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(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».)

«БЫЦЬ 
МЕ ДЫ Я ПІСЬ МЕН НЫМ — 

ПРОС ТА!»
Пад лет каў за пра ша юць да ўдзе лу 

ў кон кур се «Ла ві фэйк»
Вось што вы бу дзе це ра біць, ка лі да ве да е це ся з ін-

тэр нэ ту, што сён ня ў 19.00 ка нец све ту? Па бя жы це ў 

кра му за па сац ца «да шы ра кам», су ха ра мі і ва дой? А, мо-

жа быць, сха ва е це ся ў склеп? Ка рот ка мет раж ны фільм 

«Ка нец све ту», які зняў вась мі клас нік Ва ра па еў скай ся-

рэд няй шко лы Па стаў ска га ра ё на Іван За ру ба, пе ра мог 

ле тась у кон кур се «Ла ві фэйк».

У лі ку пе ра-

мож цаў ака-

заў ся так са ма 

Мак сім Юдзян-

коў з Ус хо даў-

скай ся рэд няй 

шко лы Ма гі-

лёў ска га ра ё-

на, які больш як 

год «па ля ваў» 

у ін тэр нэ це на 

ін фар ма цый-

ных «ка чак»: 

пе  ра  ла  па  ц і ў 

не каль кі сот-

няў па ве дам лен няў, пе ра пра вя раў, па раў ноў ваў, вы ліч-

ваў...

А ў на мі на цыі «Гра фіч ныя і ін тэр ак тыў ныя ме дыя» 

пе ра ма га лі на ву чэн цы ся рэд няй шко лы № 20 з Ор шы, 

ства рыў шы ў са цы яль най сет цы «УКан так це» гру пу «Ва-

шы фэй кі ў на шых ру ках». Іх банк увесь час па паў ня ец ца 

но вы мі пры кла да мі — хіт ры ка мі мар ке то ла гаў, рэ кла ма-

даў цаў, ліс та мі і рас сыл ка мі па элект рон най по шце, якія 

ўтрым лі ва юць мност ва пры ваб ных пра па ноў, па мы лак, 

зной дзе ных у ву чэб ных да па мож ні ках і так зва ных «ра-

шэб ні ках».

Ці ка ва, хто ста не пе ра мож цам но ва га ме ды а ду ка цый-

на га кон кур су «Ла ві фэйк», старт яко му да ло Та ва рыст ва 

бе ла рус кай шко лы?

«Ты ву чань 8—11 кла са? Ты ба чыш, што лю дзі ка ля 

ця бе ве раць тэ ле ві за ру, пад да юц ца на ма ні пу ля цыі ў са-

цы яль ных сет ках, а мо жа, праз ін тэр нэт не ка га цку юць? 

Ты ве да еш, як ім да па маг чы? Та ды гэ ты кон курс для 

ця бе! Твой ме дыяпра ект, маг чы ма, да па мо жа тым, хто 

не кры тыч на ўспры мае ўсё, што ка жуць з эк ра на, не пра-

вя рае на дзей насць кры ніц ін фар ма цыі, не ўмее ад роз ніць 

фак ты ад мер ка ван няў, не ве дае спо са баў ма ні пу ля цыі 

з бо ку СМІ, трап ляе пад уплыў рэ клам ных хіт ры каў, не 

ра зу мее, што трэ ба аба ра няць свае пер са наль ныя да-

дзе ныя, не мо жа даць ра ды ін тэр нэт-тро лям ці тым, хто 

ў са цы яль ных сет ках здзе ку ец ца з ін шых...»

Та ва рыст ва бе ла рус кай шко лы пра па нуе пад лет кам 

вы пра ба ваць сі лы ў ро лі ме ды я мей ке ра і мэ ды я экс пер та 

і вы ка заць сваё мер ка ван не ў лю бым ме дый ным жан ры 

на тэ му «Быць ме ды я пісь мен ным — гэ та прос та!».

Кон курс пра ду гледж вае на ступ ныя 
на мі на цыі:

1. Муль ты ме дыя — аў дыё ці ві дэа: кліп, мі ні-фільм (не 

даў жэй шы за сем хві лін), ані ма цыя, се рыя сто рыз, на ву-

чаль ны ві дэа ро лік, пад каст, тэ ле- ці ра дыё пе ра да ча для 

школь на га тэ ле ба чан ня і г. д.

