АЛЬТЭРНАТЫВА
ШКОЛЕ,

10

альбо Чаму некаторыя
дзеці вучацца дома

ЛІСТАПАДА
2010 г.
СЕРАДА
№ 42 (15645)

ГРАФІЦІ СУПРАЦЬ ВІЧ-ІНФЕКЦЫІ
Восем графітчыкаў намалявалі сваё стаўленне да ВІЧ-інфекцыі.
Конкурс графіці на тэму прафілактыкі ВІЧ-інфекцыі прайшоў на тэрыторыі Мінскага трактарнага завода. Дарожныя знакі «Стоп СНІД»,
вялікія каляровыя надпісы і абстрактныя малюнкі будуць стаяць цяпер
на тэрыторыі МТЗ.
Па словах арганізатараў, гэта нядрэнны спосаб прыцягнуць увагу
моладзі завода, а гэта 7 231 чалавек, да праблемы ВІЧ-інфекцыі.
Ідэя арганізацыі такога конкурсу з'явілася ў прадпрыемства падчас
супрацоўніцтва з Глабальным фондам ААН па барацьбе са СНІДам,
туберкулёзам і малярыяй, а таксама Міністэрствам аховы здароўя Беларусі. Глабальны фонд выдзеліў спецыяльны гранд па прафілактыцы
ВІЧ на працоўным месцы. Згодна з ім 15 прадпрыемстваў цяжкай і
лёгкай прамысловасці, а таксама сферы абслугоўвання распрацоўвалі інфармацыйныя праекты па ліквідацыі перадузятага стаўлення і
дыскрымінацыі людзей з ВІЧ.
— Вынікі нашай працы па прафілактыцы ВІЧ мы бачым ужо зараз,
— расказвае Сяргей Сідаровіч, спецыяліст па працы сярод моладзі
бюро інфармацыйнай працы МТЗ. — Пасля правядзення семінараў у
форме дыскусій для начальнікаў цэхаў, сцігма (негатыўная асацыяцыя
чалавека з чымсьці ганебным, непрэстыжным — заўв. аўт.) да людзей
з ВІЧ зменшылася з 84,6 працэнта да 31,8 працэнта.
У планах МТЗ пасля конкурсу графіці ў супрацоўніцтве з асацыяцыяй людзей, што жывуць з ВІЧ, правесці дзве выставы, а таксама
канцэрты ў падтрымку барацьбы са СНІДам.
Нагадаем, што па звестках медыкаў на 1 кастрычніка гэтага года
ў краіне зарэгістравана 11 476 выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. З іх жанчын
— 38 % (4370 чал.), мужчын — 62 % (7106 чел.). Пераважная большасць інфіцыяваных — гэта людзі ва ўзросце ад 15 да 29 гадоў (іх
7 453 чалавекі).
Настасся ЗАНЬКО.

Клуб юнкараў

ДЗВЕРЫ СТАЛОЎКІ
САСКОКВАЮЦЬ З ЗАВЕСАЎ
Як толькі гучыць званок з урока, дзверы сталоўкі проста
саскокваюць з завесаў. Гэта чарговая згаладалая паралель
акіянскай хваляй уліваецца ў памяшканне і запаўняе яго да
краёў. За кожным класам замацоўваюцца пэўныя сталы,
паўсюды мітусяцца дзеці, спрабуючы заняць сваё законнае
месца. Кухары і дзяжурныя марна спрабуюць іх супакоіць.
Многія мае аднакласнікі з задавальненнем ядуць у нашай сталоўцы, бо асартымент страў, якія нам прапануюць, вельмі вялікі. Так,
сярод супоў — бульбяныя з крупамі ці бабовымі, малочныя, баршчы.
На другую страву — кашы, пюрэ з падліўкай з кавалкамі свініны ці
ялавічыны, сасіскі, заўсёды ёсць салаты з агародніны. А можна яшчэ
ўзгадаць пра маннікі, крупеннікі, пудынгі, запяканкі. Ці гэтага мала?
На мой погляд, і асартымент разнастайны, і часу хапае на тое, каб
паесці. І 22 тысячы беларускіх рублёў на тыдзень за абеды — гэта
невялікія грошы ў наш час.
Дзеці насамрэч забяспечаны гарачым харчаваннем. І дарэмна
школе прыпісваюць віну ў прыросце захворванняў страўніка ў дзяцей з-за няякаснага харчавання. Пры жаданні любы вучань зможа
тут набыць нармальнае харчаванне. Абы хацеў. Прынамсі, з маіх
аднакласнікаў 90 працэнтаў абедае менавіта ў школе.
Сустракаюцца, праўда, і такія вучні, каму цалкам ці часткова не
падабаюцца школьныя абеды, але іх усё адно прымушаюць есці,
такі загад зверху: «Усе без выключэння дзеці павінны харчавацца ў
школьнай сталоўцы!». Кропка!
Адзіны спосаб адмовіцца — напісаць заяву. Я пацікавілася ў
аднаго чалавека ў класе, які не паленаваўся так зрабіць, у чым
прычына яго ўчынку. «Грошай шкада, — адказаў ён. — 22 000 на
тыдзень — гэта занадта! Ды і не хачу я есці». Як бачыце, пэўных
каментароў, што яму ежа не падабаецца — няма, хлопец хадзіць у
сталоўку проста лянуецца.
Але для такіх у школе ёсць яшчэ адна прапанова — школьны
буфет, дзе можна перахапіць чаго-небудзь смачненькага. Тут прадаюцца самыя свежыя і самыя смачныя (вось гэтага дакладна не
адняць) булачкі, якія, здаецца, самі гатовыя скокнуць у рот. Салаты
ўсіх відаў, сокі, вафлі і нават жэле. Так, выбар у нас шырокі. Хоць
хацелася б каб, былі тут і стравы для тых дзяўчат, якія сочаць за
сваёй фігурай. Больш бы садавіны, гародніны, страў, прыгатаваных на пары.
Анастасія КАПІЧЫНА.

ЛЯНОК-КУЖАЛЁК, або Паўночны
шоўк яшчэ сябе пакажа
Летам мы, гурткоўцы «Школы мадэльера» рэспубліканскага
Палаца дзяцей і моладзі, бралі ўдзел у міжнародным конкурсе
дзіцячай і юнацкай моды, які праходзіў у Вільнюсе — вазілі на
паказ новую калекцыю з ільняных тканін. Шчыра кажучы, па
дарозе ў Літву яшчэ добра не ўсведамлялі, якая высакародная
місія на нас ускладзена, і толькі ў час выступлення на подыуме
ўбачылі, з якой непадробнай цікавасцю члены міжнароднага
журы і нашы равеснікі, удзельнікі конкурсу з Прыбалтыкі, Расіі,
Украіны, Румыніі, разглядалі нашы авангардныя, але з захаваннем нацыянальнай адметнасці, сукенкі і касцюмы.
Члены журы здзіўляліся — няўжо льняныя вырабы могуць выглядаць так прыгожа, сучасна і разнастайна? Мы ж імкнуліся пераканаць прысутных у тым, што з ільняных тканін выдатна выглядае не
толькі адзенне для адпачынку, але і элегантная дзелавая вопратка.
Як-ніяк шэраг сусветных мадэльераў даўно выкарыстоўвае лён у
сваіх калекцыях!
Што да Беларусі, то нездарма яе называюць «краінай паўночнага
шоўку». У легендах і паданнях лён называецца «залатым руном», але
для нас гэта культура зусім не міфалагічная, а цалкам зямная, адзін з
гарантаў дабрабыту, што пацвярджаецца выявай апошняй на нашым
гербе. На адваротным шляху з Вільнюса мы з захапленнем абмяркоўвалі, якой будзе наступная льняная калекцыя. Шкадавалі хіба аб
адным — у айчынных фірменных магазінах няма той разнастайнасці
льняных тканінаў, якую хацелася б бачыць не толькі прадстаўнікам
высокай моды, але і мадэльерам-пачаткоўцам.
Сёння ў свеце назіраецца сапраўдны бум на «зялёную экалогію»,
цяперашні час аб'яўлены векам натуральных валокнаў. У шэрагу замежных краін ужо ёсць, дарэчы, цікавыя апрацоўкі льну — з
метаніццю, бліскучым пакрыццём. У такіх тканін даволі багатая
каларыстыка. Можа, аналагічныя вынаходніцтвы існуюць і ў нашай
прамысловасці, але ўбачыць на прылаўках лён з эластанам ці шоўкам амаль немагчыма.
Спадзяюся, нашы надзеі спраўдзяцца, бо развіццю льняной галіны
сёння ўдзяляецца значна больш увагі. Калі на прадпрыемствах, якія
выпускаюць льняную прадукцыю, з'явіцца новае абсталяванне, новыя
тэхналогіі, а менавіта такая задача ставіцца кіраўніком дзяржавы перад льняной галіной, значыць, і ў гандлі з'явяцца льняныя тканіны новага пакалення: мяккія, якія менш камечацца, не даюць усадкі, маюць
насычаныя афарбоўкі. Лічу, што мы — будучыя мадэльеры, швачкі,
тэхнолагі, дызайнеры можам і павінны разважаць на гэтую тэму.
У «Школе мадэльера» я займаюся пяты год. Разам са мной — іншыя 15-17-гадовыя дзяўчаты. Захапленнем мы абавязаны Наталлі
Базанавай — вопытнаму педагогу, майстру сваёй справы, якая не
проста навучыла нас шыць, але і дапамагла зразумець, што пашыў
і мадэляванне адзення — непаўторны творчы працэс. «Дванаццаць
гадоў выкладаю ў «Школе мадэльера» і не перастаю здзіўляцца, як
мае выхаванкі, рыхтуючы новыя калекцыі, робяць невялічкія адкрыцці, — сказала неяк Наталля Георгіеўна. — Дзякуючы такім назіранням, і сама пачынаю лепей вызначаць новыя напрамкі і тэндэнцыі ў
моладзевай модзе». Прыемна такое чуць, хоць зразумела, што гэтыя
словы — адзін з педагагічных прыёмаў, спроба натхніць нас на новую
справу, надаць упэўненасці ў працэсе падрыхтоўкі мадэляў.
Мы разам робім эскізы калекцый, прыдумляем іх назвы — «Соль»,
«Адлюстраванне душы», «Спатканне з мінулым» (апошняя, дарэчы,
заняла першае месца на конкурсе «Пралеска» і другое ў конкурсе «Арганічная архітэктура»). Ільняная калекцыя «Спатканне з мінулым» паспяхова дэманстравалася на подыумах Мінска на свяце горада, дні абароны
дзяцей. Мадэлі гэтай калекцыі, як мне здаецца, яскрава сведчаць, што
ўмела апрацаваныя льняныя тканіны добра трымаюць форму, дазваляюць ствараць любыя аплікацыі. Словам, будучыня — за льном!
Вольга ЗАХАРАВА, навучэнка гімназіі № 30 г. Мінска.

