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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Уя вi це са бе, што вы прый-

шлi на ра бо ту, а ў на стаў нiц кай вас 

iг на ру юць усе ка ле гi, вы звяр та-

е це ся да iх, а яны дэ ман стра тыў-

на ад ва роч ва юц ца цi ады хо дзяць. 

Што вы ад чу е це? — пра па нуе 

спра е цы ра ваць сi ту а цыю на ся бе 

Ма ры на Са снi на. — Кож нае дзi ця 

мае пра ва ад чу ваць ся бе ў шко-

ле ў бяс пе цы, i пе да го гi па вiн ны 

ўзяць на ся бе за гэ та ад каз насць. 

За да ча да рос лых — свое ча со ва 

за ўва жыць, умя шац ца i вы ра шыць 

сi ту а цыю з бу лiн гам. Са мi вуч нi 

та ко га зра бiць нi ко лi не змо гуць. 

Але гэ та ў сi лах клас на га кi раў нi ка 

цi iн ша га пе да го га, якi ка рыс та-

ец ца ў школь нi каў аў та ры тэ там. 

Па вер це, на ват хат нi гвалт мо жа 

на нес цi менш шко ды, чым бу лiнг 

у шко ле.

У гра мад стве iс нуе мер ка ван не, 

што дзi ця цi «трэ ба праз усё прай сцi, 

та кiя сi ту а цыi за гар тоў ва юць, вы-

рас це — бу дзе му жы ком». Яму ка-

жуць: «Не да нось», «Спраў ляй ся 

сам». Але бу лiнг не за гар тоў вае. 

Шэ раг да сле да ван няў па ка за лi, 

што лю дзi, якiх у дзя цiн стве цка-

ва лi, больш схiль ныя ў ма ла дым 

уз рос це да су iцы ду, тры вож ных 

рас строй стваў i дэ прэ сiй. У iх за-

нi жа ная са ма ацэн ка, а iх па спя хо-

васць у шко ле мо жа па чаць моц на 

«куль гаць».

Як пра вi ла, бу лiнг пра яў ля ец ца 

ў дру гiм—сё мым кла сах. Гэ та той 

уз рос та вы пе ры яд, ка лi дзе цi ву-

чац ца ўза е ма дзей нi чаць у ка лек-

ты ве, вы зна ча юць, дзе iх мес ца, 

якiя ро лi яны мо гуць пры ме раць 

на ся бе.

— Час та цка ван не рас па чы-

на ец ца ме на вi та ў па чат ко вых 

кла сах, ка лi яшчэ не вы пра ца-

ва лi ся ней кiя са цы яль ныя нор-

мы i пра вi лы. Дзе цi, як пра вi-

ла, раў ня юц ца на на стаў нi ка, 

ён для iх — важ ная асоба. Але 

зда ра ец ца, што са мi на стаў нi кi, 

на ўмыс на цi не на ўмыс на, пра-

ва ку юць бу лiнг, — па пя рэдж вае 

Ма ры на Са снi на. — На прык лад, 

ка лi ў кла се з'яў ля ец ца ня зруч-

ны цi за над та ак тыў ны ву чань, 

пе да гог мо жа ска заць: «Праз яго 

ўсе па каз чы кi кла са знi жа юц ца, 

ён нас тар мо зiць». Што чу юць у 

гэ ты мо мант яго ад на клас нi кi? 

Што Iва но ва, Пят ро ва, Сi да ра-

ва трэ ба з гру пы вы гнаць. Мiж 

iн шым, пры на леж насць да яе — 

ад на з на шых ба за вых па трэб. 

Нам вель мi страш на апы нуц ца 

ў iза ля цыi.

Ка лi ў шко ле ад бы ва ец ца цка-

ван не, па ку туе не толь кi яго ах-

вя ра, але i свед кi, якiя на зi ра юць 

i нi чо га не ро бяць, каб спы нiць. 

I вi на ва тыя заў сё ды так са ма ўсе, 

i на стаў нi кi ў тым лi ку. А дзi ця цi 

важ на ра зу мець, што яно не ад но, 

што яму ёсць да ка го звяр нуц ца па 

пад трым ку.

ЗА БЫЦ ЦА 
ПРА ЎСIХ

Стар шы вы клад чык Бе ла-

рус ка га дзяр жаў на га пе да га гiч-

на га ўнi вер сi тэ та iмя М. Тан ка 

i на ву ко вы су пра цоў нiк РНПЦ 

псi хiч на га зда роўя На тал ля 

ГРЭ БЕНЬ ка ля пя цi га доў вы ву-

чае сi ту а цыю з бу лiн гам у бе ла-

рус кiх шко лах.