2. Гра фіч ныя ме дыя: ін фаг ра фі ка, фо та і фо та рэ пар-

таж, пла кат, ко мікс, і г. д.

3. Тэкс та выя ме дыя: лонг рыд, блог, пост (гру па ці ста-

рон ка) у са цы яль най сет цы, ар ты кул у школь най прэ се, 

жур на лісц кае рас сле да ван не, рэ пар таж і г. д.

4. Ін тэр ак тыў ныя ме дыя: гуль ня, квіз і г. д.

Пры няць удзел у кон кур се вель мі прос та. Па ду май, 

якія, на твой по гляд, ёсць праб ле мы ў ка ры стан ні пра дук-

цы яй мас ме дыя і пра па нуй, як мож на ад ну з іх вы ра шыць. 

Вы бе ры ме дый ны жанр і на мі на цыю, якія най больш ад па-

вя да юць па стаў ле най за да чы і тва ім умен ням ства раль-

ні ка. Але па мя тай, што ін фар ма цыя для ба бу лі і сяб ра 

па він на быць па да дзе на па-роз на му.

Пры ства рэн ні ме ды яп ра ек та трэ ба пры трым лі вац ца 

жур на лісц кай эты кі і стан дар таў, па ва жаць аў тар скія 

пра вы. Да слаць пра ект ці спа сыл ку на яго не аб ход на 

на ад рас mеdіаkоnkurs2020@gmаіl.соm са сва ім проз-

ві шчам у тэ ме ліс та і на мі на цы яй (на прык лад: Са ша 

Ка ва ле віч_ Муль ты ме дыя).

Да ўдзе лу ў кон кур се за пра ша юц ца пад лет кі ва ўзрос-

це ад 14 да 18 га доў. Ра бо ты пры ма юц ца да 15 кра са ві ка. 

Па жа да на вы ка наць іх на бе ла рус кай мо ве. Ацэнь ваць 

пра ек ты і вы зна чаць пе ра мож цаў бу дзе пра фе сій нае 

жу ры. Цы ры мо нія ўзна га родж ван ня пе ра мож цаў ад бу-

дзец ца ў маі ў Мін ску. Матэрыялы падрыхтавала На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЧА МУ 
НЕ КА РЭ ЛЮ ЮЦЬ 
АД ЗНА КІ

Но выя па ды хо ды да вы ні-

ко вай атэс та цыі на ву чэн цаў 

агу чы ла ў сва ім вы ступ лен ні 

на ка ле гіі і ды рэк тар ста ліч-

най гім на зіі № 1 імя Фран-

цыс ка Ска ры ны На тал ля 

БУШ НАЯ:

— Кож ны пе да гог усве-

дам ляе, што зме ны па він ны 

ад быц ца, хоць аб са лют на 

зра зу ме ла, што да іх трэ ба 

сур' ёз на і ўзва жа на рых та-

вац ца: пра вя дзен не су ме-

шча ных эк за ме наў — спра-

ва ня прос тая. Сён ня цэнт-

ра лі за ва нае тэс ці ра ван не, 

фар мат яго пра вя дзен ня, 

змест за дан няў усі мі на мі 

ўспры ма юц ца як тры ва лая 

тра ды цыя. Змест тэс таў не 

вы хо дзіць за ме жы школь-

най пра гра мы. Як на стаў нік 

ма тэ ма ты кі, які пра цуе ў вы-

пуск ным кла се, ка жу пра гэ-

та з поў най ад каз нас цю. Ра-

зам з тым вар та ад зна чыць, 

што па ды хо ды да вы ні ко вай 

атэс та цыі вы пуск ных кла саў, 

на су пе рак за па тра ба ва най 

ча сам ды на міч нас ці ўсіх 

пра цэ саў, за ста ва лі ся ня-

змен ныя ўжо да стат ко ва 

доў га. У су вя зі з гэ тым уз-

ні кае цал кам за ка на мер-

нае пы тан не: а ці трэ ба 

змя няць тую сіс тэ му, якая 

ўжо скла ла ся і зра зу ме лая 

ўсім пе да го гам?

