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СТРАХ 
ЦІ ГНЕЎ?

— Са цы яль ныя сет кі і ме сен-

джа ры як спо са бы ўза е ма дзе ян ня 

зай ма юць у жыц ці су час на га 

ча ла ве ка вя лі кае мес ца, але ні 

ў якім ра зе нель га раз гля даць 

іх як яшчэ ад ну плат фор му 

для ўза е ма дзе ян ня з улас ны мі 

дзець мі: яны толь кі па моч ні кі ў 

пе ра да чы ці атры ман ні ін фар-

ма цыі, — па пя рэдж вае псі хо лаг 

ся мей ных ад но сін, вы клад чык 

псі ха ло гіі, спе цы я ліст па ра бо-

це з пад лет ка мі Іл ля на МАТ-

ВІ ЕН КА. — Не вар та за мя няць 

сло вы, якія вы аса біс та мо жа це 

ска заць свай му дзі ця ці, аб дым-

кі, якія мо жа це яму па да рыць, 

пры го жай кар цін кай, смай лі кам, 

па ве дам лен нем, да сла ным праз 

ме сен джар, або ка мен та ры ем 

пад фа та гра фі яй, якую раз-

мяс ці лі сын або дач ка. Па вер-

це, што ні вод ны ка мен та рый не 

за ме ніць аса біс та га ўдзе лу ў 

жыц ці дзі ця ці, тым больш што 

ў ін тэр нэт-пра сто ры не маг чы-

ма «пра чы таць» не вер баль ную 

ін фар ма цыю і дзі ця не ба чыць 

ва шых эмо цый, ва чэй, не чуе 

ін та на цый, што вель мі важ на ў 

на ладж ван ні да вер ных ад но сін. 

Ёсць вя лі кая іма вер насць та го, 

што па ве дам лен не бу дзе ін тэр-

прэ та ва нае зу сім не так, як вы 

раз ліч ва лі. З пад лет ка мі вы свят-

лен не аса біс тых ад но сін на ват у 

аф лай не пра хо дзіць ня прос та. 

Да та го ж па ве дам лен не, ад-

праў ле нае без дву кроп'я і дуж кі 

на пры кан цы (ана ла га смай лі-

ка), мо жа быць ус пры ня тае як 

вост рая за ўва га ці не га тыў ны 

вод гук.

Ка лі пы та еш ся ў дзя цей: як 

ду ма еш, што ад чу ва юць твае 

баць кі, ка лі сва рац ца за ней кі 

ўчы нак, — тыя ка жуць: «Яны на 

мя не злу юц ца», ці: «Яны ўва мне 

рас ча ра ва ныя». Хоць на са мрэч, 

ка лі дзі ця не ад каз вае пры клад-

на на 35-ы зва нок, ва мі кі руе 

зу сім ін шая эмо цыя — страх, а 

яны «счыт ва юць» гэ та як злосць, 

гнеў, рас ча ра ван не. І пра цяг ваць 

да лей шае аб мер ка ван не га то вы 

толь кі з па зі цыі аба ро ны — ме на-

ві та та кой рэ ак цыі вар та ча каць, 

ка лі мы па чы на ем кан флік та ваць 

з імі ў ін тэр нэ це.

І зу сім не да пу шчаль на, на дум-

ку псі хо ла га, вы свят ляць ад но сі-

ны пад фа та гра фі яй, якую раз-

мяс ці ла ва ша дзі ця, бо свед ка мі 

ста но вяц ца іх сяб ры. Та кім чы нам 

вы са мі ства ра е це спры яль ную 

гле бу для ін тэр нэт-тро ляў, пра-

ва ку е це кі бер бу лінг.

— Мы мо жам ня пра віль на ін-

тэр прэ та ваць пост дзі ця ці ў са-

цы яль най сет цы і ін фар ма цыю, 

якую пад ле так вы стаў ляе там на 

сва ёй ста рон цы. Яна мо жа нас 

на пу жаць, ус хва ля ваць, раз зла-

ваць, — па пя рэдж вае Іл ля на 

Мат ві ен ка. — Важ ны мо мант — 

гэ та ра зу мен не са цы яль на га кан-

тэкс ту, у якім дзі ця зна хо дзіц ца. 

Не ве да ю чы яго, знай сці тлу ма-

чэн не та му, што вы ўба чы лі ў яго 

акаў нце, не заў сё ды маг чы ма. 

