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ПРО НАШ ПРОЕКТ
Проект «Through school to community: peace and tolerance education for early conflict
prevention» («Від школу до громади: навчання культури миру і толерантності для
раннього попередження конфліктів») був розроблений громадською організацією
«Інформаційно-дослідний центр “Інтеграція та розвиток”» у 2015–2016 рр. Джерелом
натхнення для його створення став досвід восьмирічної співпраці із батьківською
спільнотою, накопичений творчою групою та вчителями спеціального інтегрованого
курсу виховної спрямованості «Культура добросусідства», та сучасні виклики, що стоять
перед Україною. Адже наша країна наразі переживає неоголошену війну, складні
процеси реформування, декомунізацію, децентралізацію та економічну і соціальну
напруженість, яка особливо відчувається в полікультурних регіонах країни. Наш власний
досвід, підсилений успішними європейськими практиками розвитку навчання впродовж
життя, і зокрема громадянської освіти дорослих, спонукав нас розпочати більш системну
роботу із залучення педагогів-реформаторів, які вже мали досвід роботи за програмами
«Культури добросусідства», для просвітництва батьків з метою їхнього згуртування
навколо спільних цілей та завдань, розвитку їхньої батьківської компетентності,
залучення до активного життя школи та громади. Важливо було також показати, що
можна використовувати ресурси навчальних закладів як навчальних майданчиків для
розвитку освіти дорослих в Україні та підсилити мотивацію як освітян, так і батьків, до
співпраці й конструктивної взаємодії.
Запропонований нами проект у 2016 р. дістав підтримку програми HUMAN RIGHTS
FUND Посольства Королівства Нідерландів в Україні та Міністерства освіти і науки
України (наказ № 951 від 05.08.2017 р.). Він став складовою частиною загального Плану
заходів робочої групи з питань розвитку соціальної згуртованості суб'єктів освітнього
процесу і реалізовувався протягом року – до вересня 2017 р.
У рамках діяльності за нашим проектом ми провели конкурсний відбір серед
педагогів для участі в семінарах із методики роботи із батьками. Були обрані 60 педагогів,
які працювали в освітніх закладах різного рівня – від ДНЗ до вишів. У листопаді 2016 р.
вони взяли участь у трьох пілотних п'ятиденних семінарах-тренінгах для роботи з
батьківськими спільнотами (лист Міністерства освіти і науки України 2/3-14-2398-16 від
10.11.2016 р.). Також для проведення навчання були обрані тренери, які відповідали
таким критеріям: а) високий професійний рівень у своїй галузі/спеціалізації; б) власний
досвід громадянської участі та роботи в НГО, громаді та державних структурах; в) базова
підготовка та досвід правозахисної діяльності; г) власний досвід роботи в навчальному
закладі; ґ) досвід роботи з уразливими групами населення (меншинами, ВПО, УБД та ін.);
д) висока мотивація і бажання працювати саме з освітянами. З програмою, за якою
проводилося навчання, і тренерськими матеріалами можна ознайомитися у першому
розділі цієї збірки. На основі програми тренінгу авторським колективом під керівництвом
М. Араджионі була розроблена програма тренінгу для вчителів «Батьківські збори поновому», яку можна пропонувати для системи неформальної освіти України або
доопрацювати її для використання в системі ІППО.
За анонімними відгуками учасників семінару навчання пройшло краще, ніж
очікувалося – так визначилися 64% вчителів, ще 36% вказали, що навчання їм
сподобалося. Через тиждень після закінчення навчання в анонімному зворотньому
зв'язку вчителі он-лайн писали так:
Культура добросусідства
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· «Особисто мені семінар допоміг зрозуміти, що, перш ніж очікувати змін у стосунках
колективу, потрібно змінити щось у собі…»;
· «По-перше, дав зрозуміти, що ми вчителі настільки "забиті" своїми професійними
обов'язками, що не звертаємо уваги на найголовніші проблеми, які є в суспільстві, а також
інколи виступаємо їхніми ініціаторами; по-друге, змінив власне ставлення до певних речей,
особистостей. Особисто мене змусив ще раз замислитись над недосконалістю нашої
роботи в освіті, нашою заангажованістю. Хочу повністю змінити свою роботу з батьками у
себе в класі і у всій школі. Обов'язково перегляну ще раз своє ставлення до моєї донькипідлітка і її ровесників у школі. Донька зацікавилась темою мого виховного заходу ("Ці важкі
дорослі ") і попросила провести цю годину у їхньому класі»;
· «1. Завуч школи запропонував мені разом з нею провести педагогічну раду. Планую взяти вправи «портфоліо», малюнок «громадянська освіта» і «свот-аналіз». 2. Перестала сперечатися з директором. Пам'ятаю: в конфлікті правди немає! Допомагає... 4. Якось поіншому почала сприймати взаємовідносини з колегами, батьками. Замислююсь над
словами, якими я з ними спілкуюсь. 5. Стараюсь не оцінювати дії інших людей, хочу
розуміти, чому вони так роблять»;
· «Я змогла прийняти пасивність своїх колег, виробити нові підходи до активних і
пасивних, можу дивитися на ситуацію з погляду цінностей іншої людини, змогла досить
легко підготувати і провести семінар для вчителів, заступників директорів»;
· «Це ковток живої води, окрилення. Тепер маю інструменти для якісної роботи з
учнями і батьками. Усвідомлюю, що учитель – найважливіший миротворець!»;
· «Підвищилася самооцінка. Зрозуміла, що в роботі з батьками домінуючими варто
вибирати активні форми роботи. І найголовніше – участь у семінарі дала зрозуміти, що
немає універсальних прийомів і методів роботи, які допоможуть вирішити існуючі
проблеми. Мені показали, як їх шукати і з чого починати. Зустрічі з вами дають заряд енергії,
спонукають до творчості. Ви вмієте чути, підтримати, надихнути. Дякую»;
· «Семінар допоміг не лише поглибити свої знання з питань медіації, прав людини,
використання інноваційних технологій під час батьківських зборів, а й знайти нових друзів.
Повністю перевернуло моє уявлення заняття, присвячене темі "Права людини". Тепер я
можу чітко відповідати на питання типу: "А хіба ви маєте на це право?". Неймовірно
корисним виявились навички соціального діалогу. А за допомогою перифраза вже звели
нанівець конфлікт із батьками 6-класника, що тривав більше 2 років. Одне можу сказати
точно – знання, що я отримала під час семінару, використовую не лише у роботі з батьками
дітей, а й з колегами, друзями та під час побутових конфліктів. Тренінг був просто
неймовірним!».
Семінар надихнув наших учасників на розробку таких тем батьківських зборів поновому: «Разом до успішного спілкування», «Для нас без нас – це не для нас», «Конфлікти:
за і проти», «Конфлікти – шукаємо вихід разом», «Одна вулиця – два храми», «Права
дитини – права батьків», «Що таке правила i чому їх дотримуються», «Сім'я – простір без
насильства», «Сім'я та гендерна рівність», «Роль батьківської громади в житті школи»,
«Право на право» тощо. Деякі з цих розроблених нашими випускниками батьківських
зборів Ви зможете знайти у другому розділі цієї збірки. Загалом педагоги провели більше
ніж 200 батьківських зборів з використанням активних і інтерактивних методів роботи, у
яких було залучено більше ніж 1800 батьків. До нас надійшли 189 сценаріїв цих заходів.
Частково фотозвіт про них представлений на обкладинці збірки. Тренерами проекту були
відібрані 45 розробок, які представлені в другій частині збірки. Деякі теми батьківських
Батьківські збори по-новому
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зборів звучать однаково, так само як повторюються і деякі вправи, які використовували
наші випускники, але редактори вирішили не відкидати ці роботи, щоб показати
багатоваріантність проведення батьківських зборів на одну тему або як по-різному можна
використати одну й ту ж саму вправу.
За підсумками майже піврічної роботи наших випускників у липні 2017 р. спільно із
Міністерством освіти і науки України (лист № 1/9-295 від 26.05.2017 р.) ми провели велику
конференцію з обміну досвідом практичної роботи нашого проекту і Всеукраїнського
проекту «Розвиток соціальної згуртованості суб'єктів освітнього процесу». Також наші
випускники мали можливість підвищити свою кваліфікацію завдяки майстер-класам від
наших тренерів на ті теми, які під час апробації викликали найбільше питань. На цій
конференції були присутні представники майже всіх обласних Інститутів післядипломної
педагогічної освіти, які мали нагоду вивчити досвід реалізації проекту і поширювати його в
інших регіонах країни. Також із метою мультиплікації досвіду роботи наших випускників ми
відібрали 20 педагогів для проходження навчання на тренінгу для тренерів. Після навчанні
ці педагоги за підтримки наставників самостійно проводили заняття з методики проведення
батьківських зборів по-новому з учителями в різних областях України.
Таким чином, ми почали активно втілювати в життя основні завдання нашого проекту –
підвищення розуміння цінності прав людини та толерантності до різноманіття і плюралізму;
сприяти активізації місцевої громади в різних регіонах країни через залучення батьків;
сприяти місцевим змінам, розвиткові ефективної комунікації та зниженню конфліктного
потенціалу в родинах, навчальних закладах, громаді. І навіть після формального закінчення строку реалізації проекту він не закінчується, а продовжує розвиватися. Наразі наші
нові тренери вже самостійно діляться своїми знаннями і досвідом із педагогами в 10 областях країни і м. Києві. Сподіваємося, що ця збірка стане в пригоді тим освітянам, які захочуть
долучитися до нашої ініціативи й сприяти розбудові демократичної та успішної України.
Маргарита Араджионі
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Розділ 1. Програма семінару-тренінгу та робочі матеріали тренерів проекту

Програма
семінару-тренінгу
«ВІД ШКОЛИ ДО ГРОМАДИ.
БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ ПО-НОВОМУ:
ЦІКАВО, АКТУАЛЬНО І ПРАКТИЧНО»
Автори програми: Араджионі Маргарита Анатоліївна, к. і. н., керівник творчої групи
розробників курсу «Культура добросусідства»; Брунова-Калісецька Ірина Володимирівна,
к. пс. н., виконавчий директор НГО «Інформаційно-дослідний центр “Інтеграція та розвиток”»; Гущина Наталія Іванівна, начальник відділу неформальної й інформальної освіти
дорослих Інституту модернізації змісту освіти МОН України (станом на 2016 р.).
Актуальність програми. Програма «Від школи до громади. Батьківські збори поновому: цікаво, актуально і практично» була розроблена на запит педагогів, які працюють у
навчальних закладах різного рівня – від дитячих садків, загальноосвітніх навчальних
закладів до професійно-технічних коледжів і вишів. Вона створена з урахуванням досвіду
більш ніж 10-річної роботи інтегрованого курсу «Культура добросусідства», спрямованого
на формування соціальної компетентності дітей та їхніх батьків. В очікуваннях під час
навчання на методичних семінарах-тренінгах, які ми організовували для класних керівників
(класоводів, кураторів груп, вихователів і т. д.), ми постійно чули про проблеми у взаємодії з
батьками й пропонували варіанти адаптації інтерактивних вправ для школярів для роботи
зі згуртування батьківського колективу й більш активного його залучення до шкільного і
громадського життя. Відтермінований зворотний зв'язок показав, що найбільш інноваційними та успішними для вчителів виявилися практики «Культури добросусідства» з роботи з
батьками, які вони отримали на наших семінарах. Втім, педагогами відчувався брак підготовки саме до роботи з дорослими, навичок проведення інтерактивних занять і дискусій з
батьками, до роботи із розвитку толерантності до різноманіття і громадянської
компетентності дорослих.
За рекомендаціями Європейського парламенту та Ради Європи щодо формування
ключових компетентностей освіти впродовж життя від 18 грудня 2006 р. соціальна і
громадянська компетентності розглядаються як одна з восьми ключових компетенцій, які
необхідні всім громадянам для особистої реалізації, розвитку, активного громадянського
життя, соціальної єдності та працевлаштування. Для України це особливо актуально,
оскільки радянська ментальність формувала патерналістську свідомість, нівелювала роль
громадянина і громадянського суспільства в розвитку демократичних процесів, не заохочувала розвиток приватної ініціативи, прищеплювала чорно-біле бачення світу. Тому досить
багато сучасних батьків у віці 30–50 років не володіють достатньою мірою навичками ненасильницького вирішення конфліктів й участі в демократичному процесі, необхідними
вміннями для ефективної та конструктивної участі в соціальному, економічному та політичному житті країни. Це особливо актуально в суспільстві, яке стає все більш різноманітним;
країні, яка перебуває в стадії активного реформування й перебудови; у світі, який стає
дедалі більш глобалізованим і взаємозалежним.
Наша програма розроблена для активізації роботи з розвитку громадянської освіти
дорослих через систему шкільної освіти – через батьківські збори, які регулярно проводяться в навчальних закладах. Ми намагаємося використовувати для цього творчий
потенціал педагогів, які хочуть мінятися самі й по-новому будувати взаємини з батьками,
Культура добросусідства
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дітьми та спільнотою в цілому, а також матеріальну базу навчальних закладів. Як переконує досвід Латвії, у реалізації цієї програми нашими союзниками будуть не тільки вчителі, а
й адміністрація шкіл, що зацікавлена в розвитку соціальної згуртованості та активізації ролі
школи в громаді в умовах децентралізації, представники місцевого самоврядування.
Опис цільової групи. Педагоги, що працюють у навчальних закладах різного рівня:
вихователі, методисти, класні керівники, класоводи, куратори груп, керівники методоб'єднань, заступники директора з виховної роботі, педагоги-організатори; педагоги, які працюють у системі вищої освіти та системі підвищення кваліфікації. Після проходження навчання ці категорії слухачів зможуть по-новому вибудувати роботу зі своїми колегами-педагогами та з батьківськими колективами для розвитку соціальної компетентності й активізації
громадянської освіти для дорослих в Україні. Використання вже наявного професійного і
творчого потенціалу педагогів, а також нові навички та інструменти, які вони отримають у
процесі нашого навчання, дозволять проводити на більш якісному та системному рівні
роботу з дорослими в різних областях і населених пунктах України, об'єднати в місцевих
громадах велику кількість громадян, різних за віком, статтю, професією, культурною
приналежністю, соціальним та матеріальним станом.
Мета освітньої програми: розвиток трансформаційного навчання та громадянської
освіти дорослих у навчальних закладах України через впровадження нових методів роботи
педагогів із батьками.
Завдання освітньої програми
1. Актуалізувати питання розвитку громадянської освіти та реформування підходів до
освіти дорослих в Україні в педагогічному співтоваристві.
2. Сприяти розвитку необхідних компетентностей освітянина дорослих у педагогів
дошкільних навчальних закладів, шкіл та вишів різного рівня.
3. Знизити ризик розвитку насильницьких конфліктів у родині, навчальному закладі,
громаді.
4. Допомогти педагогам вибудувати системну роботу з об'єднання та взаємодії батьків
і навчальних закладів, навчальних закладів і громади, розвитку громадської участі та
відповідальності.
Заплановані результати. Наприкінці навчання педагоги зможуть набути такі знання:
џ концепції демократії, справедливості, рівності, ненасильства, недискримінації, гро-

мадянства і цивільних прав, у т. ч. як вони представлені в Хартії основних прав Європейського Союзу (994_524) і міжнародних деклараціях і як вони застосовуються в різних
установах на районному, обласному, державному, європейському і міжнародному рівнях;
џ що таке громадянська компетентність і як можна сприяти її формуванню через
громадянську освіту в Україні;
џ особливості освіти дорослих та компетентності, необхідні освітянину дорослих;
џ як сформувати у дорослих мотивацію до відвідування батьківських зборів і створити
під час зборів затишне середовище відкритості, довіри й співпраці;
џ що таке групова динаміка;
џ сучасні методики роботи з дорослими (активні та інтерактивні форми роботи,
особливості роботи з усною історією і відеосвідченнями тощо);
џ основи конфліктології та аксіології;
џ що таке громадянська участь і активізм, механізми захисту прав і адвокасі, лобіювання інтересів у школі, громаді і державі, проектна діяльність.
Батьківські збори по-новому
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Вміння та навички:
џ знайти актуальні в конкретній ситуації закони, накази та ін. документи;
џ імплементувати у своїй діяльності законодавство України;
џ відстоювати свої громадянські права, а також права дітей;
џ навчити захисту своїх прав батьків і дітей;
џ проводити інтерактивні заняття, дискусії, організувати проектну діяльність;
џ елементарні навички роботи з ПК, роботи з відеоматеріалами, створювати презен-

тації, працювати з фліпчартом і т. д.
џ працювати з «важкими» учасниками групи, володіти технікою перефразу і резюмування;
џ бути емпатичним(-ою), доброзичливим (-ою), чутливим (-ою) до культурного, гендерного та іншого різноманіття в колективі, створити комфортну і довірчу обстановку в групі;
џ володіти навичками ненасильницької комунікації;
џ відстежувати групову динаміку і попереджати її негативний розвиток;
џ критично ставитися до інформації, працювати з різними видами джерел;
џ володіти елементарними навичками ведення (модерації) діалогів у громаді.
Позиція, цінності:
џ поділяє демократичні цінності;
џ дотримується прав людини, протидіє їхньому порушенню, насильству і дискримінації;
џ має мотивацію до активних громадянських дій;
џ обирає ненасильницький шлях вирішення будь-яких суперечностей і конфліктів;
џ розуміє свою громадянську відповідальність;
џ дотримується тренерської етики;
џ готовий(-а) поважати цінності та приватне життя інших людей;
џ толерантно ставиться до різноманіття;
џ орієнтований(-а) на конструктивну взаємодію з усіма суб'єктами освітнього процесу.
Тривалість програми. Для підготовлених вчителів (тих, хто вже пройшли перше
навчання з методики роботи за курсом «Культура добросусідства», або вчителів, які мають
сталі навички проведення інтерактивних занять та дискусій) – 72 години, з них 36 –
аудиторні, передбачаються 6-денні курси (6 днів х 6 годин) або заняття окремими блокамимодулями (2 х 3 дні х 6 годин або 3 х 2 дні х 6 годин). Для вчителів без базової підготовки –
100 годин, у т. ч. 54 аудиторні (для практичного відпрацювання навичок).
Програма семінару-тренінгу
День перший
Вступ. Знайомство. Анонс програми і тренерського складу. Формулювання правил
роботи групи. Очікування. З'ясування основних особливостей дорослого учня. Мозковий
штурм «Чим дорослий учень відрізняється від учня-дитини» та обговорення результатів.
Формулювання правил навчання дорослих.
Громадянська освіта. Громадянська компетентність. Моє портфоліо «Я – громадянин».
Візуалізація уявлення учасників групи про те, що таке громадянська освіта дітей і дорослих.
Методи об'єднання в малі групи. Робота в малих групах зі складання узагальненого
списку складових громадянської освіти. Презентація списків, створених у групах, і їхнє
обговорення. Формулювання визначення громадянської компетентності та її основних
складових.
Портрет батьківського співтовариства. Робота в малих групах зі візуалізації образу
батьківського співтовариства. SWOT-аналіз батьківської спільноти з точки зору педагогів і з
Культура добросусідства
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точки зору батьків. Обмін досвідом роботи з батьками. Представлення та обговорення в
малих групах успішних кейсів роботи з батьками. Формування тематики батьківських зборів
з питань громадянської освіти дорослих, розвитку соціальної згуртованості, адвокасі і т. д.
Взаємодія сім'ї, школи, громади. Соціальна згуртованість. Сучасна нормативноправова база в освіті, що дозволяє активізувати роботу з батьками й розвивати взаємодію
сім'ї, школи, громади. Ознайомлення та робота з нормативними документами. Можливості
пошуку актуальних документів в електронних мережах.
Рефлексія по першому дню роботи. Вправи на завершення робочого дня.
День другий
Розминка. Знайомство з тренером. Очікування.
Інструменти створення позитивної атмосфери та довіри під час проведення батьківських зборів. Мозковий штурм «Як мотивувати батьків до відвідування батьківських зборів і
навчання?». Ярмарок ідей. Обговорення.
Активні та інтерактивні форми і методи навчання дорослих, які можна використовувати на батьківських зборах. Презентація з обговоренням «Структура інтерактивного заняття» і методів, які використовуються. Мозковий штурм «Активні методи роботи з дорослими» та обговорення основних особливостей цих методів.
Медіаграмотність. Робота з відеосвідоцтвами та формат дискусійного клубу на батьківських зборах. Відпрацювання навичок проведення дискусії і роботи з «важкими»
учасниками.
Портрет тренера. Які компетентності необхідні тренеру для якісної роботи? Тренерська етика. Самоаналіз і самооцінка тренерських компетенцій. Саморозвиток. Електронні
інструменти Google у допомогу класному керівникові.
Рефлексія другого дня. Вправи на завершення робочого дня.
День третій
Розминка. Знайомство з тренером. Очікування.
Культура. Компоненти культури. Культурні індикатори. Крос-культурна сензитивність.
Цінності та ідентичності. Інтерактивні вправи.
Робота в малих групах з формулювання особливостей організаційної культури шко-ли
в порівнянні з організаційними культурами бізнесу, державних структур та НУО й
культурної сензитивності до відмінностей.
Більшість і меншість у демократичному суспільстві. Робота із соціально вразливими
групами населення (УБС, ВПО, ЛГБТ і т. д.). Стереотипи. Недискримінація. Закон України
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Конвенція ООН про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Інтерактивні вправи.
Обговорення особливостей історичної, сімейної, соціальної пам'яті і меморативної
політики держави, сутності закону про декомунізацію і демонстрація різних молодіжних
проектів усної історії та інших форм роботи з пам'яттю в Україні. Складання практичних
рекомендацій з особливостей роботи з актуальними емоційно-сензитивними темами на
батьківських зборах (наприклад, культурні відмінності, історичні події, декомунізація тощо).
Вправа «Таймлайн» з подіями сімейної та офіційної історії та інші.
Рефлексія третього дня. Вправи на завершення робочого дня.
День четвертий
Розминка. Знайомство з тренером. Очікування.
Групова динаміка. Вправи на командоутворення.
Поняття «конфлікт». Причини і механізми виникнення конфліктів. Динаміка конфлікту.
Позиції та інтереси в конфлікті. Обговорення понять «позиції» та «інтереси» в конфлікті.
Батьківські збори по-новому
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Практичне завдання на їхнє виявлення.
Аналіз конфлікту. Демонстрації методів аналізу конфлікту. Практична робота з аналізу
кейса – реального конфлікту. Індивідуальне відпрацювання навичок аналізу конфліктної
ситуації.
Комунікативні навички: перефраз, активне слухання, «нейтральна мова». Відпрацювання навичок.
Ненасильницька комунікація. Відпрацювання практичних навичок резюмування.
«Конфліктологічні теми», культура миру і діалогу, раннього попередження насильницьких конфліктів на батьківських зборах: форми і методи роботи.
Рефлексія четвертого дня. Вправи на завершення робочого дня.
День п'ятий
Розминка. Знайомство з тренером. Очікування.
Основи сучасної концепції прав людини, прав дитини; основні поняття, пов'язані з
філософією прав людини; цінності, які несе в собі ідея прав людини. Кому потрібна підтримка і допомога в реалізації своїх прав. Міжнародні та внутрішні механізми захисту прав
людини. Робота в малих групах з міжнародними та національними документами. Робота з
кейсами про порушення прав людини і прав дитини в шкільному середовищі. Механізми
захисту та відстоювання своїх прав.
Проблема насильства в сім'ї. Шляхи запобігання насильству в сім'ї, методи інформування батьків. Міжнародний та український досвід. Закон України «Про попередження
насильства в сім'ї». Інтерактивні вправи. Творча майстерня: форми проведення батьківських зборів, присвячених правам людини і правам дитини, побутовому насильству,
адаптації переселенців і учасників бойових дій тощо
Новації в нормативно-правовій базі України про освіту, з питань протидії корупції, про
децентралізацію, об'єднанням громадян і т. д. Відпрацювання алгоритму пошуку і
використання необхідних нормативних документів.
Громадянські права та обов'язки. Громадянська освіта для дорослих: від реакції до дії.
Знайомство з методикою «Бери участь і впливай» і відпрацювання її в малих групах.
«Термометр співвідношення й участі».
Рефлексія п'ятого дня. Вправи на завершення робочого дня.
День шостий
Розминка. Знайомство. Очікування
Основи діалогу в цивільних процесах. Поняття, ознаки та принципи діалогу. Розвиток
навичок і здібностей, особистість ведучого діалогу.
Громадянська позиція. Активізм. Основи громадянського представництва та демократії
участі. Знайомство зі «Сходами громадської участі», механізмами лобіювання та адвокасі.
Алгоритм проектної діяльності. Основні особливості методу проектів. Соціальні
проекти. Відпрацювання на прикладі конкретних кейсів алгоритму розробки суспільно
значущого проекту і його реалізації в громаді.
Школа як ресурс місцевого співтовариства. Як зробити школу багатофункціональним
громадським центром. Презентація європейського й українського досвіду в розвитку школи
як багатофункціонального громадського центру.
Діагностичне анкетування та зворотний зв'язок. Рефлексія щодо семінару в цілому.
Завершення семінару.
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КУЛЬТУРНА СЕНЗИТИВНІСТЬ.
ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИЗНАЧЕНЬ КУЛЬТУРИ ЗА А. КРЕБЕРОМ ТА К. КЛАКХОНОМ
(A. L. Kroeber and C. Kluckhohn (1952) Culture: a critical review of concepts and definitions)
У повсякденному мовленні термін «культура» ми найчастіше розуміємо в таких значеннях: традиції, фольклор, морально-етичний спосіб поведінки або художня діяльність.
У науці поняття «культура» включає в себе більш широкий контекст людських та
соціальних практик, об'єктів, інституцій та враховує їхні особливості в різних співтовариствах, зумовлених їхнім історичним, технологічним та управлінським розвитком.
Різноманіття наукових визначень «культури» можна класифікувати таким чином:
џ дескриптивні – ті, які описують суму всіх видів людської діяльності та поведінки (усе,
що не є природою);
џ історичні – традиції, спадок (те, що передається з покоління в покоління як цінність
для конкретної соціальної формації);
џ нормативні – сукупність норм та правил, які організовують людську поведінку (те, що
описує «правильну», прийнятну в певному соціумі поведінку та неприйнятну, «неправильну». У цьому контексті ми говоримо «культурна людина», маючи на увазі, що її поведінка
відповідає нормам, які прийняті в нашій культурі);
џ психологічні – навчання, вирішення проблем та інші поведінкові підходи адаптації
людини до умов, які її оточують (те, чого ми навчаємося в процесі розвитку як корисного,
ефективного для виживання та розвитку в середовищі, у якому живемо, не тільки в межах
формальної системи освіти, а й ширше, у будь-якій взаємодії, і, тим більше, за умови
нашого входження в цю взаємодію);
џ структурні – різного роду моделі, суспільні та організаційні елементи культури
(модель організації родини, фірми, правоохоронних органів, відносин між інститутами
суспільства та держави тощо);
џ генетичні – походження культури як результату адаптації людини до довкілля
(починаючи з фізичного середовища – особливості одягу, харчування, сільського
господарства та інших видів діяльності).
КУЛЬТУРНИЙ АЙСБЕРГ. СКЛАДОВІ КУЛЬТУРИ
(The image by James Penstone is licensed under a Creative Commons Attribution-Non
Commercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales License)
Культура, а точніше, культурні відмінності виражаються не лише елементами, які можна спостерігати, – одягом, музикою, кухнею тощо, а й великою кількістю менш помітних
аспектів, на які впливає культура. Те, що нам здається природним та нормальним (ставлення до людей похилого віку та дітей, до керівника й підлеглого, тем роботи чи способу
прийняття рішення), – це є негласними правилами нашої культури, які можуть відрізнятися
від того, як це заведено в інших культурах. Під час зіткнення різних культурних норм та
приписів виникають конфлікти. Знання про особливості норм та змісту тієї чи іншої культури
допомагає попередити велику кількість незручних та неприємних ситуацій під час
міжкультурної комунікації – міжособистісної, родинної, корпоративної тощо.
Батьківські збори по-новому
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Поверхнева культура
Найбільш видима частина
Емоційний рівень – низький
Кухня, костюм, музика,
візуальне мистецтво, театр, ремесло,
танець, література, мова, свята, ігри

Неглибока культура
Неозвучені правила
Емоційний рівень –
високий
Глибинний рівень
Неусвідомлені правила
Емоційний рівень –
інтенсивний

Контекстуальні комунікативні патерни, концепт часу, особистий простір,
мімічне вираження, невербальна комунікація, мова тіла, дотики, контакт
очей, патерни керування емоціями, поняття скромності, концепт краси,
поняття лідерства, темп роботи, концепт їжі, ідеал виховання дітей, теорія
хвороби, норми соціальної взаємодії, природа дружби, тон голосу,
патерни прийняття групового рішення, ставлення до людей похилого віку,
концепт чистоти, поняття дорослості, визначення безумства, переваги
конкуренції та кооперації, толерантність до фізичного болю, Я-концепція,
концепція минулого та майбутнього, визначення непристойності, ролі під
час розв'язання проблем стосовно віку, статі, класу, професії,
спорідненості тощо.

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ СЕНЗИТИВНОСТІ
(Milton J. Bennett A DEVELOPMENTAL MODEL OF INTERCULTURAL SENSITIVITY.
THEINTERCULTURALDEVELOPMENTRESEARCHINSTITUTE)
Міжкультурна сензитивність, або чуттєвість, до культурних відмінностей проходить
декілька етапів:
џ заперечення відмінностей («Усі великі міста однакові: багато будівель, занадто
багато машин та МакДональдс»);
џ захист від відмінностей («Моя культура повинна бути моделлю для всього іншого
світу»);
џ мінімізація відмінностей («Я і так відчуваю людей, незалежно від їхньої культури»);
џ прийняття відмінностей («Люди інших культур відрізняються іноді тим, про що я
навіть і не думав»);
џ адаптація до відмінностей («Я можу зберігати свої цінності та при цьому поводити
себе культурно прийнятним чином»);
џ інтеграція відмінностей («Якою б не була ситуація, я можу подивитися на неї з різних
точок зору»).
Найефективніше міжкультурна сензитивність розвивається тоді, коли є спільна
зацікавленість представників різних культур у спільній діяльності в безпечному
середовищі, коли є спільна мета діяльності та немає відчуття загрози своїй культурній
ідентичності та обидві сторони роблять кроки назустріч одна одній під час прийняття іншої
культури та її особливостей.
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ПАМ'ЯТІ
Пам'ять – це сукупність процесів:
џ запам'ятовування;
џ збереження;
џ забування;
Культура добросусідства
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џ впізнавання;
џ відтворення (і свого досвіду також).