Прак ты ка па каз вае, 

што трэ ба. Спаш лю ся на 

во пыт пра вя дзен ня вы ні ко-

вай атэс та цыі на ву чэн цаў 

на пры кла дзе прад ме та, 

які мне блі жэй шы за ўсё. 

Эк за ме на цый ная ра бо та 

па ма тэ ма ты цы за курс 

ся рэд няй шко лы ўклю чае 

ў ся бе дзе сяць за дан няў і 

доў жыц ца пяць га дзін. Тэст 

па ма тэ ма ты цы — 32 за дан-

ні, з які мі трэ ба спра віц ца 

за тры га дзі ны. Пры гэ тым 

школь ны эк за мен пра во-

дзіц ца па ад кры тых тэкс тах, 

да ступ ных для на ву чэн цаў 

да па чат ку эк за ме ну, а кан-

крэт ны змест за дан няў ЦТ 

абі ту ры ент ба чыць толь кі 

не па срэд на пад час іс пы ту. 

Та му ча каць адэ кват най ка-

рэ ля цыі ад знак у шко ле і на 

ЦТ аб' ек тыў на не вы па дае.

Яшчэ адзін прык лад. Па 

рус кай або бе ла рус кай мо-

ве за курс ба за вай шко лы 

на ву чэн цы пі шуць дык-

тоў ку, за курс ся рэд няй 

шко лы — пе ра каз, а пры 

па ступ лен ні — тэст. Зу сім 

роз ныя фор мы, якія па-

тра бу юць роз ных ме та даў 

пад рых тоў кі і аба пі ра юц ца 

на роз ныя сіс тэ мы ацэнь-

ван ня вы ні каў ву чэб най 

дзей нас ці.

Вя до ма, мож на ка заць 

пра роз на ба ко вае раз віц цё 

на ву чэн цаў. Але той факт, 

што гэ та пры во дзіць да іх 

пе ра груз кі, не вы клі кае су-

мнен няў. Та му сён ня мы на-

зі ра ем пэў ную су пя рэч насць 

па між іс ну ю чай сіс тэ май 

вы ні ко вай атэс та цыі і не аб-

ход нас цю зні зіць ву чэб ную 

на груз ку на на ву чэн цаў, 

за ха ваў шы і на ват па мно-

жыў шы якасць іх ве даў. Каб 

атры маць но вы ім пульс для 

да лей ша га раз віц ця, гэ тую 

су пя рэч насць трэ ба бу дзе 

на шай сіс тэ ме аду ка цыі 

вы ра шыць. Адзі ныя зра-

зу ме лыя па тра ба ван ні да 

вы ні ко вай атэс та цыі, лі чу, 

зні муць пэў нае не па ра зу-

мен не ў ацэн цы ву чэб ных 

да сяг нен няў на ву чэн цаў і з 

бо ку баць коў вуч няў.

СА МЫЯ КАШ ТОЎ НЫЯ 
МЕТ РЫ

Між ін шым, ужо ле тась 

сіс тэ ма ЦТ зве да ла знач ныя 

зме ны, у пры ват нас ці змя ні-

ла ся сіс тэ ма пад лі ку ба лаў, 

на лі ча ных за вы ка нан не 

тэс ту. Ар га ні за та ры ЦТ за-

пэў ні ва юць, што іх мэ та — 

ука ра нен не ме то ды кі, якая 

б не ран жы ра ва ла абі ту-

ры ен таў, а да ва ла ацэн ку 

ве даў у аб са лют най ве лі-

чы ні, гэ та зна чыць, ста-

ла б больш аб' ек тыў ная. 