Але ка лі мы не ра зу ме ем, што 

ад бы ва ец ца, лепш за пы тац ца 

на ўпрост, чым на круч ваць ся бе 

і хва ля вац ца. Ні ў якім ра зе не 

да сы лай це па ве дам лен ні кштал-

ту «Я тут уба чы ла твой пост — 

до ма па гу та рым», бо па да ро зе 

з пунк та А ў пункт В ва ша дзі ця 

пе ра жы ве бу ру эмо цый. Га лоў-

най за да чай для яго бу дзе не 

вес ці з ва мі дыя лог, не іс ці на 

су пра цоў ніц тва, не вы ра шаць 

праб ле му, а шу каць апраў дан не 

сва ім сён няш нім дзе ян ням. Дзі ця 

не ра зу мее, што з ім жа да юць 

аб мер ка ваць і якім яго ўчын кам 

баць кі не за да во ле ныя. І вось 

гэ та яго не ра зу мен не, тры во га, 

прад чу ван не вы свят лен ня ад но-

сін не па кі да юць шан цаў для кан-

струк тыў на га дыя ло гу.

ЗА ГА РА ЖА МІ...
Пад рас та ю чае па ка лен не цес-

на звя за на з су час ны мі тэх на ло-

гі я мі, і гэ та ў прын цы пе вель мі 

па доб на на тое, што ад бы ва ла ся 

з баць ка мі ў іх час, — пра слу хоў-

ван не му зы кі, ка лек цы я на ван не 

аль бо маў, плас ці нак, ста сун кі з 

сяб ра мі, чы тан не кніг, по шук ін-

фар ма цыі па ву чо бе. Прос та ця-

пер усё гэ та скан цэнт ра ва нае ў 

га джэ це. У па пя рэд ніх па ка лен-

няў бы ло «мес ца за га ра жа мі», 

ку ды яны ха ва лі ся, каб пра вес ці 

там час з ад на год ка мі, а ў ця пе-

раш ніх дзя цей яго ро лю вы кон-

ва юць са цы яль ныя сет кі. Атрым-

лі ва ец ца, што змя ні ла ся толь кі 

аба лон ка, а сут насць і кан тэкст 

за ста лі ся ра ней шыя, та му трэ ба 

больш спа кой на да гэ та га ста віц-

ца і да вя раць свай му дзі ця ці. Са-

цы яль ныя сет кі, хо чам мы гэ та га 

ці не, — са праўд ны мік ра свет для 

пад лет каў, у якім яны за да валь-

ня юць свае га лоў ныя па трэ бы. 

На ват ка лі шу ка юць ін фар ма цыю, 

то спа чат ку спра бу юць знай сці яе 

там і толь кі по тым звяр та юц ца да 

по шу ка вых сіс тэм.

Каб рэ гу ля ваць уцяг ну тасць 

пад лет ка ў вір ту аль ную рэ аль-

насць, з ім трэ ба пад трым лі ваць 

кан такт і ра зу мець, што ад бы ва-

ец ца ў яго рэ аль ным жыц ці. І гэ та 

тэ ма да вер ных ад но сін, а не та-

таль на га кант ро лю і па збаў лен ня 

га джэ таў.

Аса біс тую пра сто ру дзі ця ці трэ-

ба па ва жаць, не пе ра сту па  ючы 

меж вет лі вас ці і эле мен тар най 

адэ кват нас ці. Най гор шы спо саб 

кант ро лю — чы тан не аса біс тых 

пе ра пі сак без да зво лу. Ра на ці 

поз на дзі ця зда гад а ец ца пра гэ-

та, і ад на віць да вер бу дзе прак-

тыч на не маг чы ма. Да куч лі вае 

ўвар ван не ў яго жыц цё вы клі ча 

ад ва рот ны эфект, і з'я віц ца жа-

дан не ад га ра дзіц ца ад да рос лых, 

не па свя ча ю чы іх на ват у са мыя 

важ ныя ню ан сы свай го жыц ця, 

ства рыць па та ем ны акаўнт пад 

вы ду ма ным імем. Да та го ж ка лі 

баць кі ву чаць, што аса біс тыя ме-

жы ў ін тэр нэ це трэ ба за хоў ваць, 

а за тым са мі іх бес са ром на па-

ру ша юць, то як яны вы гля да юць 

у ва чах дзя цей?

НЕ НА СТУ ПАЙ ЦЕ 
НА ГРАБ ЛІ

— Сяб ра ваць з пад лет кам вір-

ту аль на цал кам маг чы ма па ўза-

ем най зго дзе. Вы дат на, ка лі вы 

зна хо дзі це ся ся род сяб роў свай го 

дзі ця ці ў са цы яль ных сет ках, мо-

жа це пра гля даць яго ста рон ку, у 

вас ня ма не аб ход нас ці «пад гля-

даць з-за вуг ла», ка лі сын ці дач-

ка рас каз ва юць вам, ка го і ча му 

яны за пра ша юць да ся бе ў сяб ры. 

