
573-28-69.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-59 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Ала ЛА ЗІЦ КАЯ.

Воль га ЖЫТ КАЯ.

Знай сці фэй кі... у тво ры Гогаля
Як ме ды я а ду ка цыя ро біць ак ту аль най лі та ра тур ную кла сі ку

«Ша ноў ны ся бар, кум і даб ра дзей ... Спя ша ю ся, між 

ін шым, па ве да міць та бе, што пры ехаў чы ноў нік 

з за га дам агле дзець усю гу бер ню і асаб лі ва наш 

па вет. Я да ве даў ся пра гэ та ад са мых вер ных лю-

дзей, хоць ён прад стаў ля ец ца пры ват най асо бай. 

Па коль кі я ве даю, што за та бою, як за кож ным, 

ёсць граш кі, та му што ты ча ла век ра зум ны і не 

лю біш пра пус каць та го, што плы ве ў ру кі... Та му 

раю та бе быць асця рож ным, бо ён мо жа пры ехаць 

у кож ную га дзі ну, ка лі толь кі ўжо не пры ехаў і не 

жы ве дзе-не будзь ін ког ні та»... Усім вя до мыя гэ тыя 

рад кі з ле ген дар най ка ме дыі Мі ка лая Го га ля «Рэ ві-

зор», якія ў ста рэй ша га па ка лен ня ад ра зу вы клі ка-

юць усмеш ку. Але па спра буй це за ці ка віць лі та ра-

тур най кла сі кай пад лет каў! Ці па чы таць з імі яшчэ 

адзін твор гэ та га пісь мен ні ка — «Мёрт выя ду шы». 

У мно гіх пе да го гаў прос та апус ка юц ца ру кі. Але 

ў ды рэк та ра ся рэд няй шко лы № 2 го ра да Сто лі на 

Алы ЛА ЗІЦ КАЙ, якая вы кла дае ў шко ле рус кую 

мо ву і лі та ра ту ру, ёсць свае лай фха кі, які мі яна 

па дзя лі ла ся з ка ле га мі ў рам ках трэ цяй кан фе рэн-

цыі Еdсаmр Bеlаrus — 2019. Тэ ма яе май стар-кла са 

бы ла пры све ча на фар мі ра ван ню да след чых кам пе-

тэн цый праз срод кі ме ды я а ду ка цыі.

На тал ля КАТ ЧАН КА.На тал ля КАТ ЧАН КА.