Ра ней шая рэй тын га вая ме-

то ды ка ві да воч на не да зва-

ля ла су па ста віць уз ро вень 

ве даў, пра дэ ман стра ва ных 

абі ту ры ен там на ЦТ, з яго 

школь ны мі ве да мі. Да та го ж 

но вая ме то ды ка лік ві дуе псі-

ха ла гіч ны бар' ер, які ўзні каў 

у абі ту ры ен таў пас ля атры-

ман ня ніз кіх ба лаў. На прык-

лад, 10 ба лаў на ЦТ — гэ та 

не рэ аль ны ўзро вень ве даў 

абі ту ры ен та, а яго рэй тын-

га вая ацэн ка за вы ка нан не 

кан крэт на га тэс та, — так 

тлу ма чы лі прад стаў ні кі РІКВ 

но ва ўвя дзен не, ад каз ва ю чы 

на кры ты ку, што аб ры ну ла ся 

на іх пас ля зда чы абі ту рыен -

та мі рэ пе ты цый на га тэс ці ра-

ван ня.

Між ін шым, ад маў лен не 

ад рэй тын га вай шка лы ад-

ра зу ад бі ла ся на ба лах, якія 

абі ту ры ен ты атры ма лі: вы-

свет лі ла сяя, што пе ра адо-

лець 50-баль ную план ку — 

ця пер не праб ле ма. А вось 

на браць больш за 75 ба лаў 

па-ра ней ша му скла да на. 

А пас ля зда чы ЦТ і атры ман-

ня сер ты фі ка таў пы тан няў 

у абі ту ры ен таў і пе да го гаў 

ста ла яшчэ больш.

— Ёсць мер ка ван не, што 

но вая ме то ды ка не да ацэнь-

вае доб ра пад рых та ва ных 

абі ту ры ен таў. Лі чу гэ та мер-

ка ван не не ка рэкт ным, — ка-

мен та ваў вы ні кі ЦТ 2019 го-

да ды рэк тар Рэс пуб лі кан-

ска га ін сты ту та кант ро лю 

ве даў Юрый МІК СЮК. — 

Пас ля 70—75 ба лаў, што 

ра ней шая, што но вая ме то-

ды ка да е ад ноль ка вы вы нік. 

Тыя, хто па ка заў леп шыя 

ве ды, бу дуць мець і вы шэй-

шыя ба лы. Шка ла пад лі ку 

ба лаў не з'яў ля ец ца лі ней-

най. Мож на трак та ваць гэ та 

з пунк ту гле джан ня спор ту: 

апош нія мет ры пе рад фі-

ні шам са мыя каш тоў ныя. 

І су мнен няў у эфек тыў нас ці 

і аб' ек тыў нас ці но вай сіс тэ-

мы пад лі ку ба лаў не па він на 

быць ні ў абі ту ры ен таў, ні ў 

іх баць коў, на стаў ні каў або 

рэ пе ты та раў.

— Но вая ме то ды ка бы ла 

ўве дзе ная не для штуч най 

дэ ман стра цыі рос ту доб рых 

ад знак, а для на стаў ні ка, каб 

ён мог пра ца ваць над якас-

цю аду ка цыі. Ця пер кож ны 

пед ка лек тыў мо жа па раў-

наць, якая бы ла ў абі ту ры-

ен та ад зна ка ў шко ле і які 

вы нік ён па ка заў на ЦТ, і 

пры не су па дзен ні, на пэў-

на, за ду ма ец ца: ча му та кое 

ад бы ло ся? — пад крэс лі вае 

Ігар Кар пен ка. — Но вая ме-

то ды ка за кра ну ла і ін сты-

тут рэ пе ты тар ства. Аду ка-

цыя — не сфе ра па слуг! Не 

рэ пе ты та ры, а шко ла па він-

на да ваць на ву чэн цу ве ды, 

пра ду гле джа ныя ву чэб най 

пра гра май, якія бу дуць не-

аб ход ныя яму ў жыц ці. Без 

роз ных ка мер цый ных струк-

тур і да плат.