Приблизно таким чином організована історична пам'ять. Деякі події суспільство
вважає важливим пам'ятати, зберігати для наступних поколінь, а інші – забувати.
Впізнаючи ті чи інші символи, ми згадуємо про деякі події (наші особисті чи колективні).
Функції пам'яті:
џ є механізмом збереження ідентичності особистості та причетності до чогось/когось
(«Я пам'ятаю себе у 5 років, і це також був я». «Ми – це народ чи група, яка пережила
певну подію»);
џ у масштабах людства людська пам'ять стає основою для збереження, поповнення
та передачі соціального цивілізаційного досвіду.
Потреба в соціальній пам'яті виникає в тих групах, які мають спільні соціальні смисли,
які треба передати наступним поколінням. Недокументовані смисли – це знання про
минуле та сьогодення, емоційні переживання та бажання, розподілені в індивідуальній
пам'яті сучасників, які утворюють це суспільство. Тут народна пам'ять про історичні події та
історичних особистостей, фольклор та літературних героїв, міфи та практичний досвід. Тут
же соціальні почуття, наприклад почуття національної гордості або національного приниження, прагнення до національного визволення чи реваншу, симпатії та антипатії, які
склалися історично, а також поточні суспільні настрої. Найважливіше значення для
існування суспільства має його самосвідомість, тобто усвідомлення належності до певної
соціальної спільноти, яка притаманна індивідуальним членам суспільства.
Соколов А. В. Загальна теорія соціальної комунікації
«Насправді, пам'ять, що практикується, – це пам'ять… якої навчили; примусове запам'ятовування… діє в інтересах пригадування подій спільної історії, визнаних визначними
для загальної ідентичності. Відповідно завершеність оповіді слугує ідентифікації замкненості співтовариства. Піднесена історія – історія, якої навчають, але також це й історія піднесення, прославляння» (П. Рікер. Пам'ять, історія, забуття). Поль Рікер має на увазі, що ті
ритуали пам'яті, які ми здійснюємо (покладання квітів до того чи іншого пам'ятника, створення музею певної події чи особистості, відвідування музеїв, текст екскурсовода, публічні заходи до якоїсь дати тощо), визначаються тим, що саме ми, як соціальна група (народ, громадяни, мешканці населеного пункту тощо), важаємо важливим пам'ятати, для того щоб
продовжувати усвідомлювати себе єдиною групою, членом якої можна так важливо бути.
Історична пам'ять та творення історії (її опис) мають владу припису та визначення
цінностей та норм поведінки, а також мотивування діяльності (В. Тишков). Валерій Тишков
акцентує увагу на тому, що пам'ять про ту чи іншу подію в історії групи та опис цієї події
вимагають від людини виконання певних дій, щоб ця людина вважалася «своєю».
Історична пам'ять ніби визначає для нас, із приводу чого (якої події) ми повинні
відчувати скорботу, до якої історичної особистості – вдячність чи, навпаки, гнів, які повинні
виражатися у тій чи іншій манері поведінки. Типологічно історична пам'ять поділяється на ті
ж види, що й пам'ять людини зокрема:
џ образна пам'ять (символи, зображення, портрети, картини історичних подій тощо).
Ми бачимо символ і розуміємо, не тільки про яку подію йдеться, а і як до неї треба
(прийнято) ставитися;
џ семантична пам'ять (слова та словосполучення, які називають коротко подію,
період, історичну постать та спрямовують до конкретної оцінки події чи постаті, яка є
неприйнятною та незрозумілою для інших – «чужих». Наприклад: «Бій під Крутами»,
Батьківські збори по-новому
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«Революція Гідності», «Бульдозерна виставка», «Буря в пустелі», «Мюнхенська змова»);
џ афективна пам'ять (позитивні та негативні емоції, пов'язані з певними подіями чи
історичними особистостями, та пам'ять про них);
џ моторна пам'ять (пам'ять на реакції, фіксовані установки, готовність діяти певним
чином). Наприклад, для людини, яка довго живе в тоталітарному суспільстві, притаманно
прислухатися до сторонніх звуків у телефоні для встановлення ймовірності
прослуховування телефонної розмови спецслужбами. Ця звичка на більш вільній території
з часом зникає. Інший приклад – природні дії у відповідь на соціальну несправедливість:
вуличні протести, звернення до ЗМІ, суду, обговорення на кухні тощо. Ці форми поведінки
зберігаються саме історичною пам'яттю групи про ефективність чи/або можливі наслідки).
«ВИБІРКОВА ТРАВМА». ТЕОРІЯ ВЕМІКА ВОЛКАНА
џ «Вибіркова травма» (chosen trauma) – це загальноприйнятий образ події, який

викликає у великої групи (етнічної) відчуття безсилля, жертовності, приниження з боку
іншої групи (приклади: Холокост, Голодомор, Геноцид, Друга світова війна).
џ Група ніби «вибирає» таку подію, психологізує та міфологізує її та передає відповідні
почуття та образ події від покоління до покоління (конкретно через усну історію, пісні,
легенди тощо).
џ У процесі міжпоколінної трансмісії (передачі образу, емоцій, норм поведінки тощо
через покоління) образ події стає значущим маркером групи (людей, які переживають схожі
емоції з приводу цієї події та пам'яті про неї, виконують схожі дії тощо; таких людей ми
вважаємо «своїми», маркуємо як «своїх». Тих, хто переживає інакше, не здійснює
загальноприйнятих у групі дій, ми можемо маркувати як «інших», «чужих», «ворогів» –
залежно від інтенсивності емоцій, включеності цієї події в поточні стосунки з іншою групою).
џ Група включає загальноприйнятий образ події, що травмує, у свою ідентичність.
(«Ми – це ті, хто пережив у своїй історії трагічну подію Х»).
«Вибіркова травма», таким чином, має функції етноінтеграції (об'єднання людей у
«ми») та етноідентифікації (відрізняє «нас» від «них») .
Vamik D. Volkan. «Bosnia – Herzegovina: Chosen Trauma and Its Transgenerational
Transmission»
ДЕКОМУНІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ
Чотири пакети декомунізаційних законів:
џ «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX
столітті» (закон № 314-VIII);
џ «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945» (закон
№ 315-VIII);
џ «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму
1917–1991 років» (закон № 316-VIII);
џ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки» (закон № 317-VIII).
Отже, крім закону, що викликав резонанс, внаслідок якого почалось перейменування
населених пунктів, вулиць тощо, є ще три закони.
1. Описує ставлення до визначення «герой» (не той, хто боровся за Радянський Союз,
а той, хто боровся за незалежну Україну; при неоднозначності постатей, важливе зміщення
акценту мотиву боротьби). Один із найбільш суперечливих «декомунізаційних» законів в
Культура добросусідства
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українському та міжнародному колі вчених-істориків. Разом із тим зміна назв вулиць та міст,
глорифікуючих комуністичних героїв, які, як правило, принесли велику кількість смертей
українцям, покликана зняти з них ореол героя з подальшим інформуванням про їхню
реальну діяльність (Щорс, Петровський, Ватутін та інші).
2. Описує трансформацію ставлення до Другої світової війни з урахуванням подій, які
зачепили різні території, розташовані в межах сучасних кордонів України (згідно з цим
підходом термін «ВВВ» та дата початку 22.06.1941 не враховують долю Західної України,
для якої початок Другої світової війни визначився діями Німеччини та Радянського Союзу з
поділу тодішньої Польщі у 1939 році, а також трансформацію форм та практик пам'яті, які
більше відповідають європейським практикам, а саме 8 Травня як День пам'яті жертв, а не
9 Травня як День Перемоги. Мова йде не про заборону 9 Травня, а про заміну символу
«Перемоги» на символ «Пам'яті про жертв»).
3. Відкриття доступу до архівів ВЧК-ОГПУ-НКВС-КДБ (репресивних органів СРСР) –
це можливість для істориків та членів родин репресованих дізнатися та розкрити правду
про репресії радянського періоду.
4. Заборона комуністичної символіки, яка регламентується цим законом, спрямована
на запобігання поширенню комуністичної ідеології як тоталітарної та антилюдяної.
Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) режимів та заборону пропаганди їхньої символіки».
1. Засудити тоталітарні режими – визнання Україною злочинними комуністичного та
нацистського режимів, жертвами яких стали мільйони наших співвітчизників.
2. Стоп пропаганді – запровадження відповідальності за пропаганду комуністичного та
нацистського режимів та публічне використання їхньої символіки.
3. Очищення мапи країни – встановлення процедури та строків перейменування
об'єктів, які мають «комуністичні» назви (перереєстрація документів для громадян
безкоштовна). Із вулиць наших міст заберуть символи та пам'ятники, які возвеличують
функціонерів тоталітарного режиму.
4. Справедливість, а не помста – розслідування злочинів геноциду, злочинів проти
людства та людяності, військових злочинів, здійснених представниками тоталітарних
режимів.
5. Вшанування пам'яті – встановлення Дня пам'яті жертв комуністичного та
нацистського тоталітарних режимів 23 серпня, коли сталінський СРСР та гітлерівський
Третій Рейх уклали угоду, яка розпочала Другу світову війну.
Приклади проектів історичної пам'яті в Україні:
http://insha-osvita.org/wp-content/uploads/2015/05/LiveHistory_Catalogue-of-initiatives.pdf
http://www.iofc.org/uk/ua
http://www.tolerspace.org.ua/ua/projects/memorywalk/
Інші корисні матеріали:
http://likbez.org.ua/ua/
http://historians.in.ua/index.php/en/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/index.php
www.istpravda.com.ua
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Вознюк Алла Вікторівна,
м. Суми

До реалізації ідей педагогіки партнерства ведуть два шляхи.
По-перше, це шлях, який можна назвати «романтичним», – «віддавши серце дітям».
Учитель наближується до дитини за рахунок великої любові і поваги до неї, «схиляється до
її рівня».Слідом за В. Сухомлинським цей шлях пропонував і відомий грузинський педагог
Ш. Амонашвілі. На жаль, не всі педагоги готові до такого стилю стосунків, і далеко не всі діти
повірять у свою «рівність» з учителем.
По-друге, це шлях розподілу функцій учителя та учня та організація їхньої співпраці. У
функції вчителя входить ретельно підготувати вдома для дитини навчальне завдання,
продумати в деталях хід його виконання різними групами учнів тощо. Функція учня – на
добровільних засадах прийняти запропоноване вчителем завдання як своє і самостійно
його виконувати. У такому випадку обидва учасники навчання і виховання – вчитель і учень
– рівноправні, вони – суб'єкти діяльності. Ніхто ні над ким не домінує. Так реалізується ідея
рівності. Не кожен учитель має достатній запас любові до дітей, але кожен може
побудувати навчання так, щоб дитина почувала себе істотою вільною і час від часу
забувала, що в класі є «наглядач».
Таким чином, основу педагогіки партнерства становлять «суб'єкт – суб'єктні стосунки –
співпраця всіх суб'єктів». Цей тип взаємин є для навчально-виховного процесу оптимальним, бо, з одного боку, він зберігає за вчителем функцію управління, а з другого – дає учневі
можливість діяти самостійно.
Тому завдання педагогів полягає у створенні атмосфери турботи і підтримки учнів, яка
сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла б їхні інтелектуальні, емоційні й
соціальні потреби.
Для того щоб освітнє середовище сприяло самореалізації кожного учня, робота
повинна бути спрямована на те, щоб кожен учень міг:
џ розвинути здібності критичного мислення й незалежного висловлювання;
џ поповнити знання у сферах, які цікаві учневі й розкривають перед ним нові горизонти
пізнання;
џ розвивати спроможність приймати самостійні рішення;
џ оволодівати необхідними навичками з базових та профільних предметів;
џ навчити радіти навчанню й поважати освіту;
џ розвинути свій емоційний інтелект;
џ дістати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;
џ розвинути самосвідомість кожного учня як самостійної особистості і як члена колективу;
џ зберегти і зміцнити моральне, фізичне і психічне здоров'я вихованців;
џ сприяти взаємоузгодженню зовнішніх потреб та внутрішніх мотивів до саморозвитку
та самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу.
Робота з учнями будується на використанні у викладанні нових підходів, які переносять
акцент не на накопичення знань, а на формування технологій розумової праці учнів.
Співпраця учителя та учнів, партнерство на уроці, спільний процес пізнання і
відкриттів, постійне створення ситуації успіху – ось складові самореалізації учня в
освітньому середовищі. Треба прагнути, щоб дитина чи підліток володіли не тільки сумою
знань зі шкільних предметів, а й усім досвідом демократичних відносин у суспільстві,
навичками управління собою, своїм життям у колективі, вміти брати відповідальність за
свою діяльність. Для цього вектор діяльності потрібно повертати на виховання готовності
кожного учня до виконання власних завдань визначення свого місця в житті, успішного
розвитку і реалізації своїх нахилів та інтересів.

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ОСНОВА
УСПІШНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ
СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Сьогодні в умовах модернізації української освіти одним із напрямків оптимізації
навчального процесу є його спрямування на демократизацію взаємовідносин викладача та
учня, що відображається в нових підходах до навчання: створенні сприятливої атмосфери
співробітництва, зниженні монологічного викладу матеріалу та дублювання інформації, яка
може бути отримана з доступних джерел, і переходу до діалогізованого спілкування з учнями в ході навчального процесу, інтенсифікації впровадження в навчальний процес активних методів навчання, які дають можливості для розкриття творчої особистості, розвитку
ініціативи, активізації пізнавально-навчальної діяльності учня. Педагогіка партнерства є
одним із факторів ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу.
Термін «партнерство» переважно визначають як:
џ система взаємовідносин, які становлюються у процесі певної спільної діяльності;
џ спосіб взаємодії і взаємин, організованих на принципах рівності, добровільності, рівнозначущості та доповнюваності всіх її учасників;
џ організаційна форма спільної діяльності, що передбачає об'єднання осіб на відповідних умовах розподілу праці та активної участі в її реалізації;
џ спосіб взаємовідносин, за яких зберігаються права кожної із сторін, чітко узгоджені і
злагоджені дії учасників спільної справи, що ґрунтуються на засадах взаємовигоди та
рівноправності.
Педагогіка партнерства – чітко визначена система взаємовідносин всіх учасників
освітнього процесу (учнів, батьків, учителів), яка:
џ організовується на принципах добровільності й спільних інтересів;
џ ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, із дотриманням визначених
норм (права та обов'язки) та враховунням ціннісних орієнтирів кожної із сторін;
џ передбачає активне включення всіх учасників у реалізацію спільних завдань та
готовність брати на себе відповідальність за їхні результати.
Педагогіка партнерства ґрунтується на таких принципах:
џ повага до особистості;
џ доброзичливість і позитивне ставлення;
џ довіра у відносинах, стосунках;
џ діалог – взаємодія – взаємоповага;
џ розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього,
горизонтальність зв'язків);
џ принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття
зобов'язань, обов'язковість виконання домовленостей).
Для сприяння самореалізації кожного учня треба розуміти, що кожен учень – це
унікальна й неповторна індивідуальність. Тому пріоритет вільного розвитку особи є
базовим принципом побудови освітнього середовища школи, головна мета якої – зрозуміти
кожну особистість та виявити до неї повагу.
Культура добросусідства
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Критерії, що визначають ефективність ідеї розвитку стосунків партнерства як
найпродуктивнішої системи відносин в умовах педагогічної взаємодії:
џ сформована професійно-особистісна готовність педагога до гуманізації освітнього
середовища;
џ відкритість, тобто практично повна відсутність маніпуляцій за умови ясності мети дій
обох сторін;
џ позитивна взаємозалежність суб'єктів міжособистісної взаємодії (усвідомлення спільної мети, наявність загальних ресурсів, докладання спільних зусиль до вирішення проблем);
џ право на автентичність кожного учасника педагогічної взаємодії;
џ усвідомлення індивідуальної та групової відповідальності (внутрішня і зовнішня
мотивація спільної діяльності суб'єктів);
џ можливість задовольняти основні міжособистісні потреби в процесі спільної діяльності та спілкування;
џ підтримуюча взаємодія, що забезпечує сприятливий психологічний клімат взаємодії;
џ високий рівень розвитку соціальних умінь і навичок спілкування;
џ рефлексивний аналіз власної поведінки в контексті соціальної поведінки інших суб'єктів та ін.
Урахування зазначених критеріїв сприятиме створенню необхідних умов, сприятливих для формування партнерських відносин між учителями та учнями, допоможе адміністрації, працівникам психологічної служби у визначенні змісту організаційних та просвітницьких заходів щодо підвищення психологічної компетентності вчителів з питання упровадження партнерських взаємин з учнями.
Соціально-педагогічне партнерство розглядається як окрема форма соціальної
взаємодії закладу освіти з фізичними або юридичними особами та розгортається на
засадах визначальної ролі навчального закладу в реалізації його особистіснорозвивальних функцій. Таке партнерство включає в себе сім'ю, педагогів, адміністрацію
навчального закладу.
Метою соціально-педагогічного партнерства є інтеграція батьків у педагогічний
процес шляхом створення необхідних і достатніх умов для залучення сім'ї до супроводу
дитини у навчально-виховному процесі.
Завданнями партнерства при цьому постають:
џ встановлення партнерських відносин із сім'ями учнів;
џ визначення ціннісних орієнтирів спільної діяльності та шляхів їхнього досягнення;
џ залучення батьків до організації навчально-виховного процесу та управління життєдіяльністю школи;
џ науково-методичний та інформаційний супровід психолого-педагогічного навчання
батьків з метою підвищення їхньої компетентності;
џ проведення діагностичних досліджень з метою визначення освітніх запитів і задоволення освітніх потреб батьків та учнів.
Основні вимоги та правила організації партнерства школи і сім'ї:
џ соціально-педагогічне партнерство педагогів і батьків, які об'єднали свої зусилля для
досягнення спільної мети – формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується у соціумі як ГРОМАДЯНИН, СІМ'ЯНИН, ПРОФЕСІОНАЛ;
џ єдність дій педагогів і батьків як основних суб'єктів навчально-виховного процесу;
џ зміцнення й розвиток контактів між педагогами і батьками щодо вивчення психології
дитини та її поведінки;

џ постійний діалог як форма відносин між педагогами і батьками, основою якої є
свідоме прийняття шкільних вимог і правил батьками, а також поважливе ставлення
педагогів до думок і пропозицій батьків;
џ гуманізація міжособистісних відносин, попередження конфліктних ситуацій та
оптимізація взаємин між основними суб'єктами навчально-виховного процесу –
педагогами і батьками, – в основі яких – толерантність, розуміння, співучасть, відкритість,
добровільність, здатність до взаємодії;
џ постійне, різнобічне і глибоке вивчення сім'ї;
џ системна організація навчання батьків, підвищення рівня їхніх психолого-педагогічних знань і компетентності, урізноманітнення форм і методів педагогічної просвіти.

Культура добросусідства

Основні умови успішної організації партнерства школи і сім'ї
1. Об'єктивні (тип навчального закладу, місце розташування навчального закладу,
кількість та контингент учнів, батьків тощо).
2. Суб'єктивні (соціально-психологічні):
џ зміна цільових установок діяльності школи в роботі із сім'єю;
џ організація соціально-педагогічної просвітницької роботи школи із сім'ями;
џ підготовка педагогів до здійснення діяльності у формі соціально-педагогічного партнерства із сім'ями;
џ формування мотиваційної готовності педагогів, сімей до процесу взаємодії у формі
соціально-педагогічного партнерства.
Соціально-педагогічне партнерство як чітко визначена система взаємовідносин всіх
учасників освітнього процесу (учнів, батьків, вчителів, керівників) повинна забезпечувати:
На рівні сім'ї :
џ створення стимулюючої духовної та морально-психологічної атмосфери;
џ інтеграція зусиль зі школою;
џ оволодіння необхідним обсягом психолого-педагогічних знань.
На рівні діяльності педагога:
џ стимулювання до творчого пошуку, вміння бачити проблеми та шляхи їхнього
розв'язання;
џ пріоритет відносин співробітництва, співтворчості;
џ модернізація форм, методів навчання та виховання.
На рівні діяльності адміністрації навчальних закладів:
џ підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти розвитку учнів;
џ забезпечення умов для самостійної діяльності педагогів, підвищення їхнього
загально-культурного та професійного рівня.
На сьогодні найефективнішою формою включення батьків у побудову соціального
партнерства зі школою вважається упровадження технології проектування моделі
партнерської взаємодії із сім'єю.
Етапи та зміст технологічного процесу
1-й етап. Визначення цільових установок. Співпраця навчального закладу і сім'ї
починається з вивчення мікроклімату та умов родинного виховання, виховного потенціалу
сім'ї, характеру, типу стосунків між батьками та дітьми, структури спільного дозвілля членів
сім'ї, форм і методів, що застосовуються батьками у вихованні дітей, педагогічної культури
батьків, батьківського контролю, готовності батьків до взаємодії з навчальним закладом
тощо. При цьому використовується узгоджений комплекс діагностичних методів: спостереБатьківські збори по-новому
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ження, бесіда, анкетування, аналіз портфоліо творчих досягнень вихованців, дискусія,
метод мозкового штурму, робота фокус-груп, інтерв'ю тощо.
2-й етап. Вибір стратегії. Процес вибору стратегії складається з чотирьох чітко
визначених і взаємопов'язаних кроків, а саме:
1. Аналіз ситуації. Ранжування можливих стратегій.
2. Аналіз сильних і слабких сторін обраних стратегій, можливостей і потенційних загроз
(SWOT-аналіз).
3. Визначення загальної мети, конкретних завдань і пріоритетів, очікуваних результатів.
4. Розроблення плану дій із виконання стратегічних завдань і досягнення результатів.
3-й етап. Планування. Розробка моделі «Взаємодії навчального закладу і сім'ї» необхідна для того, щоб на її основі синхронізувати виховні впливи й об'єднати зусилля навчального закладу, служб у справах неповнолітніх, правоохоронних органів, закладів позашкільної освіти, культури, охорони здоров'я, громадських організацій у формуванні превентивного
виховного простору задля вирішення проблем психічного, морального, соціального і духовного здоров'я дітей, створення системи попередження девіантної поведінки дітей та підлітків, підвищення виховного потенціалу сім'ї. На цьому етапі створюється колектив однодумців, які зможутьзабезпечити усі вікові групи дітей та їхніх батьків вчасною і коректною психолого-педагогічною допомогою та надалі компетентно і професійно працюватимуть із батьківською аудиторією. Відповідно до результатів діагностики розробляється тематика
індивідуальних консультацій і тренінгів для батьків, проведення батьквських днів у школі.
4-й етап. Організація діяльності. Цей етап передбачає впровадження ефективних
форм і методів роботи із сім'ями вихованців, що довели свою життєздатність і є доцільними
на сучасному етапі. Наприклад: робота консультаційного пункту для батьків «Проблемне
питання», надання допомоги дітям у реалізації навчальних і соціальних проектів; участь
батьків у створенні портфоліо творчих досягнень дитини; презентація «Традиції і реліквії
моєї родини»; реалізація проектів «Соціальне партнерство», «Активізація участі батьків у
процесі прийняття рішень на рівні закладу» тощо.
5-й етап. Моніторинг та корекція. Завдання цього етапу – оптимізація процесу
партнерської взаємодії, дослідження її ефективності, здійснення необхідного коригування,
виправлення можливих помилок. Етап включає такі процедури:
џ моніторинг системи. Діагностування та аналіз результатів, визначення проблемних
позицій, виявлення неефективних елементів у моделі, визначення причин неефективності;
џ обговорення та погодження змін. Постійне обговорення результатів спільної роботи
на педагогічній, батьківській радах, раді учнівського самоврядування, раді закладу; формулювання пропозицій щодо внесення змін до моделі, їхнього ранжування, визначення
найбільш конструктивних;
џ корекція, внесення змін. Визначення недоліків у функціонуванні моделі. Окреслення засобів та шляхів їхнього усунення. Оптимізація функціонування моделі взаємодії школи і сім'ї.

На сьогодні найефективнішою формою включення батьків у побудову соціального
партнерства із школою вважається упровадження технології проектування моделі
партнерської взаємодії із сім'єю.
Побудова ефективного партнерства школи і сім'ї має здійснюватися у двох напрямах:
џ підготовка педагогічного колективу школи до взаємодії з батьками;
џ залучення батьків до процесу життєдіяльності школи.

Показниками готовності батьків до взаємодії є:
џ позитивне ставлення до педагогічного колективу та своєї участі в життєдіяльності школи;
џ бажання відвідувати обов'язкові заходи для батьків;
џ зацікавленість у справах дітей, класу, школи;
џ здатність здійснювати конструктивне спілкування і взаємодію з педагогами та адміністрацією школи;
џ бачення свого місця і ролі у взаємодії зі школою.
Культура добросусідства

Організація взаємодії школи й батьків учнів
Етапи діяльності

Завдання діяльності

Визначення основних принципів взає- Створення соціально-педагогічних умов для подомодії із сім'ями учнів, формулювання лання відчуження батьків від школи
стратегічних цілей партнерства
Діагностика матеріально-технічних, Виявлення поля проблем в організації соціальнопрофесійних, кадрових, інформаційних педагогічної роботи, ступеня задоволеності суб'єкта методичних ресурсів, які має школа тів (якістю освітніх послуг, взаємовідносинами в школі), потреб суб'єктів, їхньої активності тощо, створення банку ідей щодо поліпшення шкільного життя
Самодіагностика колективу школи

Вивчення професійного ресурсу школи: установок,
професійних можливостей учителів, умов співробітництва, стилів педагогічного спілкування

Визначення шляхів досягнення ефек- Підвищення поінформованості батьків про діяльтивного партнерства сім'ї та школи
ність школи, рівня психолого-педагогічної компетентності вчителів і батьків
Навчання суб'єктів педагогічного парт- Розроблення тем педагогічної просвіти батьків і
нерства
вчителів, програм відповідного навчання
Розроблення критеріїв ефективної ро- Створення внутрішньошкільних структур (органів
боти, результатів педагогічної взаємо- самоврядування, ради школи, батьківських комітедії
тів та ін.); розроблення локальних актів, що регламентують життєдіяльність дорослих і дітей у шкільному освітньому просторі; підвищення рівня компетентності (психолого-педагогічної – батьків, методичної – педагогів, життєвої – учнів)
Публічне обговорення програм дій із Аналіз стану роботи з батьками у школі (визначення
позитивних здобутків та недоліків, виявлення найбатьками
більш активної частини батьківської громадськості)
Реалізація стратегії (системи роботи з Системний контроль за виконанням плану роботи,
надання необхідної підтримки вчителям через
батьками, окремих її етапів, заходів)
методичні об'єднання
Аналіз роботи з батькам

Батьківські збори по-новому

Періодичний моніторинг (збирання даних про рівень задоволення якістю взаємодії всіх суб'єктів
освітнього процесу; відстеження запитів батьків,
рівня їхньої педагогічної і правової компетентності;
визначення переваг і недоліків, за якими спостерігається прогрес/регрес, формулювання пропозицій щодо корекції взаємодії)
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Гусєв Андрій Ігорович,
м. Київ

ТЕОРІЯ ГРУПОВОЇ ДИНАМІКИ*
Групова динаміка (від грец. Dynarnis – сила) – сукупність внутрішньогрупових соціально-психологічних процесів і явищ, що характеризують весь цикл життєдіяльності малої групи і
його етапи: утворення, функціонування, розвиток, стагнацію, регрес, розпад. До процесів
групової динаміки належать керівництво та лідерство, прийняття групових рішень; нормоформування, тобто вироблення групових думок, правил і цінностей; формування функціонально-рольової структури групи; згуртування; конфлікти; груповий тиск та інші способи регуляції індивідуальної поведінки, тобто всі ті процеси, які фіксують і забезпечують психологічні
зміни, що відбуваються в групі за час її існування. В окремих випадках термін «групова динаміка» використовується для позначення напряму соціально-психологічних досліджень малих
груп, що сформувався в середині 1940-х рр. у США завдяки роботам К. Левіна та його колег.
Сам термін «групова динаміка» вживається у трьох різних значеннях:
џ по-перше, цим терміном позначають певний напрям дослідження малих груп у соціальній психології, тобто школу Левіна;
џ по-друге, цим терміном позначають певні методики, якими користуються при дослідженні характеристик малих груп у рамках психологічних експериментів;
џ по-третє, цим терміном позначають власне динаміку малих груп як таку, тобто сукупність тих динамічних процесів, які відбуваються в групі, змінюючи її характеристики від
стадії до стадії і тим самим зумовлюючи її розвиток.
У сучасному уявленні групова динаміка:
џ це розвиток або рух групи в часі, обумовлений взаємодією і взаємовідносинами членів групи, а також зовнішнім впливом на групу;
џ це сукупність внутрішньогрупових соціально-психологічних процесів і явищ, що характеризують весь цикл життєдіяльності малої групи і його етапи: утворення, функціонування, розвиток, стагнацію, регрес, розпад;
џ це процес взаємодії членів групи на основі взаємозалежності та взаємовпливу для
задоволення як особистих, так і групових інтересів і потреб.
Найважливіші процеси групової динаміки:
џ утворення малих груп;
џ керівництво та лідерство;
џ нормоформування: вироблення групових думок, правил і цінностей;
џ формування функціонально-рольової структури групи;
џ згуртування;
џ конфлікти;
џ груповий тиск;
џ конформізм;
џ прийняття групових рішень тощо.
До характеристик групової динаміки належать: цілі та завдання групи; норми групи;
структура групи, групові ролі й проблема лідерства; групова згуртованість; напруга в групі;
актуалізація колишнього емоційного досвіду (проекція); формування підгруп, фази
розвитку групи.
*Наводиться за виданням: Від співпраці до примирення: посібник для лідерів громадянського суспільства / За загальною
редакцією Смірнова О. К. – Автори-упорядники: Араджионі М. А., Брунова-Калісецька І. В., Гусєв А. І., Терещенко І. Г., Тищенко Ю. А. – Київ : Видавництво ПП «Золоті Ворота», 2015. – 210 с.
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1. Цілі і завдання групи. Формування і прийняття їх членами групи створює основу для
групової активності. Певна спрямованість дій дозволяє учасникам зрозуміти зміст і
усвідомити значення групових дій, задовольняє індивідуальні потреби, особливо при збігу
індивідуальних і групових цілей. Суттєвою проблемою на початку роботи групи є
формування власне групових цілей і подолання дисбалансу між загальногруповими
цілями, що досить часто виявляються неконструктивними, цілями окремих учасників групи.
2. Норми групи – це сукупність правил і вимог, «стандартів» поведінки, що регулюють
взаємовідносини і взаємодію між її учасниками. Групові норми визначають, що припустимо
і неприпустимо в групі, бажано й небажано, правильно і неправильно. Норми в ході
розвитку групи можуть зазнавати змін, особливо при виникненні нових складних групових
ситуацій, але без їхнього узгодження не може бути організованої активності. Мірою
інтерналізації учасниками групових норм можуть бути зусилля, що докладаються
колективом до їхнього збереження та захисту. До групових норм зазвичай відносять:
відкритий виклад своїх поглядів і позицій, прийняття інших і терпимість стосовано їхніх
позицій і поглядів, активність, прагнення уникати оціночних суджень та ін.
3. Структура групи, групові ролі й проблеми лідерства. Структура групи є одночасно
формальною та неформальною. Неформальна структура складається набагато
повільніше від формальної, оскільки визначається інтерперсональним вибором. Різні
члени групи займають різні позиції в ієрархії популярності й авторитету, влади і престижу,
усвідомлюють і виконують різні ролі. Р. Шиндлер (R. Schindler, 1957) описав чотири групові
ролі, що найчастіше зустрічаються. Альфа – лідер, який імпонує групі, спонукає її до
активності, складає програму, направляє, надає їй впевненість і рішучість. Бета – експерт,
котрий має спеціальні знання, навички, здібності, які потрібні групі або які вона високо
оцінює. Експерт аналізує, розглядає ситуацію з різних боків, його поведінка раціональна,
самокритична, нейтральна, а то і байдужа. Гамма – переважно пасивні члени групи, що
легко пристосовуються, що намагаються зберегти свою анонімність; більшість із них
ототожнюються з альфою. Омега – «останній» член групи, який відстає від колективу через
нездатність, відмінності від інших або страх. Зустрічаються також і інші ролі: противник,
опозиціонер, монополіст, монопольний оратор, мораліст, мученик, улюбленець, блазень,
«козел відпущення», агресор, провокатор, захисник, скиглій, правдолюб, охоронець
демократії.
Лідерство в групі – важлива складова, що тісно пов'язана з проблемами керівництва,
залежності, підпорядкування та суперництва. Ставлення до тренера/фасилітатора, який є
формальним лідером колективу, у різні фази розвитку психотерапевтичної групи може
бути різним і мінливим. Роль неформального лідера в групі також не є стабільною, суперництво, боротьба за владу займають істотне місце в груповому процесі. У взаємовідносинах з лідером учасники проявляють власні амбівалентні тенденції та установки, пов'язані
з проблемами відповідальності, безпеки, самостійності, керівництва, залежності.
4. Групова згуртованість розуміється як привабливість групи для її членів, потреба
участі в групі і співробітництво при виконанні спільних завдань, як взаємне тяжіння індивідів
один до одного. Групова згуртованість є необхідною умовою дієвості та ефективності
групової роботи. Кратохвил вказує, що груповій згуртованості сприяють: задоволення
особистих потреб членів групи, як актуальних, так і потенційних; цілі всієї групи, які
полягають у згоді з індивідуальними потребами; вигоди, які з цього членства випливають;
очікування безсумнівної користі; різного роду симпатії між учасниками групи, їхнє взаємне
тяжіння; вмотивованість членів групи; дружня, приваблива атмосфера; престиж групи;
вплив групової діяльності, суперництво з іншими групами.
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5. Групова напруга виникає у зв'язку з розбіжністю очікувань учасників групи з
реальною груповою ситуацією, розбіжністю їхніх особистих прагнень, необхідністю
узгоджувати свої потреби, бажання, позиції, установки з іншими членами групи,
зверненням до болючих проблем і переживань. Напруга може виражатися в агресивності,
злості, роздратуванні, неприйнятті, страху, відчуженні. Однак напруга в групі відіграє і
позитивну роль – як чинник, що стимулює членів групи до активності, до змін.
6. Формування підгруп та їхній вплив на функціонування групи. У групах досить часто
спостерігається тенденція до утворення підгруп. Підгрупи виникають згідно з певними
принципами (віковим, статевим, інтелектуальним тощо), впливаючи на діяльність групи.
Негативний вплив справляє «закритість» підгруп, їхнє небажання обговорювати з усіма
приватні проблеми. Освіта підгруп, їхні цілі, норми, роль у груповому процесі можуть бути
темою продуктивної групової дискусії.
7. Фази розвитку групи визначаються насамперед зміною переважних типів взаємодії і
взаємин між учасниками групи, основним типом групових інтеракцій.
4 ключові етапи групової динаміки
Кожна група проходить у своєму розвитку чотири ключові стадії групової динаміки:
1) стадія знайомства;
2) стадія розподілу внутрішньогрупових ролей;
3) стадія стійкої роботи групи;
4) стадія завершення роботи групи.
Кожна стадія групової динаміки має свої особливості, свої яскраво виражені риси,
маркери. І на кожній із цих стадій є конкретні дії тренера, які здатні посилити, поліпшити
результат тренінгу. А є помилкові дії тренера, які можуть гальмувати роботу групи,
приводити до «застрявання» на тій чи іншій стадії.
Під груповою згуртованістю (інтеграцією) розуміється один з базових процесів
групової динаміки, що характеризує ступінь прихильності до групи її членів. Вона є
результуючою дією сил, які впливають на членів групи, спонукаючи їх залишатися в групі й
за всяку ціну зберігати її. Динамічною характеристикою, протилежною груповій
згуртованості, є групова напруга.
Групова напруга (диференціація) розуміється як наслідок суперечності між
особистими інтересами і жорстко детермінованою необхідністю мати на увазі потреби
інших членів групи і групи в цілому, а також дотримуватися групових норм і групових
традицій. Вона також пов'язана з внутрішньою напругою кожного індивіда, що є наслідком
підсвідомих потягів, потреб і досвідом попереднього розвитку особистості. Практично в
кожній групі на всіх етапах її життєвого циклу діють фактори, що підсилюють як
згуртованість, так і напругу.
Основними факторами, що «підживлюють» групову згуртованість, є: задоволення
особистих потреб учасників, як актуальних, так і потенційних; симпатія між членами групи;
прагнення до членства, включаючи зусилля, докладені до потрапляння в групу; комфортна
атмосфера усередині групи; престиж групи; групова діяльність; суперництво з іншою
групою; наявність зовнішнього тиску чи загрози; наявність у групі девіанта; певна і
підтримувана структура неформальної влади в групі, її кооперація і сумісність з офіційною
владною ієрархією (всередині і зовні групи).
З другого боку, до чинників, що «підживлюють» групову напругу, зазвичай відносять:
агресивну поведінку членів групи; деструктивні способи комунікації (подвійні послання,
підтексти тощо); неадекватну поведінку лідера; відсутність ясно сформульованої мети;
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дефіцит ресурсів (некомпетентність); дефіцит інформації (невідомість і невизначеність);
невизначеність і слабку легітимність розподілу неформальних владних повноважень у
групі; конкуренцію між сформованою структурою неформальної влади в групі і офіційною
владною ієрархією (всередині і зовні групи).
Легко помітити, що, хоча фактори, що підсилюють групову згуртованість і групову
напругу, не перебувають у прямому і безпосередньому взаємозв'язку, посилення одних
призводить до зниження впливу інших і навпаки. При цьому, виконуючи завдання
підвищення групової згуртованості, практичний соціальний психолог зобов'язаний брати до
уваги те, що наявність групового напруження – це необхідна умова динаміки розвитку
групи. Повне домінування факторів згуртованості неминуче призводить до стагнації. При
критично низькому рівні напруженості учасники «можуть створити з групи своєрідний оазис,
протиставляючи зовнішній навколишній дійсності».
«Згуртованість і напруга, власне кажучи, не є протилежними термінами і поняттями.
Протилежність згуртованості – це відсутність згуртованості; напрузі – розслаблення,
розрядка, розкутість. У груповій динаміці, проте, їх можна розглядати як сили, що діють
одна проти одної. При цьому вони мають важливе позитивне значення, якщо перебувають
у динамічній рівновазі».
Однак ця формула потребує суттєвого уточнення. З точки зору ефективного функціонування важливий не тільки динамічний баланс між згуртованістю і напругою, а й рівень
цієї рівноваги. Якщо згуртованість і напруга однаково низькі, то група буде існувати як формальне і недієздатне співтовариство. Класичним прикладом такого роду були чимало «первинних комсомольських осередків» в радянських школах та інститутах, які збиралися раз на
рік для чергових перевиборів «активу». Для повноцінного розвитку та ефективного
вирішення змістовних проблем баланс згуртованості і напруги в групі необхідно підтримувати на досить високому рівні.
Крім того, співвідношення «інтеграція – диференціація» саме по собі є хоча й багато в
чому визначальним, але явно недостатнім критерієм для оцінки рівня групового розвитку.
Справді обґрунтований висновок такого роду можна зробити, ввівши ще як мінімум одну
змінну, наприклад, «просоціальна асоціальність».
З точки зору теорії групової динаміки розвиток групи являє собою послідовність ряду
універсальних стадій, що характеризуються сконцентрованістю на певних динамічних
процесах.
У сучасній соціальній психології зазвичай виділяється п'ять таких стадій: формування,
вагання і конфлікт, прийняття відповідальності та укладення угоди, досягнення та
звершення, завершення.
Перша динамічна стадія характеризується зазвичай переважанням згуртованості над
напругою (в іншому разі група, швидше за все, просто не «відбудеться») і сконцентрованістю учасників на конкретизації цілей спільної діяльності. При цьому паралельно
відбувається процес формування первинної неформальної структури групи. Цілком
очевидно, що в кожному конкретному випадку така структура буде відрізнятися певною
своєрідністю. Разом з тим вона з достатньою підставою може бути зведена до
універсальної тричленної формули: «герой – антигерой – електорат».
Практично в будь-якій групі на першій динамічній стадії дуже швидко виділяється неформальний лідер. Як правило, таке «призначення» значною мірою є результатом дії механізму проективної ідентифікації, тобто неформальним лідером виявляється людина, яка
в чомусь відповідає несвідомим архаїчним образам «ідеального героя» в уявленні
більшості членів групи.
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Точно таким же чином, але вже внаслідок негативних проекцій, визначається «антигерой», часто званий у роботах із групової динаміки «козлом відпущення». При цьому необхідно враховувати, що так само, як багато людей свідомо прагнуть у лідери і відповідним
чином вибудовують свою поведінку, нерідко зустрічаються індивіди, що свідомо провокують
негативне до себе ставлення. Таким чином вони намагаються дістати специфічні, але
цілком реальні психологічні «бонуси», пов'язані зі становищем «принижених і ображених».
Ці три ролі – лідер – або «герой», антигерой, або «козел відпущення» – і, нарешті,
«елек-торат», або основна маса учасників, яка, власне, і виробляє ці неформальні
призначення (у вітчизняній традиції вони зазвичай позначаються як середньостатусні
члени групи) є базовими соціально-психологічними ролями, що взаємодіють у будь-якій
групі на першій стадії її функціонування.
Друга стадія групового розвитку характеризується різким зміщенням динамічного
балансу «згуртованість – напруга» у бік останнього і сконцентрованістю учасників на міжособистісних стосунках. Це пов'язано насамперед з тим, що в процесі реальної взаємодії
відбувається поступове руйнування «фантомів», пов'язаних з розподілом базових ролей
на першому етапі. Іншими словами, реальним підґрунтям численних міжособистісних
конфліктів, що виникають на цій стадії, як правило, є питання про владу і місце кожного
учасника в неформальній груповій ієрархії.
У таких умовах критичною помилкою соціального психолога є намагання налаштовувати людей на співпрацю через апеляцію до почуття відповідальності і використання
технік посилення групової згуртованості. Найбільш доцільними в цій ситуації є дії,
спрямовані на переведення конфлікту у відкриті форми, з подальшою роботою з його
вирішення. У результаті на зміну концентрації на справжніх і уявних суперечностях
приходить розуміння того, що між учасниками і підгрупами, що склалися, є реальні
відмінності і водночас є потреба у взаємодії. У зв'язку з цим актуалізується предметне
завдання створення механізму спільної діяльності, що враховує індивідуальні особливості
кожного члена команди. У логіці виконання цього завдання приходить усвідомлення
проблем, пов'язаних зі сформованою неформальною структурою групи і необхідністю
перерозподілу впливу й влади в групі на більш раціональних і легітимних засадах, ніж це
було на попередній стадії групового розвитку.
Третя динамічна стадія характеризується балансом згуртованості й напруженості на
досить високому рівні і сконцентрованістю учасників на нормуванні діяльності групи. На цій
стадії фактично заново формується інтрагрупова структура вже на раціональних і чітко
усвідомлених усіма членами спільноти підставах. При цьому, як правило, відбувається
фактична інтеграція формальної і неформальної влади в групі. Крім того, формулюються
чіткі норми, що регламентують внутрішньогрупову взаємодію, персональну відповідальність за дотримання яких бере на себе кожен з членів групи.
На четвертій стадії групового розвитку згуртованість переважає над напругою, але
остання зберігається на досить високому рівні. Група на цій стадії сконцентрована на
виконанні предметних завдань, орієнтованих на досягнення спільної мети. Важливо
розуміти, що ця стадія життєвого циклу групи жодною мірою не є безконфліктною. Інша
справа, що конфлікти мають тут переважно особистісний характер і, як правило, пов'язані з
розходженням у підходах до виконання спільного завдання.
П'ята, завершальна стадія характеризується поступовим зниженням рівня балансу
«згуртованість – напруга» і сконцентрованістю на «здоблювальних роботах», пов'язаних
із спільною метою, а також на ритуальних і емоційних аспектах завершення життєвого
циклу групи.
Культура добросусідства
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Деякі технології роботи з групою
Світове кафе (World Cafe)
Авторами методу є Х. Браун і Д. Ісаакс [Brown, Isaacs, 2005].
Мета. Метод ідеально підходить, коли необхідно зібрати інформацію, організувати
обмін думками великої кількості людей з важливих для організації або спільноти питань і
проблем; вивчити можливості для подальших дій і прийняття рішень.
Учасники процесу. Спонсор кафе (людина або група, зацікавлені в проведенні),
«господар кафе» (фасилітатор або група, що допомагають керувати процесом), команда
дизайну (допомагає організувати і провести захід), учасники.
Огляд процесу. Метод вимагає мінімальної підготовки – визначення теми і питань для
обговорення, але цей етап є найважливішим і визначає успіх усього заходу. Запрошенням
учасників, організацією простору для проведення кафе займається група дизайну.
Захід:
Початок. Поділ учасників на групи, формулювання обговорюваних питань, пояснення
правил роботи кафе, призначення «господаря столу».
Основна частина. Кілька (мінімум 3–4) раундів бесід з переходом за різні столики.
Розподіл учасників показано на мал. 1. «Господарі» залишаються за своїм столиком. Решта
учасників переходять за інші столики. Завдання «господарів столу» – знайомити нових
учасників обговорення з результатами попередньої роботи групи і фіксувати нові ідеї.
Завершення. Повернення учасників за свій столик, узагальнення ідей «господарями
столу»; створення галереї ідей, консолідація та кластеризація основних ідей.