— Ваша дзіця хворае?
— Не.
— Яно — геній?
— Не.
— Тады ж чаму вы хочаце, каб
яно вучылася дома?
Звычайна такая размова адбываецца ва ўсіх тых бацькоў,
якія прыходзяць у школы пісаць
заяву аб навучанні іх дзяцей па
індывідуальным плане (не блытаць з навучаннем дома, калі
дзіця па стане здароўя не можа
наведваць школу). Аргументаў,
чаму вучобу дома такія сем'і лічаць лепшай за школьную, прыхільнікі хатняга навучання могуць
называць шмат.
У Ма ры ны Вай цэ хо віч ужо
двое дзетак на хатнім навучанні,
але яна мяркуе, што і малодшых (трохгадовага Яна
і дзіця, якое вось-вось павінна з'явіцца на свет), яна
таксама не будзе аддаваць у школу. Чаму?

Каб больш паспяваць
і больш ведаць

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Разбярэмся!

Ратуйцеся!
РАЗВОДЫ сярод нас...
2009 год — 78800 шлюбаў, 35056 разводаў. Сем месяцаў 2010
года — 39661 шлюб, 19756 разводаў. Такія лічбы зафіксаваны па
краіне Міністэрствам статыстыкі і аналізу. Дванаццаць год таму
развяліся і мае бацькі. Цяпер мне дваццаць, і я хачу зразумець,
што перашкаджае людзям жыць разам шчасліва. Чаму тыя, хто
абяцае кахаць адзін аднаго, разводзяцца? Чаму інстытут шлюбу
сёння такі слабы? Як можна зрабіць сем'і больш моцнымі?

Асабістае
Я вельмі яскрава памятаю некаторыя моманты майго дзяцінства.
Лепш за ўсё запомніліся сваркі паміж бацькамі... У такія імгненні я не
ведаў, куды схавацца. Хацелася
знікнуць, каб не чуць іх папрокі адно аднаму. А куды можна схавацца ў кватэры?.. Таму даводзілася
працягваць свае гульні з цацкамі
і быццам нічога не разумець, ні на
што не звяртаць увагі...
А потым бацькі развяліся. Толькі я амаль не заўважыў гэтага: як
не займаўся мною бацька раней,
так і не стаў займацца пасля. Здаецца, што я заўсёды жыў толькі
з маці...
І ўвесь час, пакуль я сталеў, у
маёй галаве гадавалася думка,
нават і не думка — абяцанне самому сабе, што мая сям'я будзе
моцнай, што мае дзеці вырастуць
у поўнай сям'і.
Ведаеце, маё канчатковае стаўленне да шлюбу сфарміраваў адзін
літаратурны твор. У беларускай
пісьменніцы Элізы Ажэшка ёсць
аповесць «Хам». Я прачытаў яе, калі мне было 17 гадоў. Мяне ўразілі
паводзіны галоўнага героя: ён дараваў сваёй жонцы ўсё — здраду,
непавагу, нават спробу атруціць.
А разважаў ён вельмі проста пры
гэтым: «Я абяцаў, калі мы браліся
шлюбам, што буду яе заўсёды кахаць, клапаціцца пра яе ў любых
абставінах». Ён і не разумеў, як гэта можна не дараваць. Праз гэты
твор я вырашыў, што сваю сям'ю
буду будаваць згодна з такімі вось
простымі разважаннямі.
Ці вось апавяданне Міхася Зарэцкага «Бель». Галоўны герой Даніла разумее, што яму надакучыла
жонка, ён яе больш не кахае, але

што з гэтым рабіць, не ведае. Тут
на дапамогу прыходзіць сябар, які
спакойна (!) кажа, што можна ж
развесціся і быць вольным. Вось
адкуль праблема з'явілася — СПАКОЙ пры слове «РАЗВОД»... І «нармальнасць», «звычайнасць» скасавання шлюбу ўзрастала на працягу
мінулага стагоддзя, ды працягвае
ўзрастаць у нашыя часы.
Але гэта ўсё кніжныя прыклады. Давайце паглядзім на дзве
сучасныя сям'і.

Гісторыя першая
Яны ўжо 53 гады разам. Галіна Карпаўна і Анатоль Максімавіч
Галуза і сёння заўсёды побач. Яны
пабраліся шлюбам яшчэ ў савецкі
час, але ж іх шлюб быў моцны тады і зараз застаецца такім. А таму
для сучаснай моладзі будзе цікава
і карысна ведаць, як яны захоўваюць сям'ю ўжо столькі гадоў.
Шлюбная пара расказала мне
пра тое, як пачыналася іх сумеснае жыццё. «Вядома, цяжка. Нічога ў нас не было: ні лыжкі, ні ложка. Была толькі адна маленькая
валізка. Першы час нават спалі
на падлозе», — успамінае Галіна
Карпаўна. Жылі яны тады ў Данбасе: муж быў шахцёрам. «А часам
і зарплаты не давалі. Напрыклад,
абвал у шахце — вось пакуль яго
не разбяруць, сядзіш амаль без
працы, а значыць і грошай не
атрымліваеш. Тады ўжо даводзілася думаць пра тое, каб хапіла
хаця б на харчаванне — і нічога,
усё роўна добра жылі», — расказвае Анатоль Максімавіч. А потым
з'явіўся сын. Дык і гэта не спужала: сядзелі з ім па чарзе. Нават у
кіно хадзілі разам з дзіцем.
Потым сям'я Галузаў вярнулася
ў Беларусь. У 1996 годзе сужэнцы

абвянчаліся ў Чырвоным касцёле.
І ўвесь час разам, адзін аднаму дапамагаюць. Галіна Карпаўна расказала мне адзін выпадак, які адбыўся яшчэ на вяселлі: «За сталом
я сказала мужу: «Пі колькі хочаш,
толькі няшмат». Усе смяяліся. Але
вось так мы і пражылі — саступаючы адзін аднаму».
Я па ці ка віўся, якую па ра ду
можна даць сучаснай моладзі,
каб яны стваралі такія ж моцныя
сем'і. «Зараз маладыя хочуць, каб
пасля вяселля ў іх ужо адразу ўсё
было: і кватэра, і машына... Але
гэта немагчыма. Моладзь баіцца
цяжкасцяў, — тлумачаць шчаслівыя старыя. — А галоўнае — мець
цярпенне і павагу адно да аднаго.
Трэба ўмець саступаць. І нельга баяцца працы, побыту — калі
дружна, дык можна ўсё зрабіць і з
усім справіцца».

Гісторыя другая
Яны ажаніліся год таму, а думкі
пра развод ужо з'явіліся ў іх галовах, хоць зусім нядаўна ў пары нарадзілася дачка. Такую сітуацыю
мне акрэсліла бабуліна суседка,
сын якой сабраўся ўжо разводзіцца. А прычына проста смешная:
жонка ніяк не можа адвыкнуць ад
жыцця разам з маці і часам уцякае
ад мужа дадому. На жаль, пагутарыць ні з адным з маладых я не
змог: мяне папрасілі гэтага не рабіць, бо тыя перажываюць вельмі
і ўсё роўна нічога не скажуць. Але
са слоў маці хлопца, жыццё іх сапраўды стала невыносным: жонка
то збягае, то вяртаецца, а мужу
гэта ўсё надакучыла і ён паглыбіўся ў працу ды больш ні на што
не звяртае ўвагі. Трошкі лепш стала пасля нараджэння дзяўчынкі.
Дзіця пачало аб'ядноўваць сям'ю,
якая ледзь не развалілася.
Вось яскравы прыклад таго,
што сучасныя дзяўчаты і хлопцы
не ўмеюць ісці на кампраміс: замест таго, каб пагу тарыць і вырашыць, што рабіць далей, яны
крыўдзяцца адзін на аднаго.
(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Летась на хатняе навучанне перайшла Марыніна
дачка. Сёння Адэльцы 12 гадоў. І яна самастойна
праходзіць праграму сёмага класа.
— Дачка не засвойвала па некаторых прадметах
школьную праграму. Мы былі вымушаныя праходзіць усё дома. Акрамя таго, Адэля моцна стамлялася ў школе. Ужо ў пятым класе яна фактычна вучылася дома, бо часта мы сядзелі на медыцынскіх
даведках. Вось і пачалі шукаць іншую форму навучання, даведаліся, што ёсць індывідуальны план, і
ўжо другі год вучымся такім чынам, — распавядае
Марына. — За гэтыя два гады значна палепшыліся
адзнакі па ўсіх прадметах, ніжэй васьмёркі ў нас
няма. У Адэлі якраз змянілася класная кіраўніца,
яна нас паўгода агітавала, каб мы вярталіся ў школу, а пасля сказала: «Хай і іншыя дзеці пераходзілі
б на індывідуальны план, але толькі тыя, хто так
добра займаецца». І гэта яна не ведала пра тое,
як дзяўчынцы было складана вучыцца, якія былі
эмацыйныя праблемы. Дачка перастала да ночы
сядзець над хатнімі заданнямі. Калі дзіця займаецца
самастойна дома, прыблізна ў два разы менш часу
патрабуецца для засваення праграмы! У дачкі вызвалілася шмат часу, у які яна можа займацца тым,
што ёй цікава. Дзяўчынка... пачала чытаць кніжкі.
Дзіцяці, якое ходзіць у школу, проста няма калі чытаць кнігі, і гэта ўжо пачынаючы з сярэдніх класаў.
Толькі ў вучняў малодшых класаў ёсць час на нейкія
дадатковыя заняткі. Тыя дзеці, якія ў пачатковай
школе займаліся і музыкай, і гімнастыкай, у сярэдніх класах мусяць выбіраць, які занятак пакінуць,
а ў старэйшых наогул ад усяго адмовіцца і толькі
думаць, як здаць іспыты, — заўважае Марына.
І Марына мае рацыю.
Прынамсі, скаргі на тое, што ў старэйшых школьнікаў сапраўды няма часу на нейкія заняткі па інтарэсах, я даволі часта чую як ад сваіх знаёмых, у якіх
ёсць дзеці, так і ад саміх школьнікаў. А некаторыя
рэчы здаюцца дзіўнымі. Чаму ў нас так працвітаюць
усялякія платныя курсы, дзе выпускнікоў рыхтуюць
да паступлення? І чаму такая вялікая колькасць дзяцей займаецца з рэпетытарамі? А што ж яны тады
вучаць у школе? Варта ўзгадаць сёлетняе цэнтралізаванае тэставанне, на якім высветлілася, што
большасць дзяцей не ведае ні фізікі, ні матэматыкі.
Ці дзеці ў гэтым вінаватыя? Увесь час толькі і чуеш,
што дзеці перагружаныя. Але чым?
І навошта дзіцяці сядзець на занятках, напрыклад, па той жа матэматыцы, калі пасля школы ён
яе вымушаны вывучаць самастойна (альбо з дапамогай рэпетытара)? Ды што там, нават малодшым
школьнікам ужо цяпер бацькі вымушаны наймаць
рэпетытараў. Нядаўна мая знаёмая (дарэчы, сама
настаўніца) скардзілася, што шукае рэпетытара
па англійскай мове для сваёй дачкі, якая вучыцца
(увага!)... у другім класе. І праблема тут зусім не ў
дзяўчынцы, малая якраз вельмі стараецца — праблема ў школьнай праграме.
А можа, сапраўды, бацькі, якія вырашаюць, што
лепш, каб іх дзіця здабывала веды па-за школай,
маюць рацыю? Дзіця не будзе марнаваць час на
непатрэбныя і нецікавыя яму школьныя мерапрыемствы, не будзе збіраць паперкі ля школы, не будзе
лішні раз слухаць тое, што і так добра засвоіла.
Зможа тыя прадметы, якія лягчэй даюцца, праходзіць хутчэй, і наадварот, больш часу аддаваць
найбольш складаным урокам. Але хіба дзіця можа
вучыцца без настаўнікаў?
Прыхільнікі хатняга навучання сцвярджаюць: дзеці на гэта здольныя, а яшчэ заняткі па індывідуальным плане выпрацоўваюць у дзіцяці асаблівыя якасці, яно становіцца самастойным, пачынае вучыцца
з большым інтарэсам. Бо яму не трэба кожны дзень
баяцца (што яго раптам вызавуць да дошкі, што яго
абвінавацяць у няведанні, што ўлепяць дрэнную адзнаку, што выкажуць бацькам меркаванні пра яго
здольнасці), а яшчэ дзіця атрымлівае час і магчымасці займацца і па дадатковых падручніках.
— Калі мы прыйшлі з заявай аб пераходзе на
індывідуальны план, настаўнікі пыталіся: «А як вы
будзеце ўсё дзіцяці тлумачыць? Вы ж ідзяце не ў
пачатковую школу, фізікі і хіміі ў дзяўчынкі раней не

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

было», — расказвае Марына. — Але ў нас асаблівая
сітуацыя: я — матэматык, дзядуля — фізік. Як паказала практыка, дзіця можа самастойна засвойваць
многія прадметы проста па падручніках. Адэльцы
цяжка даюцца профільныя прадметы, таму я сяджу
побач і правяраю, як яна праходзіць матэматыку. Але
англійскую мову, хімію, фізіку яна ў стане засвоіць
сама. Не кажу ўжо пра біялогію, якая ў яе любімая,
геаграфію, гісторыю. Мая роля — толькі правяраць
хатнія заданні, якія мы самі вызначаем. У нас ёсць
заданне на чвэрць, і далей мы самі размяркоўваем
час, калі і што вывучаць. Раз на чвэрць дзіця павінна прыйсці ў школу і здаць заданне па прадмеце,
форму іспытаў выбіраюць настаўнікі. Напрыклад, па
матэматыцы гэта можа быць кантрольная, па гісторыі — тэсты. Па законе настаўнікі павінны ў выпадку
патрэбы аказваць кансультацыі такім дзецям. Таксама мы маем права і на наведванне ўрокаў у школе.
Наша асабістая думка, што адукацыя ў «надомнікаў» атрымліваецца значна лепшай, і гэта пацвярджаецца сітуацыяй у Злучаных Штатах, Канадзе,
дзе дзяцей, якія атрымліваюць адукацыю самастойна, шмат. Там універсітэты, каледжы з задавальненнем прымаюць надомнікаў, бо бачаць, што ў іх
ведаў не менш, чым у тых, хто вучыўся ў школе, але
надомнікі не прывыклі думаць шаблонна, яны самі
шукаюць інфармацыю, прычым па розных падручніках. Глядзіце: школа дае адну праграму, а я пайшла
ў кнігарню па сшыткі па беларускай мове для свайго
сына-першакласніка Вацлава (на першае верасня
яму было 7 гадоў і два месяцы), які таксама сёлета
пачаў вучыцца па індывідуальным плане. І ў кнігарні
я бачу пяць праграм, і магу выбраць, па якой з іх мне
займацца з сынам, ад нас патрабуецца толькі прыйсці і паказаць веды. Калі старэйшая дачка ў асноўным засвойвае прадметы самастойна, з малодшым
займаюся я. Але на ўсе ўрокі з першакласнікам я
трачу на дзень максімум адну гадзіну: за гэты час
мы паспяваем зрабіць матэматыку, дзіця піша пропісы, я сяджу слухаю, як сын чытае, і ў дадатак мы
займаемся англійскай мовай, якой няма ў першым
класе. Прычым часам дзіця просіць у мяне зрабіць
не адзін, а два ўрокі запар, таму што яму вельмі
цікава займацца. Слоўнікавы запас па англійскай
мове папаўняем увесь час. Проста ідзём па доме
і засвойваем назвы прадметаў, якія ён бачыць вакол, колеры... Адна з абавязковых умоў для сем'яў,
у якіх дзеці вучацца па індывідуальным плане, на
нашу думку, знаходжанне аднаго з бацькоў дома
(цэлы дзень ці хаця б паўдня). Мне больш зручна, я
з аднаго дэкрэтнага адпачынку пераходжу ў другі.
Акрамя таго, я магу працаваць дома.

Каб дзіця расло здаровым
— Вы казалі, што Адэльцы эмацыйна цяжка было вучыцца ў школе. А цяпер нешта змянілася?
— Яна супакоілася. Нашмат спакайней абстаноўка дома і нашмат лягчэй займацца. Глядзіце:
нават у пачатковай школе, без наведвання нейкай
прадоўжанкі, дзеці павінны праводзіць 4-7 гадзін
практычна седзячы ў памяшканні, ім нікуды не выйсці. Ім прыходзіцца займацца нават тады, калі гэтага
не хочацца. Напрыклад, калі дзіця сябе дрэнна адчувае, у яго баліць галава, але няма тэмпературы і
даведку ў паліклініцы не возьмеш. А дома дзіцяці
не трэба рабіць над сабой ніякіх высілкаў. Яно можа
спакойна адпачыць і ўзяцца за заняткі ў больш спрыяльны час. Акрамя таго, на дзіця не навальваюцца
праблемы, якія не звязаныя з засваеннем урокаў. У
пэўным узросце дзеці падобныя на зграю ваўчанят,
яны вымушаны падладжвацца пад настаўніка, пад
калектыў. Каб стаць любімчыкам у настаўніка, некаторыя спрабуюць падлізвацца. Яны хітруюць. Так,
калі дзіцяці сёння паставілі адзнаку, яно выпрацоўвае сваю тактыку, кшталту «я магу два ўрокі быць
спакойным, бо мяне не будуць выклікаць». А колькі
розных праблем бывае звязана з асабістым стаўленнем настаўніка да дзяцей ці аднагодкаў. Дзеці
змагаюцца за сваё месца, хтосьці стараецца быць
кіраўніком у групе, а кагосьці прыгнятаюць.
— Напэўна, пры навучанні дома вам не трэба баяцца, што дзіця ў школе падхопіць грып ці
яшчэ нейкі вірус?
— Мы прапісаны ў Мінску, а жывём на лецішчы ў
Ракаве. Жыць у горадзе нам было цяжка, два маіх
сыны — алергікі, але, калі мы перабраліся жыць на
вёску, забыліся на гэту хваробу. Побач з лецішчам
— возера, ручай, лес хваёвы...
(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

ВЫПРАЎЛЯЦЦА... ПА-БЕЛАРУСКУ
У вiцебскай выхаваўчай калонii
№1 для юна коў, якiя тут зна ходзяцца, правялi незвычайны, калi
не сказаць смелы, эксперымент.
Вы клад чы кi вя чэр няй агуль нааду ка цый най ся рэд няй шко лы
№ 26 пастаралiся паўплываць на
выхаванцаў нестандартным спосабам: праз усведамленне таго,
што яны — беларусы, прадстаўнiкi
цярплiвага, працавiтага, самадастат ко ва га на ро да. Вы ха ван цы
прызналiся, што менавiта названых вышэй якасцяў iм i не хапае,
як i мно гiх iн шых, што ха рак тарызуюць беларусаў. Можа яшчэ
i менавiта таму яны апынулiся за
дротам.
...У кабiнеце беларускай мовы
i лiтаратуры выхаванцы сядзяць
цiшэй вады. На ўсiх занятках, дарэчы, заўсёды ў школе цiшыня. Бо,
калi што, бацькоў, безумоўна, выклiкаць не будуць. Усё-такi школа
пры калонii. Адразу ўразiла, што
хлопцы — вучнi 10 i 11 класаў —
апранутыя ў традыцыйныя беларускiя касцюмы. На стале нацыянальныя вырабы ткацтва. Выкладчыкi пастаралiся.
— Якiмi якасцямi валодаюць
беларусы? — пытаецца ў юнакоў
выкладчыца беларускай мовы
i лiтаратуры Вольга Мiкалаеўна СУШАНАВА. У адказ чуем:
стрыманасць, працавiтасць, цярплiвасць, шчодрасць, гасцiннасць,
памяркоўнасць.
— А якiмi якасцямi валодаюць
вашы бацькi?