СТАЦЬ СТУ ДЭН ТАМ 
УСЁ ПРА СЦЕЙ

Па коль кі сі ту а цыя ў воб-

лас ці ніз кіх і ся рэд ніх ба лаў 

пас ля пе ра хо ду на но вую сіс-

тэ му пад лі каў сур' ёз на змя-

ні ла ся, усе ча ка лі, што па-

вы сяц ца і мі ні маль ныя пра-

хад ныя па ро гі, але гэ та га не 

ад бы ло ся. Шчы ра ка жу чы, 

і ра ней па ро га выя зна чэн ні 

ў 10-15 ба лаў, а тым больш 

у сем ба лаў па ста баль най 

шка ле вы клі ка лі ў пе да го-

гаў гор кую ўсмеш ку. А ка-

лі ця пер ба лы на ЦТ мож на 

су па стаў ляць са школь ны мі 

ад зна ка мі, атрым лі ва ец ца 

ўво гу ле вель мі сум ная сі-

туа  цыя. Да стат ко ва ра шыць 

лі та раль на два-тры за дан ні з 

тэс та, і ты ўжо мо жаш прэ-

тэн да ваць на за па вет ны сту-

дэнц кі бі лет.

— Па на шых да ку мен-

тах, тэр мін дзе ян ня сер ты-

фі ка таў цэнт ра лі за ва на га 

тэс ці ра ван ня скла дае два 

га ды, — удак лад ніў Юрый 

Мік сюк. — І ў абі ту ры ен таў 

ёсць пра ва не зда ваць ЦТ, а 

ска рыс тац ца ле таш ні мі сер-

ты фі ка та мі. У вы пад ку ка лі б 

мы пе ра гле дзе лі мі ні маль-

ныя па ро гі ў бок па вы шэн ня, 

хтось ці мог бы апы нуц ца за 

бор там пры ём най кам па ніі.

Ён па абя цаў, што на ле-

та мі ні маль ныя па ро гі па вы-

сяц ца, але гэ та бу дзе зроб-

ле на пас ля ана лі зу вы ні каў 

абі ту ры ен таў 2019 го да. 

Дык ці па вы сяц ца пра хад-

ныя па ро гі для ма ла дых 

лю дзей, якія бу дуць штур-

ма ваць ВНУ ў 2020 го дзе, 

або ўсё за ста нец ца па-

ра ней ша му?

Пад час круг ла га ста-

ла, які прай шоў ня даў на 

ў Бел ТА, на чаль нік га-

лоў на га ўпраў лен ня 

пра фе сій най аду ка цыі 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

Сяр гей КАС ПЯ РО ВІЧ 

па ве да міў, што змя нен-

не па ро га вых зна чэн няў 

ба лаў ЦТ зноў не пла ну-

ец ца.

— Пер шы ва ры янт, вы-

не се ны на аб мер ка ван не і 

раз гляд, — па кі нуць па ро-

га выя зна чэн ні на ўзроў ні 

мі ну ла га го да, дру гі — па-

вя лі чыць іх, трэ ці — зу-

сім ану ля ваць. Пры гэ-

тым ану ля ван не па ро га вых 

зна чэн няў ні ў якім ра зе не 

вар та рас цэнь ваць як ад-

кры ты ўва ход у сіс тэ му вы-

шэй шай аду ка цыі. Яно пра-

ду гледж вае толь кі тое, што 

вы ключ на кон курс ная сі туа -

цыя бу дзе вы зна чаць тых, 

хто па сту піць, — рас тлу ма-

чыў Сяр гей Кас пя ро віч. — 

У вы ні ку з улі кам тых ры-

зык і па зі тыў ных мо ман таў, 

якія пры сут ні ча юць пад час 

рэа лі за цыі кож на га з гэ тых 

ва ры ян таў, бы ло пры ня та 

па пя рэд няе ра шэн не аб 

за ха ван ні па ро га вых зна-

чэн няў на ўзроў ні мі ну ла-

га го да.

«Пы тан ні пры ёму за кра-

на юць вя лі кую коль касць 

гра ма дзян. Та му лю бое 

дзе ян не па він на быць асэн-

са ва на і сур' ёз на ўзва жа на. 

Та кая ар гу мен та цыя як раз і 

ляг ла ў асно ву та го, што на 

бя гу чы мо мант мы схі ля ем-

ся да за ха ван ня па ро га ва га 

зна чэн ня на ўзроў ні мі ну-

ла га го да», — падкрэсліў 

на чаль нік га лоў на га ўпраў-

лен ня.

Ду май га ла войДу май га ла вой ПРЫ ЁМ НАЯ КАМ ПА НІЯ: 
ДА ЧА ГО РЫХ ТА ВАЦ ЦА?
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