У сваё апош няе да сле да ван не 

яна ўклю чы ла тры мiн скiя шко-

лы — пяць кла саў, у якiх ву чыц ца 

150 ча ла век. Па вод ле яе звес так, 

псi ха ла гiч нае цка ван не ў на ву-

чаль ных уста но вах да мi нуе над 

фi зiч ным. I толь кi 7 пра цэн таў 

тых, хто цкуе, га то выя пры знац-

ца, што яны сiс тэ ма тыч на пра яў-

ля юць агрэ сiю або зне ва жа юць 

iн шых.

Хлоп цы кры ху час цей цер-

пяць ад бу лiн гу, чым дзяў ча ты, 

але роз нi ца ня знач ная. «Ка лi мне 

трэ ба iс цi ў шко лу, у мя не псу-

ец ца на строй», «у кла се нi ко му 

да мя не ня ма спра вы», «у мя не 

ня ма са праўд ных сяб роў», «ма ру 

хут чэй скон чыць шко лу i за быц ца 

пра ўсiх», «бы лi вы пад кi, ка лi ад-

на клас нi кi пса ва лi мае аса бiс тыя 

рэ чы», «не ка то рыя з iх звяр та юц-

ца да мя не па мя нуш цы», «не ка-

то рыя з ад на клас нi каў мо гуць мя-

не штурх нуць цi ўда рыць», «бы лi 

сi ту а цыi, ка лi ад на клас нi кi па-

гра жа лi мне», — пры зна юц ца 

дзе цi.

Апы тан не па ка за ла: 68 пра-

цэн таў пад лет каў за зна юць бу лiнг 

час ад ча су, 17 пра цэн таў — нi ко лi 

i 14 пра цэн таў — па ста ян на.

Але бу лiнг — гэ та не заў сё ды 

агрэ сiя. Пад ле так мо жа ад чу ваць 

агi ду, па гард лi васць у ад но сi нах 

да ад на клас нi ка. Гэ та iн шая эмо-

цыя, але яна — так са ма пра ява 

бу лiн гу. А вось вы ка ры стан не мя-

нуш кi мо жа быць i не аб ра зай, 

а толь кi эле мен там суб куль ту ры: 

усё за ле жыць ад та го, як ста вiц-

ца да яе пад ле так, цi вы клi кае 

яна ў яго эма цы я наль ныя пе ра-

жы ван нi.

ШУ КАЙ 
ДА РОС ЛА ГА!

Не кож ны школь нiк ве дае, што 

ме на вi та з'яў ля ец ца гвал там, як 

трэ ба дзей нi чаць у па доб ных сi-

ту а цы ях, да ка го i ка лi звяр тац ца. 

Але га лоў нае, не ўсе ўпэў не ныя, 

што iх зва ро ты бу дуць ус пры ня тыя 

сур' ёз на i да рос лыя яшчэ больш 

не ўсклад няць сi ту а цыю. Вя до ма, 

ад бi ва ец ца i цiск агуль на вя до мых 

стэ рэа ты паў кштал ту «ах вя ра час-

та са ма вi на ва тая», «ка лi скар дзiц-

ца, зна чыць, ён сла бы, да нос чык, 

шас цёр ка i гэ так да лей»...

— Пер шае пра вi ла — шу кай 

да рос ла га, якi та бе да па мо жа. Не 

па чуў адзiн — звяр нi ся да iн ша га 

цi да нас! — ра iць спе цы я лiст 

Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра псi-

ха ла гiч най да па мо гi Эмi лiя БУ-

РА ЧЭЎ СКАЯ. — Наш тэ ле фон 

га ра чай лi нii +375 17 300 1006. 

Ка заць праў ду i па ве дам ляць 

пра вы пад кi за па лох ван ня i пе-

ра сле ду — гэ та акт ад ва гi. Ёсць 

роз нi ца па мiж да но сам i аба ро-

най жыц ця i год нас цi сва ёй або 

свай го сяб ра.

За цi каў ле насць у вы ра шэн нi 
кан флiк таў па вiн ны пра яў ляць у 
пер шую чар гу на стаў нi кi i ад мi-
нiст ра цыя школ. Ме на вi та ў iх па-
вi нен быць дак лад ны ал га рытм 
дзе ян няў, як спы нiць гвалт, ака-
заць да па мо гу па цяр пе ла му, да-
ку мен таль на за фiк са ваць факт, 
ра за браць сi ту а цыю з на ступ ным 
яе вы ра шэн нем, пад тры маць усiх 
удзель нi каў кан флiк ту, у тым лi ку 
крыў дзi це ля i све дак. Як па каз вае 
прак ты ка, умя шан не да рос лых мо-
жа спы нiць здзе кi над вуч ня мi на 
ко ра нi.