1-й раунд

2-й та наступний раунди

Останній раунд
Мал.1. Розподіл учасників за столиками в процесі проведення «Світового кафе»

Приклади проектів
І. Бастен (Yvon Bastein), президент і генеральний директор канадського підрозділу
Sanofi-Sintelabo, так оцінив результати регулярного застосування цього методу фасилітації
в компанії: «За останні кілька років ми дуже швидко росли і розвивалися, наші показники
подвоїлися. Ми перевершили очікування корпорації. Я не можу сказати, що це прямий
результат наших розмов у кафе або результат інших речей, які ми також робили і які також
з’явилися завдяки обговоренням у кафе. Але я хочу підкреслити, що «Світове кафе» було
унікальним досвідом, оскільки я виявив, що це єдиний процес, який послідовно пов'язує
інтелект та емоції в контексті бізнесу. А це є ключовою стратегічною перевагою» [Brown,
Isaacs, 2005, p. 32].
Батьківські збори по-новому
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Пошук майбутнього (Future Search)
Авторами методу є М. Вейсборд і С. Дженофф, американські психологи та
консультанти [Weisbord, 1992a].
Мета. Метод використовується, коли різним зацікавленим групам (компаніям,
співтовариствам) необхідно знайти спільну основу для майбутнього співробітництва,
виробити загальну картину майбутнього.
Учасники процесу. Спонсор (людина або група, зацікавлені в проведенні). Організаційний комітет – включає основних учасників, які спільно з фасилітатором вибирають тему,
розробляють програму, підбирають учасників; вибирає місце проведення та забезпечує
логістику заходу. Фасилітатор – крім підготовки заходу, управляє ходом конференції:
повідомляє завдання, стежить за часом, динамікою процесу. Учасники – як правило,
представники різних груп, зацікавлених у виробленні єдиного бачення майбутнього і в
пошуку загальних підстав для спільних дій.
Огляд процесу. Метод вимагає ретельної підготовки – визначення теми, підготовки
роздаткового матеріалу із завданнями і робочими листами для змішаних і цільових груп.
Запрошенням обраних учасників, організацією простору для проведення конференції та
підготовкою матеріалів займається організаційний комітет під керівництвом фасилітатора.
Конференція:
1. Погляд на минуле – розігрів учасників, обговорення тенденцій, які впливали на групи
в минулому.
2. Погляд на дійсність – створення загальногрупової «карти свідомості» тенденцій, які
впливають на групу або досліджувану проблему в сьогоденні.
3. Погляд на майбутнє – створення ідеальних сценаріїв майбутнього.
4. Виявлення загальних основ – формування сценаріїв спільного майбутнього.
5. Планування дій – складання конкретних планів.
Приклади проектів
Конференція «Пошук майбутнього» була проведена для однієї із середніх шкіл міста
Сакраменто в Каліфорнії. У ній взяли участь 50 осіб. Учасниками стали вчителі, учні, адміністрація, представники районних управлінських структур, бізнесу, вищої освіти, члени
шкільної ради, обслуговуючий персонал школи та батьки. Найважливішим результатом
конференції стало позитивне зрушення у відносинах між учителями, адміністрацією, батьками, учнями та представниками бізнесу. Вони перестали відчувати себе ізольованими й
відчуженими учасниками спільноти. Учні побачили вчителів з іншого боку. Батьки усвідомили ті проблеми, з якими стикається школа, і дії, які необхідно зробити, щоб їх подолати, і
те, чим школа може насправді пишатися. Представники бізнесу побачили можливості для
налагодження партнерських відносин та надання допомоги школі. Було вироблено спільне,
підтримане всіма учасниками бачення майбутнього школи, розроблено короткостроковий
план дій [Bailey, Dupre, 1992].
Конференція «Пошук» (Search Conference)
Авторами методу є Ф. Емері, Е. Тріст, а також М. Емері – австралійські й
американський (Ерік Тріст) психологи та консультанти [Emery, Purser, 1996].
В основі методу лежить теорія відкритих систем: щоб зберігати життєздатність,
організація повинна постійно відстежувати важливі для середовища зміни, які можуть
впливати на її життєздатність, і активно адаптуватися в результаті одержуваної інформації
таким чином, щоб теж вплинути на середовище.
Культура добросусідства
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Мета. Метод використовується для проведення ефективних сесій стратегічного
планування в компанії або співтоваристві.
Учасники процесу. Спонсор (людина або група, зацікавлені в проведенні) – визначає
мету конференції. Група підготовки і планування (2–3 людини з боку замовника) – основні
учасники, які спільно з менеджером «Конференції “Пошук” (далі – менеджер КП)
визначають процес вибору учасників, організовують навчальні сесії, забезпечують
логістику заходу. Менеджер КП (фасилітатор) – крім розробки дизайну заходу, управляє
процесом конференції: повідомляє завдання, стежить за часом, динамікою процесу.
Учасники – внутрішні й зовнішні представники системи.
Огляд процесу. Метод вимагає ретельної підготовки. На першій планувальній сесії
спонсор та інші відповідальні й зацікавлені особи визначають тему і межі системи. Це
необхідний крок для того, щоб потім визначити внутрішніх і зовнішніх щодо системи
учасників. Спочатку визначаються географічні кордони, потім – функціональні. Наприклад,
якщо конференція присвячена питанню розробки планів і забезпечення ресурсами для
економічного відродження території, то, виходячи з цієї мети, спочатку визначаються
географічні (територіальні) межі системи. Функціональним кордоном у цьому випадку буде
економічна сфера діяльності: як внутрішні учасникі системи сюди увійдуть лише
представники з організацій, що відіграють значну роль в економічному відродженні. На
конференцію можуть також запрошуватися зовнішні щодо системи учасники, які можуть
впливати на процес планування або зробити значний внесок у майбутні зміни всередині
системи. Наприклад, повертаючись до вищезгаданого прикладу, як зовнішні щодо системи
учасників, що відіграють значну роль у майбутніх змінах, виступатимуть ключові політичні
фігури, представники міської та федеральної адміністрації. Потім обираються безпосередні учасники конференції. Залежно від того, проводиться конференція для спільноти
чи для організації, використовується кілька систем відбору учасників. Якщо конференція
проводиться для компанії, використовується прямий спосіб підбору. Якщо конференція
проводиться для спільноти, автори рекомендують спеціальні процедури: систему
рекомендацій спільноти, лотерею, пряму участь. Усі учасники повинні бути ретельно
проінформовані про цілі та завдання конференції й чітко розуміти, чому вони були обрані,
що їм належить робити в рамках заходу.
Конференція:
Фаза 1. Аналіз середовища. Дослідження найважливіших змін середовища. Виявлення найбільш бажаного і можливого майбутнього середовища.
Фаза 2. Аналіз системи. Аналіз історичних подій і сил, що формують організацію або
співтовариство, того, як організації/співтовариства необхідно змінитися, щоб відповідати
майбутнім змінам середовища. Вироблення стратегічних цілей.
Фаза 3. Інтеграція системи і середовища – планування. Розробка планів із досягнення
намічених стратегічних цілей.
Впровадження. Менеджер КП не бере участі в процесі впровадження розроблених
планів і не курує ці процеси. До кінця конференції учасники спільноти або організації повинні перетворитися у самоврядну(-і) групу(-и) з високим рівнем довіри, готову(-і) до втілення
в життя розроблених планів. Менеджер КП відповідає за навчання спонсорів того, як
необхідно організувати учасників спільноти /компанії для успішного впровадження планів.
Приклади проектів
За період з 1970 по 1982 р. Ф. і М. Емері провели в Австралії близько 400 «Конференцій “Пошук”. Масштаб обговорюваних питань був дуже широкий – від державних, націоБатьківські збори по-новому
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нальних, галузевих до окремих спільнот й організацій. Спектр їхньої тематики ілюструють
назви деяких конференцій: «Майбутнє індустріальних відносин в Австралії», «Телекомунікації-2000», «Політика департаменту навколишнього середовища», «Майбутнє м. Гунгаліна», «Робочі місця в Австралії» [Emery, 1992]. У 1977 р. у Норвегії пройшла «Конференція
“Пошук” під назвою «Майбутнє нафти і газу Північного моря». У кінці 70-х років «Конференції “Пошук” також пройшли в Індії, у Франції. У 1995 р. Емері допомогли організувати
конференцію «Університет XXI сторіччя» у Туреччині [Emery, Purser, 1996].
Технологія відкритого простору (Open Space Technology)
Автором методу є Х. Оуен [Оуен, 2008].
В основі методу 4 простих принципи і 1 закон.
Принципи:
1. Хто б не прийшов – це ті люди, які потрібні.
2. Що б не сталося – це єдине, що може статися.
3. Коли б це не почалося – це правильний час.
4. Коли це закінчиться – тоді й закінчиться.
Закон: якщо ви виявите, що опинилися в ситуаціях, де ви не можете чогось навчитися
або зробити який-небудь внесок, ви відповідальні за те, щоб перейти в інше місце,
наприклад в іншу групу.
Мета. Метод використовується в тому випадку, якщо: в організації є реальна бізнеспроблема, що справді хвилює людей; проблема складна, і ніхто не знає, як до неї підійти;
група, яка потрібна для вирішення проблеми, дуже різнорідна за складом; обговорювана
проблема пов'язана з конфліктами; питання треба вирішити терміново.
Учасники процесу. Спонсор (людина або група, зацікавлені в проведенні) – визначає
тему заходу. Фасилітатор – допомагає спонсору сформулювати тему, запустити роботу
самоорганізованих підгруп, стежить за тим, щоб в учасників була можливість зафіксувати
звіт про роботу своєї підгрупи (найкраще за допомогою комп'ютерів) і щоб звіт був вчасно
доступний всім учасникам групи, проводить завершення процесу. Учасники – всі особи,
зацікавлені в обговоренні. Участь у заході є лише добровільною.
Огляд процесу. Метод не вимагає тривалої підготовки. Одним з основних моментів у
підготовці є визначення теми. Формулювання повинне звучати привабливо й цікаво, оскільки
назва теми є центральним механізмом, що запускає проведення дискусії і надихає учасників.
Захід:
1. Початок роботи – привітання та представлення учасників; оголошення теми; концентрація уваги на самостійному створенні плану і змісту роботи; опис процесу; формування дошки оголошень; відкриття «сільського ринку».
2. Основна частина:
џ робота самоорганізованих груп;
џ підготовка звітів;
џ знайомство зі звітами й розстановка пріоритетів;
џ конвергенція;
џ зустрічі з планування дій.
3. Завершення – техніка «говорить паличка».
Приклади проектів.
Нова управлінська команда, яка була створена в результаті злиття декількох корпорацій, з великим успіхом використовувала «Технологію відкритого простору» для формуКультура добросусідства
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вання нової організаційної структури, взаємостосунків зі звітності та процедур управління
виробництвом. Метод «Технологія відкритого простору» був використаний у процесі підготовки Олімпійського села до Олімпіади-1996 в Атланті. «Перед колективом компанії AT&T,
яка займалася плануванням Олімпійського села, стояло нездійсненне на перший погляд
завдання: у найкоротші терміни змінити план головного павільйону, який розроблявся
протягом 10 місяців, таким чином, щоб він вміщав у 15 разів більше відвідувачів, ніж
планувалося спочатку. За два дні роботи у «відкритому просторі», де спонтанні думки
народжували рішення, де консультант із безпеки дістає можливість вільно обговорювати
застосування лазерних установок з метою забезпечення безпеки з фахівцем з освітлення
концертів, де всі глибоко зацікавлені в продуктивності дискусій, був створений кістяк
необхідного учасникам плану» [Досвід... 2006].
Позиції, інтереси та основні потреби
Якщо основним питанням у конфлікті є питання істини, то часто ми діємо, вважаючи,
що одна сторона права, а інша помиляється. Але лише деякі конфлікти належать до цього
типу. У більшості випадків першопричиною конфлікту є не питання достовірності, а утиск
бажань, інтересів чи потреб.
Інтереси і потреби не завжди можна визначити відразу. Часто вони бувають приховані
і не усвідомлюються навіть самими учасниками. Це схоже на айсберг, основна частина
якого міститься під водою і недоступна для спостереження.
Позиції (вимоги, ЩО люди
кажуть, чого вони хочуть)

Інтереси, потреби
(ЧОМУ люди хочуть
того, про що
заявляють)
Мал. 2. Схема «Айсберг»

ПОТРЕБИ
те, що у нас
повинно бути
ІНТЕРЕСИ
те, що нам
насправді потрібно
ПОЗИЦІЇ
те, що ми декларуємо,
чого вимагаємо

Мал. 3. Схема «Цибулина»
Батьківські збори по-новому
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Позиції – це те, що люди говорять, чого вони хочуть. Зазвичай це одна з можливостей
задоволення своїх інтересів і основних потреб.
Інтереси – це причини, з яких люди говорять те, що вони говорять, чого хочуть. Це те,
що люди відчувають, що їм потрібно. Найкращий спосіб з'ясувати інтереси людей – запитати їх, чому вони хочуть те, що, як вони кажуть, вони хочуть. Крім очевидних інтересів, у людей, що перебувають у конфлікті, є також приховані інтереси. Вони часто пов'язані з основними емоціями, такими як потреба в любові, в безпеці, в приналежності, потреба контролювати своє життя і т. д. Вони називаються основними потребами. Ці потреби є у всіх.
Основні потреби стосуються основних емоційних потреб, таких як потреба бути
коханим, потреба почувати себе в безпеці, потреба відчувати, що контролюєш своє життя,
потреба належати комусь. Ці потреби є у всіх.
Ключ до успіху – переключити дискусію від позицій до інтересів сторін. Запитати
учасників: НАВІЩО?
Шаблон для виконання
Валентина хоче отримати роботу, щоб мати більше грошей на витрати. Її мати не
хоче, щоб дочка йшла працювати, оскільки вважає, що та повинна віддавати всі сили
заняттям у школі.
Позиція Валентини
Позиція матері
Інтерес Валентини
Інтерес матері
Потреби Валентини
Потреби матери
Практичне завдання
Вправа
Прочитайте про нижчеподані конфлікти, визначіть їхніх учасників і запишіть їхні
позиції, інтереси й основні потреби:
Ситуація 1. Мер міста хоче закрити публічну бібліотеку по буднях, тому що в міста
немає грошей, щоб оплачувати її. Занадто дорого коштує оплата персоналу. Проте багато
батьків дітей молодшого віку хочуть, щоб бібліотека залишалася відкритою. Вони вважають, що для їхніх дітей важливо мати доступ до книг протягом дня.
Ситуація 2. Батьки висловили невдоволення класному керівнику своїх дітей щодо
їхнього пізнього повернення додому. Класний керівник провів батьківські збори і пояснив,
що діти затримуються після уроків для прибирання класу, тому що технічний персонал у
школі вимагає окремої матеріальної винагороди за прибирання закріплених класних
кабінетів. Тоді деякі батьки запропонували оплачувати послуги техперсоналу, проте менш
забезпечені не погодилися. Зараз клас не прибирається, класний керівник хоче
відмовитися від класного керівництва, а батьки не можуть дійти згоди.
Ситуація 3. Подруга Люди Світлана запрошує друзів до себе, щоб подивитися фільм
у ніч, коли святкується Хеллоуїн. Фільм починається опівночі. Люда дуже хоче бути разом із
друзями, але її батьки не хочуть, щоб вона так пізно виходила з дому. Вони бояться, що з
нею щось трапиться.
Комунікація і конфлікт
У багатьох випадках гострому розвитку міжособистісного конфлікту (у тому числі представників різних культурних, регіональних груп) можна запобігти або принаймні уповільнити
його, якщо використовувати конструктивні форми комунікації (ефективне слухання,
перифраз, Я-висловлювання тощо), звертати увагу на міжкультурну складову спілкування.
Культура добросусідства
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Ефективне слухання
Що дає людям ефективне слухання?
џ відчути, що їх почули і зрозуміли повною мірою;
џ почути ніби з боку, з повторення, що ж ви сказали, і краще зрозуміти самих себе.
Уміння слухати є необхідною передумовою для того, щоб говорити інтелігентно. Той,
хто вміє добре слухати, той уміє ще краще говорити.
Як навчитися бути гарним слухачем?
Чути і слухати – не одне і те ж:
џ чути – означає, що ваші вуха вловлюють звуки, слова і пропозиції.
џ слухати – це здатність розподіляти за категоріями й обробляти всю ту інформацію,
яку ви чуєте, і робити висновки.
Залежно від використовуваних прийомів слухання можна виділити кілька його видів:
Уважне, зосереджене слухання, майже без власних мовних реакцій, без оцінок
сказаного або міркування з приводу бесіди передбачає невтручання в хід думки
співрозмовника і мінімізацію відповідей. Такий вид слухання може бути виражений за
допомогою нейтральних найпростіших фраз, що дозволяють висловити схвалення, інтерес
і розуміння, наприклад:
џ Так?..
џ Це цікаво...
џ Розумію...
џ Чи можна детальніше?..
Невербальними (немовними) засобами можуть бути кивок або нахил голови,
наближення до співрозмовника та інші прояви підтримки і бажання слухати далі. Подібні
нейтральні реакції є такими, що «відкривають», знімають напругу, надихають мовця,
стимулюють його до висловлення. Це набагато ефективніше, ніж просте мовчання, яке
наш партнер може сприйняти за незацікавленість або незгоду.
Якщо співрозмовник перебуває в збудженому, схвильованому стані, то йому можна
допомогти висловитися такими фразами:
џ Вас що-небудь турбує?
џ Ви чимось стривожені?
џ Щось сталося?
Подібні стимулюючі висловлювання особливо корисні в тих випадках, коли наш
співрозмовник:
џ горить бажанням висловити своє ставлення або свою точку зору щодо чого-небудь;
џ хоче обговорити наболілі питання, відчуває себе скривдженим, відчуває розчарування, обурення тощо;
џ відчуває труднощі у вираженні своїх турбот і проблем;
џ стримує емоції, не наважується висловитися через острах зіпсувати відносини або
мати неприємності.
Подібний вид слухання незамінний для з'ясування того, що ховається за скаргою або
пропозиціями, висловленими партнером, особливо в емоційно напружених ситуаціях.
Більшість людей набагато більше схильні говорити, ніж слухати. Це часто призводить
до незадоволеності спілкуванням, до помилкових висновків, до висловлення не того, що
цікавить партнера, до відповідей на ті питання, яких не ставили, і до ігнорування справді
важливих моментів. Такий вид слухання відкриває шлях до взаєморозуміння, усуваючи
непотрібні втручання в розмову і суб'єктивні зауваження.
Батьківські збори по-новому
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Якщо у вас є прагнення дати співрозмовнику відчуття вашого співпереживання, вловити емоційне забарвлення і значення його проблем, ви встановлюєте довіру зі співрозмовником. А довіра виникає тоді, коли співрозмовник відчуває щирий інтерес до себе як до
людини, а не просто як до виконавця ділової, службової або іншої ролі.
Існують ситуації, коли подібного вираження слухання буває недостатньо для
повноцінного спілкування і розуміння співрозмовника. Сюди можна віднести такі випадки:
џ У партнера немає бажання говорити чи він відчуває труднощі в підборі слів для
формулювання своєї проблеми.
џ Ми багато в чому не згодні з партнером, а наша готовність слухати розуміється ним
як співчуття і згода. Це може призвести до здивування, обурення і конфлікту, коли
з'ясується справжній стан справ. У такому випадку краще відразу дати йому зрозуміти наше
ставлення до сказаного.
џ Партнер чекає від нас активної участі, поради, керівництва до дії. У такій ситуації
слухання нерефлексування може бути сприйняте як несхвалення і байдужість.
џ Ми явно через силу дотримуємося позиції нерефлексивного слухача чи це просто
суперечить нашим інтересам. Наприклад, занадто балакучий співбесідник зловживає
нашим терпінням. Варто пам'ятати, що страждалець не може слухати по-справжньому
уважно, у такій ситуації спілкування стає формальним і неефективним.
У подібних випадках більш ефективне застосування інших методів слухання – технік
активного слухання.
Відпрацювання техніки перефразу. Приклади текстів
Вона завжди висить на телефоні та цілими днями балакає незрозуміло з ким. Замість
того, щоб виконувати свої прямі обов'язки. А потім ми дивуємося, чого це половина
співробітників не може вчасно отримати необхідну їм інформацію щодо проекту!
Якби вони повели себе в той момент як порядні люди, то нам би не довелося потім
червоніти перед замовниками. І ми здали б звіти вчасно, а не стирчали б в офісі ще тиждень
до вечора.
Чому я маю виправляти помилки цієї малолітньої дурепи, яка тільки й думає, як би
звалити з роботи чимскоріш до свого коханця. А потім вона ще дивується, чого це її на
роботі ніхто не любить!
До речі, коли він так говорить, ми одразу розуміємо, на чиєму він боці. І тоді зникає
бідь-яке бажання з ним розмовляти. Про що там говорити? Якщо одразу ясно все, що вони
можуть сказати!
Ну звичайно! Це вони сьогодні такі білі та пухнасті. А тільки-но ситуація зміниться,
одразу ж або провокувати почнуть, або свиню підкладуть. Всі вони однакові! Знаю я їх!
Як я можу з ним щось вирішувати, після того як він мені таке сказав! Я й так вже третій
день на ліках, а мене досі від обурення аж трусить!!!

Культура добросусідства

Гущина Н. І. ОСОБЛИВОСТІ ДОРОСЛОГО, ЯКИЙ НАВЧАЄТЬСЯ. ТРЕНЕРСЬКА ЕТИКА

37

Гущина Наталія Іванівна,
м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ДОРОСЛОГО,
ЯКИЙ НАВЧАЄТЬСЯ.
ТРЕНЕРСЬКА ЕТИКА
Як вчаться дорослі:
џ націлені на те, щоб використати здобуті знання з різних дисциплін для вирішення

наявної проблеми;
џ найчастіше вчаться епізодично (почергово з періодами роботи/відпочинку);
џ схильні вчитися через процес спроб та помилок. Часто використовують знання та
попередній досвід, а також випробовують кілька можливих рішень;
џ як і діти, можуть навчитися через імітацію;
џ нова інформація поєднується із вже існуючими знаннями та досвідом. На пам'ять
дорослі менше покладаються.
(За Аленом Роджерсом (А. Rogers))
5 психологічних особливостей навчання дорослого:
1) має великий запас життєвого, соціального і професійного досвіду, покладаючись на
який оцінює кожну ситуацію;
2) позиціонує себе як самостійного і незалежного індивіда, тому намагання
маніпулювати його думкою будуть сприйматися негативно;
3) сприйняття дорослих людей часто супроводжується емоційною оцінкою інформації;
4) відчуває потребу у невідкладному застосуванні здобутих знань на практиці або ж
отримує моральне задоволення від самого процесу навчання;
5) часто мотивація до знань має просте практичне пояснення: людина хоче за
допомогою навчання вирішити життєві проблеми (просування у кар'єрі, потреба у
спілкуванні тощо).
Хто навчає дорослих
Фасилітатор (від лат. facilitat – сприяти, полегшувати) – це людина, відповідальна за
групову комунікацію, цілі і зміст зустрічі. Фасилітатор сприяє комфортній атмосфері і
плідності контенту, підтримує позитивну групову динаміку для досягнення цієї мети в
процесі дискусії. Його завдання – стимулювати обмін інформацією всередині групи,
допомагати процесу групового обговорення, спрямовувати цей процес у потрібне русло.
Модератор (від лат. moderatio – контролювати, регулювати) – людина, яка контролює
хід дискусії або дебатів, забезпечує дотримання регламенту і правил дискусії.
Ментор (від англ. mentor – наставник, керівник, вихователь) – людина, що володіє
практичним досвідом і передає свої знання з метою розвитку учасника. Ментор – структура,
що підтримує. Його основне завдання – спрямовувати та надихати учасника, але не давати
готових рішень.
Експерт (від англ. expert – досвідчений, кваліфікований, вправний; майстер, знавець,
фахівець) – людина, що володіє вузькоспеціалізованими знаннями та запрошена для
отримання кваліфікованого висновку або суджень з аналізованої теми.
Коуч (від англ. coach – інструктор, репетитор) – людина, яка не дає порад і прямих рекомендацій, а шукає рішення спільно з учасником. Коуч не обов'язково має необхідний досБатьківські збори по-новому
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від у темі, не зобов'язаний володіти експертними знаннями. Взаємодія передбачає досягнення певної мети, нові, позитивно сформульовані результати за рахунок обговорень, питань
і створення планів дій.
Тренер (від англ. train – навчати, тренувати, готувати, натаскувати, привчати) – людина,
в зоні відповідальності якої є тренування певних навичок учасників, розвиток нових умінь. Його
основне завдання – сформувати нові патерни поведінки, способу мислення тощо, створити
умови для саморозкриття учасників і самостійного пошуку ними способів вирішення проблем.
Які ж знання, вміння та навички необхідні тренеру для якісного виконання роботи?
џ концентрація на учасниках, бажання і здатність принести їм користь;
џ відкритість до відмінних від власних поглядів і суджень;
џ гнучкість і терпимість;
џ емпатійність, сприйнятливість, здатність створювати атмосферу емоційного комфорту;
џ автентичність поведінки, тобто здатність виявляти в групі справжні емоції та переживання;
џ ентузіазм і оптимізм, віра в спроможність учасників групи до зміни і розвитку;
џ урівноваженість, високий рівень саморегуляції;
џ упевненість у собі, позитивне самосприйняття, адекватна самооцінка, усвідомлення

власних конфліктних сфер, потреб, мотивів;
џ багата уява, інтуїція;
џ високий рівень інтелекту;
џ базові професійні знання: складання програми семінару, особливості роботи з різними типами учасників, знання методів та інструментів для роботи з темою, розвиток
компетенцій учасників, уміння давати і приймати зворотний зв'язок тощо;
џ навички публічного виступу;
џ навички управління груповою динамікою;
џ уміння структурувати інформацію.
Етика тренера:
џ антидискримінація;
џ безпека;
џ компетентність;
џ цінності: цілісність, справедливість і повага.

Саморозвиток тренера, відбувається тоді, коли залишається звична зона комфорту.

Зона розвитку
Зона
комфорту
Зона стресу

Культура добросусідства
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Теорія компетенцій
Видокремлюють чотири основні етапи навчання:
I етап – не вміємо керувати своїм голосом і навіть не задумуємося про це; II етап – усвідомлюємо, що не володіємо своїм голосом; III етап – навчаємося різних технік володіння
голосом; IV етап – вправно володіємо своїм голосом і не задумуємося, як це робимо.
IV етап
Неусвідомлена компетентність
інтерналізація знань,
виникнення звички

III етап
Усвідомлена компетентність
людина вчиться, набуває усвідомленого
ставлення до своїх нових знань і умінь

I етап
Неусвідомлена некомпетентність
людина некомпетентна
і не усвідомлює цього

II етап
Усвідомлена некомпетентність
людина усвідомлює, що чогось
не знає або не вміє

Таблиця самодіагностики тренера
Компетенції

Бали (1–3)Рекомендації

Знання, вміння, навички, важливі для успішної роботи тренера:
концентрація на учасниках, бажання і здатність принести їм
користь
відкритість до відмінних від власних поглядів і суджень
гнучкість і терпимість
емпатійність, сприйнятливість, здатність створювати
атмосферу емоційного комфорту
автентичність поведінки, тобто здатність виявляти в групі
справжні емоції та переживання
ентузіазм і оптимізм, віра в спроможність учасників групи до
зміни і розвитку
урівноваженість, високий рівень саморегуляції
упевненість у собі, позитивне самосприйняття, адекватна
самооцінка
усвідомлення власних конфліктних сфер, потреб,
мотивів
багата уява, інтуїція
високий рівень інтелекту
Базові професійні знання:
складання програми семінару
знання методів та інструментів для роботи з темою
розвиток компетенцій учасників, уміння давати і приймати
зворотний зв'язок
Батьківські збори по-новому
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Гущина Наталія Іванівна,
м. Київ

Організація заходу
Приміщення. Контроль приміщення в процесі семінару,
залучення аудиторії до оформлення простору
Роздатковий матеріал. Використання підготованого
роздаткового матеріалу в роботі групи
Тайм-менеджмент. Контроль часу, дотримання регламенту
Інформування учасників про цілі, регламент, вироблення
правил роботи, збір очікувань учасників
Відповідність очікувань учасників програмі семінару
Навички публічного виступу. Мовні характеристики

МАТЕРІАЛИ МАЙСТЕР-КЛАСУ
«ЕЛЕКТРОННІ ЛАЙФХАКИ ТА РЕСУРСИ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ»
Цифрові ресурси для підготовки та проведення батьківських зборів
Назва
Google
Пошук

Чіткість та ясність мови. Існування слів та звуків паразитів
в мові
Розмаїття інтонацій. Використання різної інтонації
за необхідністю
Активне слухання. Використання навичок активного
слухання
Вміння адаптуватися до рівня аудиторії, орієнтація на
потреби учасників
Невербальні прояви
Зоровий контакт. Утримання візуального контакту з групою
Міміка. Відповідність слів та міміки
Жестикуляція. Достатність, просторова вираженість
Позиція. Використання відкритих позицій
Тренерські техніки
Робота з фліпчартом. Дотримання правил роботи з
фліпчартом, використання кольорів тощо
Виконання вправ. Чіткість поданих інструкцій, дотримання
правил виконання вправи
Подача фідбеку. Рівень володіння технікою
Міні-лекції. Використання візуальних матеріалів, оригінальні
підходи подання інформації
Управління динамікою групи. Володіння техніками
активізації уваги групи та контроль розвитку групової
динаміки

Gmail

Google+

Культура добросусідства

Адреса ресурсу
Опис функцій та можливостей використання
Допомога користувачу в пошуку потрібної інформації. www.google.com.ua
Надання потрібної інформації відповідно до пошукових
запитів. Можна налаштувати безпечний пошук, що
відфільтрує результати відвертого характеру. Налаштуйте персоналізований пошук. За допомогою персональних результатів пошуку можна переглядати відповідні поради, фотографії та публікації друзів поруч із
загальними результатами. Персональні результати
пошуку мають позначку, щоб ви знали, що вони стосуються саме вас. Оскільки ці результати особисті та
приватні, потрібно ввійти в обліковий запис Google, щоб
їх переглядати.
#пошук інформації
Для постійного спілкування вчителів, учнів, батьків, ад- www.gmail.com
міністрації. Для індивідуального листування або для
швидкої розсилки на групу батьків. Реєстрація на Gmail
одночасно надає обліковий запис Google з єдиним
доступом до всіх сервісів Google. Також можна використати для реєстрації на інших соціальних сервісах.
За допомогою Gmail можна проводити онлайн
консультацїі батьків.
# комунікація з батьками
Якщо ви зареєструвались на gmail.cоm, то вже маєте https://plus.google.com
доступ до цієї соціальної мережі, додаткова реєстрація
не потрібна. Налаштований профіль може служити як
портфоліо вчителя. Зручна для професійного спілкування та комунікації з батьками, оскільки дозволяє систематизувати інформацію за окремими рубриками, проводити швидкі опитування, дізнаватися думку. Можна
створити запрошення на батьківські збори як на окрему
подію. Якщо ваша школа зареєстрована в Gsuite, то
варто віддати перевагу саме цій соціальній мережі, адже
в ній не буде сторонніх осіб, а будуть учні, батьки і
вчителі лише вашого навчального закладу.
# комунікація з батьками

Батьківські збори по-новому
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Опис функцій та можливостей використання
Facebook Найбільш популярна соціальна мережа для професійного
спілкування українців. Працює через браузер, для смартфона можна завантажити додаток. Потребує реєстрації, можна
використати обліковий запис Google. Надається можливість
створити сторінку або групу. Сторінку можуть бачити всі, її
можуть створювати лише офіційні організації або публічні
особи. Групи можуть бути відкритими та закритими. Для комунікації з батьками краще створити закриту групу. Будь-хто
може знайти закриту групу і переглянути її склад, але бачити дописи можуть лише члени групи. У такій групі можна
ділитися фото, відео, планами, обговорювати проблеми,
робити оголошення, проводити швидкі опитування.
# комунікація з батьками
Назва

Viber

Вlogger

Tagxedo

Адреса ресурсу
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www.viber.com

Blogger – ще один безкоштовний ресурс від Google. Якщо у
вас є обліковий запис Google, то додаткової реєстрації непотрібно. Основним змістом блогу є записи, зображення чи
мультимедіа, що регулярно додаються. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості. Blogger просто
користуватися, сервіс містить вбудований конструктор, а отже, не потребує знань програмування. Цей ресурс надзвичайно популярний серед учителів. У блогах класні керівники
розміщують актуальну інформацію для дітей та батьків: оголошення, розклад уроків, екскурсійні маршрути, фото- та відеозвіти, інформацію до батьківських зборів тощо. Доступ
до блогу також можна налаштувати для всіх або для конкретних людей. Відкриваючи доступ для всіх, не забувайте
про приватність та конфіденційність особистої інформації.
Особливо це стосується публікацій дитячих фотографій. Не
забувайте про безпеку дітей.
# комунікація з батьками

www.blogger.com

Онлайн-сервіс для створення хмари тегів (слів). Не вимагає
реєстрації і дозволяє створювати хмари слів різної форми з
поданої бібліотеки, завантаживши текст або вказавши
посилання на сторінку з потрібним текстом. У налаштуваннях можна змінити колірну схему, параметри тексту, а
також орієнтацію слів у просторі. Кирилиця відображається
коректно. Після створення хмари слів його можна зберегти

www.tagxedo.com

Опис функцій та можливостей використання
собі на комп'ютер у вигляді картинки у форматі jpg або png,
вибравши потрібну якість. До батьківських зборів можна
створити хмару з тематичних слів або зробити хмару слів у
режимі реального часу. Можна використати і для створення
сучасних вітальних листівок.
#візуалізація

Google
Форми

Редактор Google-диску для створення, редагування та запов- www.google.com/forms
нення форм із будь-якого пристрою для збору й упорядкування різноманітних даних. Популярний та простий інструмент
для організації онлайн-опитування, тестування, створення
реєстраційних форм для подій. Миттєвий доступ до результатів опитування, у тому числі й проміжних. Отримання підсумкових діаграм. Відповіді на питання автоматично додаються в Google-таблицю. Вхід через обліковий запис Google.
#cтворення опитувальників та тестів #візуалізація

Google
Фото

Google
Диск

Культура добросусідства

Адреса ресурсу

Назва

www.facebook.com

Viber – це безкоштовний месенджер, який встановлюється
на смартфон та працює через інтернет-підключення. Для
додавання нового контакту достатньо просто ввести телефонний номер. Можна створювати спільні чати до 250 осіб.
Популярний серед українських учителів та батьків для налагодження швидкої взаємодії. Дозволяє робити оголошення,
швидко узгоджувати питання, ділитися фото та відео.
# комунікація з батьками
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Фотосховище для зберігання, редагування, обміну фото та
відео. Автозавантаження та синхронізація фотографій, відео. Автоматичне структурування, легкий обмін із друзями.
Ви самі вирішуєте, хто буде мати доступ до фото: лише ви,
всі, хто має посилання, або лише конкретні люди, наприклад батьки вашого класу. Додаток на мобільних пристроях
дозволяє створити та редагувати відео. Створення спільних
альбомів, слайд-шоу, анімацій та колажів, які можна
продемонструвати на батьківських зборах. Вхід через
обліковий запис Google.
#візуалізація

photos.google.com

Хмарне сховище. Завантаження будь-якого файла з комп'ютера в сховище. Створення документів у браузері без встановлення спеціальних програм: середовище містить редактори для створення та редагування текстових документів, презентацій, електронних таблиць, зображень, карт тощо. Зручно структурувати папки для збереження файлів, переміщувати файли та папки. Можна працювати з будь-якими файлами з будь-якого пристрою навіть й при відсутності Інтернету.
При встановленні додатка на смартфон є можливість сканувати документи. Вхід через обліковий запис Google.
#для організації спільної роботи

drive.google.com

Google
Створення власних та спільних календарів. Планування calendar.google.com
Календар колективних заходів, свят, батьківських зборів. Можна
створити спільно з батьками план заходів класу або
календар іменинників – учнів класу з нагадуванням про
події. Календар вбудовується в блог. Вхід через
обліковий запис Google.
#для організації спільної роботи
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Назва
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Адреса ресурсу
Опис функцій та можливостей використання
Trello – це безкоштовний, гнучкий та візуальний спосіб https://trello.com
організації будь-чого з будь-ким. Додаток пропонує
роботу з картками, об'єднаними у віртуальні дошки. Під
кожен проект створюється окрема дошка, яка потім заповнюється ланцюжком карток, що описують конкретні
кроки і дії (а також терміни, виконавців, необхідні ресурси для реалізації і т. д.). Можна планувати спільні
проекти, розподіляти обов'язки, відстежувати виконання завдань тощо. На картках Trello можна ділитися з
батьками оголошеннями і новинами. Оперативно
оновлювати статус поточних справ учнів, інформацію
про домашні завдання, майбутні події і заходи. Це
може стати дуже зручним і швидким каналом для
зв'язку з батьками.
#для організації спільної роботи
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Мітьков Олександр Володимирович,
м. Дніпро

ПРО ДІАЛОГ. ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ ДІАЛОГУ.
ВИЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГУ
Діалог – це процес обміну думками, що якісно впливає на зміну відносин між людьми.
Діалог – це глибинний процес, що має певні етапи (аналіз проблеми, дизайн діалогу,
попередні зустрічі, домовленості про наступні зустрічі).
Обмін змісту – під цим визначенням розуміють діалогічну комунікацію, яка складається
з інформації і змістів, і саме акцентування уваги на смисл і є основою спілкування в діалозі;
якісні зміни – формування в діалозі розуміння, поваги, підтримки, відповідальності, довіри
між співрозмовниками.
Принципи діалогу:
Цінність у різноманітності думок; «чути іншого»; рівні можливості висловитися;
говорити «від себе» (із власного досвіду, бачення), від 1-ї особи; конфіденційність, безпека.
Принципи ведення діалогу за Карлом Лінделом.
Принцип 1. Не робіть припущення, коли слухаєте. Те, що ви припускаєте, часто є
невидимим для нас. Часто наша зацікавленість до співрозмовника зумовлена здогадом
про те, що цій людині довелося пережити чи пройти через ті ж самі іспити, через які
пройшли й ми. Якщо ви здивовані, засмучені чи роздратовані через те, що каже ваш
співрозмовник, це можна пояснити тим, що сказане суперечить вашим здогадам.
Принцип 2. Коли ви говорите, робіть це у притаманній вам манері, виходьте з власних
переконань та спирайтесь на власний досвід. Говоріть від першої особи. Вмійте відповідати за власні слова. Єдина людина, від чийого імені ви можете говорити впевнено, –
це ви самі. Намагайтеся уникати слів «завжди», «ніколи», «всі ми», «само собою».
Принцип 3. Мета діалогу полягає в тому, щоб прийти до розуміння іншої людини, але
не в її оцінці – гарна вона чи погана, має рацію чи ні. Якщо ви будете сидіти та думати, що
вам подобається, а що ні, то, замість діалогу, ви будете спілкуватися самі з собою. Стежте
за собою, не намагайтеся оцінювати, а якщо помітили це за собою, поверніться до
слухання.
Принцип 4. Слухайте не заради того, щоб погодитися, а для того, щоб зрозуміти.
Головна мета діалогу полягає в тому, щоб отримати нове розуміння стосовно чогось певного.
Принцип 5. Ставте питання, які уточнюють, або такі, які вимагають більш змістовної
відповіді, які допоможуть вам краще дослідити і глибше усвідомити почуте. Уникайте
питань, які містять вашу власну точку зору стосовно предмета діалогу.
Принцип 6. Робіть паузи, залишайте час на роздуми. Говоріть те, що повинні сказати, а
не те, що хочеться. Робіть паузи, щоб люди мали можливість усвідомити те, що ви сказали.
Принцип 7. Говорити повинен хтось. Стежте за тим, щоб кожен мав можливість
висловитися. Але це не означає, що кожен повинен висловитися.
Принцип 8. Залишайтеся в діалозі навіть тоді, коли стає нелегко. Не замикайтесь у
собі, навіть якщо чуєте щось таке, що вас ображає.
Принцип 9. Давайте знати про свої почуття, пояснюйте, що саме вас образило, що
було неприємним.
Принцип 10. Дотримуйтеся конфіденційності. Не розголошуйте імен тих, із ким ви
мали розмову, коли ділилися інформацією або ідеями, які ви отримали під час діалогу.
Батьківські збори по-новому
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Кожен із цих принципів є важливою умовою для проведення ефективного діалогу.
Передумови успішного діалогу:
Різноманітність досвіду – відсутність негайної потреби вирішити питання – баланс
відповідно до сил сторін.
Ключові ознаки діалогу:
џ неформальність;
џ гнучкість;
џ послідовність;
џ трансформативний процес;
џ орієнтація нарозуміння і сприйняття.
Грані діалогу
1) Діалог є керованим процесом. Ефективний процес діалогу, як правило, потребує участі фасилітатора. У діалозі фасилітатор відповідальний за процес, а не за результат. Роль фасилітатора в полегшенні і налагодженні спілкування. Фасилітатор створює безпечний простір,
щоб допомогти учасникам зосередитися на слуханні/розумінні одне одного і взаємодії.
Фасилітатор керує процесом неупереджено, не схиляючись до думки однієї чи іншої сторони.
2) Діалог є трансформативним процесом. Відкритість учасників до змін. Роль фасилітатора діалогу значною мірою полягає у формуванні ціннісного ставлення до діалогу. Діалог
дає можливість приймати думки інших людей, що відрізняються від своїх, але за необхідності залишатися при своїй думці. Діалог вимагає скромності та визнання. У діалозі учасники
знаходять розуміння, що їхні переконання стосовно певного питання значною мірою були
сформовані їхнім життєвим досвідом та іншими чинниками (вік, релігійна, етнічна, класова,
статева або гендерна приналежність або географія проживання) і можуть бути змінені в
результаті уважного слухання, спілкування та спільної роботи з іншою стороною.
3) Діалог є процесом, орієнтованим на розуміння і прийняття. Діалог ведеться заради
усвідомлення відмінностей у поглядах і сприйнятті учасників процесу. Через вислуховування одне одного учасники розуміють, яким чином досвід кожного впливає на його/її переконання. Учасники мають можливість поділитися власним розумінням ситуації. Діалог дає
можливість сформувати загальне розуміння ситуації, яке поділяється усіма. При цьому
сильні емоції, такі як гнів, печаль, є прийнятними, коли вони сприяють розумінню глибини
досвіду і переконань. Результатом діалогу є прийняття учасниками досвіду одне одного.
4) Баланс інтелектуальної, емоційної, фізичної і духовної складових.
На інтелектуальному рівні діалог створює багато можливостей для вирішення певної
проблеми, враховуючи ресурс альтернативних точок зору.
Емоційна складова дає можливість прояснення власних потреб і потреби інших
людей, і в результаті формує відчуття довіри і близькості. Діалог дає можливість
проговорювання і розуміння емоцій і почуттів учасників.
Фізична складова – це чисте повітря, естетичне і комфортне приміщення, своєчасні
перерви – все це є складовими успіху процесу.
Духовна складова – формування атмосфери турботи про кожного з учасників процесу.
5) Можливості для саморефлексії та самопізнання. Діалог дає можливість
познайомитися з іншими світоглядами/способами сприйняття світу, зрозуміти себе і власні
переконання, цінності, стереотипи мислення та упередження.
6) Емпатія. Фундаментальним завданням діалогу є з'ясування досвіду і сприяння
учасникам, щоб створити можливість розуміння того, чому представники іншої групи мають
відмінне бачення реальності.
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Мітьков О. В. ПРО ДІАЛОГ. ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ ДІАЛОГУ. ВИЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГУ

47

7) Поліпшене усвідомлення. Діалог однаково визнає важливість для розуміння діалогу
як об'єктивних фактів, так і персональних історій.
8) Зміцнення соціальної тканини. Діалог допомагає створити відчуття єдності між людьми з різноманітними відмінностями. Звичайно, нам буде важко через те, що навички діалогу
ми майже не використовуємо, що маємо різний досвід спілкування, проте в цьому курсі ми
будемо розвивати саме компетенції діалогу, тому потрібно дозволити змінам відбутися.
9) Поліпшення навичок комунікації. У процесі діалогу учасники дістають можливість
застосовувати різноманітні прийоми спілкування, які підвищують ефективність комунікації.
10) Загальний аналіз. Діалог дає можливість великим групам людей не тільки спільно
з'ясувати, які саме питання є для них важливими і чому, а й створити умови для спільного
пошуку найбільш прийнятної ідеї або подальшої дії.
11) Можливості для спільної дії. Процес діалогу супроводжується спільним аналізом
проблеми і створює гарне підґрунтя для спільної дії.
Висновки
Діалог має значний ресурс для використання в різних сферах громадського життя
(політичного, соціального, економічного, духовного), що впливає на його дизайн, час,
результати. Звичайно, нам буде важко через те, що навички діалогу ми майже не
використовуємо, що маємо різний досвід спілкування й мету, проте в цьому курсі
розвиватимемо саме компетенції діалогу, тому потрібно дозволити змінам відбутися.
Розвиток навичок і здібностей, особа ведучого діалог
Якими навичками, здібностями, рисами та вміннями повинен володіти ведучий
діалогу? Як ми вже з'ясували з вами в попередніх розділах курсу, діалог суттєво
відрізняється від багатьох інших форм людської взаємодії (і в першу чергу тим, що діалог –
це особливий підхід до взаємодії (комунікації) між людьми. Визначальними у підході, яким
би він не був, завжди будуть цінності, які лежать у його основі. Для діалогу ми визначили 4
основних цінності (які, у свою чергу, визначають принципи та інструменти або техніку/
особливості процедури... процесу діалогу). А саме: розуміння; повага; занепокоєння і
відповідальність.
Для чого я це говорю? Для того, щоб відповісти на питання: «Якими навичками,
здібностями, рисами і вміннями повинен володіти ведучий діалогу?» Це важливо зробити,
перш ніж ми перейдемо до безпосереднього розгляду і вивчення того, що повинен знати й
уміти ведучий, або, висловлюючись професійною мовою, фасилітатор діалогу.
У своїй книзі «Сміливість учити» (в оригіналі «CouragetoTeach») відомий американський педагог і письменник Палмер Паркер, говорячи про підхід до процесу освіти,
називає 4 питання, на які ми шукаємо відповіді. Узагальнюючи ці питання для розуміння
діалогу і накладаючи їх на наш контекст, маємо таку послідовність питань:
џ питання, яке ми ставимо найчастіше, розпочинається з питального слова «Що?»: в
нашому випадку – що ми повинні робити, щоб організувати і провести діалог? Далі ми
дізнаємося, що відповідь на це питання включає у себе 2 великі групи навичок (процедурні
та комунікативні);
џ але коли розмова заходить трохи глибше, постає питання «Як?»: а саме які
принципи повинні стояти за прийомами і методами, котрі використовує ведучий в
організації та проведенні діалогу;
џ рідше, коли розмова стає ще серйознішою, ми вже запитуємо «Чому?»: із якою
метою, для чого ми повинні робити саме це і саме таким чином? При відповіді на це питання
ми часто звертаємося до цінностей, які лежать в основі діалогу;
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џ і дуже рідко – практично ніколи – ми ставимо питання «Хто?»: хто є тією особою, яка
веде процес? Як риси цієї особи формують – або деформують – наше ставлення до інших
учасників діалогічної зустрічі, до самого предмета обговорення, до процесу і його
результатів?
Що ще треба ведучому за межами знань і навичок?
Ось ми й підійшли до найголовнішої відповіді на ключове питання нашої теми. На
наше глибоке переконання для того щоб бути успішним ведучим, хорошим фасилітатором
діалогу, недостатньо «прослухати» курс, знати етапи процедури або уміти ставити
питання. Досконале знання техніки і прийомів фасилітації групового процесу ще не
гарантує вам успіх у ролі ведучого.
Тільки тоді, коли ви цілком приймете діалог, його філософію, цінності, принципи та
усвідомите себе людиною, яка в ситуації конфлікту (чи непорозуміння) в першу чергу
бачить можливості та необхідність проведення діалогу, ви можете з деякою мірою
впевненості сказати, що ви є ведучим діалогів.
Головним завданням ведучого діалогу є формування атмосфери довіри в процесі
діалогу. В одному з посібників з посередництва у вирішенні конфліктів була така фраза:
«Довіра – це міст, яким у процесі медіації перетікає вся допомога від ведучого процесу до
сторін». Довіра в процесі (за умови фізичної безпеки учасників) розпочинається з довіри до
ведучого. Кому учасники діалогу довірятимуть?
Тому, хто:
1) висловлюється зрозумілою мовою і може лаконічно пояснити процес, його мету і
завдання;
2) хто однозначно і поза всяким сумнівом виявляє повагу до кожного учасника
процесу, до його точки зору, переконань, досвіду, почуттів і переживань, не допускаючи
оціночних суджень і не прагнучи їх проаналізувати або поставити під сумнів;
3) хто не викликає сумнівів у щирості свого наміру допомогти учасникам почути одне
одного, розібратися в ситуації і перейняти досвід одне одного як реальний і значимий для
формування спільного розуміння ситуації;
4) хто, узявши на себе відповідальність за створення безпечного простору для діалогу
і забезпечення ефективного процесу відповідно до правил і принципів, тримає своє слово
та чесно і неухильно дотримується духу і філософії діалогу як підходу до вирішення
складних питань у товаристві людей, яких вони стосуються... Ви можете легко виявити за
наведеним прикладом наочний прояв 4 цінностей діалогу, про які ми вже говорили раніше:
розуміння; повага; занепокоєння і відповідальність.
Виходячи з вищесказаного, неможливо уявити собі професійного ведучого, який
виявив би певне упередження або упереджене ставлення до якої-небудь групи учасників
або сторони діалогу.
Підготовленість і професіоналізм фасилітатора полягає не лише в професійному
володінні знаннями і навичками, а і в достатній крос-культурній сенситивности, тобто
обізнаності із суттю конфліктних питань у полікультурних громадах і чутливості до суті
культурних, етнічних, релігійних та інших розбіжностей між учасниками.
Це дозволить йому уникнути свідомої або випадкової образи почуттів будь-якої із
сторін конфлікту через незнання або поширену помилку, яку ведучий мимохіть міг
перейняти. Це ж стосується і чутливості до питань гендерної нерівності та поширених
помилок і стереотипів про соціальні ролі чоловіків і жінок у суспільстві.
Хоча поширеним переконанням серед фасилітаторів є твердження, що «фасилітатор
є експертом в організації процесу, а не в предметі діалогу», це якраз приклад того, коли
Культура добросусідства
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така цінність, як повага (до особи і досвіду учасників), вимагає розуміння ведучим суті
конфліктних питань і забезпечення атмосфери поваги в процесі діалогу. Так, відсутність
цілісності підходу та механічне проведення процедури «за правилами», швидше за все,
стане причиною невдачі…
Фасилітатор моделює активне слухання та шанобливе висловлювання. Він також
допомагає тримати діалог сфокусованим на питаннях, які були винесені на обговорення,
забезпечує представлення різноманітності думок, резюмує результати обговорення,
стежить за динамікою емоційного стану групи і забезпечує виконання завдань процесу, які
були сформульовані під час його дизайну.
Основні навички і завдання ведучого (фасилітатора):
џ встановити мету діалогу та переконатися, що учасники розуміють і погоджуються з

нею; перевірити, чи немає в них питань;
џ просувати діалог і діалогічний підхід. Роз'яснювати учасникам різницю між діалогом і
дебатами і допомогти зрозуміти важливість уважного слухання і висловлювання з повагою
до інших, чесно і щиро;
џ забезпечувати дотримання питань процесу і направляти обговорення в певному
напрямі. Для цього фасилітатор повинен переконатися (до початку), що він має достатній
рівень розуміння питань, які обговорюють учасники;
џ відстежувати групову динаміку. Приділяти увагу кожному учасникові і стежити, щоб
кожен мав можливість висловитися. Перевіряти учасників, які поводяться відсторонено або
тихо порівняно з іншими. Запитувати, як вони почувають себе. Нагадувати групі про
обов'язок ділитися «ефірним часом» з іншими, щоб розділити цю відповідальність із групою;
џ шукати справжнє розуміння поглядів та інтересів учасників діалогу. Ставити відкриті
питання, щоб допомогти всім з'ясувати власні переконання та на чому вони базуються, що
є важливим для кожного;
џ бути чутливим до потреб учасників. Бути уважним і готовим до чемної відповіді тим
учасникам, які намагаються затягнути час або завадити груповій роботі під час діалогу,
спрямувати обговорення на суперечку або дебати. У першу чергу відновіть баланс і
приділіть увагу потребам групи, потім знайдіть спосіб безпечного включення в роботу
учасника «з особливими потребами»;
џ залишатися неупередженим. Заради збереження довіри фасилітатор має бути
вкрай обережним стосовно висловлювання власної думки щодо питань, які обговорюються. Швидше за все, він повинен допомогти самим учасникам розібратися, у чому вони
згодні, а в чому мають розбіжність у поглядах;
џ залишатися спокійним і включеним. Це один із критеріїв справжнього професіоналізму фасилітатора – уміти залишатися сконцентрованим на процесі навіть у випадку
бурхливих емоцій, особливо якщо вони спрямовані на самого фасилітатора;
џ зберігати незаангажованість і широкий погляд на ситуацію. Багато фасилітаторів
займаються просуванням діалогу через власні переконання у важливості певних принципів, таких як рівність, справедливість, мир, демократія, права людини. Відданість цим ідеалам може заважати професійній роботі. Трапляються випадки, коли компетентні фасилітатори можуть мати підсвідомі (або навіть свідомі) упередження стосовно учасників із певними політичними, економічними або соціальними переконаннями. Наполеглива і відверта
саморефлексія стосовно власних поглядів до початку фасилітації потрібна для усвідомлення особистих упереджень і створення можливості керувати процесом, для забезпечення здатності співчувати досвіду усіх учасників. Здатність розуміти всі точки зору є суттєвою;
Батьківські збори по-новому
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џ залишатися гнучким і уникати надмірного контролю. Оскільки завданням фасилітатора є створення середовища, у якому люди відчуватимуть бажання слухати, говорити і
вчитися, він має бути дуже обережним, щоб не перебрати контроль на себе більше, ніж
треба, щоб не завадити природному ходу процесу, якщо він рухається в правильному
напрямку. Надмірний контроль створює в учасників відчуття обмеження у свободі та
провокує їхнє виключення з обговорення.

Підсумкові зауваження
Природні лідери і фасилітатори мають багато спільних рис, але не всі лідери можуть
бути хорошими фасилітаторами. Деякі лідерські ролі навіть заважають розвитку навичок,
потрібних фасилітатору.
Деякі вчителі та тренери воліють вважати, що їхня роль полягає в розвитку і сприянні
групі в процесі навчання, у передачі групі мудрості. На відміну від них, ефективні
фасилітатори визнають важливість того, щоб група сама дійшла певних висновків через
спільний обмін думками.
Гарні лідери завжди дотримуються порядку денного. У той же час гарні фасилітатори
тримають у фокусі більш важливе завдання – спільне навчання й особова трансформацію
учасників, – тоді формальне дотримання програми стає менш важливим.
Гарні спікери мають спокусу використовувати свої навички з риторики для
переконання інших у правильності власної точки зору. Тоді як гарний фасилітатор
докладає всіх зусиль до того, щоб учасники почули та зрозуміли всі представлені в групі
думки включно з власними поглядами
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КОМУНІКАЦІЙНІ НАВИЧКИ
КОМУНІКАЦІЯ
Комунікація (з лат. communis «спільний») – порозуміння поміж людьми, що виникає
внаслідок вербальних чи невербальних дій.
Ефективна комунікація – та, що дозволяє максимально досягти цілей та покращує
стосунки між людьми.
Комунікативна компетентність – сукупність здібностей, знань та вмінь, необхідних
для ефективного спілкування.
Професійний комунікатор – особа, яка може досягнути своїх цілей засобами
комунікації та незалежно від ставлення до неї протилежної сторони.
КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ
џ вміння встановлювати контакт;
џ вміння слухати;
џ вміння ставити правильні запитання;
џ вміння стимулювати партнера до прояснення його позиції;
џ вміння сприйняти те, що партнер не був здатний висловити;
џ вміння регулювати емоційну напругу.

ЯК МИ СПІЛКУЄМОСЬ?
џ розмовляємо;
џ слухаємо;
џ дивимось;
џ читаємо;
џ пишемо;
џ ...

ВЕРБАЛЬНЕ ТА НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ
Вербальне спілкування – слова, які ми говоримо.
Невербальне спілкування – голос, інтонація, темп, тембр, мова тіла.
НАЙБІЛЬШЕ ВРАЖЕННЯ СПРАВЛЯЮТЬ
Невербальна
комунікація
Мова тіла
55%
Голос
38%
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Слова
7%

Вербальна
комунікація

На діаграмі наведений
аналіз впливу
під час презентації
для групи людей.
Інформація із книги:
Дж. О'Коннор, Д. Сеймор
«Введение в НЛП».
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ВМІННЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ КОНТАКТ
Техніка «Малої розмови» – це невимушена приємна розмова про хобі, смішні події,
особисті справи. Вона здається незначною, випадковою та відбувається «між іншим».
Мета малої розмови – встановити контакт, створити сприятливу психологічну
атмосферу, закласти основи взаємної симпатії та довіри.
Цитування
.

Позитивні
констатації

Посилання на сказане раніше партнером, його розповіді про себе,
організацію, свою діяльність тощо:
– Ви казали, що навчалися у Польщі...
– Після нашої з тобою розмови я зрозумів, що...
– Ви казали, що збираєтеся на конференцію з розвитку місцевих громад...
Висловлювання про факти, цікаві та приємні для партнера, з позитивним налаштуванням:
– У вас дуже гарна сукня...
– Ви так влучно сказали тоді на зустрічі про...
– Я чула про успіхи вашої організації...
– Ви реалізуєте дуже корисний проект...

Інформування Повідомлення інформації, важливої, цікавої та приємної партнеру:
– Ви знаєте, тут, зовсім поруч, є сувенірна крамничка...
– Ви чули, що наприкінці конференції планується дружня вечірка?
ВМІННЯ СЛУХАТИ: АКТИВНЕ СЛУХАННЯ
АКТИВНЕ СЛУХАННЯ – це спосіб реакції, що підбадьорює співрозмовника та
створює у нього враження, що його слова цікаві і зрозумілі.
ЗОВНІШЯ ДЕМОНСТРАЦІЯ – кивки, підтакування, вигуки, питання, відкриті жести,
зоровий контакт…
ВНУТРІШНЄ СПРИЙНЯТТЯ – питання, уточнення, перефразування, свідомий
контроль за слуханням…
ТЕХНІКИ АКТИВНОГО СЛУХАННЯ
Цитування

Повторення сказаного партнером:
1. Вставляйте цитати зі слів партнера у власні фрази.
– Отже, на вашу думку... (цитата)
– Як я вас зрозумів... (цитата)
2. Повторіть дослівно останні слова партнера.
3. Повторіть із запитальною інтонацією слова партнера.
.

Резюмування
.

Інтерпретація/
розвиток ідеї

Коротка передача суті висловлення партнера:
1. Намагайтеся лаконічно сформулювати сказане партнером.
2. Керуйтеся логікою партнера, а не власною логікою.
Висловлення припущення істинного значення сказаного або
припущення щодо причин та мети висловлення партнера:
1. Ставте уточнювальні запитання.
– Ви, напевне, маєте на увазі...
– Ви, напевне, говорите це тому, що...
– Напевне, ви хочете, щоб...
Культура добросусідства
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ВМІННЯ СТАВИТИ ПРАВИЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
Навіщо ми ставимо питання?
џ Для збору інформації;
џ для з'ясування потреб партнера;
џ для з'ясування ставлення партнера до предмета розмови;
џ щоб допомогти партнеру розвивати його ідеї;
џ ...
Типи запитань:
џ відкриті (хто, що, чому, коли, де…)
– Чому ви вирішили обрати цей напрямок роботи?
– Хто ще зацікавлений у цьому проекті?
џ закриті/підтверджувальні (так/ні, однозначна відповідь)
– Ви отримали грант у цьому конкурсі?
– На скільки місяців розрахований ваш проект?
џ альтернативні (або)
– Ви віддаєте перевагу чаю чи каві?
џ візуалізуючі (Уявіть собі ...)
– Уявіть собі вашу громаду через 10 років. Якою ви її бачите?
ВМІННЯ РЕГУЛЮВАТИ ЕМОЦІЙНУ НАПРУГУ
1. Техніка підкреслення спільності (цілей, інтересів, рис і т. п.)
џ Я, як і ви, ціную час... Не люблю черги...
џ Ми обоє зацікавлені в тому, щоб ця ситуація вирішилася якомога швидше…
џ Нас також хвилює те, що…
џ Що нас об'єднує, так це почуття гумору!
џ Так, ми з вами обоє досвідчені...
2. Підкреслення значущості партнера
(його думки, внеску до спільної справи і т. п.)
џ Ваша думка, надзвичайно вагома для нас!
џ Дякуємо за вашу увагу!
џ Ви абсолютно правильно зробили акцент на…
џ Ви правильно зазначили, що…
џ Який у вас витончений смак!
џ Як ви влучно зауважили!
џ Ти знаєш, твоя ідея видалася мені цікавою.
џ Вражає твоя блискавичність!
3. Вербалізація почуттів (своїх, партнера)
џ Я розумію, що ви б хотіли...
џ Я розумію, як це неприємно, коли…
џ Я розумію, що ви здивовані.
џ Я бачу, що це вас засмутило…
џ Мені також неприємно, що нам обом доведеться...
џ Мене засмучує, що...
џ Ви стурбовані через...
џ Вам подобається, що...
џ Мені також приємно, що…
џ Мене захоплює те, що…
џ Мені до вподоби це...
Батьківські збори по-новому
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ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК
ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК – це інформація, яку людина отримує про себе, свою
поведінку, діяльність від зовнішнього оточення.
КОНСТРУКТИВНИЙ ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК передбачає схвалення сильних сторін
(бажано детальне) та досягнень, а також коментарі щодо того, що потребує покращення.
Наголос робимо на вирішенні проблеми.
ТЕХНІКА КОНСТРУКТИВНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Схвалення
досягнень

Що потребує
покращення

Рекомендації, як
можна покращити

ПРАВИЛА ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ
џ особисте звертання;
џ своєчасно;
џ вказувати на конкретну поведінку;
џ результати (поведінка) залежать від самої людини;
џ вказувати, чому це важливо для організації;
џ відрізняти факти від упереджених думок;
џ зберігати спокій;
џ зберігати баланс між позитивом та негативом;
џ дати можливість висловити власну думку;
џ співробітнику зрозуміло, яка поведінка очікується від нього в майбутньому;
џ зберігати конфіденційність.

7 СКЛАДОВИХ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ
Ясність:
Завершеність:
џ починайте з цілей і завдань;
џ що;
џ уникайте зверхніх слів і фраз;
џ хто;
џ правильна граматика;
џ де;
џ складна думка не потребує складноџ коли;
го викладу;
џ навіщо;
џ наводьте приклади;
џ скільки коштує.
џ говоріть про одне;
Ввічливість:
џ повторіть основну думку кілька раџ говоріть з іншими так, як би ви хотізів у перебігу розмови.
ли, щоб вони говорили з вами.
Яскравість:
Контроль:
џ відмінні особливості;
џ сприйняття – канал передачі (лист,
џ тон.
зустріч, факс тощо);
Істотність:
џ розуміння – уникати нерозбірливого,
џ стислість викладу;
дуже короткого або довгого тексту;
џ точність викладу.
џ інтерпритація – переконайтеся, що
зрозуміли саме так, як ви хотіли;
Характер:
џ запам'ятовування – постійно повтоџ висловлювання;
рюйте основну думку;
џ тон;
џ дії – визначте, що і коли ви будете
џ емоції;
робити.
џ щирість;
џ простота.
Культура добросусідства
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СКЛАДНІ ЧИ ВАЖКІ
Будь-який тренер стикається зі складними/важкими учасниками. Це ті люди, які так чи
інакше заважають ефективній роботі групи чи виражають свій спротив, активно чи пасивно.
Хотілося б звернути увагу, що термін «складні» чи «важкі» використовується в цій
статті як загальний, такий, що характеризує ситуації та є більш зрозумілим для читачів.
Разом із тим необхідно зрозуміти, що саме поведінка, а не учасник є деструктивним. Бо під
час тренінгу один і той самий учасник може демонструвати різні види поведінки, як
конструктивної, так і деструктивної. Що ж таке деструктивна поведінка?
Деструктивна поведінка – це будь-яка активність учасників, яка є усвідомленим чи
неусвідомленим способом вираження незадоволення змістом тренінгу чи його метою,
процесом навчання або сторонніми факторами. Часто деструктивна поведінка – це не
причина, а симптом.
Крім цього, далеко не кожне заперечення від учасників можна вважати деструктивним.
Якщо учасник не погоджується з якоюсь ідеєю чи відкрито про це заявляє, то це швидше
конструктивний крок, бо так він вказує напрямок, яким слід рухатися, щоб бути більш
переконливим.
Деструктивна поведінка – це симптом, який свідчить про прихований протест. Для того
щоб зрозуміти причини деструктивної поведінки учасників, необхідно розглянути причини
їхньої «складної» поведінки. Причини можуть бути внутрішні (особливості характеру,
життєвого досвіду учасника) та зовнішні (умови, якість проведення тренінгу).
ЗОВНІШНІ ПРИЧИНИ
Невпевненість
тренера

Одна з основних причин. Усіх найскладніших учасників тренер
зустрічає тоді, коли їх боїться. Коли тренер компетентний та
впевнений у власних силах, він помічає, що через якусь незрозумілу причину у нього практично відсутні складні учасники.
Насправді дуже часто тренер сам провокує учасників своєю
невпевненою поведінкою.

Самовпевненість
тренера

Зарозуміла поведінка тренера також часто провокує спротив
учасників. При цьому це може бути навіть не відкрита конфронтація, а пасивне вираження свого небажання працювати:
нудьга, пасивність, небажання виконувати завдання. Тому
тренер завжди повинен знаходити золоту середину, коли він
упевнений у собі, але з повагою ставиться до групи.

Неправильний
виклад матеріалу

Під словом «неправильний» мається на увазі ряд можливих
помилок тренера: занадто багато теорії, надмірна складність
викладу, примітивність матеріалу, нудність тощо. Надважливо,
щоб наповнення тренінгу було адекватним рівню групи та
максимально практичним.
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ВНУТРІШНІ ПРИЧИНИ
Антипатія Навіть якщо тренер поводить себе коректно, учаснику може здаватися,
до тренера що тренер недостатньо кваліфікований чи має практичні навички; це може
бути зумовлено різницею у віці, досвіді роботи, посаді тощо. Як правило,
спротив, викликаний з цієї причини, швидко зникає під час спілкування,
коли учасник переконується в компетентності тренера.
.

Низька
мотивація

Це та ситуація, коли учасник не вважає навчання необхідним. Від нього часто можна чути фрази «для чого ми взагалі прийшли», «а можна піти раніше»,
«для чого ви нам це розповідаєте», «покупці про таке не питають» тощо.
У такому випадку слід звернути увагу на пояснення практичної користі від
навчання та приділити більше часу проблематизації учасників (вправи, які
показують, що учасники недостатньо компетентні в деяких галузях). Тобто
завдання тренера полягає в тому, щоб показати учасникам, що в них є
зони росту та сьогодні він стане їм у пригоді.

Разом із тим деструктивна поведінка може бути як активною, так і пасивною.
АКТИВНА ДЕСТРУКТИВНА ПОВЕДІНКА
Надмірна
активність
.

Відхилення
від теми тренінгу

.

Утома

Дуже часто учасникам здається, що їх намагаються у чому-небудь
звинуватити, чи погіршити умови роботи, чи показати їм, які вони «погані»,
тобто некомпетентні чи непрофесійні. Це відбувається тоді, коли учасникам спочатку дали неправильну мотивацію (установку) перед навчанням та вони сприймають його не як можливість розвитку, а як покарання.
Учасники можуть бути налаштовані агресивно («ну що ви тут розкажете»,
«ви не знаєте, як ми працюємо») чи часто відволікатися на скарги та
виправдання. У цьому випадку варто приділити увагу налагодженню
контакту з аудиторією та збору очікувань. Необхідно дати зрозуміти, що
тренера цікавить думка учасників та він готовий до співпраці з ними.
Часто тренінги пов'язані з перевантаженням учасників, коли вони просто
не можуть усвідомити та зрозуміти весь обсяг інформації. Крім того, одні
учасники можуть втомлюватися швидше, ніж інші, та мати повільніший
темп роботи. Учасники можуть ставати пасивними, відмовлятися від
виконання завдань чи відкрито заявляти про своє небажання продовжувати роботу. У такому випадку необхідно з самого початку оцінити обсяг
інформації та переконатися в тому, що він буде доступним більшості
учасників. Якщо на якому-небудь тренінгу постійно відбувається спротив
через втомлюваність, то необхідно скоротити його обсяг чи розбити на 2
дні, спростити вправи, збільшити кількість перерв.

.

Це можуть бути учасники, які перебивають, розмовляють по мобільному
Низький
телефону,
грубо висловлюються, запізнюються та в цілому поводять себе
культурний
виклично.
У такому випадку порятунок тренера полягає в правилах
рівень
тренінгу. Завжди заздалегідь необхідно обговорити правила тренінгу та
закликати учасників суворо дотримуватися їх. Це особливо важливо під
час роботи з новою аудиторією, учасники якої незнайомі.
Ще однією важливою особливістю деструктивної поведінки є той факт, що часто вона
має властивість переходити в більш жорсткі формі, якщо не намагатися її виправити. Таким
чином, необхідно навчитися помічати неконструктивну поведінку та реагувати на неї
якнайшвидше. Швидкість реакції може мати вирішальне значення.
Культура добросусідства

Активно відповідає на всі питання тренера, не дає можливості
іншим учасникам висловитися, постійно висловлює свою думку з
будь-якого питання.
Провокує обговорення тем, які не стосуються тренінгу.

.

Розмови з іншими Розмовляє з кимось із учасників, не звертаючи уваги на решту групи.
Жарти
Жартує недоречно.
.

.

Незгода
.

Маніпулятивні
питання

.

Тривога
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Активно висловлює свою незгоду з будь-якого приводу.
Ставить багато питань не для того, щоб з'ясувати ситуацію, а з
іншою метою, наприклад для того, щоб поставити тренера в
незручну (безвихідну) ситуацію для власного самоутвердження.
ПАСИВНА ДЕСТРУКТИВНА ПОВЕДІНКА

Запізнення

Постійно запізнюється.

.

Відмова в участі

Відмовляється брати участь у груповій роботі, привертаючи до
себе увагу всієї групи.

.

Власні справи

Займається власними справами, наприклад веде листування в
телефоні.

.

Засипання

Сидить із заплющеними очима, куняє тощо.

Хотілося б відзначити, що важливою є превентивна робота перед тренінгом. Як
правило, таку роботу становлять передтренінгові заходи щодо з'ясування потреб
учасників, проблемних тем, людей, яким притаманні певні типи неконструктивної
поведінки, тощо. Але не завжди є така можливість.
Перед тим як починати розмову про те, що необхідно робити в складних ситуаціях,
слід звернути увагу на те, чого не треба робити:
Публічні персональні
зауваження

У дорослих людей такі зауваження (навіть справедливі), як
правило, викликають протест.

Вираження гніву чи емоційні висловлювання

Призводять до посилення деструктивної реакції з боку
учасників.

Втрата об'єктивності та
нейтрального ставлення

Знижує здатність тренера адекватно оцінювати ситуацію
та збільшує ймовірність помилок.

Прагнення взяти гору в
суперечці, тобто
переконати під час
відкритої дискусії, що ви
маєте рацію, а вони – ні.

Приводить тренера до програшної ситуації як у випадку
перемоги в суперечці, так і під час програшу. Якщо тренер
має рацію та зможе це довести, а учасники не праві, він
таким чином зробить вразливими учасника чи групу, що не
буде сприяти встановленню контакту. Якщо ж тренер
програє в суперечці, то він піддасть сумніву свій авторитет.

Батьківські збори по-новому

Існує багато способів, які допоможуть діяти в складних ситуаціях.
Ось деякі з них:
Переключення
на іншу
активність
.

Непрямий
вплив

џ перейдіть до активної роботи в підгрупах чи в парах;
џ перейдіть до індивідуальних занять;
џ переадресуйте висловлену незгоду як питання до всієї групи.
џ обережно зменшіть дистанцію з учасником, який засинає чи

розмовляє на сторонню тему з іншим учасникам;
џ використовуйте невербальні засоби спілкування, щоб звернути

увагу учасника (зміна тону, гучності голосу, жестикуляція тощо);
џ почніть розповідати історію, приклад з іменами героїв, які збігаються з іменами «сонних» учасників чи тих, які відволікаються.
.

Резюмування

џ ставте прямі, доброзичливі питання;
џ резюмуйте точку зору учасника, запропонуйте іншим висловитися;
џ резюмуйте точку зору, визнайте право на її існування та продов-

жуйте працювати.
.

Ігнорування

џ залиште таких учасників у спокої (той факт, що вони не беруть

активної участі, не значить, що вони нічого не навчаться);
џ проігноруйте поведінку, якщо вона не відволікає від проведення

тренінгу.
.

Публічне
прохання

Визнання

Тип «важких»
учасників
«Людина “Ні”»

завдання в малих групах;
вість, аналітичні здібності, уважність чи будь-яку іншу якість, яку
він реально демонструє.

Культура добросусідства

Визнання

.

Публічне
прохання

Поведінка «важких» учасників

Що з ними робити?

Завжди проти. Їй не подобається
все, що ви пропонуєте. Вона
завжди проти всіх думок та
завжди пропонує альтернативний варіант. Заперечення всього
та всіх – основна риса її характеру.

Запропонуйте їй викласти свій варіант роботи. Доручайте їй проводити деякі нескладні вправи (чи
їхні частини), але суворо регламентуйте час. Або дайте групі
можливість вирішувати – працювати за сценарієм, який запропонував тренер, чи за тим, який запропонувала «людина “Ні”». Зазвичай, думка групи «приводить до
тями» подібних людей.

ся на початку тренінгу;

џ підтримайте людину, відзначте його почуття гумору, проникли-

Ігнорування

Звичайно, цими рекомендаціями усі основні методи роботи, як і самі форми деструктивної поведінки не вичерпуються, але на основі вищесказаного можливо розглянути
моделі поведінки учасників під час семінару та навіть навести деяку класифікацію:

џ намагайтеся озвучити свої прохання знеособлено, наприклад,

џ запросіть учасника виступити у ролі лідера під час виконання

Резюмування

Надмірна активність
Відхилення від теми тренінгу
Розмови з іншими
Жарти
Незгода
Маніпулятивні питання
Запізнення
Відмова від участі
Свої справи
Засинання

џ нагадайте учасникам про основні правила, про які ви домовили-

якщо хтось із учасників запізнився, зупиніться на хвилинку та ще
раз повторіть усій групі основні правила роботи;
џ запропонуйте іншим учасникам поставити питання.
.

Для яких форм деструктивної
поведінки підходять ці методи,
дивіться в таблиці:

.

А тепер безпосередньо поговоримо про те, що ж робити, якщо в групі виникає
деструктивна поведінка.
Одним з універсальних способів роботи з деструктивною поведінкою є розмова віч-навіч із учасником під час перерви:
џ прагніть установити істинні мотиви деструктивної поведінки. Спитайте учасника про
причини його поведінки;
џ уважно вислухайте. Дайте зрозуміти учаснику, що ви його розумієте. Висловіть
співчуття;
џ розкажіть про власні почуття та ставлення до ситуації, що склалася;
џ запропонуйте разом знайти рішення, що будуть взаємовигідними.
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Непрямий вплив
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Переключення на
іншу активність
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«Птах-говорун» Говорить про все та ні про що. Не Установіть регламент на виступ
дає іншим виступити. Говорить та суворо дотримуйтесь його.
Дайте людині слово після того, як
довго.
висловляться інші. Спитайте в
групи, чи не заперечує вона проти повторного виступу. Учасників
типу «птах-говорун» можна «озброїти» годинником та попросити
стежити за регламентом виступів.
Батьківські збори по-новому
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Тип «важких»
учасників

Розділ 1. Програма семінару-тренінгу та робочі матеріали тренерів проекту

Поведінка «важких» учасників

Мовчить. Нудьгує. Уникає відпо«Мовчун» (той, відей. Соромиться, можливо
який нудиться) тому, що відчуває себе не у своїй
тарілці, дискомфортно. Йому все
байдуже, особливо якщо він прийшов на тренінг за наказом
керівництва.

«Всезнайка»
чи «енциклопедист»*

«Полеміст»**

«Рекламіст»

Здатний захоплено та авторитетно говорити на будь-яку тему.
Знає відповіді на всі ваші питання. Знає вихід із будь-якої ситуації. У його скарбничці безліч
прикладів, які він готовий навести.

Сперечається заради того, щоб
група оцінила його як рішучу та
сміливу людину. Він хоче
виділитися.

Відповідь на будь-яке питання
зводить до презентації себе чи
своєї організації. Його поведінка
нагадує анекдот про студента,
який знав тільки один білет про
бліх. На питання про риб він відповів: «Риби мають луску, а якщо
б у них була шерсть, то там би були блохи», а далі все про них.
Бурхливо реагує на намагання
зупинити його. Вимагає, щоб йому дали можливість розповісти
про себе. Іноді самореклама – це
єдина мета його участі в семінарі.

Що з ними робити?
Винагороджуйте будь-яке його
висловлювання, але щиро. Використовуйте опитування по колу,
коли кожний учасник повинен висловити свою думку. Дайте йому
роль спостерігача, який потім повинен описати поведінку учасників. Під час дискусії не забудьте адресувати «мовчуну» 1–2 питання.
Подякуйте за допомогу. Поставте
йому конкретні питання на тему
тренінгу. Якщо він знає відповідь –
добре. Він ваш помічник. Попросіть його навести конкретні приклади. Якщо не знає, буде працювати, бо, як правило, це розумна
людина. Робіть це делікатно, не
зачіпайте його самолюбства.
Погоджуйтесь із будь-якими слушними зауваженнями та запереченнями. Якщо заперечення не зовсім доречні, то можна розібрати
будь-яке подібне висловлювання
в групі, щоб усі погодилися, що
таке зауваження не по суті.
М'яко повертайте його до теми
дискусії. Якщо це не допомагає,
спитайте думку групи. Іноді справді всім цікаво почути виступ такого
учасника. Проте не йдіть за
бажанням групи. Встановіть
регламент для виступу та суворо
дотримуйтесь його. Пообіцяйте
виділити йому час, коли можна
буде більш детально розповісти
по свою організацію. Дайте йому
можливість розповісти про себе та
організацію під час перерви всім,
кому це буде цікаво.

* Між ними є одна важлива відмінність. «Всезнайка» вважає, що він знає все, а «енциклопедист» справді знає
багато. Не факт, що він експерт із теми семінару чи тренінгу, але своїми знаннями він може відволікти вас від мети роботи.
** Порада тренеру. Якщо в групі є хтось, хто активно працює проти тренера, то в жодному разі не можна
захоплюватися суперечкою з ним, про що зазначалося вище. Група може стати на чийсь бік. Якщо це тренер, то «полеміста» можуть психологічно «з'їсти». А якщо група об'єднається проти тренера, то тренер одразу втратить авторитет та
продовження тренінгу буде під загрозою. Треба пам'ятати, що сперечаються завжди дві людини. Якщо тренер не
сперечається, то суперечка вичерпується, її не буде.
Культура добросусідства
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Тип «важких»
учасників
«Різальник»

Поведінка «важких» учасників

Що з ними робити?

Ставить питання, які не стосуються справи, радіє, якщо тренер не може дати на них відповідь.

Дайте йому можливість самому
відповісти на його питання чи «зрізати» – сказати, що поставлене
питання теми тренінгу не стосується. Порадьте самостійно розібратися в проблемі.
Таку людину треба спробувати
м'яко заспокоїти: дати їй найвідповідальнішу роль у вправі чи роль,
яка передбачає мовчання такої
людини. Можна поставити цьому
учасникові провокативне питання,
«перевіряючи» його «знання» теми. Якщо «помічник» знає відповідь на питання – це добре, можна змусити його «працювати на
тренера». Якщо не знає – навряд
чи далі буде коментувати, побоюючись нарватися на чергове провокативне питання від тренера.
Слід бути готовим до цього та попередити можливість використовувати гаджети шляхом включення цього пункту в «Правила роботи». Під час тренінгу постійно залучайте його до роботи, ставте
певні завдання.

«Помічник»

Людина, яка вирішила заробити
собі авторитет, приєднавшись
до тренера. «Помічник» коментує всі слова тренера, завжди
говорить: так, я знаю, це дуже корисно, я читав у книзі з психології, що це дуже важливо тощо.

«Гаджетник»

Учасник, який постійно використовує мобільний телефон –
планшет – ноутбук під час проведення тренінгу.

Крім того, часто під час тренінгу виникають складні ситуації, що створюються
питаннями, які можуть ставити іноді і неспеціально:
Типи питань
Інформація про питання
учасників
Якщо питання – це прохання про надання додаткової інформації,
Потреба
дайте на нього відповідь по суті та переконайтеся, що ваші слова
в інформації
справді є відповіддю. Якщо необхідне подальше тлумачення, його
можна дати одразу або запропонувати обговорити це питання під
час перерви.
Мета такого питання не отримання інформації, а оцінка знань та
Перевірка
компетентності досвіду ведучого. Часто автор такого питання вже знає відповідь на
нього, але хоче подивитися, як із ним впорається ведучий… Ніхто не
чекає від ведучого знань абсолютно всього, але у вас може виникнути відчуття, що, визнавши своє незнання, ви втратите довіру групи. Це не той випадок! Краще мовчати, непокоячись, що вас вважають дурнем, ніж відкрити рота та довести це. Якщо ви чогось не знаєте – не блефуйте! Якщо ви підтасуєте відповідь, то це стане явним,
Батьківські збори по-новому
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Типи питань
учасників

Демонстрація
своїх знань

Питання,
що збивають

Провокативні
питання

Розділ 1. Програма семінару-тренінгу та робочі матеріали тренерів проекту

Інформація про питання
під сумнів потрапить усе те, що ви сказали до цього. З другого боку,
якщо ви достатньо впевнені в собі, щоб визнати, що ви чогось не
знаєте, створиться враження, що ви відповідаєте за істинність кожного сказаного вами слова. Якщо питання, на яке ви не можете дати
вичерпної відповіді, не стосується базових відомостей, які ви повинні
знати, найкращий вихід – подякувати за важливе зауваження, визнати, що вичерпної відповіді ви зараз не можете дати, та пообіцяти автору питання, що завтра (після завершення роботи чи через деякий
час) ви дасте повну відповідь стосовно цього питання. І справді дайте відповідь на питання, аби підтвердити, що ви виконуєте свої обіцянки. Головне тут правило – «якщо сумніваєшся – знайди істину».
Порада тренеру: Якщо питання входить у коло інформації, якою ви
повинні володіти, незнання не вибачається. Проте є спосіб, який
допоможе перетворити вашу поразку в перемогу. Ви можете подякувати учасникові, який поставив питання, та переадресувати його
групі. «Цікаве питання, Ірино. Питання до всіх: як ви вважаєте, що
повинна зробити Ірина в такій ситуації?» Такий «рикошет» не слід
використовувати занадто часто. Він є сигналом до того, що ведучий
повинен якнайшвидше заповнити прогалини у своїх знаннях.
Мета таких питань – вразити інших учасників групи рівнем своїх
знань. Людина лише прагне ствердити свій інтелект перед групою,
ви можете «повернути її до себе» шляхом лестощів, подякуйте
учасникові за таке цікаве запитання. Якщо питання неточно відображає факти, необхідно особливо потурбуватися про підкріплення
того, що в ньому правильне, та корекцію неправильної інформації.
Мета таких питань – перевести увагу групи в царину, яка має великий інтерес для того, хто ставить питання. Питання, що збивають,
можуть ставити навмисно чи ні, але в будь-якому разі ведучий не
повинен піддаватися спокусі та відволікатися від теми заняття. Якщо
питання стосується теми тренінгу, ведучому слід лаконічно та конкретно дати відповідь на нього. Якщо ні – запропонуйте учасникові
поставити його після тренінгу чи під час перерви.
Часто ґрунтуються на інформації, яку ведучий виклав раніше, для
демонстрації суперечності з тим, що він говорить зараз. Ваша відповідь у цій ситуації дуже важлива. Тут діє правило: ніколи не приймайте виклик і не сприймайте критику на свою адресу, навіть якщо
автор провокації розраховує саме на це! Емоційна відповідь не буде
адекватною та конструктивною. Замість цього можна витримати паузу, визнати питання цікавим та використати виграний час для детального обдумування відповіді. Якщо ви не можете виправдати те,
що сказали, не намагайтеся це зробити. Захищаючись, ви переконаєте групу в істинності провокативного зауваження. Замість цього краще визнайте помилку та ще раз повторіть, яка інформаціє є
правильною.
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Типи питань
учасників

Інформація про питання
Якщо непослідовність інформації, яку ви даєте, продиктована
об'єктивними причинами, не використовуйте провокацію як
можливість розібратися з провокатором. Якщо ви принизите автора
питання перед групою, у кращому разі він припинить працювати, у
гіршому – буде шукати можливість помститися пізніше. Продемонструйте, що ви вищі за штрикання нишком, вашою винагородою буде
повага всієї групи.

Як висновок хочеться відзначити, що кожний учасник групового заняття/семінару/
школи – це людина зі своїм характером, настроєм, темпераментом, яка має власну мету
та завдання. І завдання тренера – залучити кожного учасника до роботи для досягнення
мети тренінгу.
Рекомендована література
Клаус Фопель. Ефективний воркшоп. Динамічне навчання. – М.: Генезис, 2003.
Ганна Моносова. Книга для бізнес-тренера. Технологія та мистецтво. – М.: Видавництво «Речь», 2008.
Тренінг для учителів із прав людини. Посібник фасилітатора (у 2 книгах). Канадський
фонд прав людини. – К., 1998.
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Потапова Валентина Іванівна,
м. Київ