У адказ былi пералiчаны амаль
што ўсе з узгаданых.
— А якiх з гэтых якасцяў вам не
хапае? — Цярплiвасцi, — прызнаецца адзiн юнак. — Працавiтасцi,
— сказаў цiха другi.
— Ну, дык калi ўжо дакладна
ведаеце свае недахопы, трэба выпраўляцца, працаваць над сабой!
— кажа выкладчыца.
Падчас шчырай гу таркi мяне
чамусьцi асаблiва ўразiў хлопец
з Мiнскай вобласцi, якi вельмi цiкава i падрабязна расказваў пра
сваю родную вёску, яе гiсторыю.
Паводле ягоных слоў, вёскi Вялiкае
Стахава i Малое Стахава з'явiлiся
дзякуючы працавiтым братам Стахавым. Яны жылi сумленна, добра
працавалi, з усiмi ладзiлi...
Пачуў я i расказ ад яшчэ аднаго
хлопца пра возера Свiцязь, глыбiню
якога мясцовы пан так i не вымераў
— як нi стараўся. Пра тое, што грыбоў i ягад у лесе ля возера шмат. I
як хочацца расказчыку пасля вызвалення вярнуцца ў родныя мясціны.
I верш «Мой родны кут» Коласа,
i словы Скарыны прагучалi... Хлопцы добра падрыхтавалiся. Калi б
не месца, дзе праходзiла акцыя,
падумаў бы, што недзе ва ўзорнай
гiмназii знаходжуся.
Адзiн з выхаванцаў выканаў
шлягер пра Вiцебск. Сам ён зусiм
з iншага рэгiёну. Старажытны горад над Заходняй Дзвiной, канешне, запомнiць на ўсё жыццё... Мо
i не толькi таму, што адбываў тут
пакаранне.

Гучалi песнi пра Беларусь, дэманстравалiся слайды з краявiдамi
куточкаў нашай прыгожай краiны,
дзе жывуць добрыя людзi.
А цi насамрэч дадуць нешта
такiя заняткi падлеткам, якiя парушылi закон? — цiкаўлюся ў начальнiка калонii, падпалкоўнiка
ўнутранай службы Аляксандра
ГАРАЛЁВА.
— Мы шчыра стараемся шукаць усе магчымыя падыходы ў
выхаваўчай рабоце, — расказвае
падпалкоўнiк. — Большасць з выхаванцаў, упэўнены, не вернуцца
да нас зноў i не трапяць у дарослыя калонii. Рэцыдывiс таў мала:
менш за тры працэнты. Выхаваць
з гэтых падлеткаў добрасумленных грамадзян — наша задача.
Усяго мы даем шанц выправiцца
больш за 200 хлопцам ва ўзросце
ад 14 да 21 года. Iмкнёмся «падабраць ключык» да душы кожнага
з iх. Вось сёння мы ж загадзя не
адбiралi ўдзельнiкаў для сустрэчы.
Запыталi, хто хоча расказаць пра
родныя мясціны, пра мiфы i легенды роднай зямлi. Адразу знайшлiся ахвотнiкi...
Пры калонii дзейнiчае ПТВ, дзе
рыхтуюць станочнiкаў, майстроў па
рабоце з бяростай, швачак... Апошнiя потым могуць, напрыклад, знайсцi працу ў атэлье. «Каланiстам»
плацяць — пералiчваюць грошы на
іх рахункi, з якiх тыя могуць разлiчыцца за пакупкi ў буфеце пры
калонii.
Па розных прычынах трапiлi ў

калонiю цяперашнiя выхаванцы.
Дрэн ныя кам па нii, праб ле мы ў
адносiнах бацькоў, адпаведна —
прабелы ў выхаваннi. Галоўнае,
каб пасля знаходжання ў калонii
не пажадалi зноў выйсцi на вулiцу, каб выпiць у кампанii, а потым
увязацца ў бойку, нешта скрасцi...

Не ўтойваюць у калонii, што ёсць
i такiя выхаванцы, над перавыхаваннем якiх як ні працуй, нiчога
не зменiш. Але ёсць выпадкi, калi,
здавалася б, нават вельмi жорсткiя i непаслухмяныя «раптам» мянялiся. На тэрыторыi калонii ёсць
праваслаўны храм. I святар кож-

ны дзень працуе з праблемнымi
юнакамi.
У калонii вырашылi працягнуць
эксперымент. I надалей будуць перавыхоўваць беларускiм словам,
вершам. Лячыць душы па-беларуску.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