— У сi ту а цыi бу лiн гу дзi ця транс-
люе тыя нор мы па во дзiн, якiя да-
пу шчаль ныя ў ка лек ты ве, дзе яно 
зна хо дзiц ца. Атрым лi ва ец ца, што 
на ват ка лi мы пры бя ром з кла са 
агрэ са ра аль бо ах вя ру, iх мес ца 
зой ме нех та iн шы. Та му што гэ тая 

сiс тэ ма дыс функ цы я наль ная i да-

зва ляе так ся бе па во дзiць, — па пя-

рэдж вае псi хо лаг. — Праб ле ма не 

ў кан крэт ным вуч нi, а ў тым, што 

так па во дзiць ся бе з ад на клас нi ка-

мi лi чыц ца да пу шчаль ным.

Для мя не гэ та дра ма тыч ная сi-

ту а цыя, ка лi ты пры хо дзiш у шко-

лу, вя дзеш з пе да го га мi раз мо ву 

пра каш тоў нас цi, а яны раз маў-

ля юць ад но з ад ным на iн шыя тэ-

мы. А по тым рап там уклю ча юц ца 

i па чы на юць рас каз ваць: «А вось 

мы зма га ем ся з дзi цем, i ўсё бес-

па спя хо ва...» Гэ та зна чыць, дэ ман-

стру юць па во дзi ны, у якiх па пра ка-

юць сва iх вуч няў. I да сту кац ца, да-

вес цi да iх, што дзе цi гля дзяць на 

на стаў нi каў, ка пi ру юць iх ма дэль 

па во дзiн, вель мi праб ле ма тыч на. 

Пэў ная част ка на стаў нi каў не ра-

зу мее, што та кое гвалт, год насць, 

каш тоў нас цi i аса бiс тыя ме жы...

Кан суль тант па пы тан нях аба-

ро ны пра воў дзi ця цi прад стаў-

нiц тва Дзi ця ча га фон ду ААН 

(ЮНI СЕФ) у Бе ла ру сi Ма ры на 

АНА НЕН КА па ве да мi ла, што для 

бе ла рус кiх дзя цей, якiя за зна лi 

га нен нi, ад кры та бяс плат ная круг ла -

су тач ная тэ ле фон ная лi нiя. Па тэ-

ле фа на ваў шы на ну мар 8 801-

100-16-11, яны мо гуць ана нiм на 

рас ка заць пра сваю праб ле му 

спе цы я лiс там i атры маць да па-

мо гу. Кан суль тан ты мак сi маль-

на iмк нуц ца пе ра ка наць дзя цей, 

якiя тэ ле фа ну юць, у тым, што да 

сi ту а цыi лепш за ўсё пры цяг нуць 

спе цы я лiс таў (ка лi зва рот звя за ны 

з фак там гвал ту), да рос лых (ка лi 

га вор ка iдзе пра бу лiнг у шко ле) i 

пад каз ва юць па трэб ныя кан так ты 

i ад ра сы.

Так са ма Ма ры на Ана нен ка 

па ра i ла звяр нуць ува гу на сайт 

kids.pomogut.by, дзе не толь-

кi дзе цi, але i да рос лыя мо гуць 

знай сцi ка рыс ную iн фар ма цыю. 

Ён змя шчае па ра ды, як зра бiць 

ста сун кi ў сет цы бяс печ ны мi, 

аба ра нiць ся бе ад кi бер бу лiн гу, 

сек су аль най экс плу а та цыi i iн шых 

фор маў гвал ту. Дру гая важ ная 

функ цыя — да па мо га праз чат 

дзе цям, якiя па цяр пе лi ад гвал ту 

ў iн тэр нэ це, а так са ма iх баць кам. 

Што дня з 8.00 да 20.00 у ан лайн-

рэ жы ме мож на за даць пы тан нi 

на ўмо вах ана нiм нас цi. Ад ка зы 

да юць пра фе сiй ныя псi хо лаг i 

юрыс ты.

* * *
Пакуль што ў бе ла рус кiм за ка-

на даў стве ня ма па няц ця бу лiн гу i 

кан крэт най ад каз нас цi за цка ван-

не. Ад нак у шэ ра гу за ко наў згад-

ва юц ца пры кме ты, якiя трап ля юць 

пад вы зна чэн не бу лiн гу, та му пры-

цяг нуць агрэ са ра да ад каз нас цi 

ўсё ж та кi мож на.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Фо та з ад кры тых кры нiц 

і арганізатараў.

ШКОЛЬ НЫ ГВАЛТ: 
АДЗIН СУ ПРАЦЬ УСIХ

ШТО РА БIЦЬ БАЦЬ КАМ?

1. Па спра буй це па га ва рыць 

з сы нам цi дач кой, вы свет лi-

це пад ра бяз нас цi бу лiн гу (хто 

здзяйс няе цка ван не, пры якiх 

аб ста вi нах, у чы ёй пры сут нас-

цi, дзе ў iн тэр нэ це раз ме шча ны 

аб раз лi выя вы па ды).

2. Звяр нi це ся да клас на га кi-

раў нi ка, у са цы яль на-псi ха ла-

гiч ную служ бу, ад мi нiст ра цыю 

ўста но вы аду ка цыi.

3. Па гу та ры це з крыў дзi це-

лем i яго баць ка мi. Ад iх па во-

дзiн (пры знан ня, не пры знан ня 

вi ны, жа дан ня пры нес цi пра-

ба чэн нi, кам пен са ваць пры чы-

не ную шко ду) за ле жаць ва шы 

да лей шыя дзе ян нi. Гэ тым мож-

на аб ме жа вац ца, ка лi пе да го гi 

i ад мi нiст ра цыя на ву чаль най 

уста но вы ра зу ме юць праб ле-

му, пра цу юць як з агрэ са рам, 

так i з кла сам, а баць кi крыў-

дзi це ля iмк нуц ца мi нi мi за ваць 

на ступ ствы.

КУ ДЫ МОЖ НА 
ЗВЯР НУЦ ЦА ЯШЧЭ?

1. Ва ўпраў лен не (ад дзел) 

аду ка цыi мяс цо ва га вы кан ка-

ма цi ад мi нiст ра цыi ра ё на ў го-

ра дзе.

2. Да ўчаст ко ва га мi лi цы я-

не ра.

3. У пра ку ра ту ру, на прык лад, 

у вы пад ку на ня сен ня дзi ця цi ця-

лес ных па шко джан няў.

4. У На цы я наль ную ка мi сiю 

па пра вах дзi ця цi.

5. У ор га ны апе кi i па пя чы-

цель ства.

6. У суд, ка лi ў да чы нен нi да 

дзi ця цi здзейс не на зла чын ства. 

Суд раз гля дае кры мi наль ныя 

спра вы аб на ўмыс ным на ня-

сен нi лёг ка га ця лес на га па-

шко джан ня (ар ты кул 155 КК), 

па клё пе (ар ты кул 188 КК), аб-

ра зах (ар ты кул 180 КК).

ЯК ЗРА ЗУ МЕЦЬ, ШТО ДЗI ЦЯ СТА ЛА АХ ВЯ РАЙ БУ ЛIН ГУ?

1. Яно не хо ча iс цi ў шко лу. Пра пус кае за ня ткi, рэз ка па гор шы ла ся 

па спя хо васць.

2. Звяр нi це ўва гу на яго по зу: уцяг ну тая ў пле чы га ла ва, згорб ле-

ная спi на, апу шча ны пад ба ро дак... Ка лi ра ней та ко га не на зi ра ла ся, 

вар та па цi ка вiц ца спра ва мi ў шко ле.

3. Скар гi на мiг рэ нi, боль у жы ва це. Яны мо гуць быць вы клi ка ны 

стрэ сам i стра хам су тык нуц ца з крыў дзi це ля мi.

4. Час та дзi ця вяр та ец ца да до му з сi ня ка мi, у бруд ным цi са пса-

ва ным адзен нi.

5. За мкнё насць. Ра ней га вар кое, яно рэз ка зра бi ла ся маў чу ном. 

Сы хо дзiць у ся бе.

6. Знi ка юць аса бiс тыя рэ чы — сшыт кi, пад руч нi кi, адзен не, гро-

шы.

7. Дзi ця вы да лi ла акаў нты ў сац сет ках. Маг чы ма, та кiм чы нам яно 

спра буе аба ра нiц ца ад кi бер бу лiн гу.

Бу лiнг — не заў сё ды агрэ сiя. 
Пад ле так мо жа ад чу ваць 
агi ду, па гард лi васць 
у ад но сi нах да ад на клас нi ка. 

«Ёсць роз нi ца па мiж да но сам 
i аба ро най жыц ця i год нас цi 
сва ёй або свай го сяб ра».

Для бе ла рус кiх дзя цей, 
якiя за зна лi га нен нi, ад кры та 
бяс плат ная круг ла су тач ная 
тэ ле фон ная лi нiя па ну мары 
8 801-100-16-11.