ЯК ПРОВОДИТИ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ
У ФОРМІ ДИСКУСІЇ: ДЕКІЛЬКА ПОРАД
Батьківські збори задумані і мають здійснюватися як найважливіша форма роботи
класного керівника із членами сім'ї учня, спрямована на підвищення ефективності як
навчального, так і виховного процесу. Для цього від викладача вимагаються правильна
підготовка і проведення батьківських зборів, особливо коли батьківські збори несуть у собі
завдання психолого-педагогічної освіти батьків.
Форми батьківських зборів вельми різноманітні. Вони можуть проводитися як у формі
лекції, де в ролі лектора виступає педагог, психолог, лікар. Це може бути дискусія, де відбувається обговорення важливих питань, що стосуються класних заходів, вирішення
важливих питань життя класу.
Дискусії лише на перший погляд легко організувати. Насправді дискусія потребує від
учителя/модератора певних навичок керування, особливо складно не дозволити дискусії
«згаснути», коли учасникам стає нецікавим обговорення або серед учасників відбувається
певний «затиск». Для того щоб підтримувати протягом всього часу активне обговорення,
існують певні секрети. Як відомо, при проведенні дискусії завжди існує небезпека її вихолощення. Безплідна суперечка, нескінченне базікання, безліч монологів замість діалогу, втрата теми, нудьга – смерть дискусії! Від цього не застрахований ніхто. Щоб уникнути подібних
недоліків, варто пам'ятати про деякі методичні рекомендації для кожного з етапів організації
дискусій. Під час дискусії розглядається та досліджується певна проблема з метою
досягнення взаємоприйнятного та загальнозначущого її вирішення.
Виховна робота з батьками має ще одну безперечну перевагу – навчає слухати та
чути співбесідників, грамотно вести дискусію, чітко й логічно, обґрунтовано висловлювати
свої думки. Готуючись до кожного заняття, треба ретельно підбирати питання та завдання
для подальшого обговорення, продумувати аксіологічний простір заняття – не беріть
багато постулатів для обговорення, достатньо 2–3. Вони повинні перегукуватися один з
одним, доповнювати та розширювати поле обговорення. Інакше є небезпека роздрібнити
тему на кілька різних підтем, і в результаті залишиться недомовленість, не буде чіткого
розуміння теми та ідеї документального твору, не буде досягнута мета.
Підготовчий етап
1. Подбайте про приміщення, у якому відбуватиметься дискусія. Воно має бути
достатньо просторим для розташування учасників, щоб усі бачили одне одного. Найбільш
відповідними для організації дискусії формами розстановки меблів є «літера П»,
«прямокутник», «коло», «дискусійний клуб». У перших двох формах дещо порушений
контакт між учасниками, що сидять на одній лінії. Третя форма може використовуватися,
якщо модератор планує організувати роботу в підгрупах. Якщо учасників буде більше 15,
рекомендується використовувати саме цей варіант роботи.
Добре, якщо у приміщенні є демонстраційна дошка, де можна розмістити плакати,
графіки, а також фіксувати проміжні результати обговорення і пропозиції, що висуваються.
Для цього можна використовувати великі аркуші паперу та маркери. Доручіть одному з
учасників роль реєстратора.
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Обдумайте необхідність ведення аудіо- або відеозапису дискусії. Якщо ви вирішили
скористатися відеокамерою або диктофоном, повідомте про це учасників дискусії,
заручіться їхньою згодою. У разі категоричних заперечень уточніть, із чим вони пов'язані,
спробуйте розвіяти побоювання аудиторії. Якщо це не вдалося, не варто наполягати на
веденні відеозапису без особливої на те необхідності. Врахуйте також, що на перших
етапах учасникам необхідно буде «звикнути» до камери.
Якщо учасникам дискусії у процесі обговорення необхідно робити записи, запропонуйте їм розташуватися за столами. Але пам'ятайте, що меблі можуть створювати відчуття
бар'єрів між учасниками дискусії. Однак відсутність столів іноді спричиняє зворотний ефект
і стає джерелом відчуття незахищеності, дискомфорту.
Бажано, щоб меблі були зручними, а загальний інтер'єр достатньо гармонійним.
Учасники обговорення повинні почувати себе комфортно і фізично, і психологічно.
Плануючи розміщення учасників, постарайтеся врахувати ступінь їхньої активності,
структуру неформальних відносин у групі тощо.
2. Визначте часові межі дискусії. Час проведення має бути максимально зручним
для всіх. Дискусія не повинна відволікати учасників і модераторів від невідкладних справ та
позбавляти їх можливості відпочинку. Якщо обговорення очікується тривалим, заплануйте
перерви, під час яких учасникам можна запропонувати прохолодні напої, каву, чай, печиво,
бутерброди. Ретельно продумайте хронометраж дискусії. Максимальний час роботи без
перерви – 90 хвилин.
3. Визначте тему дискусії, сформулюйте мету, підготуйте питання або твердження
для спільного обговорення. Тема повинна бути цікавою й актуальною для учасників
дискусії. Якщо ви хочете зібрати інформацію, довідатися про думки учасників, їхні
аргументи, визначте її достатньо широко. Вузьке формулювання теми потрібне у тому разі,
якщо підсумком дискусії має стати ухвалення рішення з конкретного питання.
Метою дискусії може бути:
џ з'ясування думок щодо того чи іншого питання;
џ аналіз проблемної ситуації;
џ пошук нового варіанта рішення;
џ оцінка пропозиції.
4. Визначте стратегію ведення дискусії. Найскладніше реалізувати стратегію вільного ведення дискусії, коли модератор не має чіткого плану роботи та виявляє пасивність в
управлінні процесом обговорення. Його головне завдання – визначити тему дискусії та
стимулювати комунікацію.
Стратегія програмованого ведення дискусії потребує ретельного опрацьовування
плану роботи, підготовки переліку питань, жорсткості та директивності модератора в
управлінні процесом обговорення.
Компромісний варіант потребує гнучкості в управлінні групою, поєднання
директивного й пасивного стилів ведення обговорення. Тут важливе значення має вміння
модератора розуміти динаміку групової роботи, чутливо реагувати на зміни та бути готовим
на якийсь час віддати право ведення дискусії іншим учасникам.
Етапи проведення дискусії
1. Повідомте членам групи тему та мету дискусії. Розкрийте актуальність заявлених
питань, намагайтесь зацікавити всіх учасників. Переконайтеся, що тему й мету всі
розуміють однаково.
2. За необхідності розподіліть ролі між учасниками: реєстратор, координатор, спостерігач, експерт, критик тощо.
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3. Визначте правила роботи в групі. Домовтеся із членами групи щодо їхнього дотримання.
Для ефективної роботи в групі можна використовувати такі правила:
џ довіра та відвертість;
џ дотримання встановленого регламенту;
џ контролювати емоції;
џ конфіденційність;
џ не перебивати та вислуховувати спікерів до кінця;
џ не переходити в обговоренні на особистості;
џ чітко аргументувати свою позицію;
џ інші.
4. Дискусії можуть передувати виступ доповідача, демонстрація відеосюжету, опис
конк-ретного випадку, ознайомлення з думкою експертів тощо. Це активізує увагу учасників
обговорення.
5. Поставте перед учасниками питання для обговорення. Це основний засіб організації змістового етапу роботи. Питання повинні бути дискусійними, відігравати роль іскри,
що розпалює дискусію та провокує учасників висловлюватися.
6. Стежте за чітким дотриманням прийнятих групою правил, регламенту, інакше обговорення може затягнутися, перейти в порожнє базікання з приводу та без нього.
7. Особливу увагу приділяйте соромливим і пасивним учасникам дискусії. Попросіть
висловитися всіх, наприклад, по колу. Наполягайте на тому, що для вас важлива думка
кожного.
8. Уникайте категоричних думок, повчального тону, поблажливих інтонацій, демонстрації власної переваги.
9. Тактовно переривайте учасників, що відхиляються від теми. Використовуючи питання, спрямовуйте їх на обговорення проблеми.
10. Якщо виступ затягується, зверніть увагу людини на регламент, попросіть
зупинитися тільки на ключових ідеях, підвести підсумок і завершити свій виступ.
11. Ставте уточнювальні, провокуючі, навідні питання.
12. Якщо в процесі обговорення виникла пауза, постарайтеся терпляче перечекати
якийсь час. Такі перерви в обговоренні стимулюють активність учасників і часто значно
корисніші, ніж постійні заклики ведучого бути активними.
13. Стежте за тим, щоб незбіжність точок зору не призвела до конфлікту між учасниками, опоненти не перейшли на особистості.
14. Підведіть проміжні підсумки обговорення.
15. Проведіть «завершальний раунд», коли кожен з учасників по черзі мав би нагоду
стисло розповісти про свої враження від обговорення, дати коментарі, висловити актуальні
для себе зауваження і пропозиції.
Завершальний етап
1. Підведіть підсумки дискусії. Запропонуйте виступити учасникам, спостерігачам, гостям, експертам.
2. Подякуйте групі за участь у дискусії.
Методи організації дискусії
Вони різноманітні. Залежно від мети, завдань та учасників, а також просторовочасових і організаційних ресурсів модератор вибирає спосіб проведення обговорення. Це
може бути:
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Дискусія – обговорення фільму як кінематографічного твору або соціального
ролика, де є проблема, що відповідає темі зборів.
Смислові групи. У фільмі є головні персонажі, порушуються важливі соціальні теми, є
цікаві режисерські знахідки, які допомагають емоційно і більш повно зрозуміти ставлення
авторів до своїх героїв та їхніх проблем. Об'єднайте учасників перед переглядом фільму в
кілька смислових груп і дайте їм конкретне завдання, яке вони виконуватимуть у процесі
перегляду, роблячи собі помітки, а потім підготують свої роздуми на тему для презентації.
«Гарячий мікрофон». Усім учасникам ставиться одне питання, на яке кожен має дати
відповідь, передаючи мікрофон іншому учаснику (можна використовувати неувімкнений
мікрофон у маленькій аудиторії. Це створює певний настрій – «як на ТБ», примушує
учасників активізувати розумову діяльність, слухати уважніше одне одного). Відповіді
повинні бути різні за формулюванням.
Опорні цитати. Підготуйте для дискусії кілька висловів, ключових фраз із фільму,
щоб полегшити учасникам роботу думки. Запишіть їх на дошці або фліпчарті та зверніть
на них увагу.
Прогнозування. Іноді назва фільму сама по собі вже є темою, з якої можна починати
обговорення. Поставте питання учасникам, як вони розуміють назву, про що буде фільм.
Найцікавіші відповіді можна записати на дошці або фліпчарті й повернутися до них після
перегляду. Порівняйте відповіді до й після перегляду. У документальному кіно назва
картини відіграє важливу роль – вона повинна допомагати глядачу зрозуміти, про що цей
фільм, які проблеми він порушує. Невідповідність назви і змісту викликає подив у глядача,
дезорієнтує його.
«Записник режисера». Перед початком перегляду вивішується перелік висловів із
фільму, хронологія не дотримується. Її і треба встановити в процесі перегляду або після. Ці
вислови – фрази, фрагменти діалогів або слова героя/їв, назви підтем або глав фільму,
назви частин фільму тощо.
Tabula rasa (чистий аркуш). Кожен учасник отримує чистий аркуш паперу, на якому
протягом картини повинен зафіксувати найяскравіший епізод або факт із фільму, що
вразив найбільше. Після перегляду інформація порівнюється, обговорюється. Можна
визначити, наприклад, найуважнішого глядача.
Аналіз фільму з позиції контрастності. Якщо у фільмі є контрастні теми, персонажі,
вислови, проблеми, ви можете запропонувати побудувати обговорення на них.
Банк ідей. Перед початком перегляду учасникам можна поставити питання, що вони
знають і думають про тему, яку обговорюватимуть після перегляду. Думки, припущення,
факти, імена, проблеми записуються на аркуш ватману/дошку. Після перегляду
кінокартини їх перевіряють на достовірність. (Цей прийом можна використовувати і під час
перегляду в режимі «стоп-кадр» – йде чергування прогнозу та дискусії).
Я і мій герой фільму. Учасники визначають, хто з героїв фільму їм найближчий, –
формуються групи. Завдання – змоделювати ситуацію спілкування зі своїм героєм,
визначити коло питань для обговорення з ним/нею, визначити точки зіткнення тощо.
Лист глядачів режисеру. На великому аркуші паперу кожен учасник пише свій відгук
на побачене у фільмі. Завдання – «Що б ви сказали режисеру, якби він був поряд?»
Обговорення правових аспектів фільму.
Дискусія – метод «Займи позицію»
Рекомендується використовувати для виявлення двох (трьох) точок зору, які
необхідно аргументувати. Виказуючи свою позицію, учасники на практиці використовують
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уміння захищати власну думку; вчаться вислуховувати інших; прогнозують, які наслідки
матимуть індивідуальні позиції.
Організація роботи
џ Запропонуйте учасникам дискусійне питання і попросіть їх визначити власну позицію
щодо нього.
џ У протилежних кінцях приміщення (класу) розмістіть таблички з написами: «так»,
«ні», «не знаю» (або «згоден/на», «не згоден/на», «не визначився/лась»).
џ Визначення позицій учасниками має бути відображено переходом до того місця, де
міститься відповідна табличка, своєрідне «голосування ногами».
џ Запропонуйте учасникам кожної групи аргументовано захистити свою позицію.
Дайте можливість групам підібрати нові доводи.
џ Після викладу різних точок зору запитайте, чи не змінив хто-небудь з учасників свою
позицію і чи не хоче перейти до іншої таблички.
џ Попросіть тих, хто перейшов, пояснити причини свого рішення (вказати, які
аргументи стали найвагомішими).
Варіація методу «Займи позицію» – «Барометр думок» (20–40 хвилин)
Мета: продемонструвати неоднозначний підхід до теми; показати різні думки в групі.
Необхідні матеріали: ватман, паперовий скотч.
Організація роботи
Вчитель наперед готує спірні тези з теми, з якими можна погодитися або не
погодитися.
Приміщення розмежовується лінією, позначеною паперовим скотчем. З одного боку
лінії розміщується картка з написом «0%», з другого – «100%».
Учитель зачитує вголос першу тезу – складні тези мають бути написані так, щоб їх усі
бачили, – і пропонує групі розійтися уздовж лінії відповідно до ступеня згоди або незгоди.
Можливі проміжні позиції, такі як «згоден на 80%». Учитель пояснює, що учасники повинні
визначити для себе інтерпретацію тези, адже з деякими твердженнями одна людина може
погоджуватися як на 100%, так і на 0%, залежно від інтерпретації. Вчитель повідомляє, що
вправа вийде, якщо різні учасники зможуть прокоментувати свій вибір, але не обов'язково
висловлюватися кожному. Коли всі зайняли позиції на лінії, вчитель пропонує кожному
пояснити своє місцерозташування і модерує процес.
Часто під час пояснення позицій виникають дискусії. Учасники, які вирішать змінити
свою думку, наприклад тому, що їх переконали, можуть перейти в інше місце й обґрунтувати чому. Вчитель може на ватмані позначати важливі моменти дискусії, які можуть стати
в пригоді надалі.
Підведення підсумків. Методика не потребує обов'язкового підведення підсумків.
Вчитель може запитати, що було несподіваним і чи просто було зайняти якусь позицію.
Також можна розсортувати записи з дискусії для подальшої роботи.
Інші варіації
Письмово. Замість фізичного переміщення учасники можуть писати обґрунтовані тези
на довгій паперовій стрічці, яка лежить уздовж всієї кімнати замість клейкої стрічки. Таким
чином, група може продемонструвати картину різних позицій, не примушуючи кожну
людину говорити за себе.
Гра «ТАК – НІ». Методику можна реалізувати так, щоб відповідь була тільки «так» чи
«ні». Приміщення розділяється упоперек клейкою стрічкою. Одна половина кімнати
позначається «так», інша – «ні». Цей варіант доречний, коли потрібно загострити позиції.
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Гра «4 кути». 4 різні тези (наприклад, 4 різні визначення одного слова або явища)
потрібно повісити в різних кутах кімнати так, щоб усі могли прочитати. Учасники стають у
кут з тією тезою, з якою вони найбільш згодні.
Метод усіх можливих рішень («Дерево рішень»)
Так називається техніка, яка використовується для раціоналізації процесу ухвалення
рішень за ситуації, коли неможливо дати просту й однозначну відповідь на поставлене
питання. Використовується вона також при аналізі ситуації і допомагає досягти повного
розуміння причин, які привели до ухвалення того або іншого важливого рішення у
минулому. Варто наголосити на ефективності використання цієї техніки під час аналізу
спірних подій чи явищ. Учасники обговорення детально аналізують усі можливі варіанти
рішення й виписують у колонки переваги та недоліки кожного з них, а також ті наслідки, до
яких вони можуть привести. У ході обговорення учасники заповнюють таблицю.
Проблема
Варіант 1
переваги
недоліки
переваги

Варіант 2
недоліки

переваги

Варіант 3
недоліки

Методика проведення обговорення
џ Формулюється завдання для групи.
џ Учасники одержують базову інформацію щодо проблеми (наприклад, переглянутий

ролик).
џ Об'єднують учасників у групи й дають час на виконання завдання. Працюючи в
групах, учасники заповнюють таблицю (записують у стовпчики переваги і недоліки кожного
варіанта) й ухвалюють рішення щодо розв’язання проблеми.
џ Представник кожної групи доповідає про результати. Модератор порівнює одержані
результати, запитує, чому група ухвалила таке рішення. Доповідач відповідає на питання
учасників інших груп.
Дискусія у формі акваріума
Цей варіант дискусії цікавий тим, що акцент робиться на самому процесі виявлення
точки зору та її аргументування. У той же час активно використовується як метод аналізу
своєї поведінки в процесі дискусійного спілкування, аналізу ходу взаємодії учасників на
міжособистісному рівні та його корекції.
џ Модератор формулює проблему, знайомить з нею учасників дискусії.
џ Організатор об'єднує учасників у малі групи (вони розміщуються довкруж).
џ Модератор або учасники вибирають того, хто представлятиме позицію малої групи
всім учасникам.
џ Групам дається час для обговорення проблеми та підготовки спільного рішення.
џ Модератор збирає представників груп у центрі приміщення, щоб вони висловили і
відстояли позицію своєї малої групи відповідно до одержаних вказівок. Окрім представників, призначених групами, ніхто не має права висловлюватися, правда, учасникам груп
дозволено передавати вказівки своїм представникам за допомогою записок.
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џ Модератор може дозволити і представникам, і групам узяти невелику паузу (1–2
хвилини) для консультацій.
џ «Акваріумне» обговорення проблеми між представниками груп закінчується у
визначений регламентом час або після ухвалення рішення.
џ Після такого обговорення проводиться критичний аналіз ухваленого рішення всіма
учасниками.

Аналіз ходу та результатів дискусії може проводитися в один або два етапи залежно
від мети дискусії. Якщо необхідний аналіз характеру взаємодії в «акваріумній» групі, модератор просить її учасників оцінити ступінь своєї задоволеності тим, як проходило обговорення, і проаналізувати причини задоволення чи незадоволення. Потім «аналітикам»
дається можливість оцінити хід і результати дискусії, характер взаємодії її учасників. І,
нарешті, модератор систематизує висновки учасників та підводить загальний підсумок
спільної роботи. Прийом «Акваріум» припускає створення учасниками внутрішнього та
зовнішнього кіл. Якщо хтось не хоче брати участь в обговоренні, не готовий, погано
почувається тощо, модератор пропонує йому місце у зовнішньому колі, щоб просто
стежити за процесом. Активна робота ведеться у внутрішньому колі – в «акваріумі». Звідси
й назва цього прийому розміщення учасників.
Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу
Така форма проведення дискусії, під час якої кілька осіб обговорюють проблему в
присутності аудиторії, поєднує переваги подачі інформації та дискусії в групі. Група із 3–5
осіб веде дискусію на обрану тему в присутності решти учасників. Глядачі вступають в
обговорення пізніше, вони висловлюють свої думки або ставлять питання учасникам.
Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу дає можливість висловити різні позиції щодо певної
теми. При цьому слід враховувати, що основні учасники обговорення мають бути
достатньо компетентні й добре підготовлені до дискусії. Важливо також, щоб усі учасники
мали рівну можливість висловити свою думку (виступ не повинен перевищувати 3–5
хвилин). Модератор стежить за тим, щоб учасники не відхилялися від теми обговорення.
Методика проведення дискусії
1. Модератор визначає тему ток-шоу й правила проведення дискусії.
2. Модератор розміщує учасників дискусії так, щоб глядачі сиділи навпроти столу основних експертів.
3. Модератор починає дискусію: оголошує її тему та представляє основних учасників
(3–5 осіб).
4. Першими виступають основні учасники (не більше 20 хвилин), потім модератор пропонує решті учасників взяти участь в обговоренні. Глядачі висловлюють свої точки зору й
став-лять запитання.
5. У разі дефіциту часу можна попросити глядачів записати питання, на які не вистачило часу, і передати експертам.
6. Модератор дякує експертам і глядачам за участь у ток-шоу.
7. Модератор підводить підсумки дискусії, коротко характеризує вислови основних
учасників.
«Знаю/хочу дізнатися/дізнався» (з/х/д)
Ця методика припускає управління процесом проникнення в зміст і значення тексту.
Для цього використовується таблиця, в основі якої лежить природна для людини схема
пізнання: активність розуміння підтримується за рахунок того, що спочатку виявляється все
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відоме з теми, ставляться питання щодо невідомого у ній, а потім при читанні зважується
цінність інформації для того, хто читає, знаходяться відповіді на питання, акцентується
увага на новому та фіксуються питання, що виникли в процесі. Саме на цих особливостях
засвоєння нової теми побудована методика з/х/д. Ця стратегія також стимулює
індивідуальну самостійну роботу. Зазвичай ми маємо первинні відомості з теми,
представленої у тексті, де текст повинен бути джерелом для питань.
Особливість цієї методики полягає у тому, що передбачається робота над питаннями
різного рівня. Первинні питання ставлять, виходячи з наявного досвіду. Вони можуть бути
віддалені від матеріалу, з яким належить ознайомитися. Питання, які виникають при
читанні або після нього, пов'язані безпосередньо з новою медіаінформацією, а також із
суперечностями, що виникають між відомим і новими знаннями, отриманими методом
з/х/д. Ефективно ця методика використовується за допомогою таблиці:
Що знаємо?

Що хочемо дізнатися?

Що дізналися?

Спрямоване читання/перегляд
В основу цієї методики покладена система питань, які ведуть до поглибленого
розуміння тексту. Методика передусім формує смак до повноцінного сприйняття, вчить
чути питання й адекватно реагувати на нього, звертаючись до будь-якого тексту,
особливо коли вчитель використовує медіатекст. Вона припускає негайний аналіз
прочитаного або переглянутого. Працюючи за цією методикою, можна виробляти
навичку виявлення значення тексту.
На що звернути увагу?
Ця методика повинна поєднувати процес осмислення і заповнення такої таблиці:
Як ви вважаєте,
що відбудеться?

Чого ви так
вважаете?

Що відбулося?

Після оголошення
назви
Після першого
стоп-кадру
Після другого
стоп-кадру
Після того, як додивилися до кінця
.

.

.

При роботі за методикою необхідно:
џ пояснити, що текст читатиметься частинами. Нагадати, що при прочитанні чергового

уривка необхідно буде робити припущення, а потім продовжувати читання/перегляд фільму;
џ прочитати назву й запропонувати висловити припущення, про що це текст. Відповіді
записуються в першу колонку таблиці.
При читанні тексту/перегляді фільму можливі дві-три зупинки, під час яких
аналізуються припущення і висловлюються нові ідеї щодо фабули тексту/фільму, які
заносяться у відповідну колонку.
Перегляд завершальної частини і заповнення останньої колонки. Перехід до
обговорення цільного тексту з акцентом на тих епізодах, на яких наголошувалося під час
спрямованого читання/перегляду.
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Схема прогнозів (альтернативний варіант спрямованого читання/перегляду)
Про методику
Методика спрямована на активне сприйняття медіатекстів та їхній ретельний аналіз.
Це досягається за рахунок стимулювання передбачення розвитку подій через аналіз
причинно-наслідкових відносин і деталей медіатексту, зіставлення прогнозу та реальних
подій у тексті. В основі методики лежить таблиця з трьох частин, що дозволяє чітко
організувати діяльність із аналізу, синтезу й оцінки інформації та зафіксувати результати в
письмовій формі.
Питання, включені в таблицю, по суті, відтворюють схему внутрішнього діалогу читача
з медіатекстами, який ґрунтується на механізмі пояснення. Цю методику доцільніше
використовувати при роботі з медіатекстами, насиченими подіями та несподіваними
поворотами сюжету, що дає можливість розділити їх на смислові блоки й по-різному
інтерпретувати розвиток подій.
Що було?

Що є?

Що буде?

На що звернути увагу
Методика сприяє детальному розгляду медіатекстів і виявленню причинно-наслідкових зв'язків. Вказана специфіка створює потенціал для формування уміння прогнозувати
й оформляти письмово свій прогноз, уміння вибудовувати власну логіку розвитку подій.
Покрокове проникнення в медіатекст відбувається спочатку індивідуально, а потім у групі,
що дає можливість сформувати такі універсальні уміння, як уміння слухати, сприймати
думку інших, уміння стисло фіксувати головні ідеї.
Структуровані дискусії дають можливість навіть «початківцям» навчитися мистецтва
проведення обговорення чутливих тем. У структурованих дискусіях найчастіше присутня
можливість дати чітку та однозначну інструкцію про те, як організувати бесіду. Інструкцію
варто давати чітко, однозначно, у простих формулюваннях. Наприклад, при пошуку рішення
конкретних проблем це можуть бути правила мозкового штурму. Його алгоритм такий:
Викладення проблеми ведучим:
џ генерування учасниками максимальної кількості варіантів рішень без критичної
оцінки останніх;
џ критична оцінка запропонованих варіантів;
џ вибір найбільш доцільного з них.
Іноді, щоб «запустити» дискусію, можна використовувати методику Балінтов-ської
групи. Ця методика багато років застосовувалась у професійній сфері лікарів та психологів,
останнім часом успішно адаптується для обговорення будь-якого типу. У нашому випадку,
для роботи кіноклубів, ми дали ій свою назву «спеціальний гість».
На засідання запрошується експерт із проблеми, яка виноситься на обговорення. Це
може бути правозахисник, юрист, «ідеальна жертва», представник органів влади тощо.
Робота з методом «спеціальний гість» досить структурована, містить декілька етапів –
кроків і може легко застосовуватись навіть не дуже досвідченим ведучим дискусії.
Перший крок. Традиційно починається з питання ведучого: «Ваше ставлення до
проблеми, ситуації, героя тощо? Чи зустрічались ви в житті із ситуаціями, аналогічними до
тих, що обговорюємо? Можете про них розповісти?» Зазвичай після невеликої, а іноді і
довготривалої паузи визначається один чи декілька бажаючих, які готові висловитись.
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Кожного ведучий просить упродовж 1–2 хвилин описати свою історію в довільній, але
лаконічній формі. Після недовготривалої дискусії в «гру вступає» експерт.
Другий крок передбачає розповідь «спеціального гостя» про важкий випадок із
практики своєї діяльності, про свою особисту історію, про долю «особистого знайомого».
Встановлюється «м’яке» обмеження в часі. Ведучий та учасники зборів уважно слухають та
«занурюються в проблему».
Третій крок – формулювання «спеціальним гостем» питань до учасників щодо
випадку, який був висунутий на обговорення. На цьому етапі ведучий допомагає
«спеціальному гостю» сформулювати запити (питання та побажання) учасникам, у яких
закладено бажання дістати нові знання та (або) групову підтримку. Доцільно записати
питання на дошці або планшеті, оскільки всі учасники групи постійно звертаються до них,
зберігаючи точність їхнього змісту.
Четвертий крок – питання групи до експерта. Цей етап можна проводити по-різному,
залежно від складу учасників, досвіду та вподобань ведучого. Поведінка учасників показу
на цьому етапі жорстко не регламентована. У цьому випадку всі спонтанні реакції
учасників, їхня поведінка та емоційні прояви фіксуються ведучим та можуть стати надалі
об’єктом обговорення. Інший варіант, навпаки, жорстко структурований. Всі учасники по
колу ставлять «спеціальному гостю» по одному питанню. Таких кіл може бути декілька.
Хтось з учасників, який не бажає ставити питання для прояснення ситуації чи проблеми,
при відповідній послідовності може пропустити «свій хід». Це не виключає можливість для
нього поставити питання, яке виникне пізніше, на наступному «колі».
Ще один можливий варіант є проміжним. Кожному учаснику, також по колу, дається
можливість поставити певну кількість питань. При цьому хтось може поставити менше або
пропустити свою чергу, знову ж скориставшись своїм правом під час наступного кола.
Відсутність якої-небудь регламентації на етапі питань експерту допустима і також може
дати цікавий матеріал для подальшого обговорення. Ведучий може також, почавши з
питань по колу та помітивши, що все більша кількість учасників пропускає свою чергу або
питання повторюються за змістом, запропонувати перейти до неформального варіанта. У
цьому випадку доцільно прямо запропонувати учасникам, у котрих залишились питання,
ставити їх у вільному режимі. На цьому етапі «спеціальний гість» часто з подивом помічає,
що щось забув або не врахував доволі важливі аспекти свого випадку. Тоді експерт
доповнює свою розповідь на третьому етапі, численні неусвідомлювані моменти
пояснюються для нього.
П`ятий крок – остаточне формулювання «спеціальним гостем» питань, які він хотів би
винести на обговорення. Іноді формулювання питань залишаються в первісному вигляді.
Частіше, однак, вони зазнають змін. Деякі з раніше поставлених питань можуть взагалі
втратити свою актуальність для експерта завдяки створенню ним низки моментів під час
попереднього етапу. Список питань експерта може бути й збільшений, якщо якісь із питань,
які були поставлені раніше групою, здаються йому суттєвими для прояснення проблеми.
Ведучому корисно запропонувати групі сформулювати додаткові питання, відповіді на які,
як їм видається, дадуть користь для вирішення проблеми або випадку героя фільму.
Зазвичай остаточний список включає 3–5, але може бути й лише одне питання.
Шостий крок – відповіді групи на запити «спеціального гостя» та вільна дискусія.
Початок етапу може бути формалізованим.
Однак часто вчитель не має можливості запросити «спеціального гостя» і повинен
взяти на себе його функції. Це особливий метод керування дискусією, під час якого
поведінка модератора недирективна та жорстка. Тобто якщо при традиційних формах
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керування (наприклад, групою) модератор спонукає її виконувати власні інструкції та
розпорядження, то в цьому разі він має поєднувати в собі ознаки не лише керівника, а й
учасника групової динаміки. А саме:
Демонстрація моделей поведінки, очікуваної від учасників. Ведучий часто виступає в
ролі еталонного учасника, навчання відбувається значною мірою шляхом споглядання та
наслідування. На нашу думку, саме так варто розуміти поширену фразу про те, що
інструментом роботи модератора є власна особистість. Якщо ж ведучий сам систематично
демонструє неконструктивні моделі поведінки (підвищує голос, не слухає учасників тощо),
складно очікувати на конструктивну дискусію.
Інформування. Ведучий розкриває учасникам які-небудь факти, наводить приклади зі
свого життєвого досвіду, викладає наукові знання щодо питань, які розглядаються на
зборах. Батьківськи збори дуже часто включають у себе як структурні елементи такі види
роботи, як інформаційні блоки та міні-лекції. Для проведення таких зборів ми
рекомендуємо готувати презентації, які містять інформацію з теми.
Аналіз, інтерпретація подій, що обговорюються. Ведучий може виступати в ролі
експерта та коментувати те, що є темою для обговорення, спираючись на наявні в нього
спеціальні знання , або ж стимулювати учасників до самостійного аналізу. Зазвичай більша
частина обговорення будується на роботі з почуттями, і цей вид діяльності ведучого
важливий тим, що підключає до роботи також і ресурси мислення.
Для підтримання «вогню» дискусії, особливо на тому етапі, коли питання, аргументи,
здавалося б, вичерпані, ведучому рекомендується використовувати прийоми емпатії.
Емпатія – розуміння емоційного стану іншої людини, здатність щиро відчути людяність
проблеми .
Модерація дискусії – доволі складний процес, але певний досвід та володінні деякими
секретами керування дискусією дозволять учителю легко подолати всі складнощі та,
врешті решт, зроблять батьківські збори яскравою подією.
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Байдик Сергій Миколайович,
смт Старий Салтів, Харківська область

Тема: ВИБІР ПРОФЕСІЇ – СПРАВА ДИТИНИ?
Мета та завдання: поглибити знання батьків про світ професій, основні мотиви та
причини вибору професії їхньої дитини; дати батькам інформацію про профільне
навчання в старшій школі; дати зрозуміти, що вибір професії – справа не лише дитини;
допомогти батькам знайти шляхи взаємодії з дітьми в питаннях первинного професійного
самовизначення.
Учасники: батьки, вчитель.
Тривалість: 90 хв.
Обладнання: комп'ютер, відеофрагмент, плакати «Пісковий годинник», «Правила
групи», анкети для учнів та батьків, пам'ятки, ватмани, маркери, стікери, прозора склянка,
галька, чашка з піском, каміння середнього розміру.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Вступне слово
Профільне навчання орієнтоване на посилення одного або декількох предметних
циклів, спрямоване на самовизначення учнів, їхню соціальну адаптацію.
Від обраного профілю навчання залежить вибір професії дитини, тому я хочу
мотивувати вас на аналіз схильності дитини до вивчення й практичного освоєння тих або
інших профільних предметів.
Вибір професії – одне з найбільш відповідальних рішень у житті дитини, це друге її
народження. Від того, наскільки влучно вона зробить свій вибір, залежить, яке місце в
суспільстві вона буде посідати.
Чи є вибір професії справою тільки дитини? Ми намагатимемося з'ясувати це під час
нашого заняття.
Вправа на очікування «Пісковий годинник»
Ви бачите на плакаті зображення піскового годинника.
Для правильного сприйняття,
Щоб приклад був наочний,
Я порівняв би життя
З годинником пісочним.
Течуть піщинки – дні, роки –
Одна по одній падають,
Ці – з сумом, інші ж – навпаки:
Щасливі й серце радують.
Піщинки горя і утіх,
Падіння і утвердження –
Немає схожості у них,
Як і нема повернення.
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Давайте зараз на «стікерах-піщинках» напишемо свої очікування від сьогоднішніх
зборів. Озвучте свої очікування та прикріпіть на плакат у верхній частині малюнка
пісочного годинника.
Вправа «Знайомство»
Кожен учасник по черзі називає своє ім'я й говорить фразу: «Мене звати… У дитинстві я мріяв стати... Я обрав (або не обрав) саме ту професію, про яку мріяв у дитинстві. Я
задоволений (не задоволений) своєю теперішньою роботою».
Підсумок
Не у всіх присутніх батьків збулися їхні дитячі мрії стосовно професійного життя, але,
незважаючи на це, всі (або майже всі) присутні реалізувались як професіонали. І сталося
це завдяки зміні уподобань, переоцінці цінностей, впливу значущих людей, а можливо, і
завдяки профорієнтаційній роботі, яка проводиться й у школі, й у центрах зайнятості тощо.
Вправа «Правила роботи в групі»
Я пропоную учасникам створити такі умови, щоб кожен почувався зручно й робота в
групі була ефективною. Для цього ми сформували й ухвалили правила, які в цьому
допомагають. (Прочитати правила, вироблені на минулих зборах). Будуть ще
пропозиції стосовно доповнення правил? (Якщо пропозиції з'явилися, дописати їх).
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Анкетування батьків» (Див. додаток 1)
Запропонувати батькам відповісти на питання анкети.
Під час обговорення результатів анкетування дати батькам можливість висловити
свою точку зору з обговорюваних питань. Таким чином потрібно підвести батьків до
розуміння актуальності попереднього вибору профілю навчання.
Міні-лекція «Що таке профільне навчання й допрофільна підготовка?»
У старших класах загальноосвітньої школи передбачається профільне навчання.
Учні після закінчення 9-го класу повинні вибирати профіль навчання.
Важливим завданням стає допрофільна підготовка, що дає змогу учневі
усвідомлено вибрати профіль навчання. Від цього вибору залежить успішність навчання
в старших класах, підготовка до наступного ступеня освіти й майбутньої професійної
діяльності. Чим правильніше зроблено вибір, тим менше розчарувань і труднощів буде в
житті молодої людини.
Учні, які закінчують 9-й клас, повинні бути готові не тільки до профільного навчання,
а й до подальшого життєвого, професійного й соціального самовизначення.
Допрофільна підготовка – це підготовка й орієнтація не лише стосовно вибору
профілю, а й стосовно конкретного місця й форми продовження освіти.
Учителі та батьки можуть допомогти підліткам розібратися, які факультативи є в
школі, які з них потрібно відвідувати.
Школа в плані своєї діяльності передбачає інформаційну роботу з учнями:
знайомство з місцевими установами можливого продовження освіти після 9-го класу,
вивчення особливостей освітніх програм, умов прийому, відвідання днів «відкритих
дверей», а також заходи профорієнтаційного характеру (класні години, заняття з
психологом, психологічну діагностику, анкетування й консультування дев'ятикласників).
Батьки повинні бути в курсі подій, що відбуваються в школі, цікавитися, які
профорієнтаційні заходи проводяться в школі, обговорювати актуальні проблеми, давати
ненав'язливі поради, пропонувати свою допомогу при ухваленні важливих рішень.
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Обговорення результатів анкетування учнів (Анкета – див. додаток 2)
Розповісти батькам про узагальнені результати анкетування учнів:
џ які шляхи продовження освіти вибрали учні: скільки з них планують навчатися в
школі, скільки – у коледжі, скільки – вирішили піти працювати;
џ скільки учнів обрали конкретну професію;
џ хто є головним порадником дітей при виборі професії.
Міні-лекція «Чим може допомогти профорієнтація вашій дитині»
Давайте поговоримо про те, чим може допомогти профорієнтація вашій дитині.
По-перше, профоріентаційна робота, якщо вона ведеться з початкової школи,
допоможе усвідомлено обрати професію й краще зрозуміти посадові обов'язки, про які ми
здебільшого дізнаємось тільки при першому працевлаштуванні, вже після закінчення
вищого навчального закладу. Для цього використовуємо профорієнтаційні ігри, у які діти
грають із великим задоволенням. Подібні ігри розширюють знання дітей про світ професій.
По-друге, профорієнтація дозволяє об'єктивно оцінити сильні й слабкі сторони
дитини й вчасно скоригувати поведінку, якщо це необхідно.
По-третє, мало хто з батьків може похвалися тим, що досконало знає свою дитину.
Тому вони часто бувають здивовані результатами профорієнтаційного тестування й
результатами бесіди із психологом.
По-четверте, профорієнтація при переході в старші класи допомагає визначити
профільні предмети, а робота із психологом допоможе вибрати оптимальне
навантаження, щоб не позбавити учнів дитинства.
По-п'яте, профорієнтація може зняти деякі батьківські страхи. Наше опитування
батьків старшокласників показує, що мами й тата на сучасному етапі перестали боятися
того, що дитина не вступить до бажаного університету. Тепер залишається страх того,
що, провчившись кілька років, улюблене чадо розчарується в обраній спеціальності й
залишить навчання. Психолог-профконсультант допоможе визначити можливості
підлітка, обрати предмети для здачі ЗНО, порекомендує розвиток потрібних для
спеціальності навичок, а також розповість про суть майбутнього фаху й зорієнтує щодо
заробітної платні або затребуваності на ринку праці. Це, у свою чергу, позбавить батьків
страху того, що дитина не зможе забезпечувати себе в майбутньому самостійному житті.
І останнє. Іноді нашим дітям потрібно просто поговорити з неупередженою
дорослою людиною, що не дає оцінок і готова вислухати навіть найсмішніші проблеми.
Це в рази знижує підліткову агресивність.
Отже, користь профорієнтації для дітей очевидна.
Гра «Розминка 33»
Запропонувати батькам вишикуватися в шеренгу. Перший учасник починає рахунок.
Потрібно порахувати від 1 до 33, називаючи по одному числу. Ті, кому дістаються числа,
які мають «3» або діляться на «3», їх не називають, а замінюють оплесками. Якщо хтось із
батьків помиляється, він вибуває з гри. Тоді рахунок починається спочатку.
– Як зараз почуваєтеся після гри-розминки?
Міні-лекція «Як допомогти дитині правильно вибрати майбутню професію»
Батьки повинні знати, що вони можуть звернутися за допомогою до шкільного
психолога, а також до районного й міського центру практичної психології й соціальної
роботи, де надають консультаційні та діагностичні послуги щодо профорієнтації. Для
підлітків проводяться тренінгові заняття з професійного самовизначення.
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У процесі вивчення різних шкільних предметів виявляються здібності та інтереси
дитини: цілком природно, що вона встигає краще з тих предметів, до вивчення яких має
здібності. Часто, спираючись на результати успішності, учень здійснює відповідний професійний вибір. Іноді на цей вибір впливає особистість викладача. У будь-якому випадку
потрібне додаткове вивчення учнями своїх здібностей, інтересів, бажань, потреб з метою
уточнення професійного вибору.
Саме батьки й найближчі родичі великою мірою впливають на професійний вибір:
школа не є найбільш значущим чинником професійного самовизначення молодих людей.
Тому батьки повинні усвідомлювати свою відповідальність за поради, побажання, а
іноді й вимоги, адресовані дитині.
Як правило, батьки високо оцінюють значення освіти в сучасному житті, активно
формують у своєї дитини прагнення до вищої освіти.
Побажання батькам: дізнайтеся про інтереси, можливості й здібності своєї дитини.
Орієнтуйтесь на реальні шляхи побудови професійної кар'єри, не відкидайте можливості
отримання початкової професійної освіти.
При виборі професії необхідно також мати інформацію про перспективи розвитку
ринку праці.
Не можна залишити без уваги й такий чинник професійного самовизначення, як
вплив однолітків. Через вікові особливості для багатьох підлітків думка однолітків є більш
значущою, ніж думка батьків і вчителів.
Тому батькам при спілкуванні з дитиною необхідно враховувати ступінь впливу
однолітків на рішення сина (або дочки) про вибір професії. Обговорення рішення підлітка
щодо професійного вибору повинно вестися тактовно.
Мозковий штурм «Мотиви вибору професії»
Попросити батьків назвати мотиви, які спонукають молоду людину вибрати ту чи
іншу професію.
Відповіді батьків записати на дошці та зачитати їх.
Робота в групах «Зовнішні та внутрішні мотиви вибору професії»
Усі мотиви поділяються на зовнішні та внутрішні.
Зовнішні мотиви – думка батьків, друзів, однолітків, бажання домогтися зовнішнього
успіху або страх осуду, та внутрішні – здібності, нахили, задоволення, яке приносить
робота, інтерес, можливість спілкування тощо.
Об'єднання учасників у дві групи: «Батьки» і «Діти». Запропонувати групі «Батьки» зі
списку мотивів, які записані на дошці, вибрати зовнішні мотиви вибору професії, а групі
«Діти» – внутрішні.
Час виконання завдання – 5 хвилин.
Кожна група збирається за окремим столом і вибирає секретаря та спікера.
Секретар записує думки учасників маркером на аркуші формату А3. Після закінчення
роботи спікер представляє напрацювання своєї групи.
На закінчення виконання вправи потрібно зробити висновок про те, що провідними
мотивами вибору професії мають бути внутрішні, оскільки вони спираються на здібності,
нахили, інтереси дитини і в майбутньому принесуть їй задоволення від своєї роботи.
Керований діалог «Вибір професії – справа дитини?»
Запропонувати батькам дати відповідь на запитання:
– Чи є вибір професії справою лише дитини?
– Хто допомагає дитині самовизначитись у професійному плані?
Батьківські збори по-новому

80

Розділ 2. Практичний досвід

Прокоментувати відповіді батьків, спрямовувати їхні думки так, щоб отримати
відповідь, що вибір професії – це не тільки справа дитини, а й справа батьків,
школи, центру зайнятості.
Робота в групах «Хто має допомогти старшокласникові зробити професійний вибір?»
Об'єднати присутніх у чотири групи (зима, весна, літо, осінь). Роздати кожній групі
аркуш паперу, маркер.
Завдання для груп – обговорити в групі запропоновані питання та коротко записати
свої ідеї на аркуші.
Група «Зима». Яку допомогу мають
Група «Весна». Яку допомогу мають
надавати батьки для професійного
надавати вчителі для професійного
самовизначення дитини?
самовизначення дитини?
Група «Літо». Яку допомогу надає
Група «Осінь». Яку допомогу має
центр зайнятості для професійного
надавати психолог для професійного
самовизначення дитини?
самовизначення дитини?
Час роботи в групі – 15 хвилин.
Спікери оголошують результати роботи груп.
Після оголошення результатів роботи груп запропонувати учасникам зробити
висновок: «Хто має остаточно вирішувати щодо професійного вибору дитини?»
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Відео «Орієнтир у світ професій» (Показ відео 2 хв.50 сек.)
https://www.youtube.com/watch?v=YvxWGelrEnk
Вправа «Я хочу й легко можу...»
Допишіть після слова «хочу» словосполучення «Й ЛЕГКО МОЖУ». Разом у вас вийде
«Я хочу й легко можу...», а далі за вашим текстом. Тепер зачитайте свої нові фрази вголос.
Кожного разу, коли вам здається, що ви щось не можете й не хочете, виконайте цю
вправу, і у вас обов'язково все вийде. Програмуйте себе на успіх, але пам'ятайте, що й
поразка може бути першим стимулюючим кроком до самовдосконалення та успіху.
Вправа «Головне й другорядне»
(На столі стоїть прозора склянка, галька, чашка з піском, камінці середнього розміру).
Зараз ви всі уважно спостерігайте за тим, що буде відбуватись на столі. Я заповню
склянку камінцями, галькою й піском.
Заповнюємо склянку спочатку камінцями так, щоб вона була повною.
Подивіться уважно: в склянку помістилось лише 4 камінці, і вона вже повна. Але чи
можна склянку вважати абсолютно повною чи, можливо, в неї можна помістити ще щось?
Докладемо у склянку гальку так, щоб вона була нарешті повною.
Скільки гальки помістилось у склянку? Чи можемо ми впевнено сказати, що вона повна?
Добавимо пісок у склянку.
Тепер склянка справді повна.
Ви запам'ятали, скільки камінців і гальки помістилось у склянці?
А тепер зробимо те саме, але в іншій послідовності.
Спочатку насипаємо пісок, потім гальку й камінці.
(Батьки роблять висновок, що камінці в склянку не поміщаються)
Як ви думаєте, для чого я показав вам цей невеличкий дослід?
(Відповіді батьків).
Культура добросусідства
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Наше життя схоже ось на цю склянку: камінці – це справи великі, великі бажання й
великі цілі; галька – не такі важливі, але необхідні справи й бажання; а піщинки – це дрібниці
життя. Якщо ми турбуємося лише про дрібниці, гадаючи, що більше зачекає, то наше життя
заповнюється дрібницями, як склянка піском. І в нашому житті не залишається місця для
справді важливих речей. А насправді їх не так багато, як небагато великих камінців. Завжди
турбуйтеся про головне. Не перетворюйте своє життя на пісок!
Тільки співпраця батьків, учителів, психолога, працівників центру зайнятості
допоможе молодій людині зробити усвідомлений вибір професії.
У будь-якому разі не варто ставитися до вибору професії як до чогось незмінного, що
раз і назавжди визначає долю. Попереду – довге життя, у якому знайдеться місце й
підвищенню кваліфікації, й освоєнню суміжних спеціальностей, а то й радикальній зміні виду
діяльності.
І нехай ці камінці нагадують вам про велику мету – допомогу у виборі професії ваших дітей.
Роздати батькам камінці та пам'ятки-рекомендації «Як допомогти дитині
професійно самовизначитися» (додаток 3).
Вправа «Здійснення очікувань»
Чи здійснилися ваші очікування від сьогоднішніх зборів? Підійдіть до годинника та
перемістіть піщинки, якщо це відбулося.
Вправа «Віночок побажань»
Візьміть за руку сусіда й скажіть фразу з побажанням: «Я бажаю тобі…»
Додаток 1
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ:
(Можливі варіанти відповідей – або «так», або «ні»).
1. Чи обговорювали ви із сином/дочкою його/її професійне майбутнє?
2. Чи обговорювали можливі шляхи продовження освіти (навчання в 10–11 класах,
коледжі, інші варіанти)?
3. Чи довіряєте ви своїй дитині самостійно вибрати профіль навчання?
4. Чи вважаєте ви, що вибір майбутньої професійної діяльності вашої дитини практично повністю залежить від вас (вашої думки, ваших можливостей)?
5. Чи знаєте ви, які професії в найближчому майбутньому будуть потрібні на ринку праці?
Додаток 2
АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ:
1. Чи знаєш ти, що таке профільне навчання в старшій школі?
2. Після закінчення 9-го класу:
џ ти продовжиш навчання в 10–11 класах;
џ продовжиш навчання в коледжі;
џ підеш працювати;
џ ще не вирішив.
3. Чи обрав ти майбутню професію?
4. З ким ти передовсім порадишся при виборі профілю навчання:
џ зі співробітниками школи (учителем, класним керівником, шкільним психологом);
џ з батьками;
џ з друзями;
џ сам усе вирішу.
Батьківські збори по-новому
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Додаток 3
Рекомендації батькам
Як допомогти дитині професійно самовизначитися
1. Спостерігайте за інтересами, здібностями, темпераментом, особливостями
пам'яті, уяви сина (доньки).
2. Прислухайтеся до їхніх відчуттів, бажань, інтуїції.
3. Разом виберіть професійний напрямок або кілька професій, які подобаються, до
яких є потяг, існують принципові можливості успішного освоєння їх та працевлаштування.
4. Шукайте якнайбільше інформації про цей напрям, професії, знайомтеся з людьми,
які їх представляють.
5. Спробуйте знайти можливість для спостережень дитини за діяльністю
спеціалістів.
6. Визначте фізичні характеристики та психологічні якості, необхідні для кожної з цих
професій.
7. «Приміряйте» на свою дитину ці види діяльності.
8. Складіть список суттєвих можливостей професій (наприклад, можливість спілкування з багатьма людьми, поїздки за кордон, висока платня тощо) та труднощів (високе навантаження, ненормований робочий час, значне фізичне навантаження тощо) і допоможіть
проаналізувати сину (доньці) їх, порівняти з життєвою метою, очікуваннями, мріями.
9. Зробіть остаточний вибір.
10. Розплануйте кроки до бажаного, продумавши й запасний варіант, та впевнено
разом ідіть до мети.
Професії, які потрібні завжди
Обираючи майбутню професію, завжди слід звертати увагу на її затребуваність.
Можна отримати «модну й сучасну», яка зникне через декілька років з ринку праці, а
можна здобути таку, яка існуватиме десятки чи сотні років.
Лікар: до того часу, поки будуть існувати хвороби, людям потрібна буде допомога
спеціаліста, який вміє їх подолати. Тим більше що людство створює чудо-техніку, досягає
інших планет, а побороти грип не може.
Кухар: однією з найголовніших потреб людей завжди була їжа. Тож довговічність
цієї професії ні в кого не викликає сумнівів.
Будівельник: нам усім потрібні не лише харчі, а й дах над головою, відповідно,
потрібні люди, які вміють будувати та ремонтувати житло. Інженер-будівельник,
архітектор, виконроб, опоряджувальник – це «вічні» професії.
Фермер: забезпечення продуктами харчування населення було, є й буде одним із
найважливіших напрямків діяльності людини.
Вчений: для розвитку й процвітання людства вкрай необхідні дослідження
навколишнього середовища, людського організму, різноманітні наукові відкриття. Тож
люди, які присвятили своє життя науці, будуть затребувані завжди.
Податківець: певна форма збору грошових одиниць для підтримки державних
проектів та програм буде існувати до того часу, допоки люди отримуватимуть прибутки.
Вартівник закону: у суспільстві завжди будуть потрібні люди, які підтримують закон
і порядок. Охоронці правопорядку, юристи, адвокати, судові виконавці – ось неповний
перелік спеціалістів цієї галузі.
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Тема: ЗДОРОВ'Я – ГОЛОВНИЙ
ЖИТТЄВИЙ СКАРБ
Мета та завдання: розкрити поняття «здоров'я», визначити фактори, що впливають
на здоров'я підлітків, показати значення здоров'я в житті кожної людини, важливість
бережливого ставлення до свого життя й здоров'я; розвивати в батьків навички
ефективної взаємодії з дітьми стосовно збереження здоров'я.
Учасники: батьки, вчитель.
Тривалість: 60–90 хв.
Обладнання: комп'ютер, відеосюжети, плакати «Берег надій» та «Берег
реалізованих сподівань», «Правила групи», «Сонце та хмари», ватмани, маркери, стікери.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Вступне слово:
«Здоров'я – це ще не все, але все інше без нього – ніщо», – так говорить народна
мудрість. Саме тому проблема здоров'я належить до глобальних проблем, вирішення
яких зумовлює подальший розвиток суспільства. Особливої уваги потребує молодь.
Усвідомлення нею цінностей здоров'я, розуміння визначальної ролі здорового способу
життя та формування індивідуальної поведінки на цих засадах.
Гаррі Форду належать слова: «Зустрічатися разом – це початок, триматися разом – це
процес, працювати разом – це успіх». Тільки спільна робота, спільні зусилля батьків, вчителів, практичних психологів, лікарів можуть принести результат у такій відповідальній справі.
Працюючи з дітьми, ми зосереджуємо увагу на питанні: «Як бути здоровим і безпечно
поводитися?» Проте зрозуміло, що цього замало. Знати, як поводитися, не означає
погоджуватися з цим, а тим більше реалізовувати це у своєму житті. Тому тема наших
батьківських зборів сьогодні – «Здоров'я – головний життєвий скарб» – спрямована на
формування умінь та навичок, які будуть сприяти вашому здоров'ю та здоров'ю ваших дітей.
Вправа-привітання «Вітаю вас»
Запропонувати підвестися тим людям, які вважають, що це їх стосується.
· Будь ласка, встаньте ті, у кого чорне волосся.
· Підведіться ті, хто має гарну усмішку.
· Встаньте ті, хто має доньку.
· Встаньте ті, хто має сина.
· Встаньте ті, хто вважає себе гарною матір'ю.
· Встаньте ті, хто прийшов сьогодні на нашу зустріч з гарним настроєм і хоче
отримати безліч позитивних вражень і корисних порад.
· Привітайте одне одного оплесками й скажіть одне одному просто «Привіт!» або
«Вітаю вас».
Вправа-очікування «Берег надій» та «Берег реалізованих сподівань»
Ми всі очікуємо чогось від зборів, я пропоную на стікерах записати свої очікування від
зборів. Потім, проголошуючи свої очікування, приклейти їх на плакат, де з двох боків річки
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зображені береги – «Берег надій» та «Берег реалізованих сподівань». (Учасники приклеюють свої стікери ближче до «Берега надій», вирушаючи в подорож до протилежного берега).
Вправа «Правила роботи в групі»
Ми повинні почуватися зручно на наших зборах, тому зараз ми сформулюємо та
приймемо правила, які у цьому нам будуть допомагати.
(Ведучий фасилітує прийняття правил роботи групи).
IІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Сонце»
Давайте обговоримо, що являє собою здоров'я. Варіанти запишемо на плакаті в
променях сонця з написом «Здоров'я».
Інформаційне повідомлення:
Сучасна наука налічує близько 300 визначень поняття «здоров'я», але, на жаль,
більшість із них розглядає здоров'я як протилежність хворобі. Сьогодні багато вчених і
лікарів користуються визначенням здоров'я, яке в 1949 р. затвердила Всесвітня
організація охорони здоров'я (ВООЗ): «Здоров'я – це стан повного фізичного, духовного
та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад».
Водночас здоров'я є найбільшою цінністю людини. Але, на жаль, багато людей
починають розуміти цінність здоров'я, втративши його. Не випадково в усіх вітаннях до свят,
днях народження, з приводу інших подій ми одне одному бажаємо здоров'я й щастя. Ці два
поняття нерозривно взаємопов'язані. Адже без здоров'я не може бути щасливого життя.
Уже стало звичним, що молоді люди мало замислюються про цінність здоров'я, не
шанують і не піклуються про нього, оскільки воно в них є. Тіло й органи безвідмовно
працюють, і часто вони навіть не уявляють, як може бути інакше.
Вправа «Хмарки»
Зараз кожен отримає хмарку з паперу, на якій потрібно написати, що, на вашу думку,
найбільше впливає на здоров'я людей. (Хмарки розташовувати на плакаті «Сонце»).
Обговорення:
– Яких факторів ви вказали найбільше?
У результаті численних досліджень учені дійшли висновку, що серед чинників, від
яких залежить здоров'я людини, котра проживає в цивілізованій країні в умовах миру, за
відсутності природних катаклізмів (землетруси, повені, посухи), приблизно 20–22 %
припадає на екологічні й соціальні чинники, 20–22 % – на спадковість і генетичні
порушення, 8–10 % – на розвиток медицини і якість медичного обслуговування та
охорони здоров'я, а близько 50 % припадає на спосіб життя людини, на її ставлення до
власного здоров'я.
Перегляд відеосюжету про фактори, які впливають на здоров'я людини.
Відео «14 фактів про здоров'я людини та стимул до здорового способу життя».
Обговорення відеосюжету

Байдик С. М. ЗДОРОВ'Я – ГОЛОВНИЙ ЖИТТЄВИЙ СКАРБ

џ усміхнутися, як кіт на сонечку, саме сонечко, хитра лисиця, радісна дитина;
џ здивуватися.
Вправа «Шлях до здорового способу життя»
Об'єднати учасників у три групи: «батьки», «вчителі», «діти» і запропонувати
виконати таке завдання: протягом 15 хвилин створити «Шлях до здорового способу
життя» (скласти схему, намалювати у вигляді слідів, сходинок, нот, квітів та інше), де
будуть написані конкретні дії, що сприятимуть покращенню здоров'я. Групи працюють від
імені батьків, вчителів, дітей.
Кожна група презентує свій «Шлях до здорового способу життя».
Перегляд відеоролика «Здоровий спосіб життя».
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ. ПІДСУМКИ
Вправа «Кораблики»
Учасники стають у ряд одне за одним, кладуть руки на плечі одне одному. Далі ряд
потрібно замкнути, створивши коло. Усі маленькими кроками рухаються до дошки, де
прикріплено плакат «Берег надій» та «Берег реалізованих сподівань». Перший
бажаючий учасник зборів має висловити свої враження та очікування від зборів; сказати
те, що схвилювало; висловити свої побажання.
Потім група маленькими кроками йде далі, поки знову хтось не захоче висловити
свої очікування.
Таким чином «Кораблі» рухаються то вправо, то вліво, поки всі присутні не
висловлять свої враження та очікування.
Усі учасники стають у коло.
Отже, ми з вами прийняли правильні рішення: долати труднощі, вдало обходити
«підводні рифи та течії», яких сповнене «життєве море».
Будьте наполегливими та впевненими у вихованні своїх дітей!
Разом: «Хай щастить нам та нашим дітям на шляху до власного здоров'я!»
Список використаних джерел
1. Відеосюжет «14 фактів про здоров'я людини та стимул до здорового способу
життя». – https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
2. Відеосюжет «Здоровий спосіб життя». – https://www.youtube.com/watch?v=09X1y3bCGvs

Вправа «Емоційна гімнастика»
Запропонувати учасникам зборів:
џ походити, як дитина, літня людина, лев, балерина;
џ посидіти, як бджола на квітці, наїзник на коні, падишах, пасажир у «Мерседесі»;
џ пострибати, як коник, кенгуру;
џ насупитися, як осіння хмара, розсерджений учитель, розлютований батько;
Культура добросусідства
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Берегова Тамара Степанівна,
смт Іванків, Київська область

Тема: ФОРМУЛА
УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ
Мета: допомогти батькам зрозуміти своїх дітей, проявити турботу про психологічне
здоров'я своєї дитини; сприяти творенню сприятливої атмосфери спілкування в родині.
Учасники: батьки 5 класу, вчитель
Тривалість: 90 хв.
Обладнання: приготовлений малюнок, аркуш А4, ручки, папір (блокноти), запис
відеоінтерв'ю
Попередня підготовка. В одному класі готували запис відеоінтерв'ю «Як ти розумієш,
що батьки задоволені тобою?»; «Як ведуть себе батьки, коли сердяться на тебе?».
Показати запис не наважались через з'ясування неприємних фактів.
У другому 5 класі – це був позитивний відеоролик з музичним супроводом та
типовими висловами дітей, взятий із просторів Інтернету, у третьому класі – класний
керівник підготував слайд-шоу з фотографій дітей, що тримали слова на картках зі своїми
дитячими проханнями.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Привітання. Вправа «Оплески».
Мета: Підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, гарний
настрій, зосередити учасників на спільній роботі.
Ведучий:
Проводиться вправа «Оплески». Ставляться питання закритого типу (варіант:
запитання, на які можна відповісти тільки «так» чи «ні»). Якщо ви можете відповісти на
питання «Так», ви встаєте, якщо «Ні», то сидячи плескаєте в долоні. Слова «так» і «ні»
вголос говорити не треба.
Після уточнення, що всі учасники зрозуміли інструкцію, ведучий починає ставити
питання, поступово прискорюючи темп.
Приблизний список питань може виглядати так:
џ Ви снідали сьогодні?
џ Ви раді бачити одне одного?
џ У вас хороший настрій?
џ Ви встигли приготувати вечерю?
џ Ви чекаєте від зборів приємного сюрпризу?
џ У вас завжди вистачає часу й терпіння вислухати власну дитину?
џ Ви завжди знаходите спільну мову із власними дітьми?
џ Ви бачите своїх дітей успішними та впевненими в собі?
џ Ви любите своїх дітей?
Ведучий:
– Шановні батьки! У кожного, хто присутній тут, різні долі, різні характери, різні погляди
на життя, але є те, що об'єднує нас усіх, – це наші діти. Один з відомих педагогів говорив, що
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діти – це наше майбутнє, правильне їхнє виховання – це наше щасливе майбутнє, погане
виховання – це наше горе й сльози. Якими вони виростуть, вийдуть у світ дорослості, багато
в чому залежить від нас із вами. Як і що потрібно зробити, щоб наші діти були щасливі,
довіряли нам, ділилися своїми радощами й прикрощами, були відверті. Я пропоную вам
сьогодні поговорити про наше спілкування з дітьми, розкрити секрети комунікативних умінь.
Вправа «Вироблення правил роботи»
Учасники складають та приймають правила роботи для цієї групи на час роботи у
цьому тренінгу й намагаються їх дотримуватися.
Орієнтовні правила роботи групи:
џ активність;
џ бути лаконічним у висловлюванні;
џ говорити від власного імені;
џ конфіденційність;
џ мобільні на «вібро»;
џ не перебивати одне одного;
џ поважати думку іншого;
џ спілкування за принципом «тут і тепер».
џ толерантність;
џ чесність та щирість.
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Гра «Скульптор»
Ведучий запрошує три людини.
Ведучий : ви – фігура, ви – скульптор, ви – глина. Я прошу вас (глину) відвернутися.
Фігура – приберіть будь-яку позу. Скульптор – не використовуючи жестів і дотиків,
словами зліпіть з глини скульптуру, подібну фігурі.
џ Чи однакові фігура й отримана скульптура?
џ Чи абсолютно однакові 2 фігури?
џ У спілкуванні діти копіюють своїх батьків?
џ Тож чи розумно засуджувати дітей за неправильне спілкування або поведінку,
якщо одним із прикладів є ми.
Вправа «Архітектор»
Мета: обговорити різні образи, ситуації, різні стилі комунікації при передачі цих
образів, бар'єри комунікації.
Матеріали: приготовлений малюнок, аркуш А4, ручки, папір (блокноти).
Інструкція до виконання вправи:
џ Викликається доброволець, якому передається малюнок для опису так, щоб його
бачив тільки доброволець. Доброволець повертається спиною до групи, і йому дається
завдання описати малюнок так, щоб група могла його намалювати на слух. При цьому
група працює мовчки і не має права ставити запитання або переривати.
џ Викликається інший доброволець, якому дається той же малюнок. На цьому етапі
доброволець стоїть обличчям до групи.
џ Другому оповідачеві також дається завдання описати малюнок так, щоб група
могла його створити. На цьому етапі учасники можуть зупиняти оповідача, ставити
уточнювальні питання тощо.
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џ Після виконання другого етапу малюнок показується групі для порівняння
результатів роботи на обох етапах.
Обговорення:
џ На якому етапі було легше малювати? Чому?
џ Чим відрізнялися два варіанти викладу?
џ У яких ситуаціях у житті ви стикаєтеся з першим варіантом викладу, а в яких із другим?
Поради ведучому:
У ході дискусії можна обговорити відмінності у стилях викладу й бар'єрах комунікації в
оповідача та слухачів, використання або невикористання термінології, особливості й
труднощі комунікації «спиною» і «обличчям», з наявністю чи відсутністю зворотного зв'язку
тощо. Можна проговорити з учасниками, що підсумок залежить не тільки від того, як
розповідає оповідач те, що бачить, а і як кожен з нас сприймає почуте й відображає. Крім
того, важливо звернути увагу на те, що одна й та ж картинка, у тому числі «картинка» будьякого конфлікту, описується людьми по-різному. Має сенс обговорити з учасниками роль
запитань у комунікації, що заважає уточнювати й питати, коли це потрібно робити тощо.
Слово ведучого:
Усі батьки без винятку мріють про чемних, слухняних та розумних дітей. Звідки ж тоді
беруться вередливі й неслухняні чада? Відкриємо вам секрет: насправді неслухняних дітей
просто не існує. Неслухняні – це ті діти, батьки яких припускаються помилок у вихованні.
Діти – це віддзеркалення батьків. Хочеш дізнатися про батьків – подивися на їхню дитину, –
каже народна мудрість. Подорослішавши, дитина природно відтворить поводження та
стиль життя батьків. Тобто відбудеться соціальне наслідування стилю дій, поведінки та
спілкування. І вже далі своїх дітей виховуватимуть так, як колись виховувалися самі.
Тому психологи й стверджують: не виховуйте дітей, вони все одно будуть схожі на
вас. Виховуйте себе. Адже діти неймовірно спостережливі. Щодня вони вловлюють
поведінку, інтонації, реакції дорослих, а потім їх копіюють. А батьки, зайняті роботою,
домашнім побутом, вирішенням нагальних життєвих проблем, цього деколи не помічають.
Сучасний світ впливає на комунікативний розвиток дітей не кращим чином. У дитинство
досить агресивно увірвалися комп'ютер і телевізор, захоплення якими нерідко не залишає
місця для необхідної взаємодії з однолітками. Цьому сприяє і те, що в переважній більшості
сімей дитина не має сестер і братів. Комунікативний дефіцит призводить до небажаних наслідків у вигляді домінування в спілкуванні власних інтересів і невміння враховувати змістову
лінію поведінки співрозмовника або ігрового партнера. Виникає бажання «придушити»
програму поведінки іншої дитини, дозволити комунікативну проблему «силовим» способом.
Гра «Кулачок»
Інструкція до виконання вправи:
џ Учасники працюють у парах. По черзі один міцно стискає свій кулачок, інший
намагається розкрити долоню напарника, використовуючи будь-які способи (способи й
методи розкриття кулачка заздалегідь не обговорюються).
џ Після закінчення гри кожен учасник розповідає, який спосіб він вибрав для виконання завдання. Таким чином, ті учасники, хто застосовував силу, схильні до авторитарного
стилю виховання, ті, хто зміг домовитися, – до демократичного, а ті, хто, не став
наполягати й доводити справу до кінця, – до вседозволеності.
Обговорення:
При демократичному стилі перш за все враховуються інтереси дитини. Стиль «згоди».
При авторитарному стилі батьками нав'язується своя думка дитині. Стиль «придушення».
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При вседозволеності дитина полишається сама на себе. Люди зазвичай мають спрощене
уявлення про те, як відбувається спілкування між особами. Багато непорозумінь і
конфліктів між людьми доводять, що на практиці все виявляється складнішим.
Шульц фон Тун наводить такий приклад:
Автомобіль стоїть на світлофорі. За кермом жінка. Поряд із нею сидить чоловік, який
каже їй: «Зелене». Реакція жінки залежатиме від «вуха, якими вона сприймає
повідомлення», наприклад:
џ рівень фактів: вона відповідає: «Ти зараз кажеш про світло світлофора чи про
листя дерев на узбіччі?»;
џ рівень відвертості: вона відповідає: «Не хвилюйся, ми приїдемо вчасно на початок
футбольного матчу»;
џ рівень заклику до дії: вона рушає з місця;
џ рівень стосунків: вона відповідає: «Бачу, я не сліпа».
Мовець також завжди включає інформацію про те, як він/вона сприймає: себе – «Я –
повідомлення», іншого – «Ти – повідомлення». Коли наше «Я – висловлювання»
перетворюється в «Ти – висловлювання» – це стає проблемою нашого спілкування.
Наприклад, «одягнись тепліше, сьогодні холодно». Ми думаємо: «Я тебе люблю, я не хочу,
щоб ти захворів». Дитина чує інші слова: «Ти ніяк не навчишся турбуватися про себе».
Міні-лекція про «Я – повідомлення»
Доцільним для порозуміння використовувати «Я – повідомлення» – спосіб
передання інформації про наші почуття без образи чи осуду того, до кого звертаєтеся. Ви
обстоюєте свої інтереси, але при цьому не тиснете на іншу людину, не звинувачуєте, не
принижуєте її. Існують схеми побудови « Я – повідомлень»:
џ «Коли я (бачу\чую)..., я відчуваю (опис почуттів)…, тому я прошу (побажання про
зміну ситуації)…»
џ «Мені (опис почуттів)…, коли (опис ситуації), тому (побажання зміни ситуації)…»
џ «Я почуваюся (опис почуттів)…, коли (опис ситуації)…, тому (побажання)…»
џ «Я прошу (побажання про зміну ситуації)…, бо я відчуваю (опис почуттів)…»
Робота в групах
Розгляд конфліктної ситуації. Перетворення «Ти – висловлювань» у «Я –
висловлювання».
џ «Чому ти граєшся на комп'ютері? Ти вже вивчив уроки?»
«Коли я бачу, що ти замість роботи над завданнями граєшся на комп'ютері, я не
знаю, як реагувати».
џ «Коли ти перестанеш відволікатися на уроках?»
«Я сьогодні весь день почуваюся засмученою через зауваження в щоденнику».
џ «Тобі байдуже, що я переживаю через твої оцінки?»
«Мене хвилює кожен твій промах у навчанні».
џ «Коли ти зрозумієш, що ти вчишся передусім для себе?»
«Я переймаюся твоїм майбутнім, у якому необхідно бути освіченою людиною».
Вправа «Якими ви бачите своїх дітей»
Інструкція до виконання вправи:
Батьки отримують листочки-долоньки.
– Шановні батьки, перед вами долонька вашої дитини, над кожним пальчиком
напишіть ім'я своєї дитини, а потім розшифруйте літери, зазначивши рису її характеру. У
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центрі долоні покажіть символ – ким є дитина в сім'ї (сонечко, квіточка, дзвіночок).
Прийшовши додому, поговоріть з дитиною про неї, розкажіть про свої почуття до неї.
Дітям це так необхідно!
Вправа «Формула гармонії»
Інструкція до виконання вправи
Учасники висловлюються щодо власної формули гармонії в стосунках з дітьми.
Слово ведучого:
– Для того щоб створити гармонію в наших стосунках, необхідно якомога частіше
спілкуватися одне з одним, терпляче ставитися одне до одного, з розумінням, довірою, не
скупитися на заохочення. Усе це повинно бути поділено між батьками, дітьми та
вчителями. Усе необхідно помножити на допомогу одне одному й відняти суму грубості,
покарань і брехні.
Тоді формула буде правильною.
џ А що ж діти думають про своїх батьків, про особливості спілкування?
џ Які поради готові дати батькам?
Відео – свідчення дітей (додаток)
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ ПІДСУМОК
Вправа «Як воно вам»
Інструкція до виконання вправи
Учасники стають попарно. Перші номери уявляють, що буде, коли вони повернуться
додому, зустрінуть свою другу половинку, котра запитає їх: «Як там збори?» Кожен
учасник скаже своєму партнерові кілька речень, що б він відповів своїй половині. Другі
номери уявляють, що завтра колеги по роботі їх запитають про вчорашні збори. Що б
вони відповіли?
Список використаних джерел
1. Урдзе Томс Посібник для фахівців з навчання дорослих. – К. : ТОВ «Контекст
Україна», 2016. – 84 с.
2. Матеріали тренінгу.
3. Інтернет-ресурси.
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Берегова Тамара Степанівна,
смт Іванків, Київська область

Тема: ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЕФЕКТИВНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДОЮ
Мета та завдання: познайомити учасників з основними компонентами тренінгу,
формувати в учасників навички ефективної взаємодії, сприяти усвідомленню учасниками природи виникнення конфліктів і формування гідного поводження в них,
сформувати навички конструктивної взаємодії команди.
Учасники: класні керівники 5–11 класів, учителі початкової школи.
Тривалість: 90 хв.
Обладнання: папір, маркери, аркуші з незакінченими реченнями, картинки, 4 конверти з набором речень.
I. ВСТУП
Вправа: Ми схожі – ми різні
Ведучий пропонує об'єднатися в пари. Учасники під № 1 стають у коло, учасники з
№ 2 стають за ними, утворюючи зовнішнє коло. Ведучий пропонує розвернутися
обличчям до учасників, які стоять у зовнішньому колі. Ведучий оголошує інструкцію:
«Протягом 30 секунд учасники, які стоять одне навпроти одного, повинні сказати одне
одному: “Ти схожий на мене тим, що...”, “Я відрізняюсь від тебе тим, що…”. По закінченні
30 секунд на сигнал ведучого учасники внутрішнього кола продовжують стояти на місці, а
учасники зовнішнього кола повинні дружно зробити крок за годинниковою стрілкою, щоб
поміняти партнера, ставши навпроти наступного учасника внутрішнього кола. Протягом
наступних 30 секунд учасники обмінюються думками і за сигналом ведучого продовжують рухатися по колу, поки не повернуться до первісних пар».
Обговорення:
џ Чи вдалося вам дізнатися що-небудь нове про себе й ваших колег?
џ Чи було виконання вправи складним?
џ Чим відрізнялось би виконання вправи, якщо б одне коло утворювали вчителі, а
інше – батьки наших учнів? Що б нас усіх об'єднувало?
Визначення очікувань від заняття.
Вироблення правил роботи в групі.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Розповідь для активізації уваги. «Історія про рай і пекло»
Якось один іудейський мудрець звернувся до Господа з проханням показати йому
рай та пекло. Господь погодився й відвів мудреця до великої кімнати. Посеред неї стояв
величезний казан з їжею, а навколо нього ходили й плакали голодні та нещасні люди.
Люди страждали, бо не могли поїсти, хоча в руках мали ложки. Але ручки цих ложок були
дуже довгі – довші за руки.
«Так, це справді пекло», – сказав мудрець.
Тоді Господь відвів мудреця до іншої кімнати, що була точнісінько така, як перша.
Посеред цієї кімнати стояв такий самий казан з їжею, а люди, які були в кімнаті, тримали
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точнісінько такі самі ложки. Але люди ці були ситими, щасливими й веселими, бо
годували одне одного.
«Так це ж рай!» – вигукнув мудрець.
Обговорення:
џ Що відрізняло людей в різних кімнатах?
џ Що допомогло людям у раю бути щасливими?
У педагогічних дискусіях про якість освіти, тенденції розвитку освітньої політики щораз
частіше звучить ідея про потребу залучення батьків до діяльності школи, адже завжди
школа й громада, ці взаємопов'язані й найголовніші для дитини інституції, готові йти
назустріч одна одній. На жаль, останніми роками можемо констатувати зниження
зацікавлення батьків не тільки школою, а й процесом виховання дитини. Тому налагодження співпраці школи з батьками вкрай актуальне на сьогодні. Така співпраця принесе
найбільше плодів для учня. Тільки за умови тісної співпраці батьків, школи й громади
виростає моральна, національно свідома особистість із глибокими знаннями й потрібними
практичними навичками, здатна обстоювати свої переконання і, зрештою, власну гідність.
Дуже часто педагоги нарікають, що батьки перестали цікавитися школою. Іноді причина
байдужості криється в самій школі, яка не вміє співпрацювати з батьками. Будь-яка
співпраця ґрунтується на комунікації. Діалог із батьками належить до зовнішньої
комунікації. Через діалог сторони висловлюють власні інтереси, з'ясовують очікування
одне одного, зрештою, методом угоди чи консенсусу знаходять порозуміння.
џ Що ж заважає знайти порозуміння?
Вправа «Керування машинкою»
«Машинкою» керує її «господар». Його завдання – говорити їй, що робити, дбайливо
ставитися до неї. У свою чергу «машинка» має уважно слухати свого «господаря» та чітко
виконувати всі його вказівки.
Обираються пари, проводиться розподіл ролей – «машинка» і «господар» (пізніше
буде обмін ними). Кожне зіткнення з предметами – помилка. Виграє той, чия «машинка»
без аварій пройде весь шлях перешкод.
У приміщенні хаотично ставлять стільці. Кожна пара по черзі стає одна навпроти
одної. «Машині» зав'язують очі. Питання для обговорення:
џ Як ви вважаєте, хто виявився найкращим «господарем» для «машинки»? Чому?
(У ході обговорення учасники називають того, хто, на думку багатьох, краще за всіх провів
свою «машинку» по дорозі.)
џ Яка риса допомогла виконати це завдання? (Вміння слухати, орієнтуватися в
просторі, взаєморозуміння.)
Вправа «Мальованки»
Тренер пропонує учасникам утворити пари й розрахуватися на «перший – другий».
Перші номери виходять з кімнати. Другі номери залишаються, одержують аркуші наперу
формату А4 і слухають інструкцію:
џ Протягом двох хвилин ви повинні намалювати будинок. Ви будете тримати в руці
олівець. Ваш партнер через хвилину повернеться в аудиторію й допоможе вам,
поклавши свою руку на вашу, у якій ви тримаєте олівець. Розмовляти не дозволяється. За
моєю командою ви почнете втілювати задумане в життя.
Далі тренер виходить з аудиторії й проводить нараду для других номерів:
џ Протягом двох хвилин ви повинні намалювати дерево. Ваш партнер буде тримати в
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руці олівець. Ви, коли зайдете в аудиторію, покладете свою руку на руку з олівцем партнера.
Розмовляти не дозволяється. За моєю командою ви починаєте втілювати задумане в життя.
Після цього тренер просить утворити пари «перший – другий».
Після закінчення часу пари демонструють свої малюнки.
Обговорення:
џ Чи комфортно вам було малювати в парі?
џ Що почували перші номери? А що – другі?
џ Ті, хто відчував на собі тиск, а можливо, й агресію, як ви почували себе під час гри
й після неї?
џ Для чого ми проводили цю вправу?
Вправа «Руки»
Ведучий просить з'єднати долоні рук на рівні грудей, а потім натиснути правою
долонею на ліву. З досвіду проведення цієї вправи відомо, що ліва рука несвідомо починає
чинити опір, хоча такої інструкції або демонстрації таких дій ведучим не проводиться.
Обговорення:
џ У відповідь на тиск ми підсвідомо починаємо чинити опір, тобто будь-яка
директива породжує відсіч.
џ Якщо педагог налаштований недружелюбно, це відчутно й батьками неусвідомлено вживаються заходи захисту.
Вправа «Плітка»
Шість учасників виходять з аудиторії. Сьомому демонструють картинку, яку він
повинен уважно розглянути й зміст якої повинен запам'ятати. Після цього учасники, що
перебували за дверима, по одному заходять в аудиторію, їхнє завдання – уважно
вислухати сьомого учасника, що розповість про зміст картинки і якомога точніше
переказати цей зміст наступному учасникові. Останні два гравці повинні намалювати на
аркуші інформацію, яку почули. Усім іншим учасникам дається завдання мовчки
спостерігати за перебігом вправи, запам'ятовувати або записувати всі подробиці, щоб бути
готовими аналізувати їх після завершення.
Обговорення:
џ Що відбувалося з інформацією, яка передавалася учасниками, під час виконання
вправи?
џ Чи змінилася інформація у фіналі?
џ Чому це відбулося?
џ Чому інформація спотворювалася?
џ Які фактори впливали на процес передачі інформації?
џ Чи відчували ви відповідальність за вірогідність інформації, переданої вами?
џ До чого може призвести така ситуація в реальному житті?
Вправа «Фотографія» (альтернативна або якщо вистачить часу)
Ведучий пропонує учасникам об'єднатись у дві групи. Одна група виходить з кімнати.
Учасникам другої групи ведучий показує зображення незнайомого чоловіка, каже, що це
злодій, і просить скласти характеристику його зовнішності. Інша група учасників отримує
те саме зображення й завдання, але про людину сказано, що це молодий вчений.
Обговорення:
џ Насправді цю людину ви зовсім не знаєте, але мені вдалося налаштувати вас так,
як я хотіла. Ми причепили «ярлики», не уявляючи, хто насправді ця людина. Наші
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негативні установки можуть завадити встановити добрі відносини. Остаточне уявлення
про людину можна сформувати з урахуванням власного досвіду спілкування з нею.
Умійте бачити в людині позитивні якості й у стосунках опиратися саме на них.
Вправа «Побачення»
Тренер об'єднує учасників у чотири групи, роздає кожній групі конверти з набором
окремих речень, які потрібно розташувати послідовно, керуючись логікою, щоб вийшло
змістовне оповідання. Потім представник кожної групи презентує результат.
Картки з реченнями:
џ Його серце тьохнуло.
џ Було вже пізно.
џ Десь загавкав пес.
џ Місяць – немов великий апельсин.
џ Потяг рушив.
џ Чи має щось сенс у цьому житті?
џ Він узяв її за руку.
џ Почулося скреготання заліза.
џ Він поглянув на неї.
џ Пролунав постріл.
џ Він зрозумів, що тільки вона могла зробити його щасливим.
џ Її очі були заплющені.
џ Ця зустріч остання.
џ Легкий вітерець доносив схвильований шепіт.
Обговорення:
Зазвичай звучить питання: «А як же правильно звучить оповідання?» Люди звикли
діяти стереотипно, оглядаючись на кимсь придумані канони. Тут немає правильної або
неправильної відповіді. У кожного вийшло своє оповідання, і кожний може пояснити
логіку його побудови. Ми вчимося ставати на бік іншого й поважати думку іншого, адже
вони мають право на існування.
Вправа «Якості й уміння, необхідні для ефективного спілкування»
Кожен з учасників протягом 5 хвилин складає список якостей і вмінь, що, на його
думку, необхідні для ефективного спілкування. Після цього проводиться дискусія, метою
якої є складання узагальненого списку якостей (записується на плакаті). Кожен учасник
групи може порівняти, наскільки список, складений кожним індивідуально, відрізняється
від загального.
III. РЕФЛЕКСІЯ / ПІДСУМОК
Вправа «Автобусна зупинка»
На 4 стінах кімнати ведучий вішає аркуші, вгорі яких написано незакінчені речення:
џ «З цієї хвилини я буду...»
џ «Дякую...»
џ «Найважливіше – це...»
џ «Сьогодні я зробив відкриття, що...» тощо.
Усі учасники діляться на 4 групи й рушають у подорож за цими зупинкам. За 2–3
хвилини перебування на кожній зупинці пишуть продовження незакінченого речення.
Наприкінці відбувається загальне обговорення.
Культура добросусідства
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Биркович Вікторія Іванівна,
м. Ужгород, Закарпатська область

Тема: УЧИМОСЯ ВИРІШУВАТИ
СУПЕРЕЧЛИВІ ПИТАННЯ
Мета та завдання: познайомити батьків з поняттям «конфлікт», розглянути
позитивні та негативні сторони конфлікту; дати уявлення про різні види конфліктних
ситуацій та стилі вирішення конфліктів, стратегії поведінки в конфлікті; поглибити
розуміння зв'язку спілкування й конфлікту.
Учасники: батьки та вчитель.
Тривалість: 60–90 хв.
Обладнання: торбинка з речами, м'яч, маркери, папір формату А1, фліпчарт, картки
з малюнками людини в різних життєвих ситуаціях, фішки зеленого, червоного та синього
кольору за кількістю учасників, проектор, мультимедійна дошка, презентація «Стилі
поведінки в конфліктних ситуаціях», стікери, маркери.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
– Відомий французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері назвав людське
спілкування найбільшою розкішшю у світі. Спілкування людей – досить складний і тонкий
процес. Кожен з нас вчиться цього все життя, здобуваючи досвід, часто за рахунок
помилок і розчарувань. І, на жаль, досить часто ми потрапляємо в ситуації, які визначаємо
як конфліктні. Яку роль відіграють конфлікти у вашому житті? Як їх розпізнавати й
попереджувати, розв'язувати? Про це ми з вами і поговоримо на сьогоднішній зустрічі.
Вправа «Історія з торбинки»
Мета: сприяти емоційному налаштуванню батьків.
Хід вправи:
Учасники по черзі дістають з торбинки будь-який предмет і від його імені
презентують себе. Наприклад: «Я – шпилька для волосся, дуже красива, корисна, завжди
на очах, до мене часто торкаються, коштую дорого, але виглядаю просто».
Вправа «Правила роботи»
Мета: виробити правила роботи.
Хід вправи:
Щоб наша робота була плідною, треба погодити правила, за якими ми виконуватимемо її, ці правила обов'язкові для всіх.
Перші правила пропонує вчитель, а інші – батьки. Після запису кожного з правил
необхідно запитати: чи всі погоджуються із цим правилом? Наприклад:
џ говорити від себе;
џ говорити по черзі;
џ дотримуватись добровільності;
џ приходити вчасно.
Вправа «Очікування»
Мета: визначити очікування учасників від заняття.
Батьківські збори по-новому
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Хід вправи:
Для цієї вправи необхідно підготувати фліпчарт, де зображено річку з двома берегами
та підводними рифами у воді. На одному з берегів учасники прикріплюють стікери «квіточки»,
на яких написані їхні очікування від тренінгу, на місці рифів вони пишуть переживання або ті
ситуації, з якими вони бояться зіткнутися під час тренінгу, – стікери «камінці».
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Плітки»
Активні учасники цієї вправи 6 чоловік. Решта – спостерігачі. Четверо учасників
виходять на хвилинку. За цей час перший учасник читає іншому історію. Завдання іншого
гравця – уважно слухати, щоб потім передати цю інформацію наступному гравцеві, який
ввійде до кімнати за сигналом вчителя.
Історія для гри:
– Сьогодні четвер. Погода кепська: хмарно, накрапає дрібний дощик. Настрій поганий,
та ще й треба готуватися до завтрашньої контрольної з алгебри. Але хлопці збираються в
кіно, на якийсь новий i досить цікавий фантастичний фільм. Але, в принципі, весь клас
збирається на виставку собак, що розмістилася за кiнопалацом. Треба взяти З гривні. Я не
можу визначитися – куди все ж таки податися. Проблема. Складно. Нудно й сумно.
Питання для обговорення:
– З якими труднощами ви зіштовхнулися під час передавання інформації?
– Що відбувається зі спілкуванням людей, якщо інформація спотворена?
Отже, ситуація ніколи не може передатися достеменно. Одна людина, достовірно не
запам'ятавши інформацію, передає її iншiй. А та цю інформацію трактує по-своєму. І
врешті-решт це призводить до пліток. І тому починаються непорозуміння, навіть
псуються стосунки, виникає упереджене ставлення.
Тренер:
– Конфлікт – одне з найпоширеніших явищ у житті й спілкуванні людей. Упродовж
усієї своєї історії люди не могли обійтися без того, щоб не конфліктувати, починаючи з
незначної сварки між друзями й кінчаючи війною. Невже конфлікти – це необхідний
атрибут людського суспільства? Але, перш ніж ми дамо відповідь на останнє питання,
давайте з'ясуємо, що таке конфлікт.
Вправа «Конфлікт на долоні»
Мета: актуалізація в батьків особистісного досвіду переживання конфлікту,
демонстрація відмінностей у сприйнятті конфлікту різними людьми.
Хід вправи:
Батькам пропонується заплющити очі, витягнути вперед руки долонями вгору та
уявити на них «конфлікт».
Учасникам пропонується уявити конфлікт, потримати його в руках, кожен може
зробити з ним те, що захоче.
– Яким вам уявився конфлікт?
– Якого він був кольору?
– Які відчуття були у вас у той момент?
– Що вдалося зробити з конфліктом?
– Як ви себе почуваєте тепер?
Звернути увагу, хто як сприймає конфлікт під час обговорення.
– Що ми називаємо конфліктом?
Культура добросусідства
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Вправа «Асоціація»
Хід вправи:
На ватмані (дошці) педагог записує слово «конфлікт» і пропонує учасникам
перерахувати асоціації, які в них виникають при думці про конфлікт. Усі асоціації
записуються.
– Які причини виникнення конфлікту? (невміння спілкуватися, невміння
співпрацювати, відсутність позитивного сприйняття особистості іншого).
На малюнку зображено айсберг, видима частина якого – конфлікт – над водою, а три
складові – під водою.
Інформаційне повідомлення:
«Конфлікт» у перекладі з латини – це «зіткнення» або «боротьба», вороже
ставлення. Конфліктні ситуації вивчає конфліктологія. Конфлікт – це відсутність згоди між
двома або більше сторонами (особами). Конфлікт – ситуація, у якій кожна зі сторін прагне
зайняти позицію, несумісну й протилежну щодо інтересів іншої сторони.
– Чи можемо ми обійтися без конфліктів? Чому?
Доречно навести такий вислів: «Конфлікт – це норма життя. Якщо вам здається, що у
вашому житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс…» Ця трохи смішна й
одночасно правдива фраза належить Чарльзу Ліксону, американському психологові й
адвокатові з тридцятирічним стажем. Думаю, що пульс ви вже перевірили й
переконалися, що він є. Отже, і конфлікти є.
Конфлікт – це добре чи погано?
Давайте з вами визначимо позитивні й негативні сторони конфлікту.
Вправа «Адвокати, прокурори, судді»
Ділимо учасників на три групи: адвокати – визначають позитивні сторони конфлікту,
прокурори – негативні, судді – роблять висновок і мудре рішення.
У числі аргументів «ЗА» (на користь конфлікту) можуть бути названі такі приклади:
– будь-які зміни пробивають собі дорогу через конфлікт зі звичним, традиційним,
відсутність конфлікту – це ознака застою;
– конфлікт стимулює самовдосконалення й особистісний ріст, пошук нових способів
діяльності;
– конфлікт може вивести на нову цікаву ідею;
– тільки пройшовши через конфлікт і знаючи, як поведе себе партнер у тій чи іншій
ситуації, коли стикаються ваші інтереси, можна говорити про те, чи добре знаєш людину й
можеш їй довіряти;
– у результаті конфлікту можна вийти на нові етапи у взаємовідносинах – зробити їх
більш природними, більш відкритими;
– конфлікт загартовує характер, навчає здатності обстоювати свої інтереси;
– допомагає виразити свої відчуття й зняти напруження;
– краще розуміти людей;
– допомагає подивитися на ситуацію з нової точки зору;
– дає можливість добитися покращення ситуації;
– учить розуміти й поважати не схожих на тебе людей, це розширює круг спілкування.
У числі аргументів «ПРОТИ»:
– конфлікт – це завжди велике емоційне навантаження;
– є ризик зруйнувати взаємостосунки;
– є можливість не отримати того, що хочеш, чи залишитися без того, що маєш тепер;
– є ризик дістати удар по самолюбству чи принизити себе в очах оточення;
Батьківські збори по-новому
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– іноді конфлікт віднімає невиправдано багато сил і часу.
– який висновок ми можемо зробити, проаналізувавши позитивні й негативні сторони
конфлікту? У конфлікті є багато позитивного. Головне вміти вчасно домовитися й
співпрацювати.
А от як визначив основу конфлікту президент американської асоціації конфліктів
Вільям Лінкольн: «Конфлікт – це побоювання (розуміння) хоча б однієї сторони, що її
інтереси порушує, зачіпає, ігнорує інша сторона або сторони».
– Що спонукає людей конфліктувати?
Вправа «Будинок і дерево»
Мета: побачити стилі поведінки в конфлікті.
Батьки сідають парами, у них на двох один листочок й один олівець. Завдання у
кожного своє, одні малюють дерево, інші будинок. Але вони не знають, що малює їхній
сусід, виконуючи це мовчки (тому одні поступаються, інші протестують, малюючи своє).
– Що ви відчували, коли малювали? Чи вдалось кожному виконати своє завдання?
Чому?
Інформаційне повідомлення:
Існують п'ять стратегій поводження в конфлікті.
(Перегляд презентації «Стилі поведінки в конфліктній ситуації»).
· Конфронтація, або суперництво, виникає тоді, коли людина прагне поставити
власні цілі вище інтересів інших людей і взаємин з ними.
· Компроміс, або домовленість, пов'язується з поводженням людини, що дозволяє
частково задовольнити як свої домагання, так і бажання партнера (50 х 50).
· Поступка, або пристосування, – це стиль поводження в конфлікті, під час якого
учасник конфлікту відмовляється від своїх інтересів заради інтересів іншої людини.
· Уникання, або відхід, характерний для тих випадків, коли учасники конфліктів
відмовляються й від власних інтересів, і від підтримки позитивних відносин з партнером.
· Співробітництво виникає, коли людина прагне до встановлення рівноправності
власних інтересів і зацікавлена в реалізації інтересів партнера.
– Який спосіб розв'язання конфліктної ситуації враховує інтереси обох людей?
– Яка з перерахованих стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях відповідає вашим варіантам відповіді з попередньої вправи?
Учасники отримують роздатковий матеріал «Пам'ятка для батьків» (див.
додаток).

Биркович В. І. УЧИМОСЯ ВИРІШУВАТИ СУПЕРЕЧЛИВІ ПИТАННЯ

Додаток
«СЕКРЕТИ БЕЗКОНФЛІКТНОГО СПІЛКУВАННЯ»
– Хоча конфлікти і є невід'ємною складовою життя кожної людини, важливо зробити
все можливе, аби їх попередити.
Для цього існують правила поведінки, виконання яких допомагає не провокувати
конфлікти:
– Не прагніть домінувати за будь-яку ціну. Будьте принциповими, але не
жорстокими. Пам'ятайте, що прямолінійність добре, але не завжди.
– Критикуйте, але не критиканствуйте.
– У всьому треба знати міру. Сказати правду теж треба уміти! Будьте незалежні, але
не самовпевнені. Не перетворюйте наполегливість на настирливість.
– Будьте справедливі та терпимі до людей. Не переоцінюйте свої здібності та
можливості, не применшуйте здібності й можливості інших.
– Не проявляйте ініціативу там, де її не потребують.
– Реалізуйте себе у творчості, а не в конфліктах.
– Проявляйте витримку, оволодійте уміннями саморегуляції. Пошана до людей,
знання правил ведення суперечки, дискусії, правил спілкування допомагають запобігати
непотрібним конфліктам.

III. ПІДСУМКИ
Вправа: «Берег реалізованих сподівань»
Мета: підбиття підсумків, пригадування важливих подій минулого дня.
Хід вправи:
Ведучий просить кожного учасника по колу висловитися стосовно того, що цінного
він/вона отримали за сьогодні, які нові знання та навички здобули. Після цього учасникам
пропонується перенести свої очікування щодо роботи на інший берег або залишити.
Якщо побоювання мали місце в роботі, на уроці, то їх також залишити на рифах, якщо ні,
тоді забрати з собою.
Я хотіла б наостанок побажати вам бути добрими, чесними, справедливими, гідними
поваги інших, бути людьми, які всі свої незгоди й непорозуміння вирішують толерантним
способом.
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Тема: ИСКУССТВО
ГАРМОНИЧНОГО ОБЩЕНИЯ
Цели и задания:
· познакомить с понятиями «конфликт», «спор», «конфликтная ситуация», «инцидент»;
· выработать правила предупреждения конфликтов;
· развивать умения анализировать конфликтные ситуации и разрешать конфликты.
Участники: родители.
Продолжительность: 90–120 мин.
Оборудование: компьютер, проектор, маркеры, листы А3, раздаточный материал.
Ход родительского собрания
I. ВСТУПЛЕНИЕ
Слово учителя:
Конфликт неизбежен, конфликт необходим, конфликт полезен. В то же время он
часто бывает болезненным, и большинство из нас признали бы, что немного боятся его.
Мы знаем, что можем пострадать сами или причинить страдания тем, кто нам может
нравиться или кого, возможно, мы любим. Мы знаем, что можем проиграть или оказаться
униженными. Даже победив, мы иногда понимаем, что цена победы оказалась выше, чем
она того стоила. Каждый из нас может вспомнить неприятные ощущения, переживания,
связанные с конфликтом, и это так или иначе окрашивает наши чувства о нём.
Итак, тема нашего родительского собрания – «Искусство гармоничного общения».
Знакомство
Упражнение «История моего имени»
Каждый участник рассказывает историю своего имени.
Рефлексия
· Что нового вы узнали из ваших рассказов?
· Помогают ли разговоры на такие темы понять другого человека?
Правила работы в группе
1. Мобильная тишина.
2. Свобода высказывания, мысли.
3. Взаимоуважение, т. е. каждый имеет право на свою точку зрения. С головой разобрались, давайте придумаем, что делать с руками.
4. Поднятая рука. Если в аудитории начинается громкое обсуждение, тренер высоко
поднимает руку, что должно обозначать «Стоп!». Все, кто видит поднятую руку, также
поднимают свою, и таким образом в аудитории восстанавливается тишина.
5. Правило «Стоп!». Руки привели в порядок. Что будем делать с ногами?
6. Правило свободной ноги. Если у вас возникла необходимость выйти, вы не
спрашиваете разрешения, а просто ненадолго выходите, один!
7. Толерантность.
8. «Кусок пирога».
Определение ожиданий
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Упражнение «Выбери расстояние»
Символ темы мероприятия располагается в центре аудитории. Участники должны
стать на том расстоянии, которое будет показывать их уровень ознакомления с темой.
Задание: одним предложением объяснить, почему выбрали именно это место
относительно нулевой отметки.
II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Видео «Каждый видит мир по-своему»
https://www.youtube.com/watch?v=yDF3v_P6RHo
Обсуждение:
· Скажите, каково ваше отношение к конфликтам?
· Необходимы ли конфликты и в каких ситуациях они даже полезны?
Мозговой штурм
· Как вы понимаете, что такое гармоничное общение?
· Чем такое общение отличается от конфликта?
· В виде ключевых слов предложите определение конфликту.
Обсуждение. Результаты записываются на доске. Обобщается сказанное.
· Конфликт (от лат. сonflictus) – столкновение. Конфликт – противостояние
субъектов по поводу возникшего противоречия, действительного или воображаемого.
Мини-лекция
Существует мнение, что конфликт – это толчок к развитию, а его преодоление
выводит взаимоотношения на новый уровень. Другая позиция – конфликты разрушают
отношения, и их необходимо предупреждать и избегать.
Так стоит ли уклоняться от конфликтов или необходимо научиться их
эффективно преодолевать?
Ответы участников группы.
Задание: Предложите своё понимание причин возникновения конфликтов.
Результаты записываются на доске.
Видеоурок «Межличностные конфликты, причины их возникновения»
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
Источники конфликтов:
· агрессивность;
· недопонимание;
· неумение контролировать своё эмоциональное состояние;
· различие целей, интересов и т. д.;
· скрытность.
Виды конфликтов:
· внутриличностный;
· межгрупповой;
· межличностный;
· между личностью и группой;
· социальный.
Работа в группах. Результаты записываются на доске.
Задание: определите, каковы могут быть функции конфликта (позитивные,
негативные).
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Позитивные:
· разрядка напряжённости между конфликтующими сторонами;
· получение новой информации об оппоненте.
Негативные:
· большие эмоциональные, материальные затраты;
· ухудшение отношений;
· потеря контактов.
Тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации» (см.
Приложение). Ответить на вопрос: «Как вы обычно ведёте себя в конфликтной
ситуации или споре?»
Обработка результатов теста
Беседа
1. В анкете часто встречались слова «конфликт» и «спор». В чем сходство и различие
этих понятий? Что такое конфликтная ситуация?
2. Приходилось ли вам попадать в конфликтную ситуацию?
3. С какими людьми вы чаще всего конфликтуете? Почему?
4. Что чаще всего является для вас причиной конфликта?
5. Можно ли разрешить конфликт, не ущемляя права и чувство достоинства всех
людей, задействованных в конфликте?
6. Были ли вы свидетелем такого успешного разрешения конфликта?
7. Что мешает вам или другим людям разрешать конфликты с пользой для обеих сторон?
Тест «Уровень конфликтности личности» (смотри Приложение)
Цель: понять некоторые причины возникновения конфликтов между людьми;
уяснить основные понятия, раскрывающие суть конфликта, и правила, помогающие
человеку избегать пустых конфликтов.
Обработка результатов тестирования
Рефлексия
Соотнесите результаты тестирования с самооценкой своего уровня конфликтности,
подумайте, какие причины чаще всего порождают конфликты между людьми.
Упражнение «Архитектор». 15–20 мин.
Цель: обсудить различные образы ситуации, различные стили коммуникации при
передаче этих образов, барьеры коммуникации.
Ход:
1. Вызывается доброволец, которому передается
картинка для описания так, чтобы ее видел только
доброволец.
2. Доброволец поворачивается спиной к группе, и ему
дается задание описать картинку так, чтобы группа могла ее
нарисовать на слух. При этом группа работает молча и не
имеет права задавать вопросы или прерывать рассказчика.
3.Вызывается другой доброволец, которому дается та же
картинка. На этом этапе доброволец стоит лицом к группе.
4. Второму рассказчику также дается задание описать
картинку так, чтобы группа могла ее нарисовать. На этом
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этапе участники могут останавливать рассказчика, задавать уточняющие вопросы и т. д.
5. После выполнения второго этапа картинка предъявляется группе для сравнения
результатов работы на обоих этапах.
Обсуждение:
1. На каком этапе было легче рисовать? Почему?
2. Чем отличались два варианта изложения?
3. В каких ситуациях в жизни вы сталкиваетесь с первым вариантом изложения, а в
каких – со вторым?
Ведущий (мини-лекция):
– Итог общения зависит не только от того, как рассказывает рассказчик то, что
видит, но и как каждый из нас воспринимает услышанное и отражает. Кроме того, важно,
что одна и та же «картинка», в том числе «картинка» любого конфликта, описывается
людьми по-разному.
– Какова роль вопросов в коммуникации, что нам мешает уточнять и спрашивать,
когда это нужно делать?
Барьеры общения
· Плохо выраженные мысли. Невнимание.
· Спрятанные предположения.
· Слышим то, что хотим услышать.
· Конфликтная информация.
· Групповое влияние.
· Жаргон. Язык жестов.
· Несовместимость. Эмоциональное содержание.
Правила бесконфликтного общения
1. Не употребляйте конфликтогены: это слова, действия (или бездействие), которые
могут привести к конфликту.
2. Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген.
3. Проявляйте эмпатию (эмоциональную восприимчивость) к собеседнику.
4. Делайте как можно больше благожелательных посылов.
Способы решения конфликтов
1. Нельзя откладывать решение назревшего конфликта.
2. Если конфликт неизбежен, сами выступайте его инициатором.
3. Стремитесь искренне и серьёзно понять точку зрения другого.
4. Свою ошибку, неверный шаг признавайте быстро, опережайте возможную критику.
5. Удерживайте за собой инициативу, диктуя эмоции, в первую очередь – спокойствие.
В книге «Конфликт. Семь шагов к миру» Чарльз Ликсон даёт рекомендации по
урегулированию конфликтов.
1. «Снимем маски»: участники конфликта должны быть предельно искренны, не
скрывать свои истинные мотивы.
2. «Выявляем подлинную проблему»: необходимо определить реальную причину
конфликта, очистить её от шелухи различных наслоений.
3. Отказываемся от установки «победить любой ценой».
4. «Находим несколько возможных решений»: в любом конфликте заложено несколько
вариантов разрешения, и необходимо их все обсудить, чтобы выбрать оптимальный.
5. «Оцениваем варианты и выбираем лучший»: нужно выбрать не только самый конструктивный, но и самый приемлемый для всех сторон вариант урегулирования конфликта.
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6. «Говорим так, чтобы нас услышали»: главный инструмент улаживания конфликта –
общение сторон, и общаться надо так, чтобы быть услышанными, а также слышать и
понимать партнёра.
«Признаём и бережём ценность отношений»: в решении конфликтов во главу угла
нужно ставить сохранение добрых отношений.
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III. РЕФЛЕКСИЯ
Предлагаю вам вспомнить и сформулировать правила бесконфликтного
общения и способы решения конфликтов, о которых мы с вами говорили сегодня.
Ответы участников группы.
Слово учителя:
Как правило, у каждого участника нашего занятия есть моменты, которые «зацепили» его очень сильно, в том числе и относительно недосказанного.
Упражнение «А ещё я хотел бы сказать…»
Удобно сесть, закрыть глаза, вспомнить всё наше мероприятие.
Задание: каждый участник должен проговорить то, что мы не успели сказать,
обговорить, спросить во время занятия.

Тип «А» – сумма баллов под номерами 1, 6, 11.
Тип «Б» – сумма баллов под номерами 2, 7, 12.
Тип «В» – сумма баллов под номерами 3, 8, 13.
Тип «Г» — сумма баллов под номерами 4, 9, 14.
Тип «Д» – сумма баллов под номерами 5, 10, 15.
Если вы набрали больше всего баллов под буквами:
«А» – это «жёсткий тип решения конфликтов и споров». Вы до последнего стоите на
своём, защищая свою позицию. Во что бы то ни стало вы стремитесь выиграть. Это тип
человека, который всегда прав.
«Б» – это «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что всегда можно
договориться. Во время споров вы пытаетесь предложить альтернативу, ищете
решения, которые удовлетворяли бы обе стороны.
«В» – «компромиссный» стиль. С самого начала вы согласны на компромисс.
«Г» – «мягкий» стиль. Своего противника вы «уничтожаете» добротой. С готовностью
вы встаете на точку зрения противника, отказываясь от своей.
«Д» – «уходящий» стиль. Ваше кредо – «вовремя уйти». Вы стараетесь не обострять
ситуацию, не доводить конфликт до открытого столкновения.

Приложение
ТЕСТ «ОЦЕНКА СОБСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ»
Ответить на вопрос
«Как вы обычно ведете себя в конфликтной ситуации или споре?»
Часто – поставьте 3 балла;
От случая к случаю – 2 балла;
Редко – 1 балл.
Ответы:
1. Угрожаю или дерусь.
2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней, как со своей.
3. Ищу компромиссