методика інтегрального виховання

щасливе дитинство

1

2

УДК 159.9
ББК 88

Серія «Методика інтегрального виховання»
Щасливе дитинство. - М.: НФ «Інститут перспективних досліджень», 2013. - 200 с.

Колектив авторів: Ілля Винокур, Анатолій Ульянов, Тетяна Сандлер, Марат Касимов,
Павло С

ISBN 978-5-91072-053-8

Нещодавно у мене народився син. Щовечора, повертаючись з роботи, перш за все я
підходжу до його колиски і просто дивлюся. Чарівні миті. З них і народилася ця
книга. Я так хочу дати йому щось більше, ніж гору пластмасових іграшок. Щось
більше, ніж вхідний квиток в луна-парк під назвою «Життя». Щось більше, ніж
свідоцтво в рамочці...
Книга ця написана від першої особи, але насправді за нею стоїть велика група
психологів, педагогів і батьків, в серцях яких живе турбота про майбутнє наших дітей.
Перед вами захоплююча мозаїка новітніх наукових досліджень та практичного
досвіду роботи фахівців. Водночас - ніжна й пронизлива повість про розвиток дитини,
починаючи з першої думки про неї і до зрілого віку. Глибоко і просто, з почуттям і
знанням справи автори відповідають на питання, що не дають спокою багатьом з нас:
як ростити щасливих дітей? Як створювати для них атмосферу любові і безпеки? Як
готувати їх до життя?
Щасливе дитинство - це подарунок, який треба дбайливо вручити підростаючому
поколінню, від усього серця, нічого не нав'язуючи, але і не упускаючи. Наше незріле
майбутнє дивиться нам в очі, і ми не маємо права підвести його.

© ARI Publishers, 2013
© МФ «Інститут перспективних досліджень», 2013

3

ЗМІСТ

Вступ …...…………………………………………………………….........8
Передмова……...………………………………………………………… 10
Що ж це таке - інтегральне виховання?. ………………………………………..…12

Частина 1. Від зустрічі до пологів ………………………………………14
Глава 1. Все починається набагато раніше, ніж ви вважали………………………… 15
Я люблю тебе, тому що люблю себе……………………………..…………………….………. 16
Інопланетяни……………….……………………………………………………..…………………………………………. 18
Висновки…………………………………….………………………………………………..……………………….…… ………20
Глава 2. З чого починається людина …………….…………………………………….20
Глава 3. Підготовка до пологів………..………………………………………………. 22
Що ж там відбувається насправді? …………………...……………………………………….23
Роль матері………………………………………………..………………….……………………………………..... 24
Щонайменше політики і насильства, якнайбільше гармонії і
любові ………………………………………………………………………………………………………………………..……………26
Спілкуйтеся з дитиною, не чекаючи, поки вона народиться .……26
Маленька педагогічна примітка ……………………..…………………………………………………28
Глава 4. Народження і перший зв'язок ………………………….……………………..29
Перейми і підготовка до пологів…………..…………………..…………………………………29
А як щодо кесаревого розтину?........…………………………..……………………….30
За лаштунками народження ……………………………………………………………..…………………..32
Перший зв'язок ……………………………………………………………..……….…………………………………….32
Годування - новий зв'язок між матір'ю і немовлям…………………... 34

Частина 2. Ніжний вік……………………………………………………..38
Глава 5. Виховання у віці 0-3..………..………………………………………………… 39
Невпинний розвиток …………………………………………………………………………….…..…………………39
Бути поруч з ним якомога більше…………………..……………………………………………… 40
Даруйте, а як же батько?.................................. 42
Сприйняття світу у віці 0-3 …………………………………………………………………………..…42
Інші засоби для розвитку вашої дитини ……………………………………….….…….43
Батьківська влада і обмеження ………………………………………………………..………………45
Діти живуть позитивом……….……………………………………………………………….……………... 47

4

Глава 6. Виховання у віці 3-6…..………………………………….……………………49
Закладаємо соціальні засади………………..……………………………………………………... 49
Вчимося у природи y……………………………………………………..………………………………………………50
Мільярди одинаків ………………………………..………………. .………………………………………...51
Пограємо?..................................................52
Особистий приклад .............………………………………………..………………………….55
Дівчатка - з Венери, хлопчики - з Марса….………………………….……………… 57
Друг і вчитель ……………………………………………………………………………………………..…………………58
Заздрість ..……………………..…………….………………………………………………………..……………..59
Сім'я як суспільство………..…………………………………………………………………..……….. 61
Стосунки між братами….……………………………………………………………………………..…….. 62
Між освітою і вихованням…………...............…………………………………….62
Методика викладання в дитячих садках………………..……………….……………. 63
Жодного насильства…….……………………………………...............………………… 65
Предмети навчання ……………………………………………………………………..…………………………..66
Ці балакучі звірята..……………………………………………………....……………………………….66
Маленьке резюме……………………………………………................………………….. 68

Частина 3. Школа життя ………………………………………………..69
Глава 7. Бути людиною …………………………….…………………………………70
Шлях до серця дитини ………………................…………………………………….71
Навчання життю ………………………………………..……………...............………………73
Глава 8. Вчитися і радіти…………………………………………….………………..74
Урок, який складається з бесіди та обговорень..……………………………75
Учитель - перш за все вихователь……………….……………………………………………… 78
Атмосфера в школі: змагання за внесок у загальну справу…… 79
Діти вирішують конфлікти…………..……………..…………………………………………………… 81
Підхід до навчання………………………………………………………………………..………………………… 82
Глибокий зв'язок між усіма явищами без виключення……….………. 84
Колективні трапези..…………..………………………………………….……………………………….. 85
Батьки як партнери…………………………..………………………………………………………………... 86
Поділ на вікові категорії ………………………………………………..………………………...86
Старший вчить молодшого ………………..………………………………………………………………..87

Глава 9. Характерні особливості вікових груп ………………………………………90
6-9 років: судження та аналіз стосовно себе та стосовно інших
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………90
Суди для «малолітніх» ……………………………..………………………………………………………..90
9-13 років: напередодні перехідного віку ……………..…………………………92

5

Допомогти їм впоратися із занепокоєнням………..…………………..……………93
Показувати їм увесь спектр життя ….……………………………………………………..…93
Заздрість, пристрасть і честолюбство ………………………………………………………94
Підготовка до сімейного життя……………………………………………………….……………… 94
Правильне ставлення до статевого потягу……………………………………………… 95
Хлопчики і дівчатка: коли разом і коли окремо? ………………………….96
Роль сім'ї …………………………………………………………………………………………………………..……………96
13-20 років: вибір професії і правильне ставлення до
спільного життя………………………………………………………………………………………………..…….. 97
Вибір професії ………………………..……………………………………………………………………………………98
Коли грають гормони……………………….…………..………………………………………………... 99
Вибір партнера по життю……………………………………………..……………………………………. 100
Повернути дітям поняття громади……………………………………………………………….. 101
Глава 10. Ключові принципи виховання …………………………………………….102
ДОДАТОК………………..…………………………………………………………… 105

6

Колектив авторів:
Ілля Винокур - докторант гуманітарних наук, лектор з питань виховання,
письменник, голова відділу інтегрального виховання і менеджер асоціації «Зростаємо
в радості».

Анатолій Ульянов - сертифікований гештальт-терапевт Європейської Асоціації
Гештальт Терапевтів (ЕАГТ), викладач психології у Вищій школі естетичного
виховання «Краса Росії», тренер і викладач Міжнародної Академії Лідерства,
науковий консультант багатьох телевізійних програм.

Тетяна Сандлер - професійний практикуючий клінічний психолог, автор наукових
праць і досліджень в області організаційної та дитячої психології, Лауреат премії
Губернатора ХМАО Югри за кращу науково-дослідну роботу серед аспірантів та
молодих вчених «Психологічні особливості інтеграції морально-етичного та
економічного самовизначення підлітків».

Марат Касимов - режисер-педагог театру, актор театру «Школа драматичного
мистецтва», практичний досвід роботи з дитячими театральними колективами,
проведення ігрових об'єднавчих програм, методист-вихователь.

Павло Сисоєв - атестований викладач методики інтегральної освіти і виховання,
методист. Має багатий практичний досвід роботи з групами дітей різних вікових
категорій.

7

Вступ
Кілька тижнів тому у мене народився син. Ми назвали його Микита.
Щовечора, повертаючись з роботи, перш за все я підходжу до нього і довго
вдивляюся. В ці секунди, як за помахом чарівної палички, уся метушня життя, всі
думки, турботи і хвилювання, які захмарювали мою голову, розсіюються і зникають.
Зараз, нехай лише на кілька миттєвостей, тут тільки я, він і моя дружина Наталя.
Я беру малюка у неї з рук і починаю гуляти по кімнаті, поки дружина трохи
відпочиває після прожитого дня.
Нові думки охоплюють мене: «Як же він змінився з того часу, коли я кинув останній
погляд на колисочку.
.. Скоро він вже стане на ноги. Піде до дитячого садка, потім до школи, а там інститут, робота, сім'я...
Яке майбутнє чекає на нього? В якому суспільстві він житиме? Чи вдасться мені
відкрити перед ним дорогу, щоб він втілив все те, чого я йому бажаю? Чи буде він
щасливий?»
Ці питання постають переді мною не випадково.
Останні п'ять років, паралельно з навчанням в докторантурі, я викладав у
системі освіти. Я знайомий з цією системою досить добре. Знайомий зсередини.
Кожен урок я починав з того, що дивився в очі своїм учням. Це був радше уявний
погляд, про який вони не знали. Я дивився всередину, в глибину, намагаючись знайти,
чим зацікавити їх, як достукатися до їхніх сердець.
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Не раз по дорозі додому я дивувався: яким чином система, заснована двісті років тому
для підготовки робітників для виробничих ліній, зможе забезпечити внутрішні запити
сучасних дітей? Адже вони живуть і дихають інтегральними реаліями нового світу,
стрімкого і глобального. Так багато знань і так мало виховання …
А з іншого боку, якими засобами
володіємо ми, батьки,
щоб вивести своїх дітей на правильну
дорогу?
... Я ходжу з сином взад-вперед по квартирі,
наспівуючи щось ніжне. Очі Микити вже
злипаються, і його солодкий запах, який буває
тільки у немовлят,розтікається по кімнаті. А я - я
залишаюся зі своїми думками.
З першого ж дня професійного навчання мені
було ясно, що це не єдиний шлях. Я відчував,
що тут потрібні якісні зміни, що наші діти
заслуговують більшого. Набагато більшого.
Думки про їхнє майбутнє не залишали мене в
спокої, і зрештою я цілком присвятив себе цьому
предмету.
Нещодавно мені пощастило провести
професійний форум з питань виховання за
участю провідних психологів і соціальних працівників, а також викладачів і батьків.
Разом ми вирушили на пошуки майбутнього сучасних дітей, щоб розібратися, як
передати підростаючому поколінню все те, чого ми так йому бажаємо. Під час
численних зустрічей кожен ділився своїм професійним і особистим досвідом,
вписуючи все нові штрихи в картину життєвого шляху, який належить пройти кожній
дитині. Коло його життя - починаючи зі знайомства майбутніх батьків, перебігу
вагітності, пологів та вигодовування і закінчуючи зрілістю - було висвітлено в новому
ракурсі і на нову глибину. Після цих захоплюючих розмов я відразу зрозумів:
необхідно познайомити світ з усім, про що ми дізналися. Отже я сів і виклав почуте
якомога простіше і ясніше. Одержаний текст я розіслав усім учасникам, які з
розумінням і почуттям прикрасили його своїми примітками та доповненнями. Так,
завдяки нашим спільним зусиллям, з'явилася книга, яку ви тримаєте в руках.
Завдання цієї книги - допомогти вам, щоб ви допомогли вашим дітям стати
щасливими. Я розповім вам про ті питання, які постають перед дитиною на основних
етапах її життя, і запропоную відповідне рішення для кожного з них, підкріплене
практичними порадами та рекомендаціями.
На перший погляд може здатися, що сучасні діти загублені в віртуальному просторі і
їхнє сприйняття світу поверхневе, проте насправді вони розвинені набагато більше
ніж ми. У них закладені дуже великі бажання і величезний потенціал, який вони і самі
ледве усвідомлюють. Дивлячись на своїх учнів, я ясно це відчував. Я відчуваю це,
навіть коли дивлюся в очі своєму Микиті: це покоління потребує іншої методики,
іншого, нового ставлення.
Якщо ми допоможемо дитині зрозуміти, щó з нею відбувається на кожному
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життєвому етапі, якщо завдяки нам вона познайомиться сама з собою і зі своїм
середовищем, якщо дізнається, як правильно налагодити контакт з оточуючими, вона буде рости щасливою, відчуваючи стабільність і впевненість. Така людина вийде
в життя підготовленою і зуміє реалізувати себе.
Мені б дуже хотілося, щоб ми зробили нашим дітям цей подарунок, кращого і
важливішого за який і бути не може.
Приємного читання!

Ілля

Передмова
Немає людини, котра би була наче Острів, сама собою, кожна людина є частиною
Материка, частиною цілого. І якщо хвиля змиє у море прибережну скелю, меншою
стане Європа, і також якщо змиє край мису і зруйнує маєток твій або друга твого.
Смерть кожної людини применшує і мене, оскільки я єдиний з усім людством. Тому
ніколи не посилай дізнатися, за ким дзвонить дзвін, він дзвонить за Тобою.
Донн Джон (1572-1631)

Система навчання, з якою знайомить ця книга, називається «інтегральним
вихованням». Інтегральність є взаємопов'язаністю. В основі цієї методики лежить
саме зв'язок. Зв'язок між дітьми. Зв'язок між батьками і дітьми. Зв'язок між системою
освіти (вчителі плюс сучасні шкільні предмети) і дітьми. А на більш високому рівні зв'язок між усіма нами. Між кожним і кожною. І навіть між усіма елементами
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природи.
Чому нам потрібна саме таке методика, що грунтується на зв'язку? Тому, що зв'язок це головне, чого нам сьогодні бракує.
Боляче бачити, як зменшується спілкування, як слабшає взаєморозуміння батьків і
дітей. Багато сімей проводять свої нечисленні спільні вечори перед екраном
телевізора, а тепла і прониклива сімейна розмова перетворилася на кілька холодних
односкладових відповідей з обов'язковим доповненням: «Залиште мене у спокої!»
У житлових кварталах все менше звучить відлуння дитячих голосів, все менше
хованок та футболу, натомість все більше мерехтливих екранів з-за фіранок, на яких
одна гра змінюється на іншу...
Змінилася не тільки форма ігор, але і якість зв'язку між дітьми. Все частіше вони
зізнаються у зростаючому відчутті самотності, все частіше зазнають проблем в
суспільстві. Ось що відбувається, коли «дружба» стає ефемерним, віртуальним
поняттям, позбавленим важливості і реального сенсу, коли найважливішим
надбанням стає смартфон або планшет. З'ясовується, що новітні технології, які
претендують на роль посередників і зв'язкових між людьми, нерідко викликають
зворотний ефект, дозволяючи користуватися екраном як прикриттям від більш
глибокого зв'язку.
У сучасних школах ситуація ще гірша, і кожен учитель може розповісти вам про те,
наскільки поточний стан справ далекий від гарних слів та принципів, задекларованих
в документах Міністерства освіти і науки. День у день надходять лякаючі статистичні
дані про зростання словесного, фізичного та сексуального насильства в середовищі
учнів.
Відчуження та самотність входять у наше життя. Подружні пари все частіше
розлучаються, а багато молодих людей взагалі не хочуть створювати родину. Клуби і
бари переповнені відвідувачами, які сидять разом, а в глибині душі відчувають себе
жахливо самотніми. У нашій поведінці занадто багато облуди, а наші бесіди поверхові
й обережні... Ми вже звикли жити разом, але поодинці, кожен замкнувшись у своїй
особистій оболонці.
Однак все це - лише верхівка айсберга, частина більш масштабного явища, яке
пожирає суспільство. Десь серед «останніх героїв» та «фабрикантів» ми втратили
найважливіше людське надбання - соціальну солідарність. Втрачене колишнє почуття
плеча і ліктя, і іноді ми з острахом визнаємо: у складний момент нам просто не буде
на кого покластися.
Насправді подібна ситуація складається не тільки в окремих країнах. Нехай це слабка
втіха, але йдеться про загальносвітові тенденції. Адже з одного боку, світ
«стискається» у нас на очах, перетворюючись на маленьке глобальне село із
загальним ринком, загальним віртуальним простором і загальною культурою, а з
іншого боку, разом з усією цією глобальністю, відчуження тільки зростає. Соціальні
прірви поглиблюються і розширюються, а економічні та екологічні проблеми
зростають з кожним днем. Чому?
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Тому що, незважаючи на взаємозв'язок і взаємозалежність, наші соціальні та
економічні системи все ще базуються на егоїстичних інтересах. Це протиріччя, як
пояснюють учені, і породжує всі ті кризи, які переживає світ за останні роки.
Яскравий тому приклад - зиск фінансистів, за який сьогодні розплачуються вже цілі
народи. Але це лише один з безлічі подібних прикладів.

То що ж це таке - інтегральне виховання?
Криза нашого взаємозв'язку - міжособистісного, національного та міжнародного буквально волає до нас крізь цифри статистики, заголовки новин. І тому, ґрунтуючись
на наукових дослідженнях і
особистому професійному досвіді, ми, автори цієї книги, фахівці в галузі
психології, освіти та соціальної роботи, а також природничих наук, розробили
холістичну (тобто всеосяжну, цілісну) методику навчання дітей сучасним
принципам взаємозв'язку. Адже система освіти повинна готувати дітей до життя у
дорослому світі, де найбільш затребуваним товаром є теплі, дружні взаємини.
На наше тверде переконання справжнє завдання, яке стоїть сьогодні перед системою
освіти, - це не стільки передача знань, скільки забезпечення дітей соціальними
навичками, які допоможуть їм подолати роз'єднаність, підозрілість і недовіру в
суспільстві. Щоб підготувати дітей до життя в глобальному світі, ми повинні
пояснити їм, чому дійсність така і як змінити її на краще.
Методика інтегрального виховання прокладає цей шлях від народження людини (і
навіть від передродового періоду) до зрілого віку. Дитина, яка навчається за цією
методикою, засвоює правила успіху в світі, який змінюється у нас на очах. А правила
прості: співпраця, теплий, сердечний зв'язок з товаришами, батьками та вчителями,
об'єднання і взаємодія. Поступово дитина вчиться тому, як піклуватися про інших,
розуміти їхню точку зору, рахуватися з їхніми потребами. Більше того, таким чином
вона вчиться дивитися на саму себе з боку, усвідомлювати власні пориви і
опановувати їх. Вона знайомиться з собою, стає справжнім психологом. І тоді
природним чином починає проявляти свою самобутність - не за рахунок інших, а їм
на благо.
Але найважливіше, що, вивчаючи взаємозв'язки, які пролягають між нами, дитина
розуміє, - в більш глибокому розумінні всі ми – одна сім'я, членам якої необхідно
навчитися жити разом. Коли це вдається реалізувати в наших контрольних групах,
коли дітям, батькам і вчителям вдається виявити цей момент, всі відчувають почуття
піднесення і задоволення, яке не описати словами.
«А як же навчання? - запитаєте ви. - Як же шкільні предмети, підручники, зошити?»
Зрозуміло, все це є. Однак, як ви дізнаєтесь далі, все це приносить дітям набагато
більше задоволення - завдяки іграм, екскурсіям, навчанню молодших товаришів і
спільним динамічним заняттям, що демонструють взаємозв'язок досліджуваних явищ.
Як показують дослідження, а також наш особистий досвід роботи з дітьми, вчителями
та батьками з усіх прошарків суспільства, інтегральне виховання не тільки позитивно
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позначається на
відчуттях дітей та їхніх стосунках з оточуючими, але і підвищує їхню успішність.
«Щоб змінити на краще суспільство і відновити взаємну довіру, ми зобов'язані почати
зі шкільної лави, якщо не раніше», - пише в газеті «Financial Times» Річард Лейард,
член Палати
лордів, професор Лондонської школи економіки, засновник і директор Центру
економічного розвитку. «Виправити світ - значить виправити систему виховання»,
- писав у минулому сторіччі великий педагог Януш Корчак. І вони мали рацію…
Наші діти й самі стануть наставниками наступного покоління. Якщо ми дамо їм
належне виховання, засноване на тих уроках, які вже зараз можна винести з
сучасних криз, то нам вдасться запобігти подальшому падінню і забезпечити
майбутнє людства. Грунтуючись на цьому, ми і приступили до опису методики
інтегрального виховання. Необхідно прокласти для дітей надійну дорогу, якою
вони підуть з радістю, налагодять між собою стосунки любові і взаємної турботи.
Думка ця червоною ниткою пронизує усі наступні сторінки книги.
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Частина 1. Від зустрічі до пологів
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Глава 1. Все починається набагато раніше, ніж ви думали

Можливо спочатку вам буде важко
відшукати зв'язок цієї глави з визначеною темою,
але не турбуйтеся. Обіцяю: через кілька хвилин ви
погодитеся з тим, про що, можливо, не замислювались,
- виховання дитини починається
задовго до народження і навіть до вагітності.
Отже …
Їй було 28, йому - 30. Вона - рудоволоса,
веснянкувата, маленька і
усміхнена. Він - засмаглий, худорлявий,
задерикуватий, зріст 180. Вони познайомилися на весіллі наших спільних друзів, і, як
у класичній любовній історії, між ними одразу проскочила «іскра».
Через чотири роки Марина і Альоша одружилися. А ще через два роки у них
народилася двійня.
З часом наші шляхи розійшлися, але нещодавно Марина проїздом завітала до
нас «на вогник».
- Як там Альоша? - запитав я без зайвих думок вже на початку бесіди.
- Він в порядку, - неохоче і якось холодно відповіла вона.
Я відразу помітив, що моє питання зачепило її. Вона спробувала стриматися,
але безуспішно.
- Ми розлучилися, - сказала вона нарешті, і в її великих очах заблищали
сльози. - Намагались не доводити до розриву, але це було вже не те.
Іронія долі: перед приходом Марини ми якраз повернулися з золотого весілля
моїх дідуся і бабусі. Як же все було просто в минулі часи! Люди зустрічалися,
відводили короткий час для знайомства і залицянь і, як то кажуть, йшли під вінець. А
потім народжували дітей і жили разом усе життя. Нездійсненна в наші часи пастораль
…
Марина і Альоша приєдналися до довгого ряду наших знайомих, які вийшли з
РАГСу з галочкою в графі «розведений». Цей сценарій уже перестав мене дивувати.
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Виявилося, що він розвивається за досить одноманітним шаблоном.
Людина шукає собі пару - другу половинку, яка у всьому буде відповідати їй.
Вона присвячує цьому багато часу, іноді дуже багато. Вона наполегливо розшукує
свою єдину обраницю або єдиного обранця. Ми зустрічаємося, змінюємо партнерів,
пробуємо пожити разом, розлучаємося, міняємо ще, і ще. І ще ... На якомусь
етапі ми одружуємося. У нас народжуються діти. А потім щось відбувається, і
через кілька років 60% сім'ян повертаються на «вільний ринок». Така
офіційна статистика.
Сьогодні нестабільність - найстабільніша річ в житті, в тому числі і сімейної. Після
первинної «ейфорії» приходить нудьга, причому у молодих людей це трапляється все
раніше. Коли партнер набридає їм, вони без жодних проблем відправляють його у
відставку.

Як все це позначається на дітях?
Подумайте самі: пройнятий любов'ю сімейний зв'язок - неодмінна умова щасливого
дитинства. То чого можна очікувати від хитких батьківських відносин, у яких
«напряг» переважає над усім добрим, що ще проблискує іноді променем надії? Адже
діти вчаться, головним чином, на прикладі (професійний жаргон називає це
наслідуванням). Якою ж буде їхнє власне сімейне життя, коли вони виростуть? Думки
про це кожного разу крають мені серце.
Чому це відбувається? У чому ми помилилися? Зрештою, всі ми шукаємо ласки,
тепла, підтримки і розуміння, всі ми жадаємо відчуття затишку і безпеки …
Щоб розібратися з цим, давайте спочатку поговоримо про психологічні причини
нашої нездатності вести щасливе сімейне життя.

Я люблю тебе, тому що люблю себе

Знаменитий психолог Зиґмунд Фрейд писав, що людиною рухає бажання
насолоджуватися. Сьогодні можна сказати, що розвиток цього бажання лежить в
основі всієї людської еволюції.
На зорі історії наші предки ганялися за дичиною, щоб забезпечити себе їжею, - і це
повністю їх задовольняло. У наші дні ми женемося за сексом, грішми, повагою,
владою і знаннями, але чомусь все це не робить нас щасливими. Радше навпаки …
У нас панує нероздільне бажання насолоджуватися - насолоджуватися якомога
більше, нехай навіть за чужий рахунок. Саме воно спонукало нас на створення
культури, яка вся вибудувана на заздрості і суперництві. Якщо у мене є більше, ніж у
інших, - я насолоджуюся, а якщо ні - насолода блякне. Згодні?
У результаті державі доводиться виховувати маленьких егоїстів, щоб, ставши
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великими егоїстами, вони хоч якось уживалися один з одним. Боротьба за місце під
сонцем, яку раніше не афішували, знаходить свій «почесний» статус. Більше того, в
контексті сучасності її доводиться оголошувати «цінністю».
Наприклад, у квітні 2010 року на міжвідомчому засіданні президент Росії Дмитро
Медведєв закликав до створення школи, «яка повинна допомагати розкривати
особистісний потенціал, а не тільки давати знання, допомагати готуватися до умов
життя у висококонкурентному середовищі, тобто, вміти боротися за себе, вміти
реалізовувати свої ідеї... Кожна людина сама повинна займатися своєю кар'єрою,
думати про своє майбутнє і виходити з того, що їй доведеться конкурувати з іншими
людьми... Це - якась зміна парадигми, в тому числі, освітньої. І я думаю, - сказав
Дмитро Медведєв, - що ми дійсно повинні до певної міри змінити наші установки,
можливо, навіть і ціннісні установки на цю тему».
Насправді, президент констатував вже сформовану ситуацію. Нас немов затягло у вир,
який все посилюється. Британський тижневик «Economist» порівнює сучасну людину
зі спортсменом, який веде нескінченний забіг на електричній біговій доріжці і час від
часу, сам того не помічаючи, підвищує швидкість стрічки. У результаті, незважаючи
на свої «досягнення», він змушений докладати все більше зусиль.
Професор Річард Істерлін з Університету Південної Кароліни, один з піонерів «науки
про щастя» (є й така галузь досліджень), досить доступно описав ситуацію, що
склалася, американському журналу «Newsweek»: «Ми бранці в замкнутому колі
гедонізму. Всі ми дуже швидко звикаємо до щастя і приймаємо його як належне або
порівнюємо з тим, що є в інших, а не з тим, що було у нас раніше». В результаті,
щасливими ми не буваємо практично ніколи …
Одним з переконливих прикладів цього стало дослідження, проведене кілька років
тому серед студентів і викладацького складу в Гарварді. Учасникам були
запропоновані на вибір дві можливості: заробляти 50 000 $ в рік, в той час як інші
будуть отримувати по 25 000 $, або заробляти 100 000 $ в рік,
тоді як інші отримають по 200 000 $. Подумайте, чому б віддали перевагу ви, за інших
рівних умов?
Що стосується учасників експерименту, матеріальні стимули виявилися для них менш
важливі. 56% зупинилися на першому варіанті. Таким чином, гіпотетично ці люди
відмовилися від додаткових 50 000 $ в рік лише тому, щоб зберегти перевагу над
оточуючими1.
На мою думку, суть зрозуміла: ми хочемо не просто насолоджуватися, а
насолоджуватися більше за інших. Таким чином бажання насолод стало рушієм
прогресу. Без цього «вічного поклику» ми навряд чи вибралися б із печер. Однак у
своїй нинішній якості бажання насолоджуватися за рахунок інших штовхає нас до
краю прірви.
До цього краю наближається і сімейний осередок.
Зростаючі бажання віддалили нас від природи. Тепер уже не єство, а оточення диктує
нам, як вибирати чоловіка і з ким показуватися на людях. Чоловіки стали судити про
жінок виключно за їхнім зовнішнім виглядом, а жінки оцінюють чоловіків за
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товщиною гаманця. Ми втратили природне чуття, яке раніше допомагало нам знайти
підходящого партнера. Замість цього людство розділилося за статевою ознакою на
два табори, які ведуть один з одним нескінченну війну на виснаження.
Поняття любові теж доволі пошарпане. Те, що називається сьогодні «любов'ю»,
швидше нагадує кулінарні уподобання: я люблю тебе, тому що отримую від тебе
задоволення, як від улюбленої страви, поки воно не набиває
оскому. Тільки-но рівень задоволення падає нижче критичної позначки, я
націлююсь на пошук іншого джерела насолод.
Ось і виходить, що в інших я люблю себе. А це, погодьтеся, нікудишня основа для
спільного життя.
______________________________
1 Див. Brooks, A. C. (2008). Gross National Happiness. Basic Books: New-York,
121

Інопланетяни

Якось дружина залишила для мене на дверцятах холодильника записку з чиєюсь
цитатою: «Любити можна, тільки якщо ти звільняєш в собі місце від себелюбства».
Думаю, це найбільш влучне і ємке формулювання, яке підказує, як врятувати сім'ю від
краху.
Щоб дійсно жити душа в душу, подружжю необхідно відшукати у своєму
взаємозв'язку мету, більш високу, ніж особисте благо. Між ними повинні пролягати
глибокі і міцні узи, яких немає навіть у звичайних сімейних стосунках.
Пояснити це можна не лише на рівні відчуттів, а й у світлі наукових фактів. Чому
чоловіки і жінки бачать життя в настільки різних ракурсах? Чому вони по-різному
мислять, по-різному хочуть, ледь розуміють бажання один одного? Вони немов і
справді походять з двох різних планет.
Вдивившись трохи пильніше, ми виявимо, що причини цього явища закладені в
природі. Адже вона теж розділена на протилежності: позитивний і негативний заряд,
жар і холод, абсорбція і виділення речовин, тяжіння і відштовхування … Однак
природа не вимагає, щоб одна з протилежностей була краща за іншу. Навпаки, саме
рівновага між ними приносить плоди, породжує життя. Так само і ми – два
протилежні природні начала – повинні навчитися доповнювати один одного, і не
тільки тілесно. У цьому сенсі прірва, що розверзлася між нами сьогодні, - вельми
багатообіцяюче явище.
Чому?
Вона доводить, що, незважаючи на сексуальне розкріпачення, на цілий спектр емоцій
і нескінченну свободу у створенні зв'язків будь-яких видів і рівнів, між нами таки
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бракує чогось більш суттєвого. Існує безліч людей, нездатних сформувати стійкі,
довготривалі зв'язки, і це свідчить про те, що недостатньо об'єднуватися лише на
«тваринному» рівні. Щоб зберегти зв'язок двох половинок, необхідно підняти його
вище особистої насолоди.
Потрібно зрозуміти, що ми невипадково створені протилежними, як фізично, так і
душевно. Потрібно відшукати спільну мету, більшу, ніж ми обоє, яка об'єднає наші
«плюси і мінуси». Тоді у своєму взаємозв'язку ми несподівано розкриємо нове життя.
Як же це зробити? Як розкрити між нами любов, яка виявиться вище особистих
розрахунків?
Перш за все, треба навчитися поступатися, навіть тоді, коли це важко. Крім того, ми
намагаємося розуміти бажання партнера і рахуватися з ними, перш ніж задовольняти
свої власні. Адже ми вже знаємо, що концентрація на собі жене нас від одного зв'язку
до іншого, завжди залишаючи присмак невдоволеності.
З іншого боку, якщо ми змінимо спрямованість, якщо скеруємо увагу зсередини
назовні і просту самонасолоду збагатимо насолодою від радості партнера - результати
відразу різко підуть в плюс. Безмежна насолода матері, коли радіють її діти, - і так
само немає меж тій насолоді, що охоплює нас, коли ми несемо
добро близькій людині. Більше того, це почуття виявляється взаємним і створює між
двома половинками поле любові, яке посилюється в міру того, як вони несуть добро
один одному.
Коли любов підноситься над особистими амбіціями, люди стають дорогими одне
одному і виявляють несподівано, що тільки спільно, завдяки особливій єдності, яку
вони створили, у них є можливість підключитися до наймогутнішого «генератору
енергії», якої сповна вистачить на двох. Заради цього вони готові й надалі до взаємних
поступок і взаємного порозуміння, готові звільняти в собі місце одне для одного. І
тоді сама природа генерує силу, яка допоможе їм перемагати зневагу і
меркантильність - незмінних супутників людини.
Завдяки цим спільним перемогам дві половинки будуть щоразу заново відкривати
єдине ціле, яке вони складають, і підніматися над труднощами, замість того щоб
пасувати перед ними.
Підйом над егоїзмом непростий. Чесно кажучи, це дуже складна штука. Але якщо ви
візьметеся за справу з розумом, якщо підійдете до цього як вірні супутники і рівні
партнери, то з подивом і радістю виявите для себе мету, заради якої варто жити разом.
Нічого не поробиш, завершується етап «тваринного» зв'язку між нами. Ми бачимо це
за тенденціями сучасних взаємин. Попереду новий етап, коли люди будуть чітко і
ясно з'ясовувати для себе, чи можуть вони жити разом, зв'язуючись справжніми,
глибокими і міцними узами. Тоді і діти будуть народжуватися в результаті об'єднання
душ, а не тільки тіл.
І дитина, яка у вас народиться, перейметься атмосферою спокою і безпеки. Вона буде
щиро рада приєднатися і стати повноправним учасником вашої чудової подорожі до
вершин людського духу. І те, що ви разом, як одна сім'я, відчуєте - вже не описати
словами.
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Висновки
Якщо ви ще не обзавелися дітьми, знайте, що нема необхідності чекати вагітності,
щоб починати готувати підґрунтя для їх виховання. Цим підґрунтям стане рівень,
якість зв'язку між вами.
Якщо у вас є діти, знайте, що навчати їх правильним взаєминам між подружжям треба
вже зі школи. Втім, про це ми поговоримо в наступних розділах. Не будемо забігати
наперед: після розмови про взаємини між нами, давайте розглянемо наступний етап підготовку до пологів.

Глава 2 Із чого починається людина
Отже, ви вирішили - хочемо народити дитину.
В одній думці про це вже криється море любові. Адже якщо турбота про прийдешнє
поповнення сімейства спрямувала нас до побудови відповідних взаємин, то ми
заздалегідь почнемо вибудовувати любляче оточення для свого чада.
За правильних умов, дитина - це не наслідок вольового рішення, помилки чи випадку.
Дитина - це спільний, узгоджений крок батьків до наступного етапу їх єднання. Більш
того, саме дитина перетворює пару на справжню сім'ю.

Приблизно рік тому ми з Наталею вирішили, що час настав.
Пам'ятаю як зараз: о 18:23 у мене задзвонив мобільник. На екрані висвітилося: Наталя.
- Як поживаєш, коханий?
- Все добре, мила. Що нового?
- Іллюша, я вагітна.
-…
На секунду в мене перехопило подих, а потім зсередини охопила хвиля щастя. Важко
підібрати слова, адже це було не просто радісне відчуття. Я відчував, що ми вже
готові до нового етапу, і що поява дитини буде дуже вчасною. Ми разом вибрали її.
Мене вразило дивовижне за силою і світлом передчуття: наше життя змінюється на
краще.
Із знайомства з пренатальною психологією я знаю, що вагітність - це дуже важливий
етап і для батьків, і для дитини. А тому, не встигли ми завершити розмову, як у мене в
голові побігли думки про те, щоб разом правильно пройти весь шлях до пологів.
Помилково вважати, що поки дитина «всередині», справа ще не почалася. Почалася.
Ще й як почалася.
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З вашого дозволу, я поясню це в кількох словах.
Людству вже шістдесят років відомо, що з'єднання батьківських і материнських
хромосом створює наше ДНК - спадкову програмну інформацію про те, якими будуть
наші зовнішність і характер, здоров'я і поведінка. За даними генетики, у першій же
клітині, яка виникає після запліднення, закладена вся інформація про людину: від
фізіологічних показників до ставлення до життя.
З моменту проникнення сперматозоїда в яйцеклітину і до їх повного злиття проходить
три дні. З цього часу подальше зростання буде лише наслідком, продовженням
базового набору даних. Внутрішньоутробний період, народження, вигодовування і
виховання - всі наступні етапи будуть лише розвивати і оформляти початкові
властивості, задані при першій зустрічі сімені і яйцеклітини.
Іншими словами, щоб забезпечити оптимальні умови для нашої майбутньої дитини,
ми повинні з першої миті вагітності подбати про тепле, любляче оточення. Ви
здивуєтеся, дізнавшись, що плід у материнському череві від самого початку є чимось
більшим, ніж просто плоттю. Усвідомлює це жінка чи ні, вона носить в собі нехай ще
не народжену, але людину. І ставитися до неї треба відповідно.
Адже їй ще належить трохи розвинутися, перш ніж вона вступить з нами в зв'язок, але
ми зі свого боку вже зараз повинні прислухатися до неї, відчувати, що вона тут.
Надамо слово професору Григорію Брехману, акушеру-гінекологу, одному з
провідних світових фахівців у галузі пренатальної і перинатальної психології та
медицини: «Сьогодні фахівці в даній області ставляться до ще не народженого
немовляти як до особистості, яка володіє активно функціонуючою пам'яттю, а також
власними почуттями і власним розумінням. Її життя починається з зачаття, а
попередні умови закладаються ще раніше»2.
Тобто, вже з першого триместру (з першої третини вагітності) маленька людина в
утробі матері відчуває її і засвоює від неї інформацію. Тому, що б вона не робила, що
б не думала про неї, що б не відчувала - все це чинить прямий вплив на розвиток
плоду.
Секундочку. Адже, можливо, мати просто не знає про присутність плоду на такому
ранньому етапі?
Ось тому не чекайте позитивних результатів перевірки на вагітність. З того моменту,
як ви вирішили бути разом, починайте формувати оточення для вашої майбутньої
дитини. «Оточення» - широке поняття. Не обмежуючись вашими взаєминами, воно
поширюється на все, що майбутня мама їсть, п'є, думає і відчуває в період вагітності.
Про це чудово сказала проф. Рифка Яхав, голова Міждисциплінарного клінічного
центру та Школи психотерапії при факультеті добробуту та здоров'я Хайфського
університету: «Все починається не тоді, коли з'являється плід, а з того моменту, коли
батьки вирішують, що хочуть мати дитину»3.
Детальніше про це - в наступних главах.

21

___________________________________________
2

Григорій Брехман - акушер-гінеколог, доктор медичних наук, професор, один з
провідних у світі фахівців в області пренатальної та перинатальної психології та
медицини, процитував ці слова з Декларації, приуроченої до 17-го конгресу
Міжнародної асоціації пренатальної та перинатальної психології та медицини.
Григорій Брехман - член президії цієї Асоціації, член - кореспондент Міжнародної
академії наук з екології, безпеки людини та природи, автор понад двохсот наукових
публікацій, володар почесного звання « Заслужений винахідник СРСР ».
3

Див на цю тему : Verny, T., & Kelly J. (1982). The secret life of the unborn child. New
York : Dell. Chamberlain, D. B. (1988). Babies remember birth. Los Angeles : Tarcher
/Putnam.

Глава 3 Підготовка до пологів

Красива жінка.
Чоловіки, щó промайнуло у вас в голові, коли я
вимовив ці слова?
На мій погляд, справжня краса - це краса
передсвітанку материнства. Немає для жінок нічого
більш прекрасного, і немає нічого більш дивовижного
за той процес, коли дві крихітні клітини з'єднуються
одна з одною, щоб перетворитися через дев'ять місяців
на живе створіння з двома парами очей-озер, з ніжною,
чарівною посмішкою та з маленьким сердечком, стукіт
якого увірветься у ваше життя, щоб надати йому нового
ритму, нового сенсу, нової мети. У неспокійному, але
солодкому передчутті ви дивитеся на кохану, в якій
прямо зараз здійснюється таїнство природи.
Однак одночасно у вас виникає безліч запитань. Що і як впливає на розвиток плоду?
Про що треба дбати? Що їсти? Взагалі, як провести цей єдиний у своєму роді період з
максимальною користю для вас і для дитини? Чи можливо це в принципі?
Десятки інструкторів, сотні форумів, тисячі книг і брошур, десятки тисяч інтернетсторінок досліджують цю тему у всіх можливих ракурсах. І це ми ще не згадали про
курси і семінари, розрекламовані
настільки винахідливо, що я й сам ледь не зважився народжувати... Коротше кажучи,
ціла індустрія в поті чола працює, щоб допомогти майбутнім породіллям. Правда,
іноді, після того як хмари порад і рекомендацій розсіюються, клієнтки залишаються
ще більш збентеженими. З острахом поглядаючи в майбутнє, вони втрачають своє
природне чуття та інтуїцію.
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Давайте разом поміркуємо - особливо над тим, що породіллі і справді важливо знати.

Що ж там відбувається насправді?
У сучасній медицині заведено ділити період вагітності на три частини (триместри).
Кожна з цих третин відрізняється своїм характером і темпом розвитку.
Наш організм природним чином відторгає будь-які чужорідні тіла. Розпізнавши
«чужака», імунна система всіма силами намагається «випровадити» його назовні. Ось
тут і виявляється неповторна специфіка вагітності: в жінці росте нове тіло, і, за
рідкісними винятками, організм не відкидає його, а навпаки, усіляко
піклується про нього і оберігає «прибульця». Чому?
В ході внутрішньоутробного розвитку природа адаптує плід до безперешкодного
отримання інформації та живлення від матері, незважаючи на іскру самостійності, яка
вже жевріє в ньому. Тільки так він зможе залишатися всередині, не перетворюючись
на чужорідний предмет. Тільки так він дозволить мамі давати йому все необхідне для
тіла і душі.
Якщо придивитися до цього процесу, ми зможемо зрозуміти і те, що відбувається з
нами в дорослому житті. Адже в природі жодна частина не діє на шкоду іншим, ні
одна частина не насолоджується стражданнями інших або перевагою над ними.
Дослідження в галузі природничих наук виявляють принцип підтримки
взаємозалежності між усіма елементами неживої, рослинної і тваринної природи. Цей
принцип є необхідною умовою для виникнення та існування життя на планеті.
Природа розкривається перед дослідниками як мудрий механізм, який підтримує
взаємну рівновагу і гармонію усіх частин4.
З іншого боку, соціальні зв'язки, які формуються в людському суспільстві, абсолютно
протилежні цим принципам. Людина постійно порівнює себе з іншими і
насолоджується саме своїми перевагами. Фактично, в природі вона є «чужорідним
тілом» - а тому не відчуває природу, не розуміє її і постійно страждає від її зворотного
зв'язку.
Як же змінити спосіб застосування нашого его, щоб влитися в гармонію дивовижної
системи, що нас оточує? Це справді складне запитання. Дозвольте мені залишити вас
з ним на деякий час. Обіцяю, що ми ще повернемося до нього, оскільки система
інтегрального виховання безпосередньо зачіпає цю проблему.
А поки повернімося до етапу внутрішньоутробного розвитку.
Отже, перший триместр найбільш важливий для плоду. На цій стадії формуються всі
органи зародка, а також всі його найважливіші властивості і основні риси.
Протягом наступних трьох місяців продовжують розвиватися його внутрішні системи
і органи.
Нарешті, останній триместр має особливе значення для заключних етапів дозрівання,
коли зародку важливо набрати вагу і силу, а також зміцнити імунний захист.
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__________________________

4

Capra, F. (1997). The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living System.
New York: Anchor, 299. Ось кілька прикладів взаємозв’язку всіх елементів природи.
Нежива природа: сили, що діють в молекулі водню, створюють між собою
ковалентний зв'язок. Кожен атом виділяє для цього один електрон. Такий зв'язок
встановлюється при рівновазі сил тяжіння між електронами і ядром сусідніх атомів, з
одного боку, і сил відштовхування між ядрами і електронами сусідніх атомів, з іншого
боку.

Екологія: всі живі істоти повинні «заряджатися» матерією і енергією від оточення, і
всі вони виділяють(справляють) відходи життєдіяльності. Однак екологічна система є
цілісною мережею і не виділяє відходів, оскільки відходи одного біологічного виду є
їжею для іншого. Т.ч. матерія безперервно переробляється живою мережею.
Флора: жовте листя розрив-трави обмежує свій ріст, щоб не закривати сонячне світло
сусідам. Інший приклад: очеретяна вівсяниця взаємодіє з грибами-ендофітами, що
підвищує її опірність до сухості і підвищує в її тканинах рівень токсинів проти
травоїдних.
Організм: кожна клітина і кожен орган тіла гармонійно взаємодіє з іншими,
споживаючи лише нагально необхідне, а в іншому підтримує здоров'я організму. Така
життєдіяльність забезпечує гомеостаз, тобто тонку рівновагу всіх систем і елементів.
Роль матері5
Дехто вважає, що мати відповідає лише за постачання плоду крові та поживних
речовин, а також за «видалення відходів». І все. Такий ось простий, механічний цикл
поглинання і виділення.
Нонсенс. Численні наукові дослідження вже довели, що на розвиток плоду впливає не
тільки ваш розпорядок дня і харчування, але і те, що ви чуєте і відчуваєте, про що
думаєте і дбаєте.
Д-р Алессандра Піонтеллі, дитячий психіатр, психоаналітик і психоневролог,
простежила за одинадцятьма ембріонами шляхом ультразвукового сканування, а
потім продовжила спостерігати за народженими дітьми до чотирирічного віку. У
своїй книзі «Від ембріона до дитини» вона пише: «Моїм головним відкриттям було те,
що існує очевидна послідовність в поведінці до пологів і після них. До того ж, багато
немовлят, народившись, демонструють ознаки того, що вони схильні до впливу
переживань, яких зазнавали до народження».
Наприклад, дітям, які пережили складний допологовий період, важко «позбутися»
цього або «забути» своє внутрішньоутробне минуле. За словами д-ра Піонтеллі, в них
закладається внутрішня модель певної жорсткості, що затримує рух вперед в
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дитячому віці.
До цієї думки приєднується німецький нейробіолог Геральд Хютер, який довів, що
переживання плоду програмують його пам'ять і вибудовують базу для подальших
оцінок. Але це тільки початок. Дослідження, проведене в США, виявило
посттравматичні симптоми у нью-йоркських немовлят, період виношування яких
збігся з катастрофою веж-близнюків. Вони відчували занепокоєння і плакали набагато
більше в порівнянні з іншими дітьми тих же матерів, а також з ровесниками, матері
яких не зазнали на собі катастрофу 6*.
Подібне дослідження, проведене в 2005 році, сфокусувалося на наслідках крижаної
бурі, яка обрушилася на канадську провінцію Квебек в січні 1998 року, і залишила без
світла регіон з населенням більше трьох мільйонів чоловік. З'ясувалося, що діти, які
пережили цей час в материнській утробі, сильніше
страждали від депресії і страхів, ніж їхні старші брати і сестри, а також інші діти,
народжені в Канаді в той період7.
Заради справедливості треба зауважити, що вчені не забули і про тих матерів, які
насолоджувалися радісними переживаннями, спокоєм і любов'ю під час вагітності.
Їхні діти, як виявилося, мають більш міцний зв’язок з батьками, пройняті почуттям
надійності і володіють високою здатністю до самовираження.
Іншими словами, в період вагітності ви повинні приділяти особливу увагу своєму
душевному стану, оскільки він є основою душевного стану плоду, який в вас
розвивається. Пам'ятайте: він ваша частина, одна з ланок вашої системи. Вся
інформація, яка проходить через вас, надходить і до нього, щоб реалізуватися в
майбутньому, коли він підросте.
На цій стадії ви готуєте його до появи на світ і до подальшого здорового зростання.
Ви для нього - єднальна нитка, канал комунікації із зовнішнім світом. І тому дуже
важливо, щоб ви «завантажували» себе хорошою, позитивною інформацією, найбільш
підбадьорюючою і приємною.
Наприклад?
_________________________
5

Теперішні і майбутні матері, ця частина присвячена вам і тому звертається до вас
безпосередньо. Чоловіки, слідкуйте за текстом. Важливо, щоб ви знали про те, через
що проходять ваші дружини та діти.

6

Paul, A. M. (2010). Origins: How the nine months before birth shape the rest of our lives.
New York: The Free Press.

7

King, S., & Laplante, D. P. (2005). The effects of prenatal maternal stress on children's
cognitive development: Project Ice Storm. Stress, 8 (1), 35-45.
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Щонайменше політики і насильства,щонайбільше гармонії і
любові

Багато молодих матерів схильні до прослуховування класичної музики в період
вагітності. Варто розширити цей підхід, використовуючи все, що дозволяє
внутрішньо розкриватися і розслаблятися: приємні історії та книги, добрі фільми,
багаті позитивними емоціями. Наприклад, фільми про гармонію природи і навіть
наукова фантастика в легкому виконанні для любителів жанру. З іншого боку,
рекомендується триматися якнайдалі від контенту, пов'язаного з насильством і
жорстокістю, від інформації, яка може знервувати або шокувати, засмутити або
просто залишити неприємне враження.
«Оточення» - поняття дуже широке. Воно включає всі фактори, під вплив яких ми
потрапляємо. Внаслідок цього стає ясно - важлива кожна деталь. Ми повинні якомога
ретельніше вибудовувати близьке
і віддалене оточення матері, вибираючи те, що принесе максимальну користь їй і
плоду. Наприклад, дуже корисно виходити або виїжджати на природу, милуватися її
красою, вдихати чисте повітря і заряджатися енергією. І чим більше, тим краще для
обох.
Нагадую: сили природи чинять на нас свій вплив, навіть якщо наші органи чуття не
можуть цього розпізнати. Електрика, сонячна енергія, випромінювання мобільних
телефонів - ось лише мала дещиця
явищ, впливу яких ми зазнаємо, але не усвідомлюємо. Аналогічним чином в природі
закладені найпотужніші фактори розвитку, хоча й приховані від наших органів чуття,
але вельми ефективні.
Найважливіше в періоду вагітності: зробити, поменше політики і проблем, зате
якнайбільше позитиву та доброго розвитку людини в гармонії з оточенням.

Спілкуйтеся з дитиною, не чекаючи, поки вона народиться
Ще один важливий момент: під час вагітності уявляйте себе і дитину одним цілим.
Щоб її розвиток проходив оптимально, ставтеся до неї, ніби це не плід, а доросла
людина, якій ви хочете передати найпотаємніші секрети життя. Не обмежуйтеся
музикою і красивими фотографіями, посвятіть її в свої думки і почуття, навіть
найглибші. Ваша дитина вже зараз цілком сприйнятлива і абсолютно готова до цього.
Говоріть з нею, співайте з нею, грайте з нею і спонукайте її до відгуку. Адже природа
- це єдина система, і за її законами людина, що знаходиться в материнській утробі,
невіддільна від людини, яка скоро вийде з неї. Народившись, дитина не відкриває
чистий аркуш, а продовжує розвиток, який почався в утробі матері.
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Нехай це важко розгледіти, проте у плоду є все необхідне, щоб підтримувати зв'язок з
матір'ю. Почніть ставитися до неї з усією серйозністю, і ви здивуєтеся своїм
відчуттям. Виявляється, фізичні завіси зовсім не заважають вам обмінюватися
почуттями. На рівні емпатії, співпереживання ви нероздільні.
Доторкніться до світу майбутньої дитини, відкрийте її індивідуальність, простягніть
до неї ниточку зв'язку, розумом і почуттям вловіть її відгук і навіть її бажання - це
можливо, якщо ви сфокусуєтесь на ній. Віддайте себе побудові правильного життя
для вас обох - і ви відчуєте її так само, як себе.
Ось що написала д-р Уенді Маккарті, спеціаліст з психології вагітності і пологів, про
ранню здатність дитини до комунікації: «Наша здатність до встановлення зв'язку і
засвоюванню інформації в процесі вагітності та пологів набагато вища, ніж
вважається... У процесі вагітності, пологів та ранніх етапів вигодовування ми
інтенсивно вчимося, а також проявляємо дивну чуйність до оточення і взаємин з ним.
Чутливість, властива цьому періоду, дозволяє нам у великій мірі сприймати думки,
почуття і наміри, які свідомо чи підсвідомо випромінюються нашими батьками та
оточуючими»8.
Фактично, якщо б ми могли пояснювати вагітним жінкам, що можна створити такий
зв'язок з плодом, якби почали підготовку ще зі школи, то повністю змінили б обличчя
суспільства. Жінки могли б плідніше використати етап вагітності, і це чудово
позначилося б на їх дітях. А, крім того, вони навчилися б більшої чуйності до інших
людей. У нас на очах виросло б покоління, яке розуміє не тільки тісний взаємозв'язок
матері і дитини, але і те, що всі люди нерозривно, немов пуповиною, пов'язані між
собою…
У міру того як перед вами виразно буде проступати природний, глибинний
взаємозв'язок з дитиною, яка росте у вашому лоні, ви інтуїтивно почнете відчувати,
щó для неї краще і як правильніше поводитися в цей період. Сама природа
забезпечить вам підтримку і супровід, якщо, звичайно, ви їй дозволите.
А що робити батькові?
Перш за все, краще познайомитися з процесом, проникнути в його внутрішню суть,
усвідомити його зміст, щоб відігравати в ньому дійсно активну і корисну роль. І тоді постаратися створити навколо коханої теплу атмосферу любові і участі, щоб ці місяці
стали ідеальною основою для всього, що відбудеться далі.
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McCarty, W. A. (2002a). The power of beliefs: What babies are teaching us. Journal of
Prenatal & Perinatal Psychology & Health, 16(4), 341-360; McCarty, W. A. (2004). The
CALL to reawaken and deepen our communication with babies: what babies are teaching us.
International Doula, 12 (2).

Маленьке педагогічне зауваження

Після того як дитина покине материнське лоно і підросте, нам буде набагато
складніше достукатися до її серця. З іншого боку, допоки природа спонукає її до
безперешкодного сприйняття, як в ментальному, так і у фізичному сенсі, саме час
передати дитині необхідну інформацію, яка заздалегідь забезпечить їй позитивне,
гармонійне ставлення до вас, до природи і до світу. А це - запорука здорового та
щасливого життя.
Відбиток материнського оточення буде супроводжувати дитину впродовж всього
періоду зростання, з дитячих років до перетворення в дорослу людину. Навіть якщо
захоче, вона не зможе позбутися батьківської призми, яка змінює її погляд на світ.
Сама не розуміючи, як і чому, з роками вона буде тягнутися до певних речей і
шаблонів, до прояву певних реакцій, до певного типу розвитку - згідно з тим курсом,
який визначили батьки під час вагітності та в перші роки її життя. Правда, разом з тим
вона буде відчувати на собі вплив оточення: приятелів у класі, у дворі і в
різноманітних гуртках, ЗМІ тощо. Вони будуть схиляти її в свій бік, і все одно її
колосок виріс на тому ґрунті, який ви сформували для неї спочатку.
Щоб домогтися успіху з майбутнім поколінням, починати треба з
внутрішньоутробного виховання, а вірніше, з підготовки матері і всіх, хто її оточує.
Це принесе користь усім нам. Дев'ять місяців вагітності цінуються на вагу золота,
адже в цей час ви, батьки, закладаєте в дитини основи, на яких буде вибудовуватися
все її життя. Йдеться про наріжний камінь благополуччя не лише її самої, а
суспільства в цілому.
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Глава 4. Народження і перший зв'язок

Ніч напередодні нового тижня. Десять хвилин
на першу.
- Ілля, прокинься!
- Що?
- Вставай, любий.
- Що трапилося? Котра година?
- У мене перейми.
- А чи не зарано?
- Ілля!
Знайомий діалог? Ти прокидаєшся посеред ночі,
зістрибуєш (або тебе зіштовхують) з ліжка,
одягаєшся і починаєш істерично шукати ключі
від машини. Два заздалегідь упакованих
рюкзака повисають за спиною, ти
відкриваєш двері і вибігаєш,
щоб підігнати машину до будинку.
В поспіху забувши щось важливе в квартирі, ви схвильовано мчитеся містом.
Переповнений думками і почуттями, ти зупиняєшся біля входу в лікарню. Реєстрація гра на нервах, що супроводжується зойками болю. Ну ось, нарешті ви всередині.
Пригода починається.
Кожна матір рада розповісти про цю чудову (у всякому разі, постфактум) подію. У
жодного батька вона не зітреться з пам'яті. Але що саме відбувається там, за
лаштунками парадної сцени з квітами ?

Перейми і підготовка до пологів

Біль. Сильний біль. Так можна підсумувати перші години в пологовому відділенні.
Героїня, на якій ти одружився, відчуває такі болі, які чоловіки не можуть собі уявити,
а, за деякими свідченнями, і витримати. Ти
лише дивишся на неї, як контужений, намагаєшся не бовкнути якусь дурницю і
чекати наступного перепочинку.
Ось він настає, але через кілька хвилин все починається знову. Біль. Сильний біль. І в
голові б'ється лише одна думка: «Як же я її люблю...»
Численні підготовчі курси розгорнуто пояснюють важливість природних пологів і
особливо - важливість болю, який їх супроводжує. І все ж ми не завжди в належній
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мірі усвідомлюємо значення цього процесу.
Проте, психологія та медицина сходяться в єдиній думці: біль прив'язує матір до
дитини і формує характер їх майбутніх взаємин.
Дослідження в області біології та медицини показують, як природа керує цим
процесом. При природних пологах в мозку матері, а точніше в гіпоталамусі,
виробляється особливий гормон під назвою окситоцин, або «гормон любові». Він
відповідає за скорочення матки, виведення плаценти після пологів, а також за
скорочення м'язових клітин при годуванні. Проте цим його функції не вичерпуються.
Відоме дослідження в даній області показало, що якщо ввести окситоцин в кров
мишей, які ніколи не народжували, вони починають демонструвати материнську
поведінку. І навпаки, коли мишам після пологів вводили речовину, що блокує
окситоцин, вони переставали доглядати за своїми дитинчатами9.
У такому випадку, чому б нам не вводити породіллям окситоцин разом з
анальгетиком? Цим ми позбавимо їх від болю, не порушивши природні процеси …
Ідея хороша, але є одна проблема. На відміну від тварин, окситоцин надходить у
мозок жінки, тільки якщо вона сама виробляє його. Захисний механізм блокує
окситоцин, введений ззовні, і навіть затримує його природне вивільнення.
Насправді, окситоцин є лише однією з трьох гормональних груп, пов'язаних з
процесом народження. До другої групи відносяться ендорфіни - природні
знеболюючі, виділювані в мозку матері і немовляти. Вони викликають у них почуття
взаємозв'язку і взаємозалежності. Третю групу представляє адреналін, що виділяється
в стресових станах. Він допомагає матері і дитині фізично подолати родовий шок і
навіть протягнути між ними першу «зовнішню» ниточку любові, коли немовля
відкриває очі.
Порівнявши немовлят, чиї матері отримували, або не отримували знеболююче, вчені
виявили, що після анальгетиків новонароджені слабо виявляли природні рефлекси,
були млявими і не могли відкрити очі. В результаті їх первинний зв'язок з матір'ю був
упущений, а це відбивається іноді і на регулярному годуванні після пологів.
А як щодо кесаревого розтину?
За можливістю краще народжувати природним шляхом. Адже крім усього
вищесказаного, перевага природних пологів доведена і з фізіологічної точки зору.
Проходження через родовий канал розвиває дихальну систему дитини, дозволяє їй
поступово адаптуватися до виходу з життя «у воді» у наш світ, змушує її задіяти всі
свої почуття і, нарешті, зміцнює імунну систему - і її, і матері.
Крім того, з численних досліджень останніх років виявляється, що природне
народження знижує ймовірність перинатальних захворювань, ймовірність смерті
немовляти в перший тиждень і в перший рік життя, а також ймовірність малої ваги
новонародженого.

9

См. Terkel, J & Rosenblat J.S, «Maternal behavior induced by maternal blood plasma
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injected into virgin rats» comp. Physio. Psychol. 1968; 65: 479-82.
10

Righard, L., & Alade, M. O. (1990). Effect of delivery room routines on success of first
breast-feed. Lancet, 336, 1105-1107.
11

Огляд численних досліджень в цій галузі: Hotelling, B., & Humenick, S. (2005).
Advancing normal birth: Organizations, goals, and research. Journal of Perinatal Education,
14, 40-48.

Психологія теж вказує на користь больових відчуттів при пологах. Крім великого
обсягу інформації про стан плоду і процесу пологів, яку вони постачають, супутні їм
переживання створюють більш глибокий зв'язок між матір'ю і плодом. З частини
материнського організму він перетворюється на окрему, зовнішню сутність. Між
ними виникає дистанція, розрив, який звільняє місце для любові і турботи на новому
рівні.
Біль, яку відчуває матір, символізує відрив від вичерпаного формату взаємовідносин.
Народжується не тільки її дитина, народжується новий щабель взаємозв'язку між
ними. І щоб цей щабель надалі правильно реалізувався, процес його формування
повинен залишити на обох дуже глибокий відбиток. При знеболюванні матері, а
головне, новонародженому потрібно набагато більше часу, щоб звикнути до нової
системи взаємин і усвідомити новий стан, в якому вони опинилися. Ось чому так
важливо, щоб,
незважаючи на труднощі, мати проходила цей процес усвідомлено, наскільки це
можливо.
З моменту народження немовля повинне існувати поза матір'ю, перетворюючись у все
більш самостійну індивідуальність. Разом з тим, для оптимального розвитку йому
доведеться відмовлятися від цієї самостійності, знову і знову повертаючись до
материнських грудей, щоб отримувати від неї всі фізичні і ментальні компоненти,
необхідні йому в перші роки життя.
Тема ця дійсно складна, і я обіцяю, що ми ще повернемося до неї в наступному
розділі.
Резюме: немає більш здорового процесу, ніж природні пологи, які дарують матері і
дитині всю повноту відчуттів, як і задумано природою.
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За лаштунками народження

За даними медицини і психології, родові перейми в нашому світі вказують на зрілість
плода, який вже достатньо розвинувся і готовий піднятися на новий рівень
взаємозв'язку з матір'ю і світом. На заключному етапі вагітності в ньому набирає
чинності самостійність, що не дозволяє більше пасивно отримувати від матері все
конче необхідне. До цих пір плід становив з матір'ю єдине ціле, і тому її організм не
відторгав його. Тепер же він поступово стає окремою сутністю, і природа пробуджує
в ньому поклик до самостійності. Перед самим народженням цей імпульс робить
його «чужорідним тілом» в матері.
І ось тоді відбувається ця дивовижна подія: ті ж сили, які протягом дев'яти місяців
охороняли плід і дбали про те, щоб він залишався всередині, стають тепер
«ворожими» до нього, і починають чинити тиск, який покликаний вивести його
назовні. Вперше материнська любов проявляється по відношенню до плоду не у
вигляді захисту і турботи, а ніби навпаки. Але тільки «ніби». Любов, яка проявляється
в тиску на дитину,
проводить її «навчальною стежкою». Участь у цьому болючому і важкому процесі
закладає в ній основи, необхідні для подолання перешкод в подальшому житті.
Таким чином, реалізувавши внутрішньоутробний етап розвитку, під час якого він був
частиною матері, плід піднімається на наступний щабель - щабель маленької людини,
здатної самостійно існувати поряд з мамою. Їх загальна подорож добігає кінця.
Тривоги та хвилювання, пройдені за цей час, зблизили їх, однак тепер весь пережитий
біль, всі труднощі відступають перед заключною миттю. Ось - ось їм належить
зустрітися після довгих місяців очікування - і тоді, як в романтичній стрічці з хепі енд, вони разом заплачуть від припливу почуттів і вразяться сценарієм, який
приготувала для них природа - прихований режисер цієї п'єси.

Перший контакт
Повернемося в пологове відділення.
Твоя дружина кричить і продовжує потуги, хоча не спала вже майже дві доби.
«Посунути таз! Коліна до тіла! - Командує акушерка. - Тисни! Сильніше! Стоп, тепер
ногу на плече. Тисни! »Ще один крик. І ще.
І нарешті, він показується: голова, потім плечі. Ще трохи - і весь він перед тобою.
Акушерка, що стала такою близькою, пред'являє тобі твою дитину. Після обрізання
пуповини це приголомшливе створіння дбайливо укладається на маму, яка сміється і
плаче від щастя.
Все. Народження відбулося.
Пізніше, коли емоції трохи уляжуться, ти задумаєшся про те, що ви пережили, і
раптово відчуєш величезну відповідальність і трепетну повагу до жінок взагалі і до
своєї особистої героїні зокрема. Дивно, як людина дорослішає за ті кілька годин або
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днів, які займає процес народження. Раптово перед тобою відкривається нова
перспектива, і ти дивишся на життя під іншим кутом. Зізнатися, вид звідси незвичайний. Адже ти змінився, задумався - і твій світ відразу ж знайшов нову
глибину.

Так на чому ми зупинилися? Ах так, на тому, щó треба робити після пологів.
Немовля повинне відчути матір, як тільки воно з'явилося на світ і (в разі потреби)
пройшовши первинні процедури. Воно повинно відразу вдихнути її запах і
випробувати перше у своєму житті годування, якщо це можливо. Напутні побажання
тут прості: якомога менше втручатися і дати природі робити свою справу.
Дивитися на природу і вчитися у неї - такий девіз першого періоду, наступного після
пологів. І тому бажано, щоб дитина не була відлучена від матері відразу після появи
на світ. По можливості, вона завжди повинна бути поруч з матір'ю. Численні
дослідження, проведені в останні роки, підтверджують, що немає нічого кращого для
матері і дитини, ніж разом провести перші години після народження.
Жаннет Креншоу (Jeannette Crenshaw), президент некомерційної організації «Lamaze
International», опублікувала в журналі «The Journal of Perinatal Education» огляд
більшої частини статей на дану тему, що побачили світ за два останні десятиліття. Її
дані говорять про те, що тілесний контакт матері і немовляти сприяє виділенню
окситоцину і ендорфінів, допомагає регулювати температуру тіла дитини, значно
знижує її плач і покращує імунний захист. З іншого боку, якщо дотикового контакту
если матері з новонародженим не було, це може погано відбитися на годуванні і
навіть на їхніх взаєминах.12
См. Jeannette Crenshaw, «Care Practice» #6: No Separation of Mother and Baby, with
Unlimited Opportunities for Breastfeeding, «The Journal of Perinatal Education». Lamaze
International. 2007 Summer; 16(3): 39–43.
12

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) разом з Дитячим фондом ООН
(ЮНІСЕФ) опублікували декларацію принципів, що містить, серед іншого, десять
рекомендацій щодо успішного вигодовування. Одна з цих рекомендацій - після
пологів залишати дитину з матір'ю цілодобово.13
См. «World Health Organization», [WHO] 1998. «Evidence for the 10 steps to successful
breastfeeding» (rev. ed, WHO/CHD/98.9). Geneva, Switzerland. А также: UNICEF/WHO.
2004. «Baby-Friendly Hospital Initiative in the U. S. – The ten steps to successful
breastfeeding». Retrieved May 31, 2007.
13

Невипадково в тваринному світі мати ніколи не розлучається зі своїми дитинчатами, а
якщо це все ж відбувається, потім їй дуже важко прийняти їх назад під своє крило.
Примітка: необхідно пам'ятати, що ця книга не є інструкцією на всі випадки життя. В
екстрених ситуаціях, наприклад, при терміновому хірургічному втручанні, при будьякій медичній необхідності, за наявності загрози для здоров'я або життя, потрібно
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дотримуватись порад лікарів і піклуватися, насамперед, про безпеку матері та
немовляти.

Годування - новий зв'язок між матір'ю і немовлям

Акушерка поклала Микиту Наталі на живіт, і раптом він потягнувся вперед, ніби
знаючи, де знаходиться джерело його добробуту, до якого він буде заспокоєно
припадати знову і знову протягом довгого часу. Я дивився на нього, дивуючись
мудрості і величі Природи. На відміну від людей, вона не пропускає жодної дрібниці і
нічого не залишає на потім.
Годування має першорядну важливість, якщо, звичайно, мати на це здатна. Медицина
звертає нашу увагу на унікальні компоненти материнського молока, а також на
неоціненну роль годування для імунних систем матері і дитини. А психологія додає
до цього особливий внутрішній взаємозв'язок, який закріплюється при цьому між
ними.
Окрім того, їхній зв'язок стає складніший з фізіологічної точки зору: поживні
речовини крові матері переходять в молоко, а потім трансформуються в тілі
немовляти і вливаються поживними речовинами в його кров.
А ось ще одна дивна деталь: ЮНІСЕФ та ВООЗ дійшли висновку, що заради здоров'я
дитини і матері цей особливий зв'язок повинен тривати два роки!14
___________________________

В 2003 році вийшов у світ документ, що декларує офіційну позицію щодо
вигодовування немовлят та маленьких дітеи. См. World Health Organization, UNICEF,
«Global Strategy for Infant and Young Child Feeding» . 2003. Ознайомитись з
документом можна за адресою: http:whqlibdoc. who.int/
publications/2003/9241562218.pdf.
14

Хоча цю рекомендацію нелегко переварити, за нею стоїть цілий спектр медичних і
психологічних доводів. Недавні наукові дослідження однозначно підтверджують:
тривале годування знижує для дитини небезпеку хронічних захворювань, а для матері
- небезпека захворіти на рак матки, яєчників і грудей15. Крім того, материнське
молоко містить більш високу концентрацію антитіл саме на другому році життя
немовляти.
__________________
За даними досліджень, жінки, які годують своїх дітеи протягом 1-6 місяців,
відносяться до групи подвійного ризику в порівнянні з жінками, які продовжують
годування до двох років. Див. T. Zheng, L. Duan, Y. Liu, et al, «Lactation Reduces Breast
Cancer Risk in Shandong Province», China, «American Journal of Epidemiology» 152
(2000): 1129–1135. А также: T. Zheng, T. R. Holford, S. T. Mayne, et al, «Lactation and
15
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Breast Cancer Risk»: A Case– Control Study in Connecticut, «British Journal of Cancer» 84
(2001): 1472–1476.

Ось приклад, який ілюструє всю важливість годування для новоспеченої матері.
Група американських учених опрацювала дані, отримані при дослідженні жінок з
тридцяти країн. З'ясувалося, що якщо б кожна жінка в США продовжувала годувати
своїх дітей лише на шість місяців довше, ніж планувала спочатку, то кількість хворих
на рак грудей в країні знижувалось б щорічно на запаморочливі 250 000 випадків!16
___________________________________

Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, «Breast Cancer and
Breastfeeding» : Collaborative Reanalysis of Individual Data From 47 Epidemiological
Studies in 30 Countries, Including 50,302 Women With Breast Cancer and 96,973 Women
Without the Disease», Lancet 360 (2002): 187–195.
16

А ось ще один факт, про який ви навряд чи знали: годування, що триває довше року,
значно покращує соціальні навички ваших дітей. Спеціальне дослідження на цю тему
виявило чітку кореляцію між тривалістю вигодовування і здатністю до соціальної
адаптації, яку батьки і вчителі спостерігали у дітей 6-8 років. За словами вчених,
«існує явна статистична тенденція до зниження поведінкових проблем з
продовженням періоду годування»17.
_________________________
Fergusson, D. M., Horwood, L.J., & Shannon, F.T. (1987). Breast feeding and subsequent
social adjustment in six– to eight-year-old children. Journal of Child Psychology and
Psychiatry and Allied Disciplines, 28(3), 379-386.
17

Якщо ці дані вас здивували, то що ви скажете про результати іншого дослідження:
виявляється, чим довше триває період годування, тим вищий у людини інтелект.
Дослідження, опубліковане в 2002 році в професійному журналі Американської
медичної асоціації (Journal of the American Medical Association), охопило 3253
датських респондентів і наочно продемонструвало: наскільки період їх вигодовування
перевищував дев'ять місяців, настільки краще вони вирішували тести на інтелект у
віці десяти і двадцяти років.18
_______________________________
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Див. Erik Lykke Mortensen, Kim Fleischer Michaelsen, Stephanie A. Sanders, and June
Machover Reinisch, «The Association Between Duration of Breastfeeding and Adult
Intelligence», «Journal of the American Medical Association», 287, (2002): 2365–2371.
18

Ще одне цікаве припущення, озвучене в цих дослідженнях, говорить про те, що
вищий рівень інтелекту випливає не з самого факту годування, а зі ще не відомих
науці властивостей материнського молока19.
_________________________
A. Lucas, R. Morley, T. J. Cole, G. Lister, and C. Leeson-Payne, «Breast Milk and
Subsequent Intelligence Quotient in Children Born Preterm», Lancet 339 (1992): 261–264.
19

До цих досліджень приєднуються також психологи, які стверджують, що годування
після року зміцнює зв'язок між матір'ю і дитиною. Оскільки в більшості випадків вони
розлучаються протягом дня, возз'єднання, супроводжуване годуванням, наповнює їх
зв'язок новим почуттям.
Більше того, коли дитина фізично виходить з-під безпосередньої материнської влади стає на ноги і грається сама - триваюче вигодовування ще більше зміцнює її
емоційний зв'язок з матір'ю. Цієї добавки іноді бракує тим малюкам, які були
позбавлені грудного молока20.
________________________
Sander, L. W. (1975). Infant and caretaking environment. In E. Anthony (Ed.),
Explorations in child psychiatry (129-166). New York: Plenum Press.
20

Віддалення від мами і повернення до неї створює в дитини відчуття домівки під її
крилом, зміцнює її зсередини і дозволяє їй поступово виходити в широкий світ, діючи
впевнено і самостійно. Більше того, завдяки цьому зв'язок між матір'ю і дитиною
піднімається на новий рівень: тепер разом з її молоком малюк отримує також весь її
внутрішній емоційний заряд.
За різними даними, в перші два роки життя дитина отримує з молоком увесь той
фізичний і ментальний потенціал, який не могла отримати від матері в період
вагітності, - потенціал, який просто не може потрапити до неї ніяк інакше.
Перебуваючи в лоні матері, плід слухняно отримує все, що здатний отримати в
такому стані. Однак на новому рівні їх взаємозв'язку він здатний одержувати
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інформацію і особливі елементи при активній особистій участі, і все це вносить
вагомий вклад у його внутрішній розвиток.
Таким чином, з'ясовується, що материнське молоко неможливо замінити коров'ячим
або штучним. І хоча у нас є наукові дані, що підтверджують медичну і психологічну
користь грудного вигодовування21, насправді ми не зможемо до кінця усвідомити, яка
інформація і які унікальні компоненти присутні в молоці матері. Буває, що у годуючої
жінки виникають проблеми, - в такому разі їй потрібно зробити все можливе, щоб
подолати їх. Якщо вона здатна годувати, то для дитини немає нічого важливішого.
Етап годування рекомендується завершувати у дворічному віці, відомому в психології
як перша сходинка самостійності. У цей час фізичні та мовні здібності малюка
поліпшуються настільки, що дозволяють налагоджувати зв'язки з оточенням, а не
тільки з мамою. Поряд з цим вперше проявляються його первинні пориви до
самостійності. Так поступово починається новий етап його розвитку.
____________________________________
Див.наприклад: Nielsen, L., Larnkjaer, A., & Michaelsen, K.F. (2005). Long Term
Effects of Breastfeeding on the Infant and Mother. Advances in Experimental Medicine and
Biology, 569, 16-23.
21
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Частина 2. Ніжний вік.
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Глава 5. Виховання у віці 0-3
Ніжні посвистування і шум повітря, що
видихається прорізають кімнату. Відразу
слідом за тим чоловік, який недавно
демонстрував цілком адекватну
поведінку, починає видавати дивні звуки:
- А-а-а! І-і-і! Х-х-х! Гр-р-р! ...
- Уті-уті! Агу-у! Приєднується до нього голос дружини.
Люди, що проходять повз 11-у квартиру, зупиняються на кілька митей і
прислухаються до лунаючих з-за дверей звуків, намагаючись зрозуміти, що трапилося
з милою парою на третьому поверсі ...
Та ні, взагалі-то у них все гаразд. Просто у них народилася дитина, яка моментально
стала головою сім'ї. Кожен її звук викликає схвильовані відгуки і небувалу наснагу. А
потім, в один прекрасний день, вона і сама починає відгукуватися. Спочатку до
уважного погляду приєднується посмішка, а потім вона перетікає в легкий сміх.
Скоро вона почне складати склади в слова, говорити «мама» і «тато», «ще» і «дай».
Через якийсь час слова з'єднуються в речення, а речення почнуть наповнюватися
змістом.
Тільки що вона неспокійно рухала руками і ногами - і ось вже повзе, потім встає на
ноги, потім йде, потім біжить ... Не встигнеш озирнутися, як вона почне копіювати
наші слова і рухи, навчиться витягати з нас бажане, і нарешті, зажадає від нас
змінитися …
Попереду нас чекає чимало головного болю, чимало хвилювань і питань. Чому ти
плачеш, маля? Що в тебе болить? Чого тобі зараз хочеться? Чому ти пручаєшся? Як
тебе виховувати? До чиїх порад прислухатися: всезнаючої тітки Зіни або сусідки
Тані?
На собі відчувши батьківські турботи та негаразди, я хотів би розповісти вам про те,
що прокочується по наших дітях до трирічного віку і як поводитися з ними в цей
важливий період.

Невпинний розвиток
Дозвольте мені розпочати з кінця.
Класичний підхід психоаналітики (основоположниками якої були Фрейд і Юнг),
частина підходів, що базуються на принципі розвитку, а також чимало життєвих
уявлень, зводяться до того, що переживання дитини в перші роки життя закладають її
внутрішні основи, а також формують її поведінку і ставлення до світу .
Значить, у разі запізнення все втрачено? Як же бути, якщо ми відчуваємо, що
втратили час або накоїли помилок в перші роки?
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Перш за все, заспокоїтися і глибоко вдихнути. Завжди є можливість виправити
ситуацію. І, все-таки, варто нагадати собі, що у психології є досить багато підходів …
Наприклад, сучасні вчені схильні вважати, що саме період отроцтва володіє
потенціалом, здатним викликати внутрішні зміни. Ерік Еріксон, автор теорії етапів
психосоціального розвитку, один із стовпів вікової психології, хоча і підкреслює
важливість перших років, однак описує розвиток як процес, що розгортається
протягом всього життя.
Нарешті, новітні підходи, такі як психологія стосунків (relational psychology),
стверджують, що оскільки реальність є результат людського сприйняття, тільки,
змінивши своє сприйняття, ми викличемо зміни в своїй поведінці та у внутрішніх
засадах.
Схоже на те, що з роками психологія визнає постійний, безперервний розвиток
протягом усього життя людини. Таким чином і зріліший вік залишає можливість для
виправлень. Змінюватися ніколи не пізно. Невипадково, тільки ставши дідусями і
бабусями, ми починаємо розуміти своїх тат і мам, а також їхніх батьків. Тільки тоді до
нас раптом «доходить», чому вони поводилися з нами так, а не інакше. Це розуміння
формує в нас нове ставлення до життя і змінює самі основи нашого світосприйняття.
Фактично, протягом всього життя ми змінюємося і розвиваємося, - і у відповідності
до цього оновлюємо свої начала. Так само, бажаючи додати поверхи до старого
будинку, ми повинні зміцнити його фундамент …
А тому на початку цієї глави я би хотів вас заспокоїти. Методика інтегрального
виховання залишає дуже багато місця для оптимізму: шлях відкритий, і якщо людина
перебуває в правильному оточенні, вона може вчитися і розвиватися нескінченно.

Бути поруч з нею якомога більше
У більшості розділів психології прийнято поділяти перші три роки життя дитини на
два періоди:
• в перший рік життя мама складає весь її світ;
• в наступні два роки, коли з розвитком моторних функцій вона починає ходити і
бігати, в її житті позначається протистояння власних бажань і соціальних обмежень.
Якщо в цей період дитина буде розвиватися правильно, пише Ерік Еріксон у своїй
знаменитій книзі «Дитинство і суспільство», то в ній розвинеться здатність до надії, а
також сила бажання.
Важливо пам'ятати, що в перші три роки життя дитина не може встановити серйозний
зв'язок зі світом. Фактично, до двох років вона ніби як і раніше знаходиться в
материнському лоні, тільки це - свого роду зовнішнє лоно. Адже у відчуттях вона ще
не відключилася від внутрішньоутробного сприйняття. Кожен день вона отримує від
матері порцію за порцією, заповнюючи те, що отримувала би, якби продовжувала
розвиватися в утробі. Багато матерів інстинктивно здогадуються про це і тому,
незважаючи на всі справи і турботи, в центрі їх уваги залишаються потреби
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зростаючого маляти.
Можна сказати, що в ідеалі по ходу всього періоду дорослішання дитина повинна
знаходитися у дбайливому лоні, яке розширюється навколо неї з плином років.
Спочатку це - материнська утроба, а після народження мати перетворюється для неї в
зовнішній «притулок». Потім лоном стає кімната, квартира, родина, мікрорайон,
місто, країна ... Якби ми тільки вміли зберігати це обволікаюче відчуття теплоти, якби
воно не зникало, а ширилося з роками, то наші діти відчували б себе в безпеці.
Оточені любов'ю, вони пропускали б увесь світ через себе, щоб перейматися все
більш сильним відповідним почуттям. Тоді все їхнє життя було б природне, приємне і
прекрасне.
А тому, для підтримки в дитині почуття люблячого оточення, матері варто якомога
більше контактувати з нею у перші два-три роки, тримати її на руках або в слінгу - у
міру сил і можливостей. Не варто побоюватися звикання, адже зв'язок з мамою найприродніша для малюка річ. Він повинен відчувати себе так, ніби все ще
перебуває в материнській утробі, ловити її запах, відчувати її дотики, ніжитися в її
обіймах …
Від цього простого контакту дитина отримує величезну віддачу - речовини, вкрай
важливі для її розвитку. Само собою, з часом вона буде ставати все більш
самостійною, і, тим не менше, матері варто триматися до неї якомога ближче. Саме
повернення в материнські обійми після самостійного «походу» - поповзом, пішки або
бігом - зміцнює зв'язок між ними і правильно готує дитину до зустрічі з широким
світом.
Луїс Сандер, відомий дослідник в галузі психології розвитку, пише, що успішні
повернення до матері після віддалень від неї мають важливі психологічні наслідки.
Коли малюк знає, що у нього завжди є можливість відновити колишню близькість у
разі необхідності, він вільно розкриває увесь свій потенціал.

Що ж, тепер і з дому не вийти?
Якщо відверто говорити, незважаючи на всю складність, принаймні на початку
бажано виходити якомога менше …
У перші три роки варто всіма силами оберігати дитину від стороннього оточення, і
тим більше, від середовища, яке може виглядати для неї вороже. Вона повинна, по
можливості, відчувати себе поблизу матері, під її опікою і захистом. Тільки близько
трирічного віку вона дозріває для більш широкого «поля діяльності» і починає
прокладати справжній зв'язок із зовнішнім середовищем, розвиваючись у соціальному
плані і по-іншому формуючи взаємини з матір'ю.
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Даруйте, а як же батько?

Тут, якщо б це було можливо, я з радістю перестав би клацати по клавішах
клавіатури, набиваючи текст, і звернувся б до чоловіків безпосередньо. Так, це важко
почути і ще важче розчути. Зрештою, я теж тато …
І все ж протягом перших років дитина сприймає батька як більш віддалене оточення в
порівнянні з матір'ю, як щось супутнє їй. Вона, безумовно, відчуває тата, але тільки
через маму, яка постійно перебуває в центрі її уваги. Зрозуміло, вона дізнається про
інших людей, яких бачить постійно, і все ж, на відміну від глибокого знайомства з
матір'ю, інші знайомства носять для неї зовнішній характер.
У будь-якому випадку, ви можете втішитися тим, що представляєте для вашої дитини
друге за близькісттю коло після вашої дружини …
Різні течії в сучасній дитячій психології та психології розвитку, представлені
Зиґмундом Фрейдом, Дональдом Віннікоттом, Маргарет Малер і Деніелом Стерном,
описують абсолютну залежність немовляти від матері і формування системи їхніх
взаємин, заснованої на почуттях. Мати і немовля в початковий період його життя
складають, на професійному жаргоні, «першу діаду», а простіше кажучи, єдину
систему, єдину сутність22. Лише пізніше, пише Віннікотт, взаємини в родині
врівноважуються, і батько стає рівною стороною сімейного трикутника23.
_______________________
См. например: Daniel N. Stern, «The Interpersonal World of the infant»: A View from
Psychoanalysis and Development Psychology, Basic Books, 1985.
22

23

Це третій етап у розвитку батьківського догляду. Опис етапів – див. Winnicott, D. W.
(1960). The Theory of Parent-Infant Relationship. International Journal of Psychoanalysis,
41, 585-595.

Сприйняття світу у віці 0-3
Отже, щоб успішно рости і розвиватися, перші три роки маленька людина живе,
немов оповита туманом, з якого проступає лише його найближче оточення. Фактично,
спочатку вона майже не здатна розрізняти що небудь поза собою. Іншими словами,
сенс того, що вона бачить перед собою, - щоб то не було, - собака, кішка, іграшка,
предмет меблів, автобус або навіть мама - визначається для неї виключно
внутрішніми відчуттями. На даному етапі дитина ще не має можливості підтримувати
зі світом двосторонній зв'язок за принципом «давай і бери» - вона вміє тільки брати.
Але з роками вона навчається також і давати24.
Проф. Дені Вольф, який спеціалізується в психології розвитку, відзначає, що дитина
починає розуміти ближніх у три етапи. До року діти ще не сприймають інших людей
як самостійні особистості. У два роки дитина проводить межі між власними діями і
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діями оточуючих, але тільки в першому наближенні. З початком третього року вона
по-справжньому розуміє, що інші люди є самостійними25.

І все ж, яким чином ми можемо розвивати її?
Для цього все потрібно починати з розрахунку: що дитині приємно, а що ні?
Вказуючи на певні речі, ми говоримо: «Дивись, ось це - приємно. А це? Це зовсім не
приємно. Це - ніжна музика, а це - мила собачка». З нашою допомогою все більше
речей будуть викликати в неї внутрішній відгук, і поступово вона почне розуміти, що
для неї добре, а що ні. Так ми допоможемо дитині розвиватися, позбавимо її від
зайвих проблем і збагатимо її в тих напрямках, на яких вона, можливо, не
просунулася б сама.

Є знаменитий приклад того, що відбувається з дитиною, якщо не пояснювати їй світ, в
якому вона живе. Познайомтеся: Віктóр з Авейрона.
У 1799 році у Франції, в лісі Авейрон був знайдений хлопчик років дванадцяти,
мабуть, покинутий батьками і довгі роки позбавлений контактів з людьми. Він не вмів
ходити на двох ногах і, зрозуміло, не розмовляв. Навіть після повернення в лоно
цивілізації він не зумів «олюднитися» і поводився на тваринний манер. Незважаючи
на всі спроби долучити його до культури, поведінка Віктора залишалося аномальною,
а відставання у розвитку так і не було подолане: через п'ять років він як і раніше не
розмовляв і був позбавлений основних людських навичок.
На жаль, всі «діти-мауглі», що втратили можливість розвинутися у встановлені
природою терміни, так і не змогли згодом стати повноцінними людьми . Зрозуміло,
мова йде про крайні випадки, коли зв'язок повністю обривається.
_________________________
24

Brownell, C., & Brown, E. (1985). Age differences, in object conflicts and possession
negotiations during the second year. Paper presented at the biennial meeting of the Society
for Research in Child Development, Toronto, Ontario, Canada.
25

Wolf, D. (1982). Understanding others: A longitudinal case study of the concept of
independent agency. In G. Forman (Ed.), Action and thought: From Sensorimotor Schemes
to Symbolic Operations (297-328). New York: Academic Press.

Інші засоби для розвитку Вашої дитини
Психологія розвитку підкреслює, що в дитячому віці дуже важливо чуттєве
сприйняття. Воно лягає в основу всіх наступних відчуттів людини. Взагалі, все наше
світовідчуття визначається органами чуття. Якщо ми відточимо один з них або
притупимо інший, наша реальність зміниться. А тому розвиток органів чуття
новонародженого має велике значення, і цьому варто присвятити час.
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Як робити це правильно?
Бажано подбати про кожен орган чуття дитини. Наприклад, для розвитку слуху
рекомендується співати їй і розмовляти з нею весь час. Нам здається, що вона не
розуміє, не вловлює, але насправді, якраз навпаки. Ця маленька людина вловлює різні
тони, які ми використовуємо, і з великою ефективністю вбирає всю інформацію, що
трапляється їй на шляху26.
Жан Піаже, один з відомих фахівців в області когнітивного розвитку, ставиться до
немовляти як до допитливого «дослідника», який вивчає світ, висуває гіпотези, робить
висновки і на їх основі приймає рішення. І все це - спираючись на досвід тих ситуацій,
які створюють для нього батьки.
Підхід Піаже був доповнений моделями, що розглядають дитину як свого роду
«комп'ютер», що обробляє дані. Вона сприймає інформацію, осмислює її, архівує,
відтворює і реагує - згідно з вимогами навколишнього світу.
Поряд з турботою про кожен окремий орган чуття, варто також розробляти кілька
відчуттів відразу. Наприклад, показувати немовляті синій або зелений колір в
супроводі звуку дзюрчання води. Можна скористатися спеціальними книжками для
ніжного віку, в яких є допоміжні аксесуари: шорсткий папір, пухнасті поверхні і тому
подібне. Недостатньо просто читати дитині текст, вона повинна відчути те, про що
розповідає книга, - побачити, почути, помацати, понюхати і навіть спробувати на
смак. І що більше, то краще.
Д-р Джин Айрес, фахівець в області психології розвитку, який бере участь в розробці
сфери «сенсорної інтеграції», пояснює, що нервові процеси, що протікають в нашому
мозку при обробці інформації, включають: посилення, пригнічення, порівняння і
зв'язування різних сенсорних даних інтегративним способом. Мозок є свого роду
«регулювальником»: коли відчуття проходять через нього в добре організованому
порядку, він може використовувати їх, щоб формувати сприйняття, поведінку і
процеси навчання.
З іншого боку, коли потік почуттів не організований, життя може стати «пробкою»,
що виникає в годину пік. І тому так важливо тренувати дітей у обробці
найрізноманітніших сполучень сенсорних даних. Діючи таким чином, ми в дії
розкриємо для дитини взаємозв'язок органів чуття і допоможемо їй сприймати
реальність у правильному, гармонійному ключі27.
Однак справа не обмежується одним лише відточуванням відчуттів. Таке сприйняття
дозволить дитині ставитися до себе і до реальності, в якій вона живе, як до єдиного
комплексу, дуже складного, але цілісного. Вона виявить, що, незважаючи на цю
складність, всі деталі природи взаємопов'язані і взаємодіють між собою. Більше того,
вона зрозуміє, що і люди повинні чинити так само.
Таке виховання дозволить дітям дивитися на життя іншими очима. З одного боку,
сучасний світ буде виглядати в їхніх очах «однобічним» і дуже вузьким, оскільки ми
показали їм, яким наповненим йі інтегрованим він може бути; а з іншого боку, в них
пробудиться імпульс до розвитку, загориться бажання відчути і вивчити природну
досконалість, що простягається значно далі, ніж нам здається сьогодні. Діти, виховані
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таким чином, зможуть вибудувати кращий світ, адекватний сучасній стадії розвитку,
широкий, люблячий і гармонійний.
_____________________
Численні дослідження показують, що немовлята здатні розпізнавати відгуки
навколишнього світу на їхню поведінку, і тому багаторазово повторюють ті чи інші
речі. Наприклад, дитина знову і знову буде дивитися на матір, щоб вона посміхалася
їй і говорила з нею. Крім того, діти з дуже раннього віку розпізнають різні звуки мови.
Вони досить добре чують звуки, що належать до діапазону людського голосу,
включаючи батьківський «щебет», що часто замінює слова. Див. Сероф, Купер і
Даерт, «Розвиток дитини: характер і процес», видавництво Відкритого університету
Ізраїль, 1998.
26

Ayers, J. (2005). Sensory Integration and the Child. Los Angeles: Western Psychological
Services.
27

Батьківська влада і обмеження
У психології є такий термін: «жахливі дволітки» (Terrible Twos). У цьому віці дитина
стає бунтівна, починає пручатися від батьківської влади. І тоді з'ясовується, що наше
улюблене чадо треба обмежувати, вводити в певні рамки. У багатьох це викликає
дискомфорт, сумніви і тривожні питання.

Межі дозволеного: добре це чи погано?
Дуже добре, якщо тільки ми діємо правильно.
Дитина повинна відчувати чіткі межі з самого народження. Якщо ж ми вирішимо
почекати і не відразу почнемо привчати її до порядку, це виявиться для неї
неприємним батьківським сюрпризом, відвертим свавіллям, до якого дуже важко
звикнути. Адже досі батьки дозволяли їй все, і це заклало в ній відповідний
поведінковий шаблон, а також сформувало звички. Але раптом мама з татом, (які
ніколи) ні в чому їй не перешкоджали, починають накладати обмеження і позбавляти
її звичних речей. Це плутає. Дуже плутає. Дитині здається, ніби вона потрапила в
інший світ, де від неї вимагається щось таке, чого вона не в силах переварити.
Дитина просто не розуміє - чому це раптом «ні»? Що значить «не можна»? Адже ще
зовсім недавно все було дозволено …
І навпаки, батьківська влада і чіткі межі, позначені з перших же днів, полегшують
дитині життя. Вона не відчуває себе пригнобленим, а природним чином розуміє, що
так заведено у світі: є закони, і є система, в яку необхідно вписатися, правильно
співвідносячи отримання і віддачу у взаєминах з оточуючими. При правильному
підході дитина вчиться цьому з радістю.
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Численні дослідження показують, що перші враження від взаємин за принципом
«дай-бери» закладають фундамент подальшої соціальної інтеграції дитини, стають
основою діалогу і сприяють її майбутньому включенню у суспільство28. Тому, хоча в
ранньому віці вона ще не може второпати ці принципи, все одно їй обов'язково
потрібно отримувати загальне враження від вашої реакції на кожну її дію. І так увесь
час.
Ви повинні говорити з нею, знову і знову, щоб вона чула: «це добре, а це погано, це
нормально, а це не годиться, це можна, а це не можна» - і так про все. А крім того,
треба весь час пояснювати їй - чому. Тим самим ви не обтяжуєте і не сковуєте її, а
навпаки, допомагаєте їй вибудовувати межі власного світу. Такий підхід вона прийме
з розумінням.
Здатність до самоконтролю і самодисципліни виникає зі взаємиин матері і малюка в
перші місяці його життя29. Тому з самого початку ми повинні привчати дитину до тих
речей, які йому так чи інакше доведеться виконувати в житті, починаючи з
прибирання і закінчуючи тим, як правильно сидіти за столом під час їжі.
Вибудовуючи рамки, в яких він відтепер житиме, ми захищаємо його від великих
страждань у майбутньому. А інакше він буде відчувати себе так, немов ми ув'язнили
його.
Клінічний психолог Роберт Брукс разом з фахівцем з нейрофізіології та дитячої
психології д-ром Семом Гольдштейном пишуть про це так: «Необхідність розвивати
самодисципліну обов'язкова в будь-якій культурі, проте набагато важливіше для
суспільства, в якому рясніють складні вимоги, виклики і напруга. Діти, які звикнуть
до самодисципліни з ранніх років, будуть краще діяти в нашому швидкісному,
почасти хаотичному світі, маневруючи в сімейному лабіринті, в школі, серед
товаришів і в широкому оточенні. Дитина, яка в ранньому віці засвоїла певний набір
законів, зуміє діяти зважено і усвідомлено, навіть коли поруч немає батьків або
вихователя ... Численні дослідження показали, що діти, котрі здатні відкидати
насолоди, вступивши у доросле життя, набагато краще влаштовуються в ньому у
порівнянні зі своїми більш імпульсивними однолітками» 30
___________________________.
Schaffer, H. R., & Crook, C.K. (1980). Child compliance and maternal control techniques.
Developmental Psychology, 16, 54-61.
28
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Feldman, R., Greenbaum, C.W., & Yirmiya, N. (1999). Mother-infant affect synchrony as
an antecedent to the emergence of self-control. Developmental Psychology, 35, 223-231.
30

Brooks, R., & Goldstein, S. (2007). Raising a self-disciplined child: Help your

child become more responsible, confident, and resilient. New York: McGraw-Hill.
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Діти живуть позитивом
Якщо вже ми почали говорити про межі, то ось ще одне правило для
запам'ятовування: дитина росте не на негативі, а на позитиві. А тому не жалійте ласки
і тепла і показуйте якомога більше позитивних прикладів. Якщо вона відчує, що ми
обмежуємо її дбайливо, м'яко і з любов'ю, якщо зрозуміє, яку користь несуть їй ці
межі, вона прийме їх і звикне до них без зайвих проблем.
А як щодо покарань?
Відповідь негативна. Покаранням немає місця. Та й сенсу в них немає, адже на
даному етапі дитина ще нездатна осмислено зв'язувати покарання з власною дією.
По правді кажучи, навіть коли дитина розуміє, за що покарана, це не приносить
жодних позитивних плодів. «Швидкі і неначе б позитивні результати покарань
переконують батьків та вчителів, що це ефективне рішення, - пише психолог д-р
Еліезер Ярів, що спеціалізується в сфері виховання. - Проте численні дослідження
демонструють, що погляди ці базуються на ілюзії. Навіть якщо перешкоди в поведінці
припинилися на короткий час, швидше за все після цього послідує ще більший
непослух».
Відразу ж після покарання в дитині пробуджуються негативні емоції: страх,
агресивність, гнів, бажання помститися тощо. «Погана поведінка і покарання - це не
взаємовиключні протилежності - навпаки, вони підживлюють і зміцнюють один
одного», - підсумовує фахівець з дитячої психології і відомий письменник проф. Хаїм
Гінот.

Що ж тоді робити?
Замість покарань треба прищеплювати йому правильні звички - так, щоб вони
виникали з наслідування дорослим.

А що коли дитина відмовиться їх приймати?
Тут все залежить від нас. Якщо ми будемо діяти правильно, все пройде як по маслу.
Адже діти від природи схильні копіювати старших. Само собою, починати потрібно
потроху. Наприклад, якщо ви хочете, щоб дитина сиділа разом з вами на сімейній
трапезі, не варто з першого ж разу проводити її в повному обсязі. Важливо, щоб,
сидячи за столом, вона відчула, чого ви від неї очікуєте, і почала перейматися
правильним ставленням. А ви кожного разу будете заохочувати і хвалити її,
поступово закріплюючи потрібні навички.
Якщо вона побачить, що дорослі роблять саме так, якщо ми дамо їй зрозуміти, що це
дійсно добре, - поступово вона буде привчатися до цього, не оголошуючи війну
батьківським вимогам. Її природа підключиться до процесу і почне засвоювати
правильні шаблони.
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А якщо дитина все-таки зробила щось погане?
Слід разом повернутися до пригоди і пояснити її. Дитина повинна зрозуміти
небажаність скоєного. По можливості варто відтворити поганий або невдалий вчинок
(якщо, звичайно, дитина не вдарила когось) - наприклад, заново впустити на підлогу
склянку (на цей раз пластикову), а потім показати або разом знайти вирішення
проблеми: поставити склянку подалі від краю столу .
І так знову і знову. Ані дитині, ані нам не допоможуть незліченні нотації про те, як
погано вона вчинила. Необхідно зануритися з нею у ту ж ситуацію, пережити її разом
з нею, і лише потім пояснити, як треба поводитися в даному випадку. Тільки так вона
зрозуміє і осмислить наш посил. Інстинкт наслідування, закладений в неї природою,
зробить свою справу.

Що коли дитина зробила щось хороше?
Дуже важливо підтримати її в цьому. Не «скупіться», дивуйтесь знову і знову. Не
просто так Фредерік Скіннер, знаменитий поведінковий психолог, пише, що тільки
позитивні стимули, що йдуть від оточення, допоможуть дитині виправитися і знову
поводитися добре31. Після будь-якої правильного дії дитині необхідно відчувати, що
оточення цінує її.
Ми не маємо реального уявлення про те, яку значну роль відіграє оточення в житті
дитини (та й дорослого теж). Адже в початковий період саме ми, батьки, складаємо
основну частину оточення наших дітей. Правильно скориставшись настільки вдалим
«збігом обставин», ми зуміємо разом з дитиною пройти цей непростий відрізок
шляху, зробивши його чудовою підготовкою і основою правильного ставлення до
всього подальшого життя.

________________________
31

Skinner, B. F. (1948). Walden Two. New York: Macmillan.
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Глава 6 Виховання у віці 3-6

Ще в глибоку давнину існував звичай
навчати дітей грамоті з трирічного (!) Віку.
Це пов'язано не тільки з традицією.
Причини такого раннього початку
криються глибше, вони обумовлені
законами психології і розвитку.
Чим відрізняється цей вік?
Чому так важливо не втратити момент і
розпочати виховання дітей саме з трьох
років?
Усі відповіді - у цій главі.
Закладаємо соціальні основи
Хоча ми і ділимо своє життя на періоди, насправді природа - це єдина, цілісна
система, що управляє життєвим процесом гармонійно і одноманітно.
Як ми вже знаємо, деякі елементи дитина отримує, тільки будучи зародком в
материнському лоні, а інші елементи - лише під час вигодовування. Аналогічно
цьому, деякі компоненти дитина може отримувати тільки від оточення, коли вперше
вступає з ним у усвідомлений контакт. Настає цей момент у віці двох років, а до трьох
років закріплюється.
Згідно з різними школами психології, з трирічного віку в малюку починаються істотні
зміни: він дозріває для виходу в суспільство. У ньому міцніє бажання грати з іншими
дітьми, брати у них і давати їм що-небудь, водитися з ними, відчувати їх. Він більше
не задовольняється цікавим спогляданням образів, які кружляють навколо нього32.
«У дитсадівському віці виникає справжня дружба в групі рівних (однолітків - прим.
Автора). Ця здатність вибудовувати відносини з рівними членами групи розшириться
і покращиться в роки відвідування дитячого саду, - пишуть Сероф, Купер і Даерт в
одній з фундаментальних книг по психології розвитку. - Відносини між рівними в
групі стають відтепер центральною ареною розвитку і прояву нових здібностей».
Період 3-6 років дуже важливий для розвитку дитини. У ці роки для нас немов
відкривається вікно можливостей, щоб ми встигли закласти в дитину правильні
основи соціальних взаємозв'язків. Але перш за все, нам треба зрозуміти, щó це за
правильні основи. І тому треба уважніше придивитися до системи, в якій всі
взаємозв'язки гармонійні і правильні. Мова йде про природу.
________________________
32

DeHart, G., Cooper, R., & Sroufe, L.A. (2004). Child Development: Its nature and course
(5th edition). New-York: McGraw Hill.
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Вчимося у природи
Почнемо з маленької асоціативної затравки: що приходить вам в голову, коли ви чуєте
слово природа? Море? Дерева? Каміння? Тварини? Все правильно, але це лише
окремі елементи загальної системи. Окинувши її поглядом, ми побачимо, що природа
не вичерпується каменями, флорою і фауною.
Природа базується на закономірності, за допомогою якої всі елементи загальної
системи функціонують чітко і злагоджено, «тікають», ніби ідеально налаштований
годинник. Ця закономірність обіймає всю дійсність і прагне привести всі її частини до
рівноваги і гармонії.
Щоб зрозуміти трохи більше, придивімося до найближчої до нас природної системи до людського тіла.
Чи знаєте ви, що тіло дорослої людини складається з десяти трильйонів клітин? Якщо
вибудувати їх в одну лінію, то вони обігнуть земну кулю 47 разів!
Запитайте будь-якого лікаря, завдяки чому наше тіло зберігає здоров'я? Відповідь
буде проста: завдяки взаємодії та гармонії між усіма клітинами. Жодна з них не скаже
сусідам:
- Хлопці, щось неохота мені сьогодні гарувати.
Навпаки, щоб підтримувати здоров'я тіла, кожна клітина діє на благо загальної
системи.
Гармонія, що панує між клітинами, перетворює тіло в приголомшливий, досконалий
механізм. І навпаки, здорове тіло забезпечує здоров'ям кожну окрему клітку.
Але це ще не все! Завдяки особливим взаєминам між клітинами, кожна з них
долучається до більш високого ступеня свідомості і гармонії, яку вони створюють
разом. Кожна клітина живе не тільки своїм особистим життям, але й життям всього
тіла в його здоровому, рівноважному стані.
І це тільки початок. Функціонування клітин відображає закономірність, властиву всім
природним взаємодіям: стійкість будь-якої живої системи залежить від взаємин між її
компонентами. Все підпорядковано цьому принципу: від вражаючих механізмів
співіснування в колоніях бактерій і мурашниках до соціальних відносин морських
зірок, бобрів, лелек, слонів, дельфінів та інших. Буквально всі істоти в повітрі, воді та
на суші одержують від оточення лише те, що необхідне для їх існування, а в іншому
діють на благо спільноти.
А що ж ми, люди?
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Мільярди одинаків
В основі системи міжособистісних стосунків в сучасному світі лежить егоїзм, який з
роками лише зростав, а в наші дні піднісся до небес. З його допомогою ми домоглися
неймовірних успіхів, але натомість він змушує нас змагатися один з одним і розверзає
в наших серцях бездонну порожнечу, яка методично й невблаганно обриває кожну
теплу людську нитку, яку ми намагаємося протягнути від серця до серця.
Егоїзм породжує в нас почуття віддірваності, взаємної віддаленості, і змушує
використовувати оточуючих для задоволення особистих потреб. Ось і виходить, що в
сучасному світі відчуження й самотність стали нормою. Ми звикли жити разом, але
нарізно, замикаючись у своїх особистих неприступних міхурах. «Саме сьогодні, коли
наука виявляє вирішальну важливість зміцнення взаємин, - зазначає відомий
письменник і психолог з Гарварду д-р Деніел Голман, - взаємозв'язки між людьми
нагадують блокаду, що все більше посилюється».
У більшості випадків простір спілкування батьків з дітьми вельми обмежений.
Подружжя проводять свої спільні години перед телевізором. Кафе, клуби і бари повні
відвідувачів, котрі, хоча й сидять разом, але в глибині душі відчувають себе дуже
самотніми.
Щороку діти народжуються у світі, де все більше засобів для виробництва їжі, все
більш швидкісний зв'язок, все прогресивніша медицина, все зручніший транспорт. На
перший погляд, такого чудового життя не було ще ніколи. Однак чим більш
розвинене приходить у світ покоління, тим менше воно задоволене. Фахівціпсихологи свідчать, що кількість людей, які страждають від депресії, росте з року в
рік, а вік суїциду, навпаки, знижується. Депресія стає «тихою епідемією», що
розповсюджується по всьому світу і нікого не залишає без уваги33. З'ясовується, що
якщо ти більш розвинений, то зовсім не обов'язково щасливіший …
Але може, все-таки нам розійтися якнайдалі і жити спокійно в своїй шкаралупі? Проте
наміри природи трохи інші. Глобалізація, до якої природа наполегливо нас штовхає,
обплітає нас єдиною мережею в усіх сферах: політичній, економічній, соціальній,
екологічній, культурній. Вона не дозволяє нам залишатися роз'єднаними.
Створилася дивна ситуація: з одного боку, міцніючий егоїзм розділяє нас ненавистю і
байдужістю, а з іншого боку, нас обтяжує атмосфера «світової комуналки» з її
задушливою залежністю від дуже багатьох людей, яких ми в очі не бачили і,
ймовірно, ніколи не побачимо .
І в той же час ми вже відчуваємо, розуміємо, що поодинці нам ніяк не прожити.
Засоби зв'язку, що виникають і розвиваються в наші дні, багато в чому відображають
цю складну двоїстість: ми хотіли б бути разом зі світом, ми шукаємо контакту і тепла,
- але не виходячи з-за екрану комп'ютера або через віконце мобільного телефону...
Новітні технології не об'єднують нас по-справжньому, а лише дозволяють
підключатися з «бункерів», в які ми вросли намертво.
І саме ця роз'єднаність, що загострюється з часом, оголює нашу потребу в справжній
єдності. У такій єдності, досягти якої можна, тільки модернізувавши наш
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взаємозв'язок, зробивши його глибоким і нерозривним, подібним природному.
Врешті-решт ми істоти суспільні, а значить, не зможемо вічно жити нарізно. Рано чи
пізно нам доведеться відшукати шлях до гармонії і протягнути між нами узи любові.
На це і повинне спрямовуватися виховання дітей. Адже ми хочемо виростити їх
щасливими...

Як же це зробити?
Перед вами набір засобів для побудови іншого суспільства, яке буде жити за
принципом «людина людині - людина» і забезпечить всіх нас теплом, безпекою,
спокоєм і любов'ю.
________________________________
33

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), депресія займає друге
місце в загальносвітовому списку факторів смертності у віці 14-45 років. ВООЗ
називає депресію «тихою епідемією», оскільки приблизно 20% населення світу
принаймні один раз у житті пережили клінічну депресію. Цей показник постійно
зростає.
Сьогодні вже ясно, що кожній десятій дитині в світі належить випробувати дитячу
депресію на собі. Десятки відсотків смертей серед дітей та підлітків прямо чи
опосередковано зумовлені депресією. Зростаюча частота подібних випадків у
середовищі молодого покоління змусила владу США оголосити поточну декаду
«десятиліттям виклику» у сфері діагностики та лікування дитячої депресії. Разом з
тим, як показують дослідження в даній області, можна з певністю стверджувати, що
психологічна і психіатрична терапія допоможе запобігти депресії серед молодих в
довгостроковій перспективі. Див. Sally N. Merry and Susan H. Spence, «Attempting to
prevent depression in youth»: a systematic review of the evidence, «Early Intervention in
Psychiatry» 2007; 1: 128–137.

Пограємо?
Грати, грати і ще раз грати. Якщо слова - це мова дорослого, то ігри - це мова дитини.
Невипадково сотні професорів і тисячі фахівців сидять в дослідних інститутах і
отримують величезні зарплати за те, щоб вигадувати все нові дитячі ігри. Ігри
розвивають дітей. Ігри - це природний спосіб навчання.
Більше того, ігри формують у дітей певні моделі поведінки і відносини,
демонструючи приклади, які тут же переносяться в реальне життя. Інакше кажучи, від
цих ігор залежить, як наші діти будуть рости, і як вони надалі будуть ставитися до
інших.
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Якими мають бути правильні гри?
Зрозуміло, гра повинна не тільки приносити задоволення, але й давати дитині
правильний курс. Як пояснює світовий експерт по іграх проф. Террі Орлик, гра - це не
тільки гра. Це ще й урок життя. А тому, замість того щоб з юних років вчитися
суперництву, діти повинні об'єднуватися в грі заради досягнення спільної мети.
«Більша частина проблем, з якими ми стикаємося в сім'ї, в особистих стосунках, в
іграх, у школі, на роботі, в суспільстві, і взагалі в світі, - пише проф. Орлик, - пов'язані
з відсутністю взаємної турботи, взаємоповаги і співпраці». Ось чому так важливо з
раннього віку прославляти ці цінності за допомогою об'єднуючих ігор. Інакше ми
продовжимо підносити в їхніх очах успіх одиночки, досягнутий у відриві від інших
або за рахунок інших. У результаті у нас виросте ще одне покоління, яке
спеціалізується на розштовхуванні ліктями і розтоптуванні каблуками, замість любові
і турботи34. Хіба не шкода?

Які найважливіші принципи побудови ігор?
1. В кожному заході, в кожній грі повинен відчуватися ясний принцип: суспільство цінна річ, навіть з егоїстичної точки зору. Якщо до гри приєднується ще один
приятель, тим краще для мене. Поодинці мені не добитися того, чого я доб'юся разом
з іншим. Якщо в гру включається третій, то наші сили зростають ще більше, а
значить, і я досягну більшого. І так далі.
2. Дитина повинна розуміти, що з допомогою товаришів вона доб'ється того, чого ніяк
не досягти самій.
Так, запитаєте ви, але як бути із природним бажанням змагатися і бути першим?
3. Позив до суперництва треба направити на спільне групове протистояння якомусь
зовнішньому чиннику - механічному, а не людському. Можна, наприклад, поставити
перед дітьми проблему, подолати яку вони зможуть тільки разом. Можна кинути їм
виклик у вигляді командної гри наввипередки з часом. Можна вибудувати цілий
маршрут, що вимагатиме від кожного з них застосувати свої унікальні властивості
заради успіху групи. І все це для того, щоб дитина відчула: разом набагато краще, ніж
нарізно. Вона повинна знати, що підтримка і турбота оточення допоможе їй подолати
всі перешкоди, не затушовуючи, а навпаки, виділяючи яскраво її винятковість.
Ні, це зовсім не зашкодить особистому розвитку дитини. Навпаки, такі ігри дозволять
їй спокійно і впевнено самовиражатися в групі, проявляти свою унікальність і
реалізовувати її на загальне благо. Правильна групова взаємодія вчить дітей тому, що
вони не можуть переслідувати тільки свої інтереси, і допомагає їм вибудовувати
взаємини.
«Спільні ігри та ігри на співпрацю, - пише проф. Орлик, - є ідеальним засобом для
зміцнення в дітях навичок кооперації, взаємної турботи і командної роботи... За
допомогою таких ігор вони вчаться ділитися, асоціювати себе з іншими, піклуватися
про почуття інших, допомагати один одному, разом працювати на шляху до спільної
мети, краще ладнати між собою і отримувати задоволення в компанії один одного...
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Сам факт того, що діти разом діють заради спільної мети, замість того щоб змагатися
один з одним, відразу ж обертає руйнівні реакції на корисні»35.
Якщо всього цього не достатньо, зверніть увагу ось на що: нещодавно були
опубліковані підсумки грандіозного дослідження, в якому брали участь десятки
вчених по всьому світу. Це дослідження підсумувало всі попередні дослідження,
проведені за останні 110 років в сфері інтеракції між дітьми у віці від трьох років і
старших. Результати однозначно продемонстрували: зростаюче застосування
методики спільного навчання, що базується на соціальній взаємозалежності, - одне із
найуспішніших починань соціальної та педагогічної психології. Отримані дані
показують, що робота в групі вносить ні з чим не зрівнянний внесок у досягнення
дітей, в їхнє душевне здоров'я і в створення позитивних міжособистісних стосунків в
їхньому середовищі, а також підвищує в них почуття власної гідності. Іншими
словами, саме коли ми разом, кожному комфортніше з самим собою36.
Хочете приклади? Відповідно до віку дітей, можна пограти в таку гру: одній дитині
зав'язують очі і ставлять перед нею завдання дістатися до певної мети складним
маршрутом, на якому їй не обійтися без допомоги товаришів. Можна на час збирати
складний пазл: спочатку кожен робить це сам, а потім за справу береться вся група.
Так дітям стає ясно, що діяти спільно і швидше, і приємніше. Можна грати в такі ігри,
де діти доповнюють один одного: один підставляє руку, інший - ногу, третій - плечі, а
результаті їм вдається зробити успішне сходження.
Думаю, ідея зрозуміла. Не треба громити й розбивати інших, щоб відчути себе добре.
Якраз навпаки: якщо я вибудовую правильні взаємини з суспільством, воно стає для
мене щитом, допомогою, воно вселяє в мене впевненість і додає мені відчуття ліктя.
Це чудово, якщо завжди є на кого покластися. Так дитина знаходить щасливе
дитинство, і як наслідок - щасливе життя, що базується на взаємній поруці і любові.
Якщо ж я не формую правильний зв'язок із суспільством, то отримую збиток.
Це послання поступово проникає в менталітет і в поведінкові моделі дітей, і тому
повторювати його варто знову і знову, в найрізноманітніших формах.
А тепер давайте поговоримо трохи більше про вас, дорогі батьки дітей 3-6 років.
___________________________
Orlick, T. (2006). Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd Ed.).
Champaign IL: Human Kinetics.
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David W. Johnson, Roger T. Johnson, «An Educational Psychology Success Story»:
Social Interdependence Theory and Cooperative Learning, «Educational Researcher» 2009;
38; 365.
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Особистий приклад
Нещодавно мені надіслали короткий кліп про виховання.
Касир (крупним планом), нудьгуючи, відбиває товари. Поступово до її каси
вишиковується черга. Раптом одна жінка з черги відчуває удар по нозі ззаду. Вона не
реагує, але удари повторюються. Обернувшись, вона бачить маленьку милу дівчинку,
яка стукає її по ногах з кожним «біпом», який доноситься від каси. Ошелешена жінка
звертається до матері:
- Чи не збираєтеся ви зробити щось!?
- Зовсім ні, - відповідає мати. - Я виховую її таким чином, щоб вона сама знаходила
межі дозволеного, без втручання з мого боку.
Задоволена дівчинка показує шокованій жінці язика. Черга повільно просувається. І
тут хлопець, що стоїть позаду матері, вивалює цілу пачку йогурту їй на голову.
- Мене теж виховували неавторитарним методом, - говорить він. - Я теж сам
встановлював собі кордони.
Завіса.

Два основні підходи панують сьогодні на ринку книжкових порад розгубленим
батькам. Перший підхід, відповідно до кліпу, свідчить, що дитині потрібно надавати
свободу: нехай сама вибирає, як поводитися в кожній ситуації. Інший підхід, навпаки,
рекомендує задавати дитині чіткий розпорядок дня, пред'являти їй вимоги, не
пробачати «борги» і вводити в суворі обмеження.

Що ж правильно?
По правді кажучи, ані те, ані інше.
У наші дні безсилі повчальні повчання типу «Як тобі не соромно», нехай навіть
супроводжувані характерними рухами вказівного пальця. Вони лише викликають в
дитині найсильніший внутрішній спротив. Неправильно буде також надавати дитині
абсолютну свободу.
Ми сприймаємо реальність на контрастах, через протиріччя: тепло і холод, добро і
зло, любов і ненависть, шкоду і користь. А тому, розвиваючи лише одну сторону
шкали, наприклад, даючи дитині свободу, - ми перешкодимо їй проявляти в собі
протилежні властивості і судження, що відносяться до іншої сторони шкали.
На думку психологів, які дотримуються авторитарного підходу, у вихованні дитини
необхідні дві «віжки»: строгість і поблажливість. Потрібно заохочувати її, коли це
можливо, бути чуйними до її потреб, дарувати їй тепло і любов, створюючи тим
самим надійну емоційну базу, але також проводити чіткі межі і навіть карати її в разі
потреби, щоб вона боялася і остерігалася - не самого покарання, а поганих вчинків, які
можуть зашкодити їй в житті37. Далі ми ще поговоримо про непросте поняття
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«покарання». Не турбуйтеся, я пам'ятаю, що кількома главами раніше виступив проти
нього.
В цілому, правильний підхід до виховання дітей можна охарактеризувати двома
словами: особистий приклад.
Батьки, сподіваюся, що ви в курсі: дитина постійно спостерігає за нами, вчиться у нас,
і в подальшому буде наслідувати всьому, що бачить. А бачить вона багато чого. Це
наслідування, властиве як нам, так і тваринному світу, відіграє для дітей особливо
важливу роль. Дослідження показують, що в ранньому віці, коли дитина ще не
розуміє слів, дані її «відеоспостереження» записуються всередині з доскональною
точністю. Пізніше вони будуть зчитані і реалізовані, хочемо ми того чи ні.
Не слова, а справи оточуючих відіграють вирішальну роль. Вони насаджують в дитині
шаблони поведінки і певних дій, цінності, вірування. Навіть вирази наших облич
точно закарбовуваються в її пам'яті і в подальшому будуть відтворені. «Не турбуйтеся
через те, що діти ніколи не слухають вас, - сказав відомий американський письменник
Роберт Фулгам. - Турбуйтеся через те, що вони постійно спостерігають за вами».
Д-р Деніел Голман з Гарварду, автор бестселерів «Емоційний інтелект» і «Соціальний
інтелект», приводить цьому наочний приклад: «У проведеному дослідженні малята
дивилися на батьків під час їхньої суперечки. Деякі пари, намагаючись знайти
рішення, виявляли ворожість і роз'єднання. Жодна зі сторін не слухала іншу. Киплячи
злістю і зневагою, вони часто відходили одне від одного, коли неприязнь
посилювалася. Діти цих пар наслідували їх під час ігор з приятелями, були
вимогливими, сердитими, вредними і ворожими. З іншого боку, пари, що виявляли
тепло, емпатію і взаєморозуміння, в тому числі і в суперечці, разом виконували свій
батьківський обов'язок з більшою гармонією і навіть радістю. Відповідно, їхні діти
краще ладнали з приятелями і більш продуктивно вирішували розбіжності».
Тому, заради наших дітей, нам варто демонструвати таку поведінку, яку ми хотіли б
бачити у них. А вони вже довершать розпочате. Ось так дитина перетворює пару в
батьків.
Ще одна важлива річ. Нехай ви чули це вже мільйон разів, і тим не менше: будь-який
контент, який переглядає або прослуховує дитина, має великий вплив на те, як вона
буде поводитись. Зробіть собі і їй ласку: гарненько перевіряйте, що саме відбувається
перед ним на телеекрані або комп'ютерному моніторі. Вбережіть її від бездушних
бойових роботів, від інопланетян - завойовників, від брутальних сутичок кішки і
мишки, від крові, вбивств і незмінного стресу, який пронизує кожну сцену деяких
серіалів, і навіть від випусків новин, хоч це і «правда життя».
Дитині потрібні такі персонажі, які будуть демонструвати їй приклад правильного
ставлення до оточуючих. У неї потрібно закладати правильні шаблони, правильний
підхід до життя, а це несумісно з багатьма «витворами» сучасних «майстрів». Не
забудьте також фільми про природу, в яких немає жорстокості.
Вибір матеріалів для дітей - робота непроста, зате дуже плідна. Стовпи соціальної
психології, такі як Адлер і Скіннер, писали, що в кожній конкретній ситуації дитина
просто-напросто риється у своїй пам'яті і витягує з неї поведінкову модель,
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запозичену у найближчого оточення. Якщо їй пощастило, то вона знайде в собі
хороший батьківський приклад, а якщо ні - це буде приклад з безглуздо-нещадної
комп'ютерної гри або з трилера, для якого попередній епітет дещо слабкий
__________________________________
37

Див. наприклд: Baumrind, D. (1996). Effects of Authoritative Parental Control on Child
Behavior. Child Development, 37, 887-907, а також: Ginott, H.G. (1965). Between Parent
and Child. New York: Macmillan.

Дівчатка - з Венери,Хлопчики - з Марса
Так ось вже ми заговорили про особистий приклад, необхідно відзначити, що
починаючи з трирічного віку бажано проводити різницю між дівчатками і
хлопчиками.
Приблизно у віці трьох років у дитини починає формуватися статева
самоідентифікація, а крім того, вона усвідомлює відмінності між статями. Взагалі, як
би ми не старалися, чоловіки і жінки все одно залишаться різними істотами. Більше
того, істотами протилежними. Давайте ж не ігнорувати цей факт заради блага наших
дітей.
Уже в три роки вони починають по-різному дивитися на життя, і ментально
поділяються на дві статі, що різняться по своєму ставленню до норм поведінки, до
історій і казок, а також до ігор38. Навіть відчуття дитини міняються: одна справа, коли
мама читає їй книжку, і інша справа, коли тато грає з нею в якусь гру. Більше того, в
цьому віці діти починають проявляти інтерес один до одного: хлопчики
випробовують поведінку дівчаток, а дівчатка випробовують поведінку хлопчиків. При
цьому вони звертають увагу на відмінності.
Ми повинні допомогти дитині, щоб вона спокійно пройшла цей важливий період і не
«заробила» собі ускладнень з самоідентифікацією на майбутнє. Для цього матері
повинні приділяти підвищену увагу дочкам, а татусі - синам. Такі рекомендації
американського дитячого психолога д-ра Філа Макгроу39, відомого по телепередачі
«Д-р Філ». Грайте з ними в ігри, що відповідають їх статті, і створюйте для них
здорове оточення з ваших близьких і добрих друзів. Дівчаток рекомендується
поміщати в жіноче товариство, хлопчиків - в чоловіче. Саме перебування серед
дорослих допоможе дитині розібратися з питанням про дві статті і спонукає
копіювати поведінку того з них, до якого вона належить. За словами д-ра Макгроу,
немає нічого природнішого за це, так як з психологічної точки зору, найсильніша
модель наслідування у житті кожної дитини - це один з батьків тієї ж статі40.
Дослідження підтверджують також, що сучасна система освіти, в якій хлопчики
виховуються в основному жінками, підсилює у них «жіночі» шаблони поведінки (як
правило, на підсвідомому рівні) і породжує різні проблеми, в тому числі в області
статевого розвитку41.
____________________________
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Maccoby, E. E. (1990). Gender and relationships: A developmental account. American
Psychologist, 45, 513-520.
39

McGraw, P. (2004). Family First: your step by step plan for creating a phenomenal
family. New York: Free Press.
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Fagot,B.I.,&Patterson,G.(1969).An vivo analysis of reinforcing contingencies for sex role
behavior in the preschool child. Development Psychology, 1, 563-568.

Друг і вчитель
Пам'ятаєте ринок книжкових порад розгубленим батькам? Так от, на цьому ринку
пропонується море матеріалів про взаємини між батьками і дітьми. Чи правильно це бути товаришем своєму синові? Якщо так, чи не похитнеться батьківський авторитет?
А якщо ні, то як не довести справу до повного розриву між вами, коли він
подорослішає?
Тут ми теж пропонуємо золоту середину, яка не просто поєднуватиме обидва підходи,
а багато в чому доповнить їх.
Щоб дитина змогла свідомо взяти від вас щось, зблизитися з вами, зрозуміти і відчути
вас, вона повинна відчувати, що ви її друзі, - іншими словами, що ви перебуваєте
поруч, а не десь над нею. Якщо батьки в сприйнятті дитини залишаються нагорі, в
недосяжній височіні, на недоступному поверсі, це викликає в неї внутрішній спротив.
Шлях до дитячого серця проходить через рівні взаємини в родині, коли всі ми
поважаємо один одного, чуємо одне одного. Разом з цим, звісно, батьки більш
досвідчені, і тому до їхніх порад варто дослухатися - не з примусу, а з любові. Ми ще
поговоримо на цю тему.
Тільки розмова на рівних дійсно вплине на дитину. Адже друг, товариш - це людина, з
якою ми рівні.

А як же батьківська влада і авторитет?
Як ми вже говорили в минулій главі, дитина повинна знати, що вдома є чіткі межі.
Вона сама повинна адаптувати себе до правил, не чекаючи, що правила адаптуються
до неї. Тільки ось що стоїть за цими красивими словами?
Якщо дитина зробила щось погане, не слід робити вигляд, що нічого не трапилося.
Навпаки, їй доведеться зрозуміти, що саме сталося і чому це погано. Однак, щоб
отримати справжню користь з подібних ситуацій, потрібно перш за все віддавати собі
звіт в тому, як мислять діти в ніжному віці. А мислять вони так: не встиг зробити
щось, як уже забув. Щиро. А тому кожна робота над помилками повинна починатися з
реконструкції цих помилок, поки у дитини не складеться точна картина того, що
сталося. Тільки після цього можна пояснити їй, як правильно поводитись, і навіть
покарати в разі необхідності - але так, щоб вона остерігалася саме неправильної
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поведінки, а не покарання.

Як це поєднується з дружніми взаєминами?
Знаючи про ці труднощі, варто внести в батьківський лексикон нове поняття, що
характеризує особливий тип взаємин з батьками - «друг і учень». З одного боку, я
ставлюся до дитини як до рівної, і тому вона мій друг. А з іншого боку, вона вчиться у
мене мудрості життя, і тому вона мій учень.
Навчаючи дитину, я чекаю від неї відгуку і ставлюся до цього відгуку зі всією
серйозністю, з повагою і любов'ю. Якщо вона бачить, що я ловлю і ціную кожен її рух
у відповідь, якщо відчуває, як мені це важливо, тоді миле дитя, якому ледь
виповнилося три роки, на моїх очах стає раптом дорослою людиною: воно вміє
відповідати на питання, воно правильно й обдумано будує взаємини і так далі. Все
залежить від нас: якщо ми ставимося до нього як до повноправного товариша, таким
він і стане.
Ми ще повернемося до поняття «друг і учень» на найближчих сторінках.

Заздрість
У віці 3-6 років поширено ще одне явище, яке порушує батьківський спокій. Якщо у
вас кілька дітей, між ними виникає заздрість і суперництво за близькість до матері.

Як же бути?
І знову, це залежить виключно від батьків. Мама може поставити себе так, що діти
зрозуміють без тіні сумніву: в її очах вони абсолютно рівні.
Давайте скористаємося прикладами самої природи. Як ми вже сказали кількома
сторінками вище, існує загальний закон, що осягає всю дійсність. Мова йде про
непорушний закон, який веде нас до гомеостазу і балансу, гармонії. Однак ми не
вловлюємо, не відчуваємо його, тому що діємо протилежним чином.
У чому це виражається? Позивні цієї сили вільно транслюються на хвилі любові, а ми
ведемо мовлення на хвилі себелюбства. Як наслідок, нам раз у раз хочеться
використовувати різні частини загальної системи собі на користь, замість того щоб
підтримувати гармонію, не нехтуючи ніким. Ми замкнуті усередині себе і тому не
можемо упіймати хвилю Природи. Чим більше ми на противагу їй зосереджуємося на
собі, а не на інших, тим більше страждаємо. Адже Природа прагне повернути всі свої
частини в рівновагу з загальною, єдиною системою і тисне на нас, спрямовуючи до
тієї ж мети.
Як же все-таки відчути її силу? Для цього треба «переключити» себе на зовнішній
режим: з поглинання на віддачу. Якщо ми протягнемо один до одного нитки
справжньої любові, по цим «духовних капілярах» заструменить та сама сила,
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наповнюючи наше життя впевненістю і спокоєм.
Людина не може відчути силу любові на самоті - їй потрібні інші люди, до яких вона
буде ставитися з любов'ю. Так і мати повинна ставитися до дітей, котрі конкурують за
її увагу: «Ви знайдете любов, тільки якщо будете звертатися до мене за нею не
поодинці, не за рахунок один одного, а разом, одночасно». У центрі її уваги повинна
бути їхня здатність співпрацювати один з одним. Вона підтримує дітей в цьому
всілякими засобами, а коли у них виходить - демонструє радість, яку вони їй
даруюють.

Але що якщо діти все-таки звертаються до неї окремо?
У такому випадку вони отримують рівне, однакове ставлення, трохи прохолодніше,
ніж при спільному зверненні. Так мама привчає дітей кооперуватися між собою:
«Найтепліше ставлення ви отримуєте тільки разом». Такий підхід формує у маленькій
людині особливі системи, що автоматично спрямовують її на встановлення зв'язку з
оточуючими. Раніше вона дивилася на ціль, не помічаючи інших, а тепер задається
питанням: «З ким і як я можу об'єднатися, щоб досягти мети?» Шановний батьку, тут,
зрозуміло, потрібна і ваша підтримка.
Психоаналітик, письменниця і відома дослідниця в області психології ніжного віку
Сельма Фрайберг визначає співпрацю батьків як інструмент виховання, необхідний
для того, щоб впоратися з суперництвом між братами і сестрами. «По ходу розвитку
суперники приходять до висновку про те, що жоден з них не може удостоїтися
виключного права на батьківську любов. Коли вони примиряються з цим фактом,
згасає ворожість, і колишні суперники, об'єднані любов'ю батьків, виявляються
пов'язані взаємною любов'ю... Не можна заохочувати в дітях суперництво - навпаки,
треба довести їм, що вони не отримають ніякого задоволення від проявів заздрості
один до одного».
І ще один важливий момент: за даними психології, саме в цьому віці дитина
намагається вибудувати з кожним з батьків особисті стосунки. Варто скористатися
цим природним позивом і дати їй зрозуміти, що ви об'єднані у своєму ставленні до
неї. Це означає, що їй не потрібно шукати відмінностей в тому, як ставляться до неї
мама і тато, і використовувати ці відмінності в своїх цілях - наприклад, грати на
материнських почуттях. Навпаки, вона відчуває вас як єдине ціле, і це багато в чому
полегшує їй звикання до обмежень, про що ми вже чимало говорили.
Хоча дитина сприймає вас по-різному, ви повинні намагатися демонструвати їй
послідовне і рівне ставлення: її хороші вчинки означають ясну винагороду з вашого
боку, а погані вчинки викликають ясну, цілком передбачувану негативну реакцію.
Якщо один з вас стане «поганим поліцейським», а інший - «хорошим поліцейським»,
це лише заплутає дитину.
Хаїм Аміт, фахівець у галузі психології виховання, наводить історію, яку почув від
одного зі своїх юних підопічних під час сімейної терапії: «Я перестав поважати
батьків, коли побачив, що вони безхребетні. Вони самі не знають, чого хочуть від себе
і від нас. Їм важливо то одне, то інше, без усілякої логіки. А коли здається, що вони
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знають, чого хочуть, - вони навіть не можуть по-серйозному підійти до справи.
Наприклад, тато дратується і роздає покарання, а ввечері мама задобрює його, і він
поступається. Хіба це серйозно?»
Завжди поставайте перед дитиною нероздільними - і вона переключить увагу на
власні дії, замість того щоб шукати лазівку у матері або у батька. А по правді кажучи,
вона повинна бачити подібне ставлення з боку всієї родини.

Сім'я як суспільство
Сім'я повинна бути маленьким суспільством, в якому кожен надає перевагу
загальному благу над особистою вигодою. Втілюючи в життя спільне бажання сім'ї, а
не своє особисте бажання, людина подає приклад іншим. Нехай спочатку це буде
грою, але з часом члени сім'ї здивуються, наскільки це скріплює їх і допомагає
зрозуміти один одного. З'ясовується, що від такого підходу добре всім.
У справжній родині немає великих і малих - всі рівні. Щоб налагодити зв'язок із
дитиною і допомогти їй влитися в розпорядок життя, дайте їй відчути, що сім'я - це
місце, де панує взаємна любов. А любов може бути тільки між рівними.
У чому виражається така рівність? У щоденних «сімейних зборах», на яких у кожного
є можливість висловити свою думку. Всі уважно слухають його, піклуються про нього
і разом вирішують, щó для нього правильно, згідно з віком та обставинами.
Такі постійні «збори» дуже заспокоюють дитину і створюють в ній неминуще почуття
родини, що діє як єдине ціле.

Але що робити, якщо один з нас - упертюх і не бажає поступатися?
Це чудово. На цю впертість треба відповісти любов'ю, щоб таким чином зміцнити
сім'ю в цілому. Ми показуємо йому, з одного боку, скільки він втрачає через власну
норовливість, а з іншого боку, скільки одержить, якщо об'єднається з усіма. Так
дитина отримує два необхідних їй елементи - межі і любов.
Бажано сформувати вдома в буквальному значенні маленьке суспільство, яке цінує і
славить все те, що веде до єдності та любові між усіма домочадцями. Важливо, щоб у
цьому брали участь усі разом - саме як одна сім'я.
Діти і батьки будують сім'ю спільними силами. Належність до того чи іншого
покоління тут ролі не грає. У результаті дитина відчуває себе рівним серед рівних, що
надає їй сили та впевненості. Так виникає справжній діалог між батьками і дітьми. Як
відзначає клінічний психолог д-р Една Каценельсон з Тель-Авівського університету,
спеціалізується в області виховання і розвитку, «дієвий діалог - це діалог, в якому
кожна зі сторін висловлює те, що думає і відчуває, а інша слухає її. Такий діалог веде
обидві сторони до вирішення або до кращого розуміння».
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Стосунки між братами
Ви очікуєте чергового поповнення родини? А можливо, це вже відбулося, і двоє
непосид не дуже ладнають одне з одним?
Щоб два брати жили мирно, вони повинні розуміти, що займають в сім'ї два
особливих місця. Потрібно, щоб в їх поле зору потрапила «загальна картина»:
природа влаштувала так, що вони доповнюють один одного і для цього повинні бути
разом. Тому вони і народилися братами у тата і мами, тому й ростуть поряд. Саме
сімейні узи дозволяють їм досягти успіху у важливій спільній задачі, яку поставила їм
природа: протягнути між собою міцний взаємозв'язок. І тому не можна говорити
братові: «Відчепися, не хочу тебе бачити».
Фактично, як зазначає відомий американський дослідник і письменник Джеремі
Ріфкін, вдивившись в загальну картину, ми побачимо, що весь світ - одна велика сім'я,
котра розвивалася впродовж історії. Так, ми виросли кількісно, проте всі ми - частини
загальнолюдської мозаїки, кожна людина в світі неповторна і своєю унікальністю
доповнює інших42. Так і в сім'ї: кожен важливий, і кожному є місце. Неважливо, яка у
нього вдача. Ну і що якщо один народився імпульсивним, а інший - флегматичним,
третій - мрійник, а четвертий - сама розсудливість? Якщо один з братів трохи
лінується - можливо, цим він нагадує нам, що іноді дійсно не гріх і відпочити?
Якщо над усіма нашими розходженнями ми збудуємо міцний взаємозв'язок, якщо
навчимося розуміти один одного, це допоможе кожному з нас виконати мету, яку
поставила йому природа, і реалізувати себе в житті.
Можливо, поки що братам важко розгледіти це. Кожен хоче бути єдиною дитиною в
сім'ї. Однак їм дуже допоможе, якщо вони знатимуть, що беруть участь в особливій
програмі, в особливому процесі, на фініші якого ясно побачать, як чудово, що вони
народилися братами.
Це розуміння потрібно методично зміцнювати, знову і знову знаходячи між ними
спільний знаменник і невпинно розширюючи його. Треба показувати їм, у чому один
може підтримати іншого, допомогти іншому. Так, поступово, зв'язок між ними буде
поглиблюватися і міцнішати.
______________________
Rifkin, J. (2010). The empathic civilization: The race to global consciousness in a world in
crisis. New York: Tarcher.
42

Між освітою і вихованням
Після довгої розмови про сімейний осередок настав час вибратися з домашніх стін.
Поговоримо трохи про систему освіти.
Сьогодні ця система - від ясел до вузів - випускає в світ людей, які в тій чи іншій мірі
підковані знаннями. Це, звичайно, приємно і навіть є корисним, однак створює
суттєву проблему: випускники школи можуть бути фахівцями в чому завгодно, крім
головного - вони не отримали спеціальність «людина». Їм не пояснили, для чого жити,
їм не розповіли, звідки беруться їх думки і бажання, їх не сформували як особистість.
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В результаті вони виросли і вступили в життя, так і не зрозумівши, навіщо воно, як до
нього ставитися і яку роль у ньому відіграє сім'я …
Говорити про це можна багато, критикувати - теж, але в даному випадку краще не
витрачати слів. Адже в зв'язку з «досягненнями» системи освіти між нами панує
зворушлива одностайність. Проблема в тому, що мало хто може запропонувати
реальні рішення.
Тут потрібно розуміти, що дорослішання дитини пов'язане з численними внутрішніми
змінами: особистий розвиток, соціальний і конкурентний розвиток, гормональний
розвиток та інше. Всьому свій час, свій період, і в кожний такий період треба
створювати для дитини відповідне оточення, яке дозволить їй поговорити про все,
осмислити все і всьому знайти правильне, гармонійне рішення.
Виховання має відповідати внутрішньому розвитку дитини, її віку та статі.
Недостатньо напихати її знаннями - важливіше навчити її бути людиною і підготувати
до життя. Як? Нижче - декілька практичних порад.

Методика викладання в дитячих садках
У садочку займатися варто у колі або в маленьких групах, причому тільки у форматі
спілкування, тільки разом з участю всіх дітей. Не треба викликати в дитині почуття
переваги: «Я тут головний, слухайте мене». З усіма дітьми нарівні, нікого не
виділяючи, в зрозумілій формі треба вести розмову про їхнє життя.
Один з найважливіших принципів виховання полягає в тому, що дитина найкращим
чином сприймає інформацію від того, хто лише трохи старший її групи однолітків.
Лев Виготський, один із засновників соціокультурного підходу до когнітивного
розвитку, чудово пояснює це у своїй концепції «ділянки близького розвитку».
За Виготським, є два рівні розвитку дитини: її поточні здібності і найближчі
потенційні здібності. «Ділянка близького розвитку» - це дистанція між ними.
Правильне керівництво з боку дорослого або більш досвідчених товаришів задіює в
дитині внутрішні механізми розвитку, що дозволяють, завдяки інтеракції з оточенням,
«підійматися» на наступну сходинку і знаходити все більшу самостійність.
Звідси ясно, що наставники не можуть діяти «зверху» - вони повинні опускатися до
поточного ступеню дитини і здаватися лише трохи вищими від її нинішніх уявлень,
трохи досвідченішими в житті. Вони перемішуються з малюками, нібито їхні
ровесники, старші товариші, - і стають прикладом для наслідування.
Так наставник виявляється на ділянці близького розвитку і допомагає дитині
розвивати закладений в ній потенціал. Завдяки цьому у дитсадівців з'явиться
можливість бути схожими на наставників - подібно до того, як вони хочуть бути
схожим на першокласників, які не набагато старші за них43. Пам'ятайте принцип
«друг і вчитель»?
Що стосується інтеракції між дітьми: рекомендується розділяти хлопчиків і дівчаток,
збирати їх у коло окремо, або ж віддавати в різні дитячі садки. За даними одного з
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останніх досліджень, багато дітей дошкільного віку краще розвиваються і навчаються
в одностатевому оточенні44.
А ось результати ще одного дослідження, проведеного під керівництвом вченого зі
світовим ім'ям Елінор Маккобі, яка зробила вагомий вклад у психологію розвитку і
сексуальну психологію. Виявляється, в груповій динаміці хлопчики і дівчатка істотно
відрізняються один від одного. Наприклад, ті, хто грав в одностатевому оточенні,
досягли набагато вищого рівня соціальної поведінки, ніж в різностатевому
середовищі. Крім того з'ясувалося, що дівчатка, активні в іграх з однолітками, стають
набагато пасивнішими поруч із хлопчиками. І, нарешті, найцікавіше: в іграх діти
спонтанно вибирають партнерів своєї статі, якщо дорослі не нав'язують їм інших
рішень45.
Саме коло не повинно рости стихійно. Максимальна кількість учасників у випадку з
хлопчиками - десять, включаючи вихователя. У внутрішньому рівні взаємин чоловіки
за природою обмежені десятикратним порогом сприйняття. Тут цей принцип
проявляється в простій формі. У колі дівчаток, навпаки, учасниць може бути більше.
Прохання до представників чоловічої статі не переживати даремно. Так вже в світі
влаштовано, що жінки (будь-якого віку) сприймають реальність більш широко, і тому
для них потрібно менше обмежень. У цьому одна з причин поділу між хлопчиками і
дівчатками.
Ще одна причина криється в тому, що чоловіки і жінки, навіть маленькі,
представляють дві різні природні основи. Ми вже говорили з вами на цю тему.
Потрібно надати їм можливість рости і цвісти по-своєму, не намагаючись штучно
вирівняти під одну гребінку. Ми безуспішно втискуємо хлопчиків і дівчаток під єдине
лекало, яке, можливо, і здається нам хорошим, але зовсім не відповідає їхньому
природному розвитку. Час для «змішування» ще настане, а поки треба діяти не
всупереч природі, а в згоді з нею.
____________________________________
Vygotsky, L. S. (1978). Mind In Society: The Development of Higher Psychological
Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
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Жодного насильства
Декому це знайомо: одного чудового дня ви раптом розумієте, що ваш улюблений син
б'є інших дітей.

Що робити?
З самого раннього віку потрібно доносити до дитини непорушний принцип: бійки
виключені. Можна, звичайно, покластися на силу пояснень, однак найефективніший
засіб проти спалахів малюка - обговорити його вчинки в оточенні товаришів по
дитячому саду.
В кінці кожного дня вихователь повинен проводити загальну бесіду, в ході якої діти
під його керівництвом обговорюють останні події і разом, як дорослі, знаходять
рішення проблем.
У колі вихователь піднімає відповідні питання: «Чому ти це зробив?», «Що тебе
спонукало?», «Для чого?», «Що ми про це думаємо?», «Як уникнути таких пригод у
майбутньому?» А далі нехай самі прокладають шлях до вирішення. Дуже важливо
вже в цьому віці розвивати у дитини здатність до судження та аналізу власної
поведінки, а також поведінки інших дітей.
До якого ж висновку вони повинні дійти в підсумку обговорення? До дуже простого:
дружба і взаємодопомога - це не красиві слова, а закон життя. Не забувайте: з
трирічного віку дитина вже здатна усвідомлювати, що таке ставлення до інших, а
тому для подібного висновку зараз саме час. Сумніваєтеся?
Тоді запитайте у Жана Піаже46 і Лоренса Кольберга47, двох найвідоміших психологів,
які вивчали моральний розвиток у дітей. Вони встановили, що чим раніше ми
починаємо прищеплювати дитині мораль, тим ефективніше вона вкорінюється в ній.
Тут ми знову повертаємося до важливості особистого прикладу: дитині легше буде
навчитися правильному ставленню до оточуючих, якщо батьки зроблять свій внесок у
процес навчання. Нехай вона бачить, що не тільки товариші, але й тато з мамою теж
рахуються з іншими і цінують спільні інтереси. Батьківський приклад дорого
цінується, адже він автоматично стає предметом наслідування.
Необхідно допомогти дітям, щоб вже в юному віці вони встановлювали між собою
правильний взаємозв'язок, проявляючи чуйність, любов і повагу один до одного і до
дорослих.
__________________________________
Див. Жан Піаже, «Психологія дитини» («The Psychology of the Child»), «Моральне
судження у дитини» («The Moral Judgment of the Child»).
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Див. Kohlberg, Lawrence (1981). «Essays on Moral Development», Vol. I: «The
Philosophy of Moral Development». San Francisco, CA: Harper & Row. А также:
Kohlberg, Lawrence; Charles Levine, Alexandra Hewer (1983). «Moral stages»: a current
formulation and a response to critics. Basel, NY: Karger. А также: Kohlberg, Lawrence; T.
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Lickona, ed. (1976). «Moral stages and moralization: The cognitive-developmental
approach». Moral Development and Behavior: Theory, Research and Social Issues. Holt,
NY: Rinehart and Winston.

Предмети навчання
Ось ми і підійшли до навчальної програми. Чого ж варто навчати дітей в дошкільних
закладах?

Вірте, не вірте - більшості предметів.
У давнину базовий набір, що називався «сімома науками», включено математику,
інженерне мистецтво, музику, астрономію, природознавство, філософію (у вигляді
бесід про сенс життя, внаслідок великого інтересу дітей до цієї теми), грамоту, танці,
драматичне мистецтво, живопис, скульптуру ... Правильно, набігло вже більше семи.
Бачу ваші підняті брови, і тим не менше, зачатки цих предметів, правильно
підготовлені та адаптовані, слід викладати вже в дитячому садку. Мова тут йде не
просто і не стільки про спеціальні знання, скільки про наріжні камені формування
особистості в дитині.
Але це ще не все. Наскрізною ниткою через програму навчання повинен проходити
принцип рівності. Нехай ми різні, але у кожного з нас є своє призначення в соціальній
загальнолюдській мозаїці, і в цьому ми - незамінні.

Чи здатні діти засвоїти це?
Легко. Фактично, чим вони старші, тим менше засвоюють. Головне - гарненько
попрацювати з ними спочатку, і тоді ми побачимо чудові результати.

Але що якщо дитина опирається такому вихованню?
Якщо ми зрозуміємо її і знайдемо правильний підхід, вона не стане чинити опір.
Навчання повинне бути цікавим, приємним, заснованим на речах, до яких лежить її
серце: вистави, ігри, пісні, спорт, творчість, відеоролики й фільми. Можна, наприклад,
придумати ігри, що вимагають знання букв і цифр; можна організувати групові ігри з
призами для тих, хто зробив найбільший внесок у загальний успіх, відповідно до
своїх можливостей. Тим самим направимо в потрібне русло такі природні пориви, як
заздрість і суперництво, підставивши їх під сприятливий вплив оточення.

Ці балакучі звірята
А тепер декілька слів про те, повз що я просто не можу пройти. Скажіть, ви коли-
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небудь бачили, щоб слон розмовляв з лисицею, щоб собака співав пісню, а миша
хитро розправлялася з невдахою котом? Можливо, це і здається милим, проте фільми
та казки, які олюднюють звірів, створюють чимало проблем для наших дітей.
Побачивши на екрані розмовляючого їжачка, дитина підсвідомо сприймає це за чисту
монету, хоча потім ми можемо пояснити їй, що це тільки «жартома». Нами ж створена
помилкова реальність все одно випереджає нас і вкорінюється в дитячому
світовідчутті.
У порівнянні з реальним поглядом на життя, в подібних прийомах криється дуже
велика брехня, часто непоправне спотворення картини світу. Нав'язуючи дитині
нереальні історії, ми калічимо її розум і викривляємо логіку, навіть не підозрюючи,
що ці ілюзії залишаться з нею на все життя як ставлення до світу.
Зрозуміло, треба знайомити дітей з неживим, рослинним і тваринним світом, але
тільки в істинному вигляді. До маленької дитини потрібно ставитися саме як до
маленької людини, а не як до мешканця уявної реальності, де тварини розмовляють і
знаходяться в казкових стосунках один з одним.
Цей підхід - наслідок нашого святенницького світу і всіляких нісенітниць, які людство
уявляє собі тисячоліттями. Невже тільки так ми можемо виховувати дітей? Хіба в
прикладах і поясненнях не можна обійтися без тварин, велику частину яких діти
навіть і не бачили?
Виходить, ми нав'язуємо дитині «віртуальних» персонажів. Точно так само можна
розповідати їй про духів і привидів.
Сучасна дитина має уявлення про мобільний телефон, літак, машину, про собак і
кішок у дворі. Так навіщо годувати її небилицями?
- Знаєш, десь за містом є ліс, а в ньому живуть звірі, які розмовляють один з одним …
До цих пір вона жила у теперішньому світі, а ми внесли туди брехню. Для чого? Що в
цьому виховного? Ми просто підсунули дитині фальшивий театр, який вона приймає
за факт. Перейнявшись цими байками, вона залишиться на все життя зі своїм
спотвореним уявленням про світ. Чи варто дивуватися, коли справа доходить до
крайності і люди стрибають у вольєри до ведмедів, які здаються їм такими милими і
добрими.
Обговорюючи цю книгу, психолог в області прикладного виховання і психотерапевт
Лімор Софер-Петман розповіла про розмову, яка відбулася у неї з одним з великих
професіоналів. У ній буквально закарбувалися його слова, пройняті щирим болем: «У
нас немає права вносити в світ дитини речі, які в дійсності не існують. У підсумку ми
добиваємося зворотного: щасливе життя, таке близьке до неї, залишається поза полем
її зору. Чому? Тому що вона починає шукати його на ілюзорній території, в країні
фантазії, що називається, в «сутінковой зоні». Не допомагаючи нашим дітям пізнавати
істину, ми створюємо собі і їм джерело проблем.
Навчати дитину потрібно не на небилицях, а на притчах і іграх, де вигадки не
представляються реальністю. Перестаньте частувати дітей байками, залиште в їх
раціоні тільки правду. Будь-яка брехня закарбовується в підсвідомості, вбудовується у
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внутрішню програму і перекручує погляд на життя. Тільки правду - розкриваючи її
все більше, відповідно до рівня розвитку. Істина змінить підхід дитини до життя, і
вона буде рости вгору, а не навскіс.

Маленьке резюме
Що ми дізналися з цієї частини ?
Ми дізналися, що підготовка до життя і до інтеграції в суспільство повинна
починатися тоді ж, коли починається соціальний розвиток і формується правильне
сприйняття навколишнього світу, - з віку 3 років. Ми навчаємо дитину правильному
погляду на суспільство і розширюємо її кругозір : трохи історії, грамота, порівняння
станів, картинки з життя і так далі. Тим самим ми закладаємо основи її
світосприйняття, допомагаємо їй зрозуміти природу і оптимально вбудуватися в
оточення.
Можливо, в силу такого виховання ваш син не буде мріяти про велике багатство, але
й бідним він теж не буде. Можливо, ваша дочка не захоче стати супермоделлю, зате
вона викличе симпатії як людина. Вони з дитинства будуть розуміти, що їхнє життя скарб, оскільки в ньому таїться найбільша можливість - жити в гармонії з людьми і
природою. І що найважливіше: розуміючи світ, в якому вони живуть, діти будуть
рости щасливими людьми.
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Частина 3

Школа життя
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Глава 7 Бути людиною
В один прекрасний день, а точніше в понеділок після
полудня, я сидів на діловій зустрічі з поважним
чоловіком, який постачає великим організаціям
лекторів і викладачів для профнавчання. З цікавістю
вивчивши мою автобіографію і розпитавши гарненько
про досвід роботи, він глянув мені в очі і сказав:
- Бачу, ви вчитеся на докторський ступінь?
Це добре …
- Спасибі, - ввічливо відповів я.
- А ще тут написано, що ви працюєте вчителем у школі.
- Так. Ось уже п'ять років, як …
- Чим думаєте займатися в майбутньому? - Запитав він, не давши мені закінчити.
- У якому сенсі? - Не зрозумів я. - Адже я вчитель.
- Це зрозуміло, але я питаю про професію на все життя.
- Сфера виховання, зрозуміло, - відповів я, широко посміхнувшись.
- Виховання ... - пробурмотів він, і тінь цинізму пробігла по його обличчю. - Не шкода
часу? ..
Я спробував розповісти йому про нове покоління і про місію вчителя в наші дні, але
от лихо: як тільки пролунало слово виховання, розмовляти стало ні з ким. Ми
домовилися з ділових питань і розпрощалися. І хоча не перший раз обрана мною
професія викликала таку реакцію, цей випадок змусив мене задуматися.
Щоразу, коли розмова заходить про виховання, над бесідою немов нависає темна тінь.
Це слово здається нам таким неосяжним, таким далеким, таким абстрактним. Десь у
коридорах нашої колективної пам'яті ще відлунюють уроки з найнуднішого у світі
предмету, і радісне відчуття - «як добре, що це, нарешті, закінчилося!» - Ще осяває
темряву. Але потім ми згадуємо про наших дітей, і нас охоплює безпорадність, якщо
не відчай…
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Всі ми зацікавлені в розбудові системи виховання. Адже вона повинна готувати
підростаюче покоління до майбутнього - та ще до такого, якого ми і уявити собі не
можемо. Задумайтеся: діти, які розпочинають вчитися сьогодні, вийдуть на пенсію
після 2060-2065 року! Це здається неймовірним: наше виховання родом з минулих
сторіч, і воно претендує на те, щоб готувати дітей нового століття до життя в
глобальному світі. Хіба це не абсурд?
Не знаю, чи в курсі ви, але до позаминулого століття в нашому світі не існувало
інституту під назвою «школа». Небагатьох дітей навчали приватні вчителі, а інші в
переважній більшості жили з батьками, переймали у них професію, годувалися нею, а
згодом і самі передавали її у спадок.
Але потім почалася промислова революція і зажадала невпинного «конвеєра», що
випускає робітників для фабрик і заводів. З цією метою і була створена система,
відома нам сьогодні як «шкільна освіта». Досить навіть мимохідь поглянути на те
місце, куди ми щодня відправляємо своїх дітей, щоб побачити: за минулі століття
змінилося порівняно небагато. Класи по сорок чоловік, сидіння за партами, довгі
уроки, короткі перерви, величезні масиви знань для заучування, централізоване
переміщення з класу в клас і так далі.
Навіть якщо деталі не зовсім точні, те, що відбувається сьогодні в шкільних стінах
відображає лише дуже вузький аспект поняття «виховання». Невипадково Альберт
Ейнштейн зауважив, що «освіта - це те, що залишається у людини, коли вона забуває
все, чому вчилася в школі». В принципі, школа намагається підготувати дитину до
подальшого навчання в університеті, але не дає їй освіти в повному розумінні цього
слова.
Давайте повернемося до більш ємкісного терміну «виховання», що означає процес
формування особистості, світогляду і поведінки кожного з нас. Виховання не
починається і не завершується фронтальним уроком. Суть виховання в тому, щоб
навчити дитину - маленьку людину - по-справжньому успішному життю. Школа, що
навчає, головним чином, заучувати матеріал, вже давно застаріла. І в цьому, можливо,
головна причина, з якої наші діти проводять більшу частину навчального дня в
очікуванні, коли ж він закінчиться.
Шлях до серця дитини
Нещодавно я почув цікаву бесіду. Провів її сер Кен Робінсон, в минулому професор, а
сьогодні лектор зі світовим ім'ям, а також консультант урядів і організацій в області
творчого виховання.
У харчовій промисловості контроль якості певної продукції базується на
стандартизації. Де б не проводилася перевірка, всюди ви знайдете той же гамбургер,
ті ж чіпси, той же сандвіч і кава зі знайомим смаком. Такий підхід представлений в
галузі фастфуду - страв швидкого приготування.
Аналогічно цьому, пояснює Робінсон, системи навчання в наші дні діють подібно
мереж фастфуду: майже у всіх школах світу ви виявите дітей, яких навчають згідно з
жорстко заданими, критеріями якості, що не змінювались роками. У результаті ми
маємо справу з побічними ефектами, що загострюються: шкода, якої фастфуд завдає
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здоров'ю людини, схожа зі шкодою, якої сучасне виховання завдає дитячій душі.
Нове покоління живе і дихає нероздільним світом, швидким і взаємопов'язаним. Воно
інакше мислить, у нього інші відчуття, інші бажання. Нам здається, що перед нами
просто маленькі діти: «Що вони розуміють? Чого можуть хотіти?» Але дивитися
треба вглиб, туди, де ховається таємний порив цілого покоління, хоче зрозуміти: «Для
чого?»
Діти сьогодні вже не задовольняються повчальними сентенціями типу: «Ти повинен
вставати вранці в школу і бути хорошим хлопчиком. Потім ти виростеш, почнеш
працювати, одружишся, обзаведешся дітьми, і все у тебе буде добре». Вони дивляться
на створений нами холодний, роз'єднаний світ - і не бажають ставати його частиною.
Правда, час від часу черговий «рульовий» заявляє про «серйозні реформи в освіті»,
однак це зовсім не те, що потрібно сьогодні. Нас не врятують косметичні зміни і
грошовий потік, що виливається в чорну діру. Тут потрібна не еволюція, а справжня
революція поглядів і методики.
Яка така революція?
Перш за все, революція концептуальна. Шлях до дитячих сердець починається з
розуміння того факту, що ми, попереднє покоління, відрізняємося від нових сходів. І
ця відмінність вимагає, щоб ми змінили методику виховання, яка зростила нас самих.
Послухаймо, Далью Лімор, в минулому голову одного з відділів ізраїльського
Міністерства освіти: «Ми задаємося питанням про те, чи деградує нове покоління. А
можливо воно просто міняється? Можливо змінюється все навколо, а ми тримаємося
за вже існуючі й знайомі речі, змушуючи нове покоління йти підходящим для нас
шляхом, - тоді як воно хоче і намагається потрапити в інше місце? Чи пов'язані зі
світом дітей ті іспити, які виявляють їх невідповідність системі? Чи мають ці іспити
відношення до того, що їх цікавить? До того, що вони вивчають краще, бо це їм
близьке? Можливо, ситуація не була б настільки кепською, якби система освіти
проявила гнучкість і визнала факт існування іншого, відмінного, нового світу,
знайомого в основному молодому поколінню».
«У якомусь сенсі, - продовжує ці слова професор Роні Авірам, голова Інституту
майбутньої освіти в Університеті Бен-Гуріона, - система освіти перебуває сьогодні в
ситуації, подібній до тієї, що склалася в кінці XIX століття. Тоді традиційні системи,
більшою частиною сільські, вже не могли функціонувати в індустріальному
суспільстві, і виникла необхідність заново визначити базові параметри системи освіти
- цілі, контент, організаційну структуру, цільову аудиторію, методики, - і сформувати
нову систему, яка проіснувала до нинішніх часів . Аналогічним чином, сучасна
система освіти більше не відповідає постмодерністському суспільству, і знову
виникає необхідність у фундаментальних змінах».
Підсумуємо: «вирощування людини» - процес за своїм характером не промисловий, а
сільськогосподарський, не механічний, а органічний. Як знає кожен фермерпочатківець, щоб зібрати гарний урожай в кінці року, треба садити насіння в
благодатний грунт. Точно так само, щоб ростити щасливих дітей, необхідно
забезпечити їм відповідні умови. Виховання - це не засвоєння знань, а створення
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відповідного оточення, яке буде виходжувати дітей і дозволить їм реалізувати весь
свій величезний потенціал.
Навчання життю
Основним шкільним предметом має стати «людинознавство» - наука про те, як стати
Людиною. Або, як сказав А. Гордон: «Освіта - це шлях, Людина - це мета».
Невипадково в даному контексті я пишу це слово з великої літери. Мова йде не про
нотації і заклики в стилі: «Баранкін, будь людиною», а про теоретичне і практичне
керівництво з набуття соціальних навичок, які дозволять дітям подолати відчуження,
підозрілість і недовіру, що панують сьогодні в суспільстві.
Щоб дати нашим дітям вхідний квиток в глобальний світ, потрібно пояснити їм
причини нинішнього стану речей і способи його зміни на краще.
У школі з юною людиною треба говорити про те, як влаштований її внутрішній світ, про її бажання і властивості, про фактори, що рухають нею у житті. Вона повинна
навчитися правильному підходу і правильному трактуванню подій, які відбуваються з
нею щодня: чому люди ставляться до неї саме так, як їй самій потрібно ставитися до
них? Дитина повинна відчувати, в чому вона вільна, а в чому ні, вона має знайомитися
з законами природи, що впливають на особистість і на суспільство, і зрозуміти, куди
вони ведуть її.
Вже з дитинства людині необхідно зрозуміти, що егоїзм - бажання насолоджуватися
за чужий рахунок - це головна причина страждань у світі дорослих. Паралельно ми
повинні показувати дитині (на заняттях і на особистих прикладах), яким чином
взаємна участь і чуйність зроблять її і наше життя кращим, - точно так само, як
природний гомеостаз веде до гармонії і створює умови для життя.
Резюме: молода людина повинна зрозуміти, для чого вона живе, яка її роль у світі і які
взаємозв'язки потрібно вибудовувати з найближчим оточенням, щоб бути щасливою.
Вивчаючи цю науку на уроках і вдома, вона буде засвоювати її природним чином і
тоді почне поважати навчальний заклад під назвою «школа». Вона почне по-іншому
ставитися до вчителів і батьків, уникне безсилого відчаю перед байдужістю і
неадекватністю системи і зрозуміє, що в такій школі вигідно вчитися, - адже вона
постачає її незамінними засобами для щасливого життя.
Зрозуміло, це зовсім не означає, що ми перестанемо давати дітям знання, - просто
метою уроків має бути формування Людини, а не кваліфікованого робота.
Мій близький друг д-р Іцхак Оріон, видатний фізик, який очолює ядерну навчальну
програму на підвищений ступінь в Університеті Бен-Гуріона, дав мені якось чудовий
приклад зі світу науки:
- Хімічні основи алмазу і графіту, з якого виготовляються стержні олівців, абсолютно
ідентичні. Вони складаються в точності з одних і тих самих атомів, а відмінність
криється в зв'язках між атомами. У графіті ці зв'язки крихкі, і тому він такий ламкий, а
в алмазі міжатомні зв'язки дуже сильні, і тому він є найтвердішим з відомих людині
мінералів.
Аналогічно цьому, архітектура наших взаємозв'язків вибудовує світ, який ми бачимо.
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Інакше кажучи, чим слабкіші ці зв'язки, тим більш роз'єднаний світ, тим більше в
ньому ворожнечі та ненависті, що веде до руйнування на всіх рівнях. І навпаки, тісний
зв»язок між нами повертає всю систему в стан твердої впевненості, спокою і
процвітання. Цьому ми й повинні навчати наших дітей, щоб вони зрозуміли з усією
очевидністю: узи, що простягнулися між людьми, сплітають візерунок реальності, в
якій ми живемо. Навчивши їх цьому «мистецтву сплетіння», ми відкриємо
підростаючому поколінню надійний шлях до життя без криз.
Давайте здійснимо невелику подорож, щоб подивитися, як прокладається дорога,
якою підуть наші діти.

Глава 8. Вчитися і радіти
Уявіть собі групу з десяти дітей та
двох наставників, які сидять у шкільному
дворі під деревом і розмовляють
про життя. Потім, ситно поснідавши,
вони разом співають пісень. Підкріпившись
фізично і морально, йдуть у клас,
дивляться захоплюючий фільм і
обговорюють його. Коли тема вичерпана,
повертаються у двір і грають в соціальні ігри. Потім настає полуденний відпочинок,
після чого вони зустрічаються, щоб позайматися такими предметами як: фізика, хімія,
біологія, література, математика, а також графіка, мультимедіа, сценарна і
режисерське мистецтво, відеомонтаж ... І все це - в легкій і приємній атмосфері, в
поєднанні з глибокими бесідами про природу і життя.
Якщо виникає проблема дисциплінарного характеру, діти обговорюють її між собою і
разом вирішують, як з нею впоратися. Наставники слухають їх, допомагають,
направляють, але виглядають при цьому не як «начальники», які наділені владними
повноваженнями, а як справжні товариші.
У денному розпорядку є тривалі перерви - не коротесенькі «віконця», коли і в туалет
сходити не встигнеш, а повноцінні «вікна» по 30-60 хвилин, що дозволяють дітям
гарненько порухатися, провітритися і «розвантажитися».
Раз на тиждень вони виїжджають на природу, на море, в музей, в лікарню або,
скажімо, на знімальний майданчик якогось фільму - щоб знайомитися з життям у
всьому його різмаїтті.
Так діти в радості вчаться до вечора і майже завжди з подивом виявляють, що ще
один навчальний день підійшов до кінця. Ходити в школу так здорово, що вони
просто втрачають відчуття часу. Дійсно, коли ви займаєтеся немилою справою, п'ять
хвилин тягнуться як година, - але якщо ви робите те, що вам подобається, година
пролітає за п'ять хвилин. Правильно?
Дитина повертається додому, захоплено ділиться з батьками враженнями від
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пережитого, і усмішка не сходить з її обличчя. Для неї це був не довгий і нудний
навчальний день, а яскраве (та дивовижне) свято.
Ні, ми з вами говоримо не про фільм з Робіном Вільямсом. Так виглядає школа, яку
нам треба створити, - школа життя для наших дітей. Не ще одна заскніла модель, яка
намагається втиснути в голову дитини відірваний від її реалій матеріал. Школа життя
- це комплексна програма, яка формує людину і її світ. Тут все, так чи інакше,
відноситься до навчання, яке здається дитині радісною пригодою.
Перебування в школі перетворюється для неї в «добре приправлений салат», частини
якого зливаються в загальний неповторний букет смаку: ігри, товариші, пісні, танці,
їжа, і разом з тим душевні бесіди, уроки з різних предметів і багато іншого.
У всі категорії шкільного контенту делікатно вплітається принцип взаємності і
партнерства - основа суспільства. Цей принцип розвиває у дітей соціальні навички, а
також вчить їх вибудовувати правильне ставлення до себе, до оточуючих і до
зовнішнього світу. В результаті вони здатні бачити реальність як єдиний комплекс,
єдину, всеосяжну картину. Вона не ділиться на окремі сегменти: «будинок» і
«школа», «я» і «світ», «різні навчальні предмети», «улюблений і нелюбий вчитель»,
«товариші, з якими я знаходжу спільну мову, і з якими ні». Навпаки, всі ці частини
з'єднуються для дітей в одне ціле, яке і називається «життя». Так день за днем учні
набувають знань про світ і про себе, по-справжньому розвиваючись і отримуючи
задоволення від кожного кроку на цьому шляху.
Можливо, початок цієї глави здається вам утопічним, проте я на власному досвіді
можу засвідчити: коли перед нами вимальовується справжня, цілісна модель
виховання, ми раптом виявляємо, що нічого неможливого в ній немає. Більше того,
стає ясно, що ми можемо, а по суті повинні, вибудувати таке майбутнє для наших
дітей. Дозвольте ж мені розгорнути перед вами картину виховання, яким його бачить
інтегральна методика, - виховання, яке дійсно буде готувати дітей до щасливого
життя.

Урок, який складається із бесіди та обговорень
Перш за все, в школі життя немає «уроків», як ми їх собі уявляємо. Вчителі не ведуть
фронтальне навчання, а розмовляють з дітьми. Клас з дошкою нерідко змінюється
шкільним подвір’ям або парком. З процесу навчання практично виключена єдина на
сьогодні «позиція»: вчитель стоїть перед дітьми, а ті, сидячи за партами, дивляться на
нього, як на статую. Ні, час минає в загальних обговореннях та бесідах, пройнятих
відчуттям рівності і взаємної поваги.

У якій формі проводяться обговорення?
Будь де, в класі чи на природі, всі сидять у колі, як рівні. Всі бачать всіх, ніхто не
попереду і не позаду. Від уроку до уроку діти міняються місцями, щоб краще
познайомитися один з одним і комфортно почувати себе серед всіх товаришів.
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У кожній групі по десять чоловік. Разом з тим протягом дня склад груп повинен
мінятися, щоб процес був якомога відкритішим і динамічнішим. Не треба
приписувати дитину до певного класу на роки вперед. Всі ці «перший А», «другий Б»
повинні відійти в минуле. Навпаки, дитині потрібно показувати, що вся школа - це
одне ціле, в якому немає розмежувань. Все відкрито для всіх.
Через жорсткий поділ на класи діти лише втрачають впевненість у собі. Вони
звикають до певної групи однолітків так само, як до свого ліжка або своєї кімнати. Їм
дуже важко позбутися цієї прихованої приналежності і впевнено почувати себе в
іншому оточенні. Залежність від штучно заданого формату не зникає і тоді, коли
людина виходить з дитинства.

Навіщо потрібно так багато обговорень?
Насамперед тому, що їхня користь науково доведена. Учні, які проводять різні бесіди
на тему, що вивчається в малих групах обговорення, демонструють набагато вищу
успішність в порівнянні з тими, хто навчається по-старому. Якщо вам цікаво, їх
показники на 50% вищі 48.
Однак користь від обговорень не обмежується розумінням матеріалу. Як пише проф.
Емі Гутман, президент Університету Пенсільванії, який входить до числа провідних
умів, які займаються освітою, «обговорення - це найважливіший інструмент для
розуміння себе і один одного»49.
Дискусія дозволяє дитині вивчати свій світ і свої нахили, вчитися володіти собою,
правильно висловлювати свої думки і спілкуватися з іншими дітьми. Коли ставиться
яке-небудь питання, діти допомагають один одному знаходити рішення і завдяки
взаємній підтримці розвиваються настільки стрімко, що це можна спостерігати на
власні очі. Обговорення допомагає кожному виразити себе по-своєму, вимагає від
кожного відгукнутися на почуте, розповісти про свої враження і навіть написати
кілька речень або зробити малюнок на порушену тему.
Щоб допомогти дітям проявити себе з найкращого боку, ми повинні готувати їх до
таких бесід. Дитині необхідно заздалегідь знати тему уроку, щоб встигнути подумати
і вирішити, щó вона скаже. Цьому треба приділити особливий час в процесі навчання.
Всі по черзі відповідають за підготовку короткого огляду теми, пов'язаної з
досліджуваним матеріалом, і питань для спільного обговорення з товаришами. Так,
поступово, діти навчаться висловлювати свою думку перед аудиторією, оборонятися і
наступати в дебатах, а по суті, пробувати себе у всіх ролях, які ми повинні грати в
рамках суспільства.

Чи потрібно змінювати тему на кожному уроці?
Необов'язково вичерпувати кожну тему до дна. Іноді варто продовжити її обговорення
в інший час або на іншому уроці. Тут важливо пам'ятати, що жорсткий розклад, що
вимагає вирішити задану кількість питань у зазначені терміни, змушує дитину
уникати відповідальності та чекати дзвінка. З іншого боку, якщо діти зрозуміють, що
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проблема не зникає після закінчення уроку, вони відчують себе учасниками
глобального процесу під назвою «життя», від викликів якого не сховаєшся за
ширмою. Виявляється, проблеми, які виникають між нами, рано чи пізно все одно
доведеться вирішувати. Причому вирішувати разом.
Дуже рекомендується робити відеозаписи бесід, які проводять наставники і діти. Це
дозволить всьому класу переглянути урок пізніше і оцінити його «з боку»: як
протікала бесіда, як учасники кооперувались між собою, чи правильно вони
висловлювали свою думку, чи старалися зрозуміти один одного. Завдяки цьому урок
принесе максимальну користь.
Більше того, діти зможуть повертатися до старих записів, щоб перевірити, чи
змінилося їхнє ставлення до того чи іншого предмету. Через місяць-другий, а то й
через рік-два вони побачать себе вже в новому світлі - зрозуміло, не для конфузу, а
щоб проілюструвати розвиток як природний процес, який в них протікає. Це буде
дійсно погляд з боку, справжня перспектива, яка багато що пояснює і ставить на свої
місця.

Що це ви всі про учнів? А як щодо вчителів?
Скоро ми поговоримо про них детальніше, а поки уточнимо лише, що вони
називаються «вихователями» і в кожній групі їх повинно бути, щонайменше, двоє.
Крім того, на допомогу їм бажано дати хоча б одного фахівця-психолога, який буде
стежити за розвитком кожної дитини.
Слід також зазначити, що починаючи з трирічного віку і до 12-13 років
рекомендується не перемішувати хлопчиків і дівчаток, оскільки їм, природним чином,
потрібні різні види контенту. Як показують численні дослідження, спільна програма
тільки заплутує їх і ускладнює навчання50. Наставникам теж варто розділитися:
вихователі - до хлопчиків, а виховательки - до дівчаток. Так вони будуть сприяти
правильному розвитку дітей і прокладати їм прямий шлях до наступних етапів.
Коли діти починають піднімати питання статевого характеру, настає час готувати їх
до віку статевого дозрівання. Об'єднувати їх разом бажано тільки після відповідної
підготовки, коли вони вже навчилися правильним взаєминам, заснованим на повазі
один до одного.
До віку 12-13 років слід серйозно розширити обговорення, що стосуються близьких
стосунків і сексуального зв'язку, об'єднати потоки і почати на ділі готувати їх до
створення сім'ї. Далі ми ще повернемося до цього.
Ш. Шерн и Ш. Дов (1990), «Совместное обучение в маленьких группах: обзор
методик и исследования», ерусалим, педагогический секретариат, Министерство
образования и культуры.
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Э. Гутман (2002), «Демократичное обучение», Тель-Авив, «Рабочая библиотека», с.
23-24.
50

Vail, K. (2002). Same-sex schools may still get a chance. Education Digest, 68(4), 32-38;
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Mael, F.A. (1998). Single-sex and coeducational schooling: Relationships to socioemotional
and academic development. Review of Educational Research, 68, 101-129; Warrington, M.
& Younger, M. (2001). Single-sex Classes and Equal Opportunities for Girls and Boys:
Perspectives through time from a mixed comprehensive school in England, Oxford Review
of Education, 27(3), 339- 356.; Sax, L. (2000). Single-sex Education. The World and I. 257269, Washington: August, а также многие другие исследования.

Учитель - перш за все вихователь
«Одна з найгрубіших помилок - вважати, що педагогіка є наукою про дитину, а не про
людину».
Януш Корчак

Деякі дорослі донині носять в собі образ улюбленого вчителя - особливу людину, що
зумів полонити їх серце і надихнути на вибір життєвого шляху. Чи пощастило і вам
зустріти Вчителя з великої літери? Можливо, кількох? Або жодного? ..
Справжнім вихователем треба народитися. Як сказав один дуже шанований мною
наставник: «Вихователь - це людина, яка відчуває, що влада повинна належати не
йому, а любові».
Вихователь - це покликання, яке вимагає від людини широкого бачення життя,
розуміння сучасних процесів, глибокого знайомства зі світом і природою. Він
повинен ясно представляти той стан, до якого веде дитину. Його завдання допомагати дітям на шляху до високої мети єднання, не заганяючи їх при цьому в
стандартні шаблони, що пригнічують вроджені здібності і таланти. Одним словом,
вихователь - це майстер, скульптор душ людських, (який) віртуозно ліпить людину не
за власною подобою, а по задаткам і якостям дитини.
Як це робиться?
Оптимальний шлях - правильно використовувати соціум. Всі ми знаємо, в тому числі і
з власного досвіду, яке важливе для дітей оточення однолітків і старших хлопців.
Психологія розвитку відзначає, що з віком вплив сім'ї поступається місцем впливу
«групи рівних» - інших дітей, з якими ваша дитина говорить спільною мовою і
поділяє спільні сфери інтересів. Проникливість наставника криється в його здатності
формувати з класу справжнє суспільство, мікрокосм, повноцінну краплю людства,
яким воно має бути, - а самому залишатися в тіні, за лаштунками.
Для цього він повинен прирівняти себе до дітей і стати для них «старшим
товаришем». Інакше, його будуть сприймати просто як вчителя зі світу дорослих тих, з чиєю думкою не рахуються. З іншого боку, якщо надто принизити себе,
авторитету це не додасть. Дитина повинна відчувати, що вихователь розділяє його
світосприйняття, а значить, дорівнює йому. Лише тоді учень прийме вчителя як
справжнього товариша і відкриється його впливу.
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Вихователь повинен брати участь у всіх заходах шкільної програми, всюди
супроводжувати дітей, робити все як вони, буквально перемішуватися з ними - але
разом з тим м'яко натягувати віжки правління, направляючи їх в потрібну сторону і
створюючи нові моделі поведінки. З цією метою потрібно піднімати в колі дітей
питання, які дозволять їм час від часу обговорювати між собою різні теми ключового
характеру.
Єдина відмінність, яка повинна відчуватися між вихователем і дітьми, полягає в тому,
що вихователь, грунтуючись на своєму досвіді, може трохи більше розповісти про їх
спільний шлях до любові і віддачі. Таким чином, поряд із старшим товаришем дитина
отримує приклад наступної ступені, до якої вона повинна прагнути. Ставши
повноцінним партнером на шляху до справжньої, великої мети, наставник вселяє в
своїх вихованців впевненість і непідробну гордість.

Атмосфера в школі:змагання за внесок у спільну справу
Сьогодні ми підбурюємо дітей до того, щоб процвітати поодинці. В основі навчання
лежить амбітність: хто швидше схоплює, більше знає, краще запам'ятовує і отримує
найвищі оцінки, той вважається успішним в очах системи, а, отже, і в очах учнів.
Крім того, система оцінює особисті досягнення дитини в порівнянні з іншими учнями.
Це не тільки викликає в ній прагнення до успіху, але і неминуче змушує її сподіватися
на невдачі або хоча б недоліки в інших. «Змагальна концепція, вкорінена в школі, підмітив письменник Альфі Кон, один з піонерів прогресивної освіти в США, - вчить
дітей тому, що однокласники є потенційними перешкодами для їх особистого успіху».
Цей руйнівний підхід, що закладається з дитячих років, викликає найрізноманітніші
негативні наслідки, включаючи соціальні та економічні кризи теперішнього часу.
Амбіції, що виросли на настільки нездоровому грунті, будуть підточувати і руйнувати
основи нашого суспільства, допоки ми докорінно не змінимо початкову передумову.

Отже, скасовуємо конкуренцію?
В жодному разі. Потрібно лише здійснити тонке налаштування, вірніше,
перенастроювання, змінивши мету конкуренції на протилежну. Відтепер справжній
успіх вимірюється за здатністю дитини до інтегральної участі в житті суспільства, за
вмінням допомагати і діяти в загальних інтересах. Як показало важливе дослідження в
області суперництва і співпраці, щоб створити в класі позитивну атмосферу, корисну
для всіх дітей, слід задіяти наступну формулу: чим складніша навчальна задача, тим
важливіша повинна бути підтримка з боку однокласників. Тим самим, з випадкового
зборища індивідуалістів, які конкурують між собою, клас перетвориться на сім'ю, всі
члени якої тісно пов'язані і залежать один від одного.
Якщо дитина побачить, що її успіх криється в успіху групи, якщо відчує підтримку і
любов товаришів, які чекають від неї такої ж підтримки і нічого більше, - вона
розквітне разом з усіма, замість того щоб замикатися в собі і комплексувати.
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Як же дати відчути дитині, що її успіх - це успіх групи?
Перш за все, скасовуємо всі оцінки і іспити! Адже в нашій школі цінуються не знання
і не особисті дані, а тільки спільні досягнення.
Новітні дослідження в галузі дитячої інтеракції показують, що групове навчання не
тільки створює позитивну атмосферу, але й покращує індивідуальні відчуття, а також
підвищує самооцінку і особисті якості кожного з членів групи.
В рамках групових завдань і вправ треба надавати кожному учневі можливість внести
свій внесок у загальний успіх - в тій області, де він може найкращим чином
реалізувати себе. Тоді кожен відчує себе в класі на своєму, особливому місці і з
радістю буде грати відведену тільки йому роль в загальному дійстві.
Проте завжди є люди, що відрізняються більш яскравими здібностями. Вони
спритніші, тямущі інших, вони краще засвоюють інформацію. Як же привести всіх до
спільного знаменника?
«Чарівна формула» полягає в тому, щоб оцінювати кожну дитину тільки за її
старанням, за бажанням принести користь суспільству, а не по вродженим задаткам.
Вихователі повинні транслювати дітям чітке послання: добрий намір і бажання
допомогти важливіше результату.
Чую уїдливе зауваження читачів:
- Ми знаємо, куди веде дорога, вимощена благими намірами.
Суть справи в тому, що ми навчаємо дитину, перш за все, правильному підходу до
життя. Практичне навчання, зрозуміло, теж ніхто не відміняв.
Нам потрібно навчитися допомагати нашим дітям, щоб вони правильно використали
всі свої природні схильності - включаючи заздрість,марнослав'я і тому подібні - на
благо суспільства. Ми вводимо в школі нову шкалу цінностей, відповідно до якої
пошани заслуговує той, хто особливо проявив себе, намагаючись допомогти іншим,
підтримати інших, створити позитивну атмосферу в групі. Варто навіть роздавати
почесні грамоти відмінникам по віддачі.
Якщо в школі панує дух взаємодопомоги, всі заздрять тим,хто відзначився і хочуть
повторити їхній успіх. В результаті діти починають відчувати гордість за свій внесок
у загальну справу і сором за шкоду, завдану іншою. Дитина тепер оцінює себе по
тому, як вона ставиться до ближнього, - і це дає їй можливість вийти з власних тісних
меж. Вона вчиться і зростає в радості, адже все її життя - це незабутня історія дружби,
яка міцніє день у день.

Чи не завадить це дітям домагатися успіху в дорослому світі?
Такий підхід, безумовно, зменшить в них бажання розштовхувати і топтати інших в
гонитві за вигодою. Але хіба це погано?
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Сьогодні людина егоїстично порівнює себе з оточуючими: їй добре, коли вона має
якусь перевагу перед ними, і погано, коли перевага у них. Дослідження в галузі
суспільних наук показують, що людина воліє заробляти менше, якщо вона все ж
випереджає колег, ніж більше, але з відставанням від них. А в підсумку, як ми вже
говорили, подібне ставлення зовсім не робить її щасливою.
Нове виховання пропонує зміну парадигми: від використання ближніх до турботи про
благо суспільства. Завдяки цьому діти зрозуміють корінь проблем, з якими стикається
світ дорослих, і навчаться будувати інші взаємини - як соціального, так і ділового
характеру.
Уявіть собі: з ранніх років ваша дитина на практиці знайомиться з реаліями
інтегрального світу: що шкодить суспільству, те шкодить і їй, а дії на користь
суспільства, навпаки, несуть їй вигоду і визнання. Досить виростити на цих
принципах одне покоління - і наше суспільство кардинально зміниться в кращу
сторону.

Діти вирішують конфлікти
Я знаю, що ви думаєте: одна справа - малювати утопічні картинки, і зовсім інша
справа - виховувати дітей, взаємні контакти яких багаті численними конфліктними
ситуаціями.

Як правильно залагодити конфлікти між дітьми?
Ключ криється у спільних обговореннях того, що сталося. Немає нічого поганого в
тому, що дві дитини сваряться один з одним. Це навіть добре - адже саме обговорення
даного конкретного випадку навчить їх правильному підходу і покаже, як в цілому
вирішувати подібні проблеми.
Обговорення треба проводити за чіткими правилами:
• рішення приймається спільно всіма дітьми;
• в розборі визначеної події беруть участь замішані в ній сторони;
• «вирок», що виноситься колективно, є виправленням, а не покаранням - і по букві, і
по духу;
• в процесі обговорення діти, які не брали участі в конфлікті, щиро співчувають
учасникам та переживають за них;
• метою дискусії є аналіз проблеми, що породила сварку, і отримання уроків на
майбутнє для всієї групи.
У підсумку діти разом виявляють, як жартує і насміхається над ними егоїстична
природа, як вона підпорядковує їх своїй владі і роз'єднує, викликаючи спалахи і зриви.
Але разом з тим вони знаходять можливість відокремити її від себе, вчаться
маніпулювати внутрішнім «шкідником», який вносить між ними розлад, і вибирати
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любов на тлі неприязні і ненависті.

Що робити, якщо дитину захопив вир почуттів і вона не в силах вибратися звідти?
Тоді наставник повинен увійти в її становище, дати дитині відчути, що він з нею
заодно - він навіть поводиться так само. А потім поступово почати відходити від
нездорової лінії поведінки, крок за кроком просуваючись разом з вихованцем назад до
групи, потроху зміщуючи ракурс, змінюючи картину, пом'якшуючи її погляд на
життя. І так, поки дитина не заспокоїться в достатній мірі, щоб знову влитися в
суспільство однолітків.
Завдання вихователя - створити такі умови, щоб дитина могла подивитися на себе
об'єктивно, з боку, і разом з товаришами взяти з ситуації урок і максимальну користь
для свого розвитку. Діти повинні розуміти, що вони не захищені від власної природи,
і тому їм потрібно спільно приймати рішення і діяти проти «шкідника», який раз у раз
піднімає в них голову.
На цьому шляху дитина починає усвідомлювати, що, крім фізичного тіла, в ній є
людина, яка прагне до чогось іншого, вищого, ніж тваринні позиви, що штовхають її
на сварки з товаришами. Усередині себе вона проводить поділ між природним
началом і людиною, закладаючи тим самим грунт усього виховання.
Дітям рекомендується мати «книгу законів», в яку вони заносять свої висновки і
додають нові параграфи після кожного групового обговорення. Важливо, щоб вони
самі приходили до необхідності змінити застарілі норми або вдосконалити певні
правила. Ця робота буде розвивати їх прискореними темпами. По суті, кожен день
вони можуть починати з читання статуту, щоб нагадати кожному про прийняте
зобов'язання - підтримувати любов і взаємозв'язок між товаришами.
В кінці дня варто підсумувати зроблені за останній час висновки і виносити
пропозиції про нові закони, які приймаються всім суспільством з метою підйому над
егоїзмом до об'єднання.
Бажано виділяти, щонайменше, годину в день на обговорення тих питань, які
порушують самі діти, прагнучи поліпшити своє життя і взаємини в групі. У цей час
вони зможуть підбадьорити один одного і прийняти участь в імпровізованому
судовому процесі в ролі суддів, позивачів або відповідачів.
Кожен випадок вони повинні розглядати і розслідувати окремо і по суті, однак
висновки і заключення, навпаки, повинні мати більш узагальнений характер,
пов'язаний зі спільним знаменником усіх їхніх проблем. Так молоде покоління буде
вчитися мислити, вчитися подоланню, а головне - вибудовувати в своєму середовищі
модель виправленого суспільства.

Підхід до навчання
Навчання - це процес, по ходу якого ми надаємо дітям правильний погляд на життя. А
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тому навчальні предмети повинні мати відношення до життя дитини - інакше вона не
зрозуміє, навіщо потрібно їх вивчати. Кожен предмет, так чи інакше, має відповідати
на питання: «Для чого мені це треба?», «Як це пов'язано зі мною?».
Бажано вже з 6-річного віку почати говорити з дітьми про життя, поступово
розширюючи їхнє сприйняття і кругозір. Крім того, як ми вже говорили, в певний
день тижня потрібно виїжджати з ними на природу для ігор і розрядки, відвідувати
музеї, планетарій, басейн, театр і так далі.
Під час цих прогулянок діти ознайомляться з життям, а по їх завершенні
обговорювати його межі: «Для чого це існує? Де ми були і що робили? Що роблять
там дорослі, і навіщо вони це створили? »
Ключовий принцип в школі життя - чіткий поділ між вихованням і загальною
освітою. Це два різних «царства», і навіть вчителі в них різні. Але в той же час
педагоги, які викладають фізику, математику, біологію, літературу та інші предмети,
не обмежуються своєю професійною областю. Вони повинні служити прикладом для
дитини і демонструвати їй широкий погляд на життя, вони повинні проявляти
терпимість, бути професіоналами в своїй області, а головне - вміти поєднувати
досліджуваний предмет, природний або гуманітарний, з вихованням дітей.
Крім багажу знань, їм необхідно розуміти, що вони живуть у реальності, яка
представляє єдиний механізм, єдину сферу, в якій все підпорядковано гармонійній
взаємодії. Щоб насолоджуватися життям в цій сфері, треба правильно вписатися в її
гармонію - проявити в групі таку ж рівновагу, таку ж взаємну турботу і любов.
Не слід вчити дитину тому, що життя ділиться на окремі сегменти, розглянуті
предметами навчальної програми. Адже природа - це цілісна система, органічними
частинами якої є неживий світ, флора, фауна і людина. Наш вузький погляд на речі
проводить штучні кордони там, де їх насправді не існує. А тому всі уроки повинна
пронизувати загальна нитка, виразне відчуття, що насправді ми вивчаємо один
предмет - начебто розглядаємо один блискучий діамант, повертаючи його до світла
різними гранями.
Але найголовніше - учитель повинен знову і знову пояснювати дітям зв'язок між
досліджуваним матеріалом і життям в суспільстві. Наприклад, щоб біологія стала для
них дійсно потрібним предметом, можна розповісти про взаємозалежність клітин тіла,
і взагалі частин будь-якої природної системи, після чого перейти до сучасного
суспільства, яке теж - не виняток.
При вивченні історії можна показувати, як егоїзм впливав на історичний розвиток
людства, прискорюючи технічний прогрес і в той же час викликаючи війни і
революції. На уроках географії можна пояснювати учням процес глобалізації та
демонструвати їм розгалужену систему зв'язків між країнами світу. Поступово діти
зрозуміють, що всі ми залежимо один від одного і здійснюємо один на одного
взаємний вплив.
Навіть фізкультура не залишиться осторонь: можливо, саме командні спортивні ігри
прищеплять дітям повагу до співпраці та спільної роботи.
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Кожен урок повинен демонструвати дітям вигідність спільних інтересів і цілісного,
холістичного погляду на речі в порівнянні з егоїстичним існуванням, яке шкодить
іншим і бумерангом повертається, щоб вдарити по тобі самому. Адже, у кінцевому
рахунку, ми самі змушуємо себе страждати, порушуючи крихку рівновагу системи і
стикаючись з найрізноманітнішими проявами цього дисбалансу, включаючи
екологічні лиха, війни, хвороби і булькаючу в агонії економіку.

Глибокий зв'язок між усіма явищами без виключення
Дітям старшого віку варто надавати можливість з підручником у руках пояснити групі
закон природи, що лежить в основі того чи іншого явища. Адже ніщо не відбувається
без причини. У кінцевому рахунку, на нас впливає універсальний, загальний закон
природи, який охоплює всіх рівновагою і подобою їй.
З іншого боку, якщо показати дитині якесь явище, не поговоривши про його
підгрунтя, то в наших поясненнях залишиться недомовленість, і в підсвідомості
дитини повисне запитання, невимовне і гнітюче своєю відсутністю можливості
вирішення.
Вихователь повинен пробуджувати це питання раз за разом: «Для чого? Чому? У чому
зв'язок між речами? Чому все саме так?» А потім - спонукати дітей до обговорення,
дискусії, живої бесіди, щоб зрозуміти в підсумку: природа - це інтегральна система,
збалансована і цілісна.
Крім загальноприйнятих предметів, школи повинні проводити заняття за такими
спеціальностями, як графіка, інтернет, фото-та відеозйомка, музика і кіномистецтво.
Не варто забувати також про танці, малювання, спів та гру на музичних інструментах.
Діти повинні вміти висловлювати свої думки усно і письмово, безпосередньо і творчо,
повинні вчитися виступати перед публікою. Все це для того, щоб краще розуміти
інших, встановлювати контакт, налагоджувати зв'язок, і взагалі правильно
інтегруватися в суспільство.
З тією ж метою треба навчати їх психології, соціології, суспільних наук і політології.
Потрібно розмовляти з ними про інститут сім'ї та про проблеми перехідного віку - з
настанням відповідного періоду. Молода людина повинна розуміти себе, своє тіло і
свою особистість, розуміти вимоги, які пред'являє до неї суспільство, і
взаємозалежність між ним і всіма іншими людьми в світі.
Все має бути дуже просто: це наш світ, і я є його інтегральною, невід'ємною
частиною. Поряд з цим треба враховувати задатки, здібності, таланти і схильності
кожної дитини у сфері мистецтва, науки або техніки. Проте враховувати так, щоб діти
розуміли: все це вторинне в порівнянні з головним завданням - стати Людиною.
Особливий час слід присвячувати найбільш цікавішій для дитини темі - їй самій.
Важливо відповідати на її природні запитання, наприклад: «Чому взагалі я повинен
ходити в школу?», а також приділяти увагу її емоційному складу - джерелу бажань,
думок і внутрішніх імпульсів. Поступово вона навчиться мати справу з самим собою і
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долати его, яке роз'єднує людей.
Процес цей повинен рясніти іграми, відеокліпами та прикладами, які відповідають
порогу цікавості і темпу життя сучасних дітей. Важливо, щоб заняття буквально
рясніли ілюстраціями: фотографіями, тривимірними презентаціями, фільмами,
роликами, історіями, після яких учні розповідають, як вони відчули й зрозуміли
продемонстрований матеріал.

Кожна дитина повинна мати особисте досьє, що відстежує її розвиток. Завдяки цьому
наставники та батьки зможуть краще зрозуміти, які її сильні і слабкі сторони, щоб
точніше і ефективніше допомагати їй в самореалізації.
Взагалі, змішана команда фахівців дозволить краще розуміти внутрішній світ учнів і
придивлятися до них під різними кутами зору, іноді втручаючись, а іноді
спостерігаючи з боку, іноді диктуючи темп, а іноді відпускаючи віжки, іноді слідуючи
плану, а іноді доручаючи групі якесь особливе завдання або вправу. Тим самим ми
адаптуємо навчання до культури і особливих потреб кожної дитини.
Людина, що вивчає і розуміє свій розвиток, стає багатогранною, її внутрішній світ
розцвітає яскравими фарбами, а всі шкільні предмети здаються їй легкими і
доступними. Здоровий погляд на життя багато чого спрощує і в той же час відкриває
нові горизонти.

Колективні трапези
Ще одна цікава риса школи життя – спільні(групові, загальні) обіди, які ми назвемо
більш урочистим словом - трапези.
Трапеза в нашій школі - це не просто приймання їжі, а ще одна можливість для
об'єднання. Ніхто не замикається в собі, а правильніше, в своїй тарілці - навпаки, діти
обідають разом, і це залишає в них незабутнє враження, важливе і серйозне.
Поступово, завдяки прикладу й супроводу наставників, трапеза перетвориться на
справжнє свято. Прислухайтеся до його відлуння вже зараз: веселі розмови, сміх, пісні
...
Невипадково протягом всієї історії в багатьох культурах трапези були чудовим
засобом спілкування і об'єднання людей. Варто відродити цю традицію, щоб вчити
дітей ділитися і зігріватися теплом сердець.

Отже, що у нас в меню? Їжа, що подається в шкільній їдальні, повинна бути
стандартною і здоровою, смачною і поживною. І разом з тим її повинно бути в міру.
Так молода людина звикне до того, що харчування - це природний процес,
перестаратися в якому абсолютно недоречно. З часом діти виявлять, що правильне
харчування дозволяє тілу в точності відчувати, щó йому потрібно і в якій кількості.
Важливо захистити дітей від штучної їжі, яка масово виробляється головним чином
для того, щоб наживатися за рахунок їхнього здоров'я.
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Можливо, це тема здається нам другорядною, однак спільна трапеза може зіграти
вирішальну роль у формуванні правильних шаблонів харчування, які залишаться з
людиною на все життя. Крім того, вона закладає основи єдності - як у дитячій
свідомості, так і на практиці. За допомогою трапези, йдучи від зовнішнього до
внутрішнього, ми можемо багато чого змінити в кращу сторону, створюючи
атмосферу, в якій дитина більш природно ставиться до себе і до інших.

Батьки як партнери
Яке місце і яка роль відводиться батькам в школі життя?
У розклад навчального дня рекомендується внести постійні години, під час яких
батьки зможуть відвідати своїх дітей і навіть дати їм урок, або отримати урок від них.
Крім того, психолог, що працює з дитячою групою, повинен буде посилати батькам
щоденний або щотижневий звіт про те, як просуваються справи у їхньої дитини. Не
обмежуючись кількома словами, цей звіт буде представляти вичерпну інформацію,
яка втягне батьків у педагогічний процес і зробить їх повноправними учасниками
цього процесу. Психолог порадить їм, як і на чому зосередитися, розповість про
зміни, які відбуваються з їхньою дитиною, і про теми, які обговорюються з нею у
школі.
У будь-якому випадку, важливо, щоб батьки не спростовували принципи об'єднання і
любові, прищеплені в школі. Якщо сімейні розмови йдуть врозріз з установкою
системи виховання, дитина почне нехтувати тим, що відбувається в школі, і їй буде
важко об'єднуватися з товаришами.
Більше того, як випливає з теорії екологічних систем, розробленої відомим
психологом проф. Урі Бронфенбреннером, невідповідність або конфлікт між
навколишніми системами, навіть якщо кожна з них окремо діє бездоганно, може
викликати негативні наслідки в розвитку дитини.
З іншого боку, системи, які співпрацюють і злагоджено діють на благо розвитку та
виховання, несуть дитині користь, посилюючи взаємний позитивний ефект. Тому так
важлива координація між тим, що відбувається в сім'ї і в школі. Завдяки звітам батьки
поступово познайомляться з навчальним процесом, відчують його і зможуть
ненав'язливо вплітати його нитки в сімейне життя.

Поділ на вікові категорії
До цих пір ми говорили про школу взагалі, а тепер поговоримо про важливість поділу
на вікові групи і про виховне значення цієї розбивки.
Здійснювати її потрібно по-новому, і тому рекомендується робити групи ширші, ніж
прийнято сьогодні: 6-9 років, 9-12 років (дівчатка) або 9-13 років (хлопчики), а також
молодь з 12-13 років і старші. Зрозуміло, всередині груп все ще зберігаються істотні
вікові відмінності, внаслідок чого, при вивченні тем, пов'язаних з розвитком дитини,
слід звужувати діапазон.
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В цілому, завдяки такій структурі молодші братимуть приклад зі старших, оскільки
діти природньо хочуть бути схожими на дорослих. Така основна перевага поділу.
Однак для цього треба проінструктувати старших, щоб вони правильно ставилися до
своїх молодших товаришів.

Старший вчить молодшого
Моя добра приятелька Лімор Софер-Петман, психолог в області прикладного
виховання і психотерапевт, розповіла мені про цікавий випадок, який стався
нещодавно між двома її доньками.
- Старша з них, першокласниця, повернувшись додому зі школи, в ігровій формі
пояснювала сестричці все, що сталося за день. Я бачила в цьому не більше ніж просту
гру, але ти не повіриш, що трапилося через півроку. Молодша сестра, яка тоді
відвідувала дитячий садок, вивчилася читати.
- Саме тому, - відповів я, посміхаючись, - необхідно, щоб старші діти найактивнішим
чином брали участь у вихованні молодших.
А ось ще один приклад з життя відомого дослідника в області психології розвитку та
навчання Льва Виготського, який працював в Радянській Росії в 20-30-х роках
минулого століття. Він прожив коротке, але бурхливе життя. Кілька його досліджень
не співпали з лінією партії, і він був засланий у віддалене село, де працював сільським
вчителем. У його школу, що розміщувалась у маленькому будиночку, приходили діти
селян з довколишніх сіл. Один вчитель і кілька десятків учнів різного віку.
У подібних школах спільна відповідальність дітей за навчальний процес вища, ніж у
звичайних. Потрібно прибирати, мити підлогу і виконувати іншу необхідну роботу.
Більшу частину часу діти проводять у власному товаристві, граючи один з одним і
навіть навчаючи один одного. Що ж стосується вчителя, він викладає не в класах,
розбитих по віку, а в групах дітей різного віку та рівня розвитку, яких він повинен
навчати усіх предметів.
На перший погляд, можна було б очікувати, що навчальні досягнення в такій школі
будуть набагато нижчі, ніж в московській. Однак Виготський виявив, що успішність у
його школі не тільки не поступається, але іноді і перевищує рівень великих шкіл, де
практикується віковий поділ, предмети викладаються окремо, а головне, завдання
вчителів та учнів чітко розмежовані: одні навчають, інші вчаться.
З'ясувалося, що навчання в сільській школі більш ефективне, ніж у звичайній, тому
що ведеться за активної участі учнів, поширюється не зверху, а між ними, з їх
ініціативи, з ігровими елементами.
Так що невипадково молодший брат намагається наслідувати старшого, а мати
повинна «принижувати» себе так, щоб діти сприймали її лиш трохи вищою. Лише
тоді вона зможе на рівних брати участь в їхніх іграх і задавати їм курс на правильний
розвиток. Це найприродніша форма навчання.
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На жаль, більшість шкіл в наші дні відводить дуже мало часу і зусиль на зв'язок між
різними віковими групами. І це незважаючи на те, що провідні вчені і численні
дослідження однозначно виявили набагато вищу ефективність такого методу. Знання і
концепції, отримані від дорослих «авторитарним» шляхом, не засвоюються дитиною
внутрішньо, якісно - так, як це могло б бути.
Якби школи залучали до навчального процесу дітей зі старших вікових груп, які
близькі до менталітету і світосприйняття «цільової аудиторії», результати не змусили
б себе чекати.
Однак і тут треба дотримуватися чітких законів.
6-річній дитині 14-річні здаються зовсім дорослими. Її повага до них надмірна, як і
розрив між ними. З іншого боку, діти 9-10 років їй набагато ближчі, вони і є в її очах
прикладом для наслідування. Їх вона здатна розуміти, у них вона хоче вчитися, і їй
приємно, коли вони ставляться до неї як до товариша, без (звичайної) зневаги.
Подібний підхід створює масу переваг. Коли старші стають учителями, це заохочує до
навчання їх самих. Ми вносимо в рівняння такі змінні, як гордість, заздрість,
честолюбство - і при правильному керівництві це веде як старших, так і молодших до
чудових досягнень.
Коли 9-річна дитина знає, що вона повинна дати урок 6-річній, у неї самої з'являється
мотивація до навчання. А оскільки молодші тягнуться за старшими, вони теж
захочуть стати вчителями і, в свою чергу, навчати тих, хто йде слідом.
Не переймайтеся, що деякі діти не зважаться брати в цьому участі. Відчуття любові і
підтримки допоможе дитині подолати в собі страх, побоювання перед критикою і
сором'язливість. Вона буде досить впевнена у власних силах, щоб зробити перший
крок, а надалі на цьому шляху її чекає безліч чудових відкриттів.
Важливо також включати в процес додаткові «бонуси»: нехай діти разом співають,
складають історії, придумують ігри і так далі. Кожна дитина повинна реалізувати весь
свій величезний творчий потенціал. Сьогодні ми не надаємо їй такої можливості, і в
цьому одна з причин її боязливості і страху відкритися перед іншими.

Як готувати дитину до проведення уроку?
З повною серйозністю, так само як готують вчителя в педагогічному інституті. Діти
повинні ретельно розписати весь хід уроку, вирішити, скільки часу вони відведуть на
пояснення, скільки на питання, на вправи і на обговорення, де можна буде
зімпровізувати, і де проявити творчий підхід. Необхідність зацікавити своїх
підопічних змусить їх вишукувати адекватні приклади та ілюстрації. Характер їхнього
мислення набагато ближчий до учнів, ніж характер мислення дорослого вчителя, - і це
ще більше сприяє навчанню.
Щоб підвищувати професіоналізм маленьких наставників, рекомендується знімати
урок на відео, а потім разом обговорювати його - але тільки обережно і дипломатично,
щоб не підірвати їхню впевненість у собі.
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Досвід учительської роботи викличе у дитини повагу до професії, а головне, навчить
того, як треба вчитися. Адже навчання і викладання нерозривно пов'язані між собою.
Більше того, найякісніше навчання виростає з навчання інших. Хто не вміє сам давати
уроки, тому набагато складніше засвоювати навчальний матеріал, підсумовувати і
впорядковувати його для себе.
І ще один позитивний момент: завдяки викладанню старші діти починають відчувати
відповідальність за молодших.
Вивчаючи цю форму занять, вчені виявили, що:
• навчальні програми, що складаються старшими, з часом все краще фокусуються на
їхніх вихованцях;
• старші відчувають справжню відповідальність за молодших;
• ставлення наставників до предмету, що викладається змінюється в кращу сторону;
• педагогічні погляди старших значно розширюються;
• старші стають більш самостійними і більш відповідально ставляться до свого
власного навчання;
• не розуміючи чого-небудь на заняттях у своєму класі, старші наставники
звертаються за допомогою один до одного, а не до вчителя;
• поставлене завдання змушує наставників разом складати стратегію навчання і
шукати рішення проблем, що виникають.

Є якась особлива роль в учнів на подібних уроках? Чи вони залишаються статистами?
У школі життя не буває статистів. Молодший може задавати напрямок старшому за
допомогою правильних питань, і взагалі, підвищувати його викладацьку кваліфікацію.
Так само наші діти роблять нас дорослими і вчать бути батьками. З часом між юними
вчителями та учнями встановляться плідні взаємини, що базуються на взаємоповазі та
визнанні. Вони навіть будуть радитися один з одним і ділитися враженнями.
За нетривалий час старші стануть свого роду консультантами для маленьких,
допомагаючи їм на основі власного досвіду, даючи свіжі і ясні приклади,
розповідаючи потроху про те, що їх чекає, коли вони підростуть. В результаті діти
почнуть усвідомлювати, що вони переживають процес росту, розвитку.
Простежуючи, як змінюється з роками їхнє світосприйняття, вони дуже швидко
пройдуть етапи внутрішнього дорослішання, які в звичайних умовах займають довгі
роки і до того ж, як правило, залишаються незавершеними.

І останнє питання: скільки часу варто присвячувати такому викладанню?
Досить двох уроків на тиждень для кожного юного викладача. Причому готуватися до
такого уроку дитина повинна найсерйознішим чином протягом тривалого часу.
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Глава 9 Відмінні особливості вікових груп

Описавши, як повинна виглядати школа,
ми спробуємо тепер придивитися
до вікових груп і розставити в
кожній з них акценти, необхідні для
того, щоб діти якомога повніше
розвивали свої здібності, адекватні
даному періоду.

6-9 років: судження і аналіз стосовно себе і стосовно інших
Дитина, вихована по описуваній методиці з дитячого садочка, є «матеріалом», з якого
можна «ліпити» майбутню людину.
На думку психологів, у віці від 6 до 9 років в маленькій людині відбувається значна
зміна - вихід із себе в соціум. Згідно з цим, у неї розвивається здатність до
самостійного аналізу, особистого і соціального. Хоча вище ми говорили про це в
загальних рисах, варто підкреслити, що даний період часу найбільше підходить для
переходу до більш абстрактного виховання. Адже дитина вже здатна розуміти такі
поняття як «суспільство», «сенс життя», а також основи вищої математики тощо.
На цій стадії дуже важливо залучати на допомогу мистецтво: нехай дитина вчиться
співати, виступати на публіці, виражати себе усно і письмово. Це не тільки соціально
формує дітей, але й дає їм зрозуміти, що робота в суспільстві йде на користь їх
творчому началу.
Крім того, в цей період потрібно почати вивозити дітей на екскурсії, щоб з юних років
вони знайомилися з життям.
Якщо ми будемо правильно розвивати задатки дитини, вона зрозуміє внутрішню
психологію, закладену в ній і в суспільстві, дізнається, щó рухає нами в житті, і
навчиться співпереживати іншим в станах, які вони проходять.

Суди для «малолітніх»
Кожне наше почуття, кожна думка обов'язково складається з поєднання двох
протилежних сил або відчуттів: тепла і холоду, тяжіння і відштовхування, ненависті і
любові. Це поєднання і створює життя. Адже без темряви ми не зуміли б розрізнити
світло, а без гіркоти не змогли б скуштувати солод. Щодо людини і суспільства
необхідно вибудовувати ту ж схему, яка поєднуватиме суд і милосердя - критику на
адресу інших і співчуття до них.
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Система оцінки і аналізу починає формуватися у дитині, коли вона досягає 6-річного
віку. А тому вже з цього часу треба працювати з нею над соціальними
взаємозв'язками і над розумінням явищ, які вона бачить у суспільстві зараз і побачить
пізніше.
Навряд чи всі ми знаємо те, про що свідчать багато психологів: за спалахами
крайнього насильства і терором стоїть потреба у визнанні. Люди, що діють таким
чином, в кінцевому підсумку хочуть показати іншим, що вони особливі, хочуть
знайти своє місце в суспільстві. Проблема в тому, що в дитячі роки ніхто не навчив їх,
як налагодити контакт з оточенням, ніхто не пояснив їм, як правильно привертати
увагу і завойовувати повагу. Цей недолік і змушує їх не гребувати нічим у виборі
засобів.
Як же допомогти нашим дітям і запобігти аналогічним негативним явищам у
суспільстві?
Ключ до відповіді - рольові ігри. В рамках навчального процесу діти повинні
«розігрувати» випадки, з якими вони стикаються в житті: прояви заздрості,
властолюбства, силового підходу, брехні й обману. Інсценувавши ці стани, діти
спробують потім разом провести соціальний аналіз кожного конкретного випадку.
Чому це сталося? З чого випливає? Можливо, з нашої природи? Якщо так, то чи
можемо ми піднятися над нею? Чи не в цьому і полягає призначення людини?
Клас повинен створити щось на кшталт «сценічної судової палати» для розбору
випадків насильства або злодійства. Так, наприклад, одна дитина може зіграти
забіяку, а інша - потерпілого. Крім того, в цій грі братимуть участь «мати» побитого і
«батько» забіяки. Інші діти виконають ролі адвокатів, прокурорів, суддів, присяжних
засідателів і так далі.
По ходу «судового процесу» акторам потрібно з усією серйозністю занурюватися в
образ, пред'являти докази своєї правоти, стверджувати, що іншого виходу не було. По
завершенні першої частини судового засідання потрібно відвести час для того, щоб
всі трохи заспокоїлися, а потім змінити ролі: скажімо, якщо півгодини тому дитина
представляла обвинувачення, то тепер повинен зіграти батька «підозрюваного».
Таким чином, діти зможуть бачити себе в дзеркалі різних ролей. Це викличе цікаві
питання: «Раніше я думав, що він помиляється, а тепер упевнений, що він правий. Як
таке може бути? »
Лише тоді описуваний процес стане чимось більшим, ніж просто гра. Рольові
враження будуть допомагати дитині в розумінні життя, а точніше, у відчутті і
розумінні ближнього. Раптом вона усвідомить, що й інші можуть бути праві, хоча
зараз вона не погоджується з їхньою думкою. Дитина знає, що завтра вона сама може
опинитися в іншому стані, і це відкриває їй віконце в інтегральний світ загального
порозуміння.
Подібні вправи навчать дитину спілкуватися з різними людьми, навіть якщо вони
протистоять їй або ненавидять її. Розуміючи, що всі ми проходимо безліч станів, вона
почне терпимо ставитися до того, що раніше викликало б у неї гнів або
роздратування.
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Все це врятує дитину від відсталості, властивої дорослим. Ми вже звикли до певного
погляду на світ, до норм, стереотипів і непорушних правил, які сформували нашу
особистість і світ, в якому ми живемо. Саме тому ми вловлюємо лише вузьку,
одноколірну частину широкого спектру реальності. На відміну від нас, діти, не
побоюються змін, відкриті мінливому світу, отримають підтримку від самої природи і
виявлять в ній цілі пласти, приховані від нашого замиленого погляду.
Це розуміння можна назвати «началом людини в дитині». Чому? Тому що «людина» це той, хто здатний піднятися над своїми «тваринними» бажаннями і поривами,
поглянути на себе зверху, з більш широких позицій, і звідти дати собі оцінку.
Яка роль вихователя в рольових іграх?
Він повинен забезпечувати діловий, практичний хід обговорення, щоб усі розуміли
тему «слухань», обставини справи і тому подібне, не розпорошуючись ні на що інше.
Скільки часу може тривати гра?
Від декількох хвилин до двох годин, після чого діти можуть приступити до
обговорення пережитого.
Яких принципів потрібно при цьому дотримуватися?
Ключовий принцип - зв'язок теми, що обговорюється, зі світом дітей. Крім того, тема
повинна відповідати їхньому рівню і розумінню. Головне, щоб вони зрозуміли: в
іншої людини теж може бути своя думка, і це цілком легітимно. Всі ми люди, у всіх
нас є слабкості, проблеми і не найулюбленіші сторони. Подібні ігри дозволять нам
виправити те, що потребує виправлення, проявити хороші сторони кожного і виділити
саме їх.

А як бути, якщо в дитині прокинеться гординя, скажімо, після відмінно зіграної
головної ролі?
Потрібно організувати навколо неї театральну гру, яка в точності покаже їй, як вона
виглядає, коли величається.

9-13 років: напередодні перехідного віку
Цей період найбільш важливий для виховання. У нас ще зберігається доступ до дітей
цієї вікової категорії : нехай вони вже досить самостійні, і ми не даємо їм
нескінченних вказівок, все-таки вони слухають нас і приймають нашу « юрисдикцію
». Дослідження показали, що в цьому віці однолітки значною мірою визначають
поверхневі шаблони поведінки і одяг дитини, проте батьки залишаються головним
авторитетом у всьому, що стосується цінностей.
З іншого боку, починаючи з 13 років діти перетворюються на дорослих людей, що
живуть у світі власного контенту. Тоді нам набагато складніше впливати на них і
прищеплювати яке-небудь уявлення.
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Допомогти їм впоратися із занепокоєнням
Найважливіше завдання цього періоду - підготовка до віку змужніння: до взаємин у
соціумі, до створення сім'ї (ні, це не помилка), а на більш пізньому етапі - і до
сексуальних стосунків. У цьому віці йдуть безперервні фізіологічні процеси, які в
надлишку породжують занепокоєння і питання. Гормональні зміни викликають у
дітей дратівливість, світ починає «нервувати» їх.
«Що зі мною відбувається? Навіщо мені потрібні представники / представниці
протилежної статі? Якими мають бути правильні стосунки з ним / з нею, і як їх
вибудовувати? » Крім того, в цей час починають дути перші вітри, яким у підсумку
судилося вивести новий кораблик з Батьківської бухти в море Незалежності. Друзі і
приятелі набирають вагу в житті дитини, а батьки, навпаки, втрачають її.
Навіщо потрібні такі радикальні зміни? Чому б дітям не рости без зайвих хвилювань і
тривог?
У різні вікові періоди природа впливає на дітей зовсім по-різному і пробуджує в них
інші пориви та бажання. Ми не можемо запобігти ціим різким і раптовим
метаморфозам. Замість того щоб боротися з поривами, імпульсами і цілими пластами
бажань, які неминуче розкриваються в дитині, нам потрібно врівноважувати їх
правильним, системним підходом.
На чому варто зосередитися в роботі з дітьми?
На розумінні того, що відбувається, на численних бесідах про світ і про їхні проблеми,
на тому, щоб вкорінювати в дитячій свідомості правильне ставлення до суспільства.
Фільми, музика, навчальні рамки - все повинно вести дитину до комфортного,
збалансованого стану, до миру з собою, з сім'єю, з протилежною статтю і з оточенням
взагалі.

Показувати їм увесь спектр життя
Поступово, у міру розвитку, потрібно показувати дітям світ, в якому вони живуть:
возити їх у суди, в лікарні та інші установи.
У цей період вже можна виїжджати в «серйозні» місця, які будуть формувати у
дитини ширший погляд на життя. Вона повинна зрозуміти, як влаштоване
суспільство, що відбувається з людьми, які негативно до неї ставляться, які правила і
закони діють в дорослому світі.
Після кожної поїздки діти розкажуть один одному про те, що бачили і відчували,
спробують копнути трохи глибше, розбираючи свої враження. Після цього груповий
психолог обробить отримані матеріали та на їхній основі зробить висновки про те, як
треба продовжувати роботу з дітьми.
Сучасна людина бачить по телебаченню і в інтернеті спотворені картини реальності,
штучні шаблони краси та людських взаємин. Повіривши в них, вона починає
відтворювати екранні сценки в житті - і коло замикається. Не рятує навіть більш
тверезе ставлення до продукції ЗМІ та кіностудій - все одно їх натиск проникає в
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підсвідомість. Імунітету немає ні в кого.
Щоб допомогти людині, зовсім не потрібно закривати кінотеатри та відключати
телебачення. Потрібно лише модифікувати контент, вивести на екран інші приклади,
змінити подачу, яка сама є інструментом впливу. У підсумку діти будуть вчитися
правильному ставленню до сім'ї, до суспільства, до країни, до свого народу, до світу і
до себе самих.
Дитина повинна відчувати, що її навчають життя, а не теорії. Так вона стане
психологом сама собі - адже наша здатність справлятися з життєвими труднощами
залежить від самопізнання: дитина вивчає, досліджує, розуміє свою суть, розкриває
собі себе. Завдяки цьому вона зможе об'єктивно оцінити, як дивляться на неї інші і як
сама вона дивиться на суспільство.

Заздрість, пристрасть і честолюбство
Для віку 9-13 років характерна схильність привертати увагу і розбиватися на групи з
більш і менш «популярним» складом. Найкращі ліки в даному випадку - показати
дітям, що марнославство, заздрісність та інші подібні якості є частиною нашої
природи. Бажаючи уваги до своєї персони, знущаючись над кимось або
розмежовуючись на «класи», ми стаємо рабами свого его. Бажання розсмішити всіх
виникає з потреби в увазі. Бажання продемонструвати своє геройство - плід
честолюбства.
Як тільки діти зрозуміють витоки всіх цих явищ, їм захочеться піднятися на такий
рівень, де вони будуть панувати над своєю стихією, а не стихія - над ними. Тоді-то
вони і знайдуть справжню насолоду і справжній виклик. Вони сфокусуються на своїй
внутрішній баталії, на прихованій від сторонніх очей грі, яку Людина в них веде з
егоїзмом, знову і знову намагаються висміяти все, що не бажає підкорятися її
юрисдикції.
Ще один спосіб впоратися з подібними ситуаціями - направити їх у зворотному
напрямку: спонукати групу до спільного відгуку. «Якщо Альоша вимагає до себе
уваги, давайте уважимо його і подивимося, як він відреагує». Зрозуміло, таке
ставлення має будуватися на любові та участі - тоді воно дійсно підштовхне дитину
до внутрішніх змін.
Мова йде про справжній виклик: треба вибудувати з класу міні-суспільство, що пізнає
свою природу і природу оточуючого суспільства. Завдяки цьому діти будуть дивитися
на життя виважено і з розумінням, знаючи, що ключ до миру і спокою криється в них
самих.

Підготовка до сімейного життя
Щоб підготувати молодих людей до наступного етапу, ми повинні використовувати
хороші і погані приклади з сімейного життя - розповідати молодим людям про
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майбутні взаємини, яких вони ще не спробували. Необхідно дати їм цілу серію уроків,
послідовно пояснюючи психологію двох статей.
Такі визначення як «краса», «перевага», «повага», «увага» по-різному сприймаються
чоловіками і жінками. В результаті взаємне нерозуміння викликає помилки і
нереальні вимоги до протилежної статі. Тому ми повинні привчити дітей бачити себе і
світ своїми очима, а також очима іншої статі - щоб з часом вони змогли встановити
між собою правильний контакт.
В наші дні і дітям, і дорослим дуже бракує знайомства з внутрішнім світом хлопчиків
і дівчаток, чоловіків і жінок - знайомства з метою встановити між ними гармонійні
стосунки. Один мій товариш, по професії психолог і психотерапевт, розповів про 3040-літніх людей, які приходять на прийом до психолога і поводяться, як маленькі діти.
Абсолютно не уявляючи, що подружжя (чоловік/дружина) дивиться на них іншим
поглядом, вони пред'являють стандартні претензії: «Я так прагну зробити її життя
гарним і приємним, а вона цього не помічає і вимагає від мене абсолютно інших речей
...»
Якби вже з дитинства ми почали розуміти один одного, то ставилися б до
представників іншої статі з чуйністю та повагою, що природно, адже завдяки такому
ставленню людина досягає гармонії, внутрішньої і зовнішньої. Тим самим ми
вирішили б більшу частину проблем у взаєминах статей, оскільки вони випливають
саме з взаємного нерозуміння.

Правильне ставлення до статевого потягу
Одна з характерних проблем даної вікової категорії - гормональний сплеск. Якщо ми
не допоможемо підліткам розряджати своє внутрішнє напруження, це завадить їм
фокусуватися на навчанні, а можливо порушить весь розпорядок їхнього життя.
Правильне ставлення до цієї проблеми має виражатися у відкритості та поясненнях, а
не в замовчуванні. Адже людина по природі тягнеться до того, що від неї приховано.
Вільна, відкрита бесіда, навпаки, скоротить ореол таємничості і охолодить пристрасті.
Усіма можливими способами ми повинні роз'яснювати, що мова йде про природні
відчуття, і вчити, як правильно справлятися з ними. Це дозволить вивільнити чимало
часу і душевних сил дитини.

Як же бути з гормонами, що бешкетують?
У числі варіантів: показати дітям фільми про зачаття і статеві стосунки, даючи
пояснення по ходу перегляду. Крім іншого, завдяки цьому діти відчують, що від них
не приховують важливі для життя речі. У період, коли визначається їхнє ставлення до
протилежної статі, важливо, щоб вони знали про цей предмет якомога більше зрозуміло, згідно зі своїм віком і в правильній подачі. Це позбавить їх від багатьох
характерних проблем.
Можна також давати підліткам природничонаукові і психологічні пояснення про те,
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що дві статі уособлюють дві протилежні частини природи, які повинні заповнити
один одного. Одна частина не в силах досягти рівноважного, досконалого стану сама вони зроблять це тільки разом, шляхом правильного, гармонійного об'єднання.
Зрозумівши це вже в юному віці, діти виконають «домашнє завдання» і пізніше
здадуть предмет на «відмінно».

Хлопчики і дівчатка: Коли разом і коли нарізно?
Починаючи розмову про статеві стосунки, необхідно розділити хлопчиків і дівчаток.
Адже дівчатка ніколи не запитають про те, що їх цікавить, у присутності хлопчиків; а
хлопчики будуть намагатися справити враження на дівчаток.
На перших уроках з хлопчиками повинні працювати чоловіки, а з дівчатками - жінки.
Далі можна поєднувати наставника і наставницю в парі - але знову-таки окремо для
хлопчиків та окремо для дівчаток. Лише на третьому етапі можливо змішання
різностатевих груп, однак разом з тим все має відбуватися делікатно і природно.
Наприклад, можна переглянути фрагмент фільму і обговорити тему. Важливо, щоб
діти могли реагувати: кричати, сміятися, погоджуватися і сперечатися. Незважаючи
на гомін і гамір, послання все одно прокладе собі дорогу. А в майбутньому, коли
хтось із них зіткнеться в житті з подібною ситуацією, він буде знати, як до неї
поставитися.
Потрібно професійно підготувати вихователів, щоб по годині в день вони могли
вільно говорити з дітьми про статеві питання, надаючи можливість для відкритого
обговорення внутрішніх змін, розкриваючи природне підгрунтя явищ, розповідаючи
про мотиви і спонукальні причини того, що відбувається. Немає нічого важливішого,
ніж дозволити молодим людям просто і вільно поговорити на цю тему. Щоденне 1годинне обговорення заспокоїть їх і дозволить зосереджуватися на інших важливих
речах.
Подивившись на справу поглядом однолітків, підліток зрозуміє, що тут немає
приводу для надмірного збудження, - і тоді його напруженість спаде. Ну а в іншому
випадку внутрішній тиск може виплеснутися назовні в самий несподіваний момент.
Молоді люди повинні розуміти, що в них, як і в усіх живих істотах, закладені різні
начала і схильності, і ставитися до цих властивостей потрібно пропорційно: «Так, ця
тема зачіпає мене, проте в житті є й інші справи». На обговореннях підліток буде
відчувати, що дорослі не нав'язують і не уникають тих чи інших тем, а навпаки,
пропонують раціональний і зважений погляд на життя в усьому його, розмаїтті.
Роль сім'ї
Щоб підтримати й зміцнити все те, що дає школа, необхідно оточити дитину
хорошими прикладами сім'ї та товаришів. Правильні зразки взаємин, що постійно
виникають перед очима, покажуть їй, що такі норми суспільства. Побачивши приклад,
не пов'язаний з нею безпосередньо, дитина отримає ще більше враження, ніж від
будь-якого іншого виховного прийому, і почне розуміти, як потрібно ставитися до
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чоловіка або дружини.
Більше того, якщо ми звернемося до дітей з усією серйозністю і будемо на рівних
обговорювати теми, що цікавлять їх, вони відчують нас справжніми
співрозмовниками і будуть раді поділитися своїми враженнями і переживаннями,
питаннями і проблемами.
Важливо розуміти: хоча багато шкільних психологів визнають, що віддалення
підлітків від батьків необхідне для того, щоб в них формувалася самостійна
особистість, - тим самим лише констатується факт розірваного зв'язку між
поколіннями. З іншого боку, якщо вести виховання з урахуванням аспектів розвитку і
дорослішання дитини, надаючи їй при цьому відчуття тепла і впевненості в лоні сім'ї,
якщо батьки для неї будуть не тільки «предками», але й хорошими товаришами, тоді
вона не відчує потреби віддалятися від них у пошуках незалежності.
Саме відкритість у таких областях як секс, статеве дозрівання, взаємини статей,
сімейні стосунки, дозволить нам протягнути особливу ниточку зв'язку між
поколіннями і багато в чому допомогти особистому розвитку наших дітей.
Як доказ наведемо дані дослідження, проведеного кілька років тому. Виявилося, що
підлітки, які зберігають міцний зв'язок з батьками, виявляють у своєму житті більшу
самостійність, ніж ті, хто з батьками, навпаки, «не контачить». Чим більше підліток
спілкується з татом і мамою, ділячись з ними своїми успіхами, бідами і сумнівами,
чим більше він бере участь у сімейному житті, тим самостійнішим стає в особистому і
економічному плані, в повсякденному житті і професійній підготовці. У ньому росте
почуття зрілості, а в подальшому він встановлює також міцний інтимний зв'язок з
сексуальним партнером. З іншого боку, підлітки, що відбилися від батьків, іноді
роблять свій вибір не на грунтіі справжньої самостійності, а просто з бажання чинити
опір батьківським очікуванням.

13-20 років: вибір професії і правильне ставлення до
спільного життя
Це завжди дивно: не встигли ми озирнутися, а наше улюблене чадо, наше пташеня
вже вимахало вище нас на цілу голову, у нього вже є свої тверді переконання, свій
світ, свої цінності. Ще мить - і він випурхне з гнізда. І все ж, дивлячись на нього знизу
вгору, ми не можемо позбутися питання: як допомогти йому, щоб свої юнацькі роки
він провів у радості? Як полегшити йому вступ у самостійне життя?
Перш за все, давайте накидаємо загальний тло картини. У ці роки людина переживає
природний етап свого гормонального та психологічного розвитку. Починається цей
етап у підлітка 12-13 років, а закінчується в 20 років вже в дорослої людини.
По суті, мова йде про саму останню можливость вплинути на молодих людей, перш
ніж вони почнуть самостійне життя. Потрібно правильно підготувати їх до цієї
самостійності, зростити в них почуття обов'язку стосоно роботи, ведення домашнього
господарства, до сім'ї, суспільства, країни і так далі.
Після закінчення школи вони повинні розбиратися в життєвому устрої, включаючи
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сімейні та соціальні відносини. Надзвичайно важливо готуватися до цього вже в
шкільні роки - не тільки для того, щоб розуміти світ, в який вони вступають, а й потім,
щоб вплітати в нього довіру, повагу та любов.
Напередодні зрілості молоді люди повинні почати самостійне життя в суспільстві,
щоб знайти професію і створити сім'ю. Навіть, якщо деяким з нас важко до цього
звикнути, вони готові до цього, вони вже подорослішали ...

Вибір професії
Причина нетерплячості сучасного покоління криється в його невпинно зростаючих
бажаннях, які вже не задовольнити стандартними можливостями нашого світу. З
дитячих років людину починають терзати питання: «Куди піти? Яку професію
обрати? Чим зайнятися в житті? Чим я зможу наповнити себе? »
Молодь дивиться на людей, які вважаються в суспільстві успішними - наприклад,
лікарів, бухгалтерів, працівників хай-теку, архітекторів, - і бачить, що їхній робочий
день, як правило, починається з ранку, а закінчується невідомо коли. Молоді люди не
хочуть так багато працювати, не хочуть гнатися за стандартами успіху, які придумав
собі світ дорослих. Їм просто незрозуміло - для чого це?
А тому ми повинні створити для наших дітей таке суспільство, в якому вибір
професії, якою би прибутковою вона не була, не обмежується грошовою стороною
питання, а обумовлений більш важливим критерієм - відрадою для душі. Людині
потрібно навчитися отримувати задоволення від професії, якою вона займається.
Десять її робочих годин можуть і повинні стати годинами творчості, поза всякою
залежністю від роду діяльності, чи то живопис, чи то програмування або
електрозварювання.
Секрет криється в тому, наскільки спеціальність поєднує людину з іншими. Якщо
вона відчує, що вносить вклад у суспільство, допомагає людям налагодити зв'язки і
тим самим сприяє природній гармонії, тоді вона отримає від своєї роботи найвище
задоволення. Справа тут не в специфіці професії, а в психології, у внутрішньому
ставленні, чому і треба вчити підлітків.
Насправді до 13 років у дитини виявляються всі її природні нахили, і тому вже з цього
часу шкільні вихователі та батьки можуть допомагати їй в розвитку вроджених
здібностей, щоб разом з нею знайти ту сферу діяльності, яка її задовольнить.
На практиці рекомендується надати молодим людям можливість випробувати себе в
кількох професіях і не утрудняти їх одним вузьким руслом. Для цього, в рамках
шкільного навчання, потрібно інтегрувати їх у ВУЗи, щоб вони змогли випробувати
різні варіанти. Нехай відвідують відкриті лекції з широким спектром тем: фізика,
хімія, історія, мистецтво, комп'ютери, спорт-простіше кажучи - все. У підсумку вони
знайдуть повний набір засобів, що дозволяють зі спокійною душею вибрати собі
професію. Фактично, цьому має бути присвячений перший рік у всіх вищих
навчальних закладах. Замість того щоб відразу втискувати людину в крихітний
осередок загальної таблиці, потрібно дати спробувати себе в різних областях.
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І ще одне: в правильному суспільстві не стягують грошей за навчання. Держава бере
оплату на себе, оскільки її керівники розуміють, що молоді люди повинні бути вільні
у вивченні обраної професії, завдяки якій в майбутньому вони принесуть користь
оточуючим.

Як я вже зазначав, крім професійних курсів, цю вікову категорію треба забезпечити
курсами по веденню домашнього господарства та сімейного життя, з соціальної
інтеграції і тому подібним. У цей період шкільне життя повинне супроводжуватися
безперестанними поясненнями: як вибудувані урядові структури, як діє судова
система, як звертатися в поліцію або до адвоката, як вести себе з банками та
страховими компаніями, які наші основні громадянські права і так далі. На відміну від
сухого теоретичного підходу, прийнятого сьогодні, ці заняття потрібно поєднувати з
практикою, наближаючи їх до реального життя.
На завершення цієї частини - кілька слів про професію, яка повинна стати
найпочеснішою в суспільстві, що бажає ростити щасливих дітей: «вихователь».
Процес виховання починається зі звістки про вагітність, і навіть раніше, і
продовжується наступні двадцять років. За цей час подружжя самі стають справжніми
наставниками. Розвиток молодих людей, які щойно вийшли в життя з системи
виховання, залежить від їхнього власного внеску у виховання і становлення юної
порослі.

Коли грають гормони
Як усі ми пам'ятаємо, в районі 11-12 років діти переживають гормональну бурю.
Можна було б очікувати, що природа, як зазвичай, врівноважить цей процес і зробить
його поступовим, замість того щоб обрушувати на молоду людину настільки
потужний удар.
Однак насправді ситуація інша. На відміну від тварин, в людині природа залишає
порожнечу, яку ми повинні заповнювати самі, але не самотужки, а, що називається,
всім світом.
Тому, пояснюючи молодим людям, щó з ними відбувається, потрібно також розділяти
хлопчиків і дівчаток під час занять. Кожен учитель знає, що в цьому віці достатньо
одного смішку, щоб відвернути увагу всіх хлопчиків класу ... Однак справа не
обмежується одним лише навчанням.
У змішаному оточенні гормональний сплеск викликає у підлітків невпинний і
нездоровий ажіотаж у зв'язку з різними аспектами відносин між статями: як вони
виглядають, хто найбільш популярний, як привернути до себе увагу, як уникнути
сорому тощо.
Уявіть собі, що вас помістили в таке середовище, яке постійно будить сексуальні
пориви і плутані думки і в той же час змушує змагатися в навчанні - і так по вісім
годин на день. Хіба не відчули б ви себе виснаженим і вичавленим, як лимон? Адже
кожній людині потрібно трохи спокою, трохи часу на думки і мрії, трохи менше
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конкуренції та суперництва, трохи більше умиротворення, замість постійного тиску і
сумбуру.
Зрозуміло, ми не збираємося робити з школярів ченців. Поділ рекомендується тільки
під час навчання. Їх потреба у взаємозв'язку може знайти собі вираз у вечірні години,
під час спільних екскурсій, розваг і тому подібного.
У попередньому розділі ми згадали про ще один засіб, який допоможе дітям спокійно
пережити період дорослішання: потрібно зняти з сексу ореол таємничості,
ініціювавши його відкрите і вільне обговорення. Завдяки цьому підлітки зрозуміють,
що йдеться всього лише про гру гормонів, які збуджують їх і паморочать голову через
хлопця чи дівчину. Гормони змушують нас дивитися на життя крізь призму свого
збудження, як через кольорові окуляри.
Крім того, важливо пояснювати підліткам, що прийняті сьогодні стандарти краси і
привабливості встановлені іншими людьми, а не якимись об'єктивними факторами.
Наспраді не існує ідеальних людей, хоча нам і намагаються продати цю ідею. А тому
у взаєминах з протилежною статтю немає причин вимагати досконалості від себе та
інших. Навпаки, потрібно зберігати тверезий і реалістичний погляд на цей аспект
людського життя.

Вибір партнера по життю
Щоб допомогти молодим людям у розумінні принципів вибору партнера на все життя,
рекомендується провести з ними роз'яснювальну роботу про сучасні взаємовідносини,
що збудовані на «комерційній» основі. Коли чоловік одружується на красивій жінці
тільки через її красу, або коли жінка виходить за чоловіка тільки через його багатство,
- вони, по суті, «продають» себе. Без натяків: подружжя платять їм своєю красою або
своїми грошима. Варто також заздалегідь повідомити молодим людям, що краса - річ
відносна і з роками приїдається. Про те, що відбувається далі, свідчить статистика
розлучень.
Важливо донести до них, що партнера все життя треба вибирати не тільки за
«зовнішніми» ознаками. В першу чергу, він повинен розділяти зі мною спільну мету, з
ним ми повинні будемо об'єднатися внутрішньо.
Зрозуміло, зовнішня привабливість і взаємний потяг теж грають роль, але якщо мета
«двох половинок» вища за особисте задоволення, якщо вони розуміють, що можуть
відчути між собою щось вище, ніж гормональний потяг, тоді їхній зв'язок витримає
випробування часом.
Як ми з вами пам'ятаємо, шкільна програма повинна розповідати про протилежні
сили, які діють в природі: отримання - віддача, притягання - відштовхування і так
далі. Що стосується двох статей, їх відмінності на більш низьких рівнях природи
носять, в основному, фізичний характер, тоді як на людському ступені чоловіки і
жінки абсолютно по-різному дивляться на життя.
Фактично, ми не просто різні - ми «антиподи», і тому по-справжньому зрозуміти одне
одного ми зможемо, тільки якщо знайдемо спосіб подолати суперечності. Партнери
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все життя повинні шукати у своїх взаєминах не фантазії, а можливість заповнити один
одного. А для цього їм потрібно поставити собі мету вищу, ніж вузькі інтереси
кожного окремо.
Вчені пояснюють, що наша картина світу складається зі сприйняття п'яти органів
чуття і залежить від них. Однак наші відчуття охоплюють лише частину загального
спектра, і вже багато років учені шукають силу, яка об'єднує всі діапазони, - силу,
яка «віщає» на хвилі рівноваги і любові. Зараз ми не вловлюємо її, оскільки
протилежні їй, проте ми можемо це зробити, якщо вибудуємо між нами - в суспільстві
і в особистому житті - справжнє взаєморозуміння.
Отже, справа не у віці. Неважливо, на якому з етапів життя ми вступаємо в стосунки
або одружуємося. Важливий тип зв'язку, який ми створюємо і рівень нашого
внутрішнього розвитку. Потрібно сформувати у молодих людей правильний підхід до
спільного життя, до спільної мети і до необхідного взаємодоповнення. Тоді довгий,
неспокійний пошук, характерний для цієї вікової категорії, переміститься від
зовнішнього до внутрішнього і стане основою для міцного, здорового зв'язку.

Повернути дітям поняття громади
Одне з характерних явищ сучасності - розвал поняття «громада». В старовину, коли
люди жили в маленьких містечках і селах, вони часто збиралися на ті чи інші події.
Вони були ближче один до одного і вважали це цілком природним. На святах діти
були поруч з дорослими і проймалися теплим почуттям загальної сім'ї.
Ну а сьогодні ми самотні і роз'єднані. Кожен живе одним лише своїм життям.
Професор Роберт Патнем написав про це у своїй книзі «Боулінг поодинці: колапс і
відродження американської громади». Книжка стала світовим бестселером і вплинула
на багатьох людей. Дослідницька група, на чолі якої стояв Патнем, проінтерв'ювала
півмільйона людей і склала з отриманих даних сумну картину: ми набагато менше,
ніж у минулому, причетні до яких-небудь співтовариств і організацій, набагато менше
діємо спільно, менше знайомі зі своїми сусідами, менше зустрічаємося з друзями,
менше збираємося всією родиною. «Сьогодні в боулінг грають набагато більше
людей, ніж раніше, - говорить Патнем, - але вони грають поодинці».
Взагалі-то, ми істоти соціальні, однак, не знаючи законів природи, що керують
суспільством, ми не розуміємо, як треба вибудовувати механізми навколо молодої
людини - починаючи з сім'ї і закінчуючи зовнішніми колами родичів і знайомих. Щоб
не втратити зв'язок з дітьми, коли вони подорослішають і вийдуть в самостійне життя,
нам потрібно заново створити поняття громади та сім'ї в широкому сенсі - як місця, де
їх люблять і вони відчують себе причетними. На жаль, ми не усвідомлюємо, наскільки
це важливо для дитини.
Практично, сім'я в широкому сенсі (бабусі і дідусі, тітки і дядьки ...) є моделлю світу,
в якому ми живемо. Усі пам'ятають дитячу загадку про сто одежинок - ось і світ існує
навколо дитини шарами: в центрі вона сама, а навколо, все далі - батьки, брати і
сестри, бабусі й дідусі, двоюрідні брати і сестри, рідні дядьки і тітки. Однак ці кола не
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обмежуються сімейними рамками, вони продовжуються і далі. Таким чином,
«общинність» вкорінена в нашій природі. І тому діти повинні знати і відчувати, що,
крім батьків, навколо них є інші люди, які теж піклуються про них і підтримують їх на
життєвому шляху.
В ідеалі, «своє коло» повинне поступово розширюватися до розмірів усього світу.
Адже насправді всі ми взаємозв»язані безліччю ниток, що пролягають на безлічі
рівнів зв'язку, як і належить в єдиній родині.
Однак сьогодні ми ще далекі від такого світорозуміння, і дитина чудово це відчуває.
Нехай, вона не може виразити це словами, зате дуже добре відчуває навколо себе
порожнечу самотності і відчуження. У душі вона відірвана від батьків. Їй бракує
міцних уз любові, сімейних зустрічей, прикладів батьків, матерів та друзів, бракує
людей, в оточенні яких можна майже фізично відчувати тепло і безпеку. Якщо ми
зуміємо повернути нашим дітям це почуття, їм не захочеться залишати своє коло в
пошуках чогось кращого.
Життя в люблячому оточенні може вплинути також на вибір професії. Маючи за
спиною таку підтримку, дитина буде відчувати себе вільною в цьому виборі, зможе
правильно розвивати свої вроджені здібності і проявляти все найкраще, що в ній є.
Вона піде слідом за своїм серцем, а не за штучним престижем грошей і зовнішнього
ефекту, і випробує задоволення, яке торкнеться всіх сфер її життя.
Лише тоді зникне прірва, що розділяє сьогодні дітей і батьків, а суспільство стане
однією згуртованою сім'єю - благодатним грунтом для майбутніх поколінь.

Глава 10 Ключові принципи виховання

Отже, що ж ми дізналися з цієї
частини?
Давайте перерахуємо найважливіші
принципи виховання.
1. Оточення формує людину. Дитяче оточення - основний фактор впливу на дитину. А
тому ми повинні створити з дітей міні-суспільство, маленьку сім'ю, в якій всі
піклуються про всіх. Дитина, що росте в такому середовищі, не тільки розквітне і
знайде вираження свого творчого потенціалу, але вийде в життя, відчуваючи
покликання і відповідальність за те, щоб вибудовувати таке ж суспільство і поза
шкільними стінами.

2. Приклад. Діти вчаться на прикладах, які подають їм дорослі, включаючи особисто
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наставників і батьків, а також медіаресурси, ЗМІ, та інші джерела того чи іншого
змісту.

3. Рівність. Процесом навчання управляє не вчитель, а вихователь, і хоча він старший
дітей, але повинен сприйматися ними як «свій». Так він зможе поступово піднімати їх
все вище. Це відноситься до всіх аспектів занять. Ось один з прикладів, що
ілюструють цей принцип: на уроці діти та вихователі сидять і розмовляють в колі, на
рівних. Зрозуміло, ніхто з дітей не користується певними «привілеями»,
недоступними для інших.

4. Стиль навчання. Діти допитливі за своєю природою. Завдання вчителя - розвивати
цю допитливість, а не вбивати її. Замість того щоб демонструвати свою перевагу і
«цеберками» виливати знання, засвоєння яких вельми сумнівне, вчитель за
допомогою навідних питань і обговорень повинен допомагати дітям разом один з
одним досліджувати різні теми. Тільки так знання будуть дійсно засвоєні.

5. Сильні сторони. У кожної дитини свої сильні сторони, свої таланти і здібності.
Оточення повинне заохочувати її до реалізації своїх унікальних рис на благо
суспільства. Тоді вона по-справжньому розквітне і доб'ється успіхів.

6. Маленькі навчальні групи з декількома наставниками. Клас з 30-40 учнів - це
занадто. Дітей треба розділяти на групи з 10-15 чоловік. Кожна така група буде
супроводжуватися двома наставниками, які забезпечать якісне навчання, а також
спеціалістом у галузі психології розвитку та соціальних аспектах.

7. Поділ між статями. З багатьох причин, які наводяться впродовж усієї цієї книги, ми
рекомендуємо роздільне навчання хлопчиків і дівчаток по програмі деяких шкільних
предметів.

8. Довгий навчальний день. Навчальний день триває до післяполудневих годин. На
його протязі діти навчаються, відпочивають, їдять, грають і розмовляють - причому
все це разом.

9. Навички життя. Раз на тиждень слід виводити дітей за шкільні стіни на природу, до
зоопарку, в парк, на фабрику або на завод, на сільськогосподарську територію, в
кіностудію або на місце проведення зйомок, в театр, в операційну, в лікарню, в
пологову палату, в державні установи, в музей, в будинок престарілих і так далі згідно з віком вихованців. У цілому, мова йде про будь-які місця, за допомогою яких
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можна показати дітям різні процеси, що становлять коло життя в нашому світі.
Екскурсія повинна супроводжуватися поясненнями і подальшим обговоренням
побаченого.

10. Старший вчить молодшого. Старші групи беруть шефство над молодшими, а ті над ще меншими і так далі. Завдяки цьому всі відчують себе партнерами у спільній
справі, яка охоплює всe життя і представляє одну з основ природи.

11. Навчання за допомогою обговорень і рольових ігор. Частиною навчального
процесу стане гра ситуацій, становищ, в які діти потрапляють в повсякденному житті.
За грою послідує спільна дискусія. «Зодягання» в ті чи інші ролі, розбір ситуацій,
пов'язаних з життям інших, вчать дитину тому, що кожній людині і кожній думці є
місце і до всіх треба ставитися з терпимістю.

12. Зйомка подій. Те що відбувається в класі і поза ним буде зніматися за допомогою
дітей, щоб дозволити їм пізніше подивитися на себе з боку. Так вони навчаться
аналізувати себе і ті зміни, які з ними відбуваються.

13. Навчання за допомогою ігор. Гра - це засіб, за допомогою якого дитина росте,
розвивається і пізнає світ. А тому ігри, котрі навчають співпраці, необхідно зробити
ключовим методом роботи з дітьми.
14. Підготовка до сімейного життя з раннього перехідного віку. З 11 років і далі в
школі слід вести поглиблену підготовку до сімейного життя, включаючи необхідні
пояснення, що допомагають стикнутися з внутрішньої психологією протилежної
статі, - щоб створити основу для взаєморозуміння.
15. Підтримка батьків і спільна робота з ними. Школа повинна залучати батьків до
виховного процесу і постійно тримати їх у курсі того, чим займаються їхні діти: який
контент вони проходять, з якими складнощами стикаються. Батьки, зі свого боку,
повинні підтримувати виховний процес: розмовляти з дитиною про важливість
цінностей і принципів, що прищеплюються в школі, і заохочувати її, бути прикладом
дотримання цих принципів, і само собою, не насаджувати уявлення, які з ними не
збігаються. Крім того, необхідно реалізувати програму інструкцій для батьків, щоб
посилити взаємодію в трикутнику дитина-батьки-школа.
На закінчення: ми повинні демонструвати дитині все різноманіття життя і підводити її
до розуміння того факту, що добра співпраця з іншими наповнить її життя змістом і
підніме її на новий щабель, туди, де вона буде жити в мирі з собою, з іншими людьми
і з природою. Щоб досягти цієї краси і гармонії, потрібно налагодити правильні
взаємозв'язки з оточенням, яке і є ключ до успіху.
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Додаток

АНОТАЦІЇ КН Г

Обіцянка щастя
Як стати щасливим в глобальному світі
Всі ми розуміємо, що настали нові часи, завершується попереднє життя з його
рамками, поняттями і цінностями. Ми ще не розуміємо, що ж, власне, відбувається.
Однак нам ясно, що настав переломний момент, що охоплює всі сфери життя людини,
включаючи суспільство і природу.
Я пропоную вам розгледіти в тому, що відбувається не кризу, а початок нового життя.
Призначення цієї книги - полегшити неминучий перехід, який нам належить, зробити
наше життя легшим, зрозумілішим, доброзичливішим.

Людина - маленький світ
Уявіть собі, що ви можете натиснути на кнопку «Перезавантаження», і на цей раз
зробити все правильно.
Велика новина полягає в тому, що виховання дітей цілком пов'язане з іграми, в яких
до них ставляться як до маленьких дорослих, і всі основні рішення приймаються
спільно.
Ви будете здивовані, виявивши, наскільки навчання дітей позитивним речам, таким як
дружба і турбота про людей, автоматично впливає на інші області нашого
повсякденного життя.
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Психологія інтегрального суспільства
Світ, в якому ми сьогодні живемо, - глобальний, інтегральний. Це означає, що всі його
частини повністю взаємозалежні, і кожна частина визначає долю всіх. Таким він
проявився завдяки прогресу. Абсолютний зв'язок всіх частин світу повинен бути
усвідомлений нами, як факт.
Людина, яка правильно увійде в інтеграцію, від цього виграє. Вона не просто буде
вихованою, у неї будуть необхідні навички для виживання. Виживе тільки той, хто
зрозуміє, що інтеграція, взаємна відповідальність, поступки, об'єднання - це поклик
природи. А мета природи - привести людство до подоби собі - до гармонії і
досконалості.

Розвиток людини від 0 до 20
Діти - це наше майбутнє. У світі нашого завтра господарями будуть вони, і ми вже
нічого не зможемо змінити, але сьогодні їх розвиток багато в чому залежить від нас.

Продавець кропу, або пригоди Вуді Фітча
У країні спостерігаються разючі аномалії. В результаті цього виникають проблеми
державного і навіть загальносвітового рівня. Професор Маркус Беньямін збирає
дванадцять дітей з незвичайними здібностями в особливу школу на Заячому Острові.
Саме їм, дітям нового покоління, належить вирішити всі проблеми людства,
розкривши Головний Закон Природи.
Чому саме діти? Якими здібностями вони володіють? Якими методами вирішують
поставлені завдання? Чому автор твору приховує своє ім'я? Все це і багато іншого ви
дізнаєтесь, прочитавши цю книгу.

Екстрене повідомлення
Анонімний автор «Продавця кропу» розкриває секрети
на сайті http://woodyfitch.com/

ШКОЛА ДЛЯ ДОРОСЛ Х
Світ стоїть перед дилемою - або абсолютне руйнування, або загальна, обширна творча
робота на новому рівні. Творча робота означає, що всупереч всім нашим
розбіжностям, суперечностям, ми повинні створити комфортні умови для існування
кожного з нас, існування своєї сім'ї і, виходячи з цих уявлень, створити точно такі ж
умови для існування всього людства.
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Це цілком досяжно, для цього не потрібно здійснювати революції або проводити
нескінченні наради «вісімок», «двадцяток» і так далі - це просто нормальна виховна
робота.

Замовлення книг
Ми раді запросити Вас в інтернет-магазин від видавця ivbooks.ru
Тут Ви можете замовити книги з інтегрального виховання
з доставкою поштою по всьому світу.
Є можливість безкоштовної доставки кур'єром по Москві та Росії.
Замовлення можна оформити на сайті або по телефону:
www.ivbooks.ru
8-800 100-21-45 - безкоштовний дзвінок по Росії,
+7 (495) 649-62-10

АRI
http://www.vospitanie.tv/
Ari Institute (ARI) - некомерційна організація, мета якої - реалізація інноваційних ідей
в освітній політиці для вирішення системних проблем сучасної освіти та виховання.
Система освіти, побудована на концепції вивчення законів інтегрального і
взаємозалежного світу, є необхідною умовою привнесення позитивних змін у життя
людства.
Наші розробки засновані на науковій адаптації тисячолітнього досвіду, який містить
системне вирішення сучасних проблем.
Ми регулярно ініціюємо діалог про світову кризу, розглядаючи його як можливість
провести позитивні зміни в глобальній свідомості. Наріжним каменем в цьому є
виховання майбутніх поколінь з метою допомогти їм успішно впоратися з
масштабними кліматичними, економічними і геополітичними змінами. Наші ідеї та
матеріали доступні всім, незалежно від віку, статі, віросповідання, політичних
переконань або культурних традицій і світогляду.
Пріоритетним напрямком діяльності є розробка і практична реалізація принципів
глобального і інтегрального виховання. Ari Institute (ARI) здійснює свої програми і без
обмежень надає свою базу знань за допомогою наявних мультимедійних каналів
усьому світові. Ми прагнемо покращити обізнаність людей про існуючу взаємну
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відповідальність при вибудовуванні стосунків між собою, про необхідність бути
особисто залученими в цей процес. Таким чином, ми пропонуємо шляхи вирішення
серйозних проблем, які впливають на сучасне суспільство.
На сьогоднішній день в рамках освітніх програм ARI систематично займаються тисячі
студентів з Росії і СНД, а так само Північної і Південної Америки, Європи, Близького
Сходу, Австралії, Азії та Африки.
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