Не на да куч лі ва пры сут ні ча ю чы ў 

яго элект рон ным жыц ці, мож на 

знач на глы бей зра зу мець сваё 

дзі ця. Пра ма лі ней насць у гэ тым 

пы тан ні не да па мо жа. Лепш вы-

браць нейт раль ную па зі цыю на-

зі раль ні ка і ўмеш вац ца толь кі ў 

сі ту а цыі край няй не аб ход нас ці. 

Мож на на ват па спра ба ваць да-

мо віц ца, што да да сяг нен ня пэў-

на га ўзрос ту ў вас бу дзе су мес-

ны до ступ да акаў нта, але трэ ба 

так са ма ад ра зу да мо віц ца, што 

як толь кі дзі ця па жа дае яго аб-

ме жа ваць, вы змі ры це ся з яго ра-

шэн нем, — ка жа Іл ля на Мат ві ен-

ка. — Пад лет ку важ на, каб баць кі 

не ўсё ве да лі пра яго па чуц ці і 

дум кі. І па сту по ва ўлас ная тэ ры-

то рыя па він на па шы рац ца.

Ці трэ ба лез ці ў аса біс тае жыц-

цё ін ша га, на ват вель мі бліз ка-

га та бе ча ла ве ка, асаб лі ва не 

спы таў шы на тое да зво лу? Чым 

больш да вер ныя бу дуць ад но сі-

ны ў рэ аль ным жыц ці, тым менш 

тры вог і асця рог бу дзе вы клі каць 

у баць коў маг чы мы ўплыў са цы-

яль ных се так.

Лепш да мо віц ца з дзі цем, ка лі 

яму мож на ад праў ляць па ве дам-

лен ні ў ме сен джа рах. Уя ві це са-

бе, што ка лі вы зна хо дзі це ся на 

ра бо це, вам пры хо дзіць 57 (!) па-

ве дам лен няў. Гэ та не пе ра боль-

шан не. Пад ле так рас ка заў, што 

атры маў столь кі па ве дам лен няў 

ад ма ці, ка лі зна хо дзіў ся ў сяб ра 

на дні на ра джэн ня. Тая пы та ла-

ся ў хлоп ца, чым яны там зай-

ма юц ца, які ў яго на строй, ці ўсё 

яму па да ба ец ца, ці ве се ла яму 

і гэ так да лей. Мяр кую, што ўжо 

на пер шай га дзі не юна ку ха це-

ла ся вы клю чыць свой тэ ле фон. 

Та кой сва ёй вар' яц кай на вяз лі-

вас цю баць кі зу сім не спры я юць 

на ладж ван ню да вер ных ад но сін, 

а вы клі ка юць толь кі ад но жа дан-

не — вы кі нуць тэ ле фон і ні як не 

рэ ага ваць. У рэш це рэшт жа дан-

не рас ка заць пра свой дзень уво-

гу ле зні кае кан чат ко ва.

Па сло вах спе цы я ліс та, для 

ма лых вель мі важ на, каб яны са мі 

вы ра ша лі, што і ка лі хо чуць вам 

па ве да міць. Спра е цы руй це сі ту а-

цыю на ся бе: ка лі вы вяр та е це ся 

з ра бо ты, ці хо чац ца вам ад ра зу 

кан так та ваць са сва і мі бліз кі мі? 

Дзе ці, якія прый шлі з ней ка га ме-

ра пры ем ства, на столь кі пе ра на-

сы ча ны эмо цы я мі, што ім так са ма 

па трэб ны пэў ны час, каб прый сці 

ў ся бе, а по тым яны са мі бу дуць 

га то вы дзя ліц ца з ва мі ўра жан-

ня мі. Але час цей за ўсё дзі ця не 

па спя вае пе ра сту піць па рог до ма, 

як на яго аб руш ва ец ца шквал пы-

тан няў. Дай це маг чы масць пры-

хо дзіць да вас у той мо мант, ка лі 

яму гэ та спат рэ біц ца...

— Ёсць яшчэ ад ны граб лі, на 

якія час та на сту па юць баць кі, — 

па пя рэдж вае псі хо лаг. — Мно гія 

пуб лі ку юць на ста рон ках у са цы-

яль ных сет ках фо та сва іх дзя цей 

або су мес ныя фо та. А вы за пы-

та лі ся ў іх, ці мож на гэ та ра біць? 

Да чцэ ці сы ну мо жа не па да бац ца 

фа та гра фія, якую вы раз мяс ці лі 

ў ін тэр нэ це, та му трэ ба най перш 

па ці ка віц ца іх мер ка ван нем. Тым 

больш ка лі вы цяг ну лі са свай го 

ся мей на га ар хі ва зу сім ран нія 

фо та дзі ця ці, на прык лад, пад час 

ку пан ня яго га лы шом. Па вер це, 

бу дзе бя да... Мы тлу ма чым дзе-

цям, што нель га раз мя шчаць фо-

та з сяб ра мі без іх зго ды, а са мі 

што ро бім? Які прык лад ім па да-

ём? І ўжо што дак лад на не трэ ба 

ра біць — гэ та пад піс ваць фо та, 

вы ка рыс тоў ва ю чы змян шаль на-

лас каль ныя сло вы, пад лет кі гэ та 

на ўрад ці адоб раць. Для іх са цы-

яль ныя сет кі — гэ та спо саб са-

ма прэ зен та цыі і са ма вы яў лен ня, 

шка тул ка, у якую яны збі ра юць 

усё са мае важ нае і каш тоў нае 

для ся бе, та му не вар та пса ваць 

іх ін тэр нэт-імідж...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

СМАЙ ЛІК... У ПАД ТРЫМ КУ

«Ні вод ны ка мен та рый 
не за ме ніць аса біс та га ўдзе лу 
ў жыц ці дзі ця ці».

Са цы яль ныя сет кі — 
са праўд ны мік ра свет 
для пад лет каў, у якім 
яны за да валь ня юць свае 
га лоў ныя па трэ бы.

Аса біс тую пра сто ру 
дзі ця ці трэ ба па ва жаць, 
не пе ра сту па ю чы меж 
вет лі вас ці і эле мен тар най 
адэ кват нас ці. Най гор шы 
спо саб кант ро лю — чы тан не 
аса біс тых пе ра пі сак.

«Але час цей за ўсё дзі ця 
не па спя вае пе ра сту піць 
па рог до ма, як на яго 
аб руш ва ец ца шквал 
пы тан няў. Дай це маг чы масць 
пры хо дзіць да вас у той 
мо мант, ка лі яму гэ та 
спат рэ біц ца...»

 Па ра ды для баць коў
 Дзяў ча ты-пад лет кі час та вы клад ва юць у са цы яль ныя 

сет кі фо та пра ва ка цый на га ха рак та ру. Не пры май це гэ та 

бліз ка да сэр ца, ка лі яны ў цэ лым не вы хо дзяць за рам-

кі пры стой нас цяў: кож ная дзяў чы на хо ча быць пры го жай, 

не са сту паць у пры ваб нас ці, у тым лі ку сек су аль най, сва ім 

ад на год кам. Прос та рас тлу мач це да чцэ роз ні цу па між па-

няц ця мі «сек су аль нае за хап лен не» і «за хап лен не пры га-

жос цю». Ня хай са ма вы ра шае, па чуц цё яко га ўзроў ню яна 

імк нец ца вы клі каць у пры хіль ні каў.

 На зі раць за дзі цем праз тэ ле фон мож на на ват на ад-

лег лас ці: у гэ тым да па мо гуць ад мыс ло выя пра гра мы, су мя-

шчаль ныя са смарт фо на мі і га джэ та мі і са цы яль ны мі сет-

ка мі, якія ро бяць па зна кі ў геа ла ка цыі. Ад зна чац ца ў «хай-

по вых уста но вах» і гра мад скіх мес цах для мо ла дзі мод на, а 

для баць коў вель мі зруч на ад соч ваць па кар тах го ра да, дзе 

за раз зна хо дзіц ца іх кры ві нач ка. Але сын ці дач ка па він ны 

даць на гэ та зго ду.

 Каб ма лы не мар на ваў увесь час у пус тых пе ра піс ках 

ці гар та ю чы стуж ку зна ё мых, па ка жы це яму ўсе маг чы мас-

ці ін тэр нэ ту: ка рыс ныя пра гра мы, ін фар ма цый ныя гру пы, 

на ву ко выя, лінг віс тыч ныя су поль нас ці для асва ен ня за меж-

ных моў. Су час ныя ін фар ма цый ныя і аду ка цый ныя сэр ві сы 

не па доб ныя на кні гі ў не пры ваб ных вок лад ках, мно гія з іх 

зроб ле ны ў ці ка вай гуль ня вой фор ме.


