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БАЦЬ КІ І ДЗЕ ЦІ 6 лютага 2020 г.

Вы бу доў ваць бес кан флікт-

ныя ста сун кі з ма лы мі, ра-

зу мець ма ты вы іх па во дзін, 

ства раць умо вы для змяс-

тоў най су мес най дзей нас ці... 

Гэ ты мі і ін шы мі на вы ка мі 

шчас лі ва га ся мей на га жыц-

ця ма мы і та ты мо гуць ава-

ло даць у баць коў скіх уні вер-

сі тэ тах, якія па він ны з'я віц ца 

ва ўсіх шко лах Бе ла ру сі. 

Маг чы ма, з ча сам мож на 

бу дзе па зба віц ца ад са мых 

га лоў ных, на дум ку баць коў, 

«дзі ця чых» праб лем: ля но-

ты, кам п'ю тар най і ін тэр нэт-

за леж нас ці і не па ра зу мен ня 

з баць ка мі.

Во пыт і ін ту і цыя — 
на ша ўсё?

Пра гра ма для на ву чан ня баць-

коў бы ла рас пра ца ва на ў Бе ла-

рус кім дзяр жаў ным пе да га гіч ным 

уні вер сі тэ це (БДПУ). Ства ра ла ся 

яна не на пус тым мес цы, а аба пі-

ра ючыся на вы ні кі да сле да ван ня, 

у якім удзель ні ча лі 680 баць коў 

га рад скіх і сель скіх школь ні каў. 

7 % апы та ных мам і тат ва ўзрос-

це да 29 га доў, звыш за 55 % — 

да 40. Та кім чы нам спе цы я ліс ты 

атры ма лі ўяў лен не аб кло па тах, 

на дзе ях і пе ра жы ван нях у раз на-

стай ных сем' ях.

— Перш за ўсё трэ ба ўсве дам-

ляць, што на шы дзе ці — но вае 

па ка лен не. І сён няш нія баць кі — 

так са ма но вае па ка лен не, — 

ка жа Ве ра МАР ТЫ НА ВА (на 

фота), дэ кан фа куль тэ та са цы-

яль на-пе да га гіч ных тэх на ло гій 

БДПУ. — Яны вы рас лі і сфар мі-

ра ва лі ся ў час ін тэн сіў на га ін фар-

ма цый на га ася род дзя. Як ка жуць 

не ка то рыя спе цы я ліс ты, ін фар ма-

цый ны свет — вад ка сны, не зра-

зу ме ла, хто ў ім жы вы, а хто не. 

Мо ладзь страч вае су вязь з рэ аль-

ным све там і сы хо дзіць у вір ту аль-

ны. Праз гэ та губ ля юц ца ўва га, 

лю боў, ра зу-

мен не ва ўза-

е ма ад но сі нах 

па між баць-

ка мі і дзець-

мі. Мя ня ец ца 

све та по гляд 

і каш тоў нас-

ці, з'яў ля ец ца 

за леж насць.

Гэ та за па тра ба ва ла ад пе да го-

гаў по шу ку су час ных форм ра бо ты 

з баць ка мі і дзець мі. Ва ўмо вах 

шко лы, на іх дум ку, срод кам для 

на ладж ван ня ста сун каў у сям'і 

па ві нен стаць баць коў скі ўні вер-

сі тэт.

— Сён ня мно гія баць кі ра зу-

ме юць, што вы хоў ваць дзя цей — 

азна чае вы хоў вац ца са мім. Не-

здар ма ж ка жуць, што «мы пай шлі 

ў пер шы клас», «у нас пе ра ход ны 

ўзрост». У асно ве пра цы з ма ма мі 

і та та мі па він ны ля жаць іх за пы-

ты, — упэў не на дэ кан.

Вы ні кі вы шэй на зва ных да сле-

да ван няў ма юць як ста ноў чыя 

па каз чы кі, так і ад моў ныя. Ра дуе, 

што амаль 87 % баць коў ад ка за-

лі, што ў цэ лым у іх іс нуе ўза е ма -

разу мен не з дзець мі. Ра зам з тым 

больш за тра ці ну баць коў пад час 

вы ха ван ня ма юць пэў ныя праб ле-

мы — 21 % мам і тат не заўсёды 

здоль ныя паў плы ваць на сваё дзі-

ця. У вы ні ку рас це ад чу жа насць, 

не па ра зу мен не з ма лы мі. 12 % 

баць коў ад зна чы лі, што вель мі 

рэд ка га во раць з дзець мі па ду-

шах.

Спе цы я ліс ты лі чаць, што 

атры ма ная ін фар ма цыя свед-

чыць пра не да стат ко вую кам пе-

тэнт насць да рос лых у вы ха ван ні. 

Тое ж да сле да ван не па ка за ла, 

што, выхоўваючы дзі ця, боль-

шасць бацькоў бя руць «звест кі» 

аб вы ха ван ні з улас на га жыц цё-

ва га во пы ту і ін ту і цыі, а так са ма 

аба пі ра юц ца на во пыт вы ха ван-

ня ў сем' ях сва іх баць коў. Толь кі 

21 % ка рыс та юц ца кан суль та цы я-

мі пе да го гаў і псі хо ла гаў.

Тры школь ныя 
пры ступ кі

Ме на ві та баць коў скі ўні вер сі-

тэт здоль ны да па маг чы да рос лым 

сфар мі ра ваць вы ха ваў чыя на вы кі, 

лі чыць Ве ра Мар ты на ва. Яна рас-

ка за ла аб пра гра ме для на ву чан ня 

баць коў, рас пра ца ва най па трох 

пры ступ ках.

Пер шая пры ступ ка — «Маё дзі-

ця — ма лод шы школь нік». З пер-

ша га па чац вёр ты клас баць коў 

хва люе раз віц цё ма ло га, яго 

адап та цыя да шко лы, ме ды я бяс-

пе ка, псі ха ла гіч ныя асаб лі вас ці. 

Спе цы я ліс ты БДПУ рас пра ца ва лі 

спе цы яль ную тэ ма ты ку для та кіх 

баць коў. У пра гра ме раз гля да ец-

ца зна чэн не ся мей ных тра ды цый 

у вы ха ван ні і раз віц ці ма лых, ста-

ноў чыя эмо цыі ў жыц ці школь ні ка, 

да па мо га ў ву чо бе.

На дру гой пры ступ цы баць коў-

ска га ўні вер сі тэ та — «Маё дзі ця— 

пад ле так» — тат і мам ву чаць ар-

га ні зоў ваць зда ро вы лад жыц ця 

дзя цей, іх воль ны час, га ва рыць 

пра па ла вое вы ха ван не, за ўва-

жаць псі ха ла гіч ныя асаб лі вас ці 

пад лет каў.

— Важ ны мі для аб мер ка ван-

ня пы тан ня мі па він ны стаць та кія: 

«ва ша дзі ця вы рас ла», «жыц цё-

выя мэ ты пад лет ка», «асця рож на, 

су іцыд», «пра фі лак ты ка за леж нас-

ці», «ме ды я бяс пе ка», — лі чыць дэ-

кан. — Баць кам пад лет ка не аб ход-

ны кан суль та цыі, якія да ты чац ца 

ста сун каў дзі ця ці з ра вес ні ка мі, 

ад каз на га баць коў ства як асно вы 

шчас лі вай сям'і, школь ных кан-

флік таў.

За ня ткі па пра гра ме трэ цяй 

пры ступ кі — «Маё дзі ця — стар ша-

клас нік» — за клі ка ны да па маг чы 

баць кам ра за брац ца з пы тан ня мі 

пер ша га ка хан ня сва іх дзя цей. На-

ву чыць іх, як знай сці ўпэў не насць 

у са бе, як абраць пра фе сію, да-

вес ці да іх асно вы пра ва во га вы-

ха ван ня.

Са мі баць кі вы лу ча юць прыя-

ры тэт ныя фор мы ра бо ты з імі. 

Яны, на прык лад, хо чуць ба чыць 

у шко ле су мес ныя са сва і мі 

дзець мі ме ра пры ем ствы, ін ды-

ві ду аль ныя гу тар кі і кан суль та-

цыі, раз мя шчэн не ін фар ма цыі 

на школь ным сай це, прак тыч ныя 

за ня ткі.

У ін фар ма цый на на сы ча ным 

све це трэ ба ак тыў на вы ка рыс-

тоў ваць ін фар ма цый на-ка му ні ка-

цый ныя тэх на ло гіі, упэў не на Ве ра 

Мар ты на ва.

— Ва ўсім све це лю дзі ў ся рэд-

нім зна хо дзяц ца ў рэ жы ме «ан-

лайн» шэсць га дзін со рак дзве 

хві лі ны ў су ткі. Пад лет кі што дня 

пра вод зяць у ін тэр нэ це ка ля 3,5 га-

дзі ны. Нам не аб ход на гра мат на за-

поў ніць хоць бы част ку гэ та га ча су. 

Ду хоў най куль ту рай, пры га жос цю, 

ства рэн нем, і пры гэ тым падаць 

ін фар ма цыю ці ка ва.

Прад стаў ні кі сіс тэ мы аду ка цыі 

лі чаць не аб ход ным ства рыць на 

школь ных сай тах спе цы яль ныя 

ста рон кі для баць коў, дзе мож-

на раз мя шчаць ак ту аль ную ін-

фар ма цыю. Пры нам сі, змяс ціць 

там «за ла тыя» лек цыі вя ду чых 

спе цы я ліс таў на ву кі і прак ты кі. 

А яшчэ прак ты ка ваць баць коў-

скія схо ды ў «ан лайн-рэ жы ме». 

Рэ сурс ны цэнтр БДПУ су мес на 

з Мін скім га рад скім ін сты ту там 

раз віц ця аду ка цыі ўжо па спя хо ва 

апра ба ва лі та кую фор му схо даў. 

Ба чыц ца ка рыс ным, каб у шос ты 

школь ны дзень у пэў ны час са цы-

яль ны пе да гог і пе да гог-псі хо лаг 

пра во дзі лі тэ ма тыч ныя і ін ды ві-

ду аль ныя ан лайн-кан суль та цыі. 

Та кія фор мы ра бо ты да па мо гуць 

вы ра шыць праб ле мы ня поў ных і 

за мя шчаль ных сем'яў, а так са ма 

сем'яў, дзе вы хоў ва юц ца дзе ці з 

асаб лі вас ця мі раз віц ця.

Баць коў скі ўні вер сі тэт па ві нен 

быць ство ра ны ў кож най шко ле і 

бу дзе пра ца ваць у ад па вед нас ці 

з рас пра ца ва най для яго ў БДПУ 

пра гра май, ад нак з улі кам асаб лі-

вас цяў шко лы, кан тын ген ту школь-

ні каў і іх баць коў.

Іры на СІ ДА РОК.

Уні вер сі тэт для мам і тат
Дзе на ву чыц ца вы хоў ваць, ра зу мець і лю біць?

Ні ко га ўжо даў но не здзіў ляе, што 

трох га до выя дзе ці са ма стой на гля-

дзяць муль ці кі на YоuTubе, а лю дзі 

ва ўзрос це ўпэў не на пе ра піс ва юц ца 

ў сац сет ках. Пры гэ тым мно гія ка-

рыс таль ні кі не ма юць да стат ко вай 

ін фар ма цыі аб не бяс пе цы ў ін тэр-

нэ це, у іх не сфар мі ра ва ны на вы кі 

ан лайн-куль ту ры. Вы ні кі да сле да-

ван няў за мі ну лы год, пра ве дзе ных 

спе цы я ліс та мі «Ла ба ра то рыі Кас пер-

ска га», свед чаць аб тым, што па ло ва 

бе ла рус кіх дзя цей, якія ка рыс та юц ца 

ін тэр нэ там, атрым лі ва лі за пра шэн не 

сяб ра ваць ад не зна ё мых лю дзей у 

са цы яль ных сет ках.

НА ШЫ ТЫ ПО ВЫЯ ПА МЫЛ КІ
Спе цы я ліс ты пра ана лі за ва лі асноў ныя 

праб ле мы, з які мі на шы ка рыс таль ні кі су-

тык ну лі ся за апош ні год. Ла каль ны мі па-

гро за мі (ты мі, што рас паў сюдж ва юц ца праз 

флэш кі, здым ныя цвёр дыя дыс кі і г. д.) бы лі 

ата ка ва ны 51 % бе ла рус кіх ка рыс таль ні каў. 

Коль касць лю дзей, якія су тык ну лі ся з на па-

да мі ў ін тэр нэ це, скла ла 42 %.

Аказ ва ец ца, бе ла ру сы і са мі не вель мі 

асця рож ныя ў пы тан нях бяс пе кі. 11 % апы-

та ных пры зна лі ся, што пе ра да ва лі ло гін 

і па роль для ўва хо ду ў пра цоў ны акаўнт 

ка ле гам, якія не з'яў ля юц ца прад стаў ні-

ка мі служ бы тэх ніч най пад трым кі, 25 % 

спам поў ва лі за апош ні год па трэб ныя для 

пра цы пра гра мы з не афі цый ных рэ сур саў, 

а 6 % вы ка рыс тоў ва лі кар па ра тыў ны паш-

то вы ад рас, каб за рэ гіст ра вац ца на сай-

тах для вы ра шэн ня пы тан няў, не звя за ных 

з пра цай.

— З пунк ту гле джан ня ін фар ма цый най 

бяс пе кі сён ня най больш «сла бым звя ном» 

за ста ец ца сам ча ла век, — ад зна чае прад-

стаў нік «Ла ба ра то рыі Кас пер ска га» ў 

Бе ла ру сі Дзміт рый КУД РЭ ВІЧ. — Час та 

зла мыс ні кам на ват ні чо га не трэ ба ўзлам-

ваць, яны звяр та юц ца да ста рой, як свет, 

са цы яль най ін жы не рыі — у вы ні ку лю дзі 

са мі вы да юць ім усе па трэб ныя да  ныя.

Спе цы я ліст упэў не ны, што ў блі жэй шыя 

га ды ланд шафт па гроз бу дзе мя няц ца, і ры-

зы кі для ка рыс таль ні каў бу дуць яшчэ боль-

шы мі. Кі бер мах ля ры па ста ян на асвой ва-

юць но выя плат фор мы і вы на хо дзяць но выя 

так ты кі.

МОЙ ЛЮ БІ МЫ ГА ДЖЭТ...
Дзе ці і пад лет кі — вель мі ак тыў ныя ка-

рыс таль ні кі сет кі. Так, па вод ле да ных апы-

тан ня, у 57 % бе ла рус кіх дзя цей ва ўзрос це 

7—9 га доў ужо ёсць улас ны смарт фон або 

план шэт. У 15—18-га до вых ліч ба да ся-

гае 97 %. 23 % дзя цей ва ўзрос це 7—18 га-

доў пра вод зяць з га джэ там амаль увесь 

воль ны час, пры гэ тым 30 % баць коў пры-

зна лі ся, што ні як не кант ра лю юць і не аб-

мя жоў ва юць пра цяг ласць вы ка ры стан ня 

дзі цем роз ных пры лад.

43 % дзя цей ва ўзрос це 7—18 га-

доў атрым лі ва лі за пра шэн ні сяб ра ваць 

ад не зна ё мых лю дзей. У 12 % вы пад-

каў ім пры хо дзі лі пра па но вы сяб ра ваць 

ад не зна ё мых да рос лых.

— Па да  ных ана нім на га апы тан ня, ся род 

170 ты сяч пад лет каў з дзя сят каў кра ін све ту 

больш за трэць рас ка за лі, што пад вяр га лі-

ся цка ван ню ў ін тэр нэ це, — ад зна чае стар-

шы ка ар ды на тар па аба ро не дзя цін ства 

прад стаў ніц тва ЮНІ СЕФ у Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь Дзміт рый ШЫ ЛІН. — Без на-

леж на га кант ро лю ін тэр нэт мо жа стаць 

кры ні цай роз ных па гроз. Важ на ін фар ма-

ваць дзя цей і іх баць коў аб не бяс пе цы ў 

ліч ба вай пра сто ры і пры ві ваць ім на вы кі 

пра віль на га ка ры стан ня ін тэр нэт-ін стру-

мен та мі. Пры ра зум ным па ды хо дзе ін тэр-

нэт спры яе раз віц цю дзі ця ці, да па ма гае 

яму ву чыц ца і мець нар маль ныя ад но сі ны 

з ад на год ка мі.

ПА РА ДЫ АД ЭКС ПЕР ТАЎ
Не пе ра ходзь це па су мнеў ных спа сыл-

ках з ліс тоў, па ве дам лен няў у ме сен джа ры 

або SMS.

Рэ гу ляр на ўста наў лі вай це аб наў лен ні для 

апе ра цый най сіс тэ мы і да дат каў.

Вы ка рыс тоў вай це скла да ныя і роз ныя 

па ро лі для ўсіх акаў нтаў.

Спам поў вай це да дат кі толь кі з афі цый-

ных крам.

Да па ма жы це дзі ця ці асво іц ца ў ін тэр нэ це.

За вя дзі це ра зам з ім акаўнт у са цы яль-

най сет цы, по шце, гуль ня вым сэр ві се. Па ка-

жы це, што ён мо жа атры маць, пра вод зя чы 

час у ан лай не.

Рас ка жы це аб ан лайн-па гро зах, рас тлу-

мач це эле мен тар ныя пра ві лы ан лайн-бяс-

пе кі.

Дзі ця па він на ве даць пра та кія не пры-

ем ныя рэ чы, як, на прык лад, кі бер бу лінг. 

Важ на да нес ці да дзі ця ці, што яно не ві на-

ва тае, ка лі яго ста лі цка ваць у ін тэр нэ це. 

Рас тлу мач це, як дзей ні чаць у та кой сі ту-

а цыі: не ад каз ваць на цка ван не. Іг на ра-

ван не — са мы вер ны спо саб звес ці з'я ву 

на ні што.

Да моў це ся аб асноў ных пра ві лах па во-

дзі наў. На прык лад, не ка рыс тац ца га джэ-

там пад час абе ду, гу ляць у ан лайн-гуль ні 

толь кі 1-2 га дзі ны ў дзень, не ся дзець у 

тэ ле фо не пас ля 22.00. Лепш, ка лі гэ тыя 

пра ві лы бу дуць вы кон ваць усе чле ны сям'і, 

бо дзе ці шмат у чым ары ен ту юц ца на да-

рос лых.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

«СЛА БАЕ ЗВЯ НО» — МЫ СА МІ
Бяс пе ка ў ін тэр нэ цеБяс пе ка ў ін тэр нэ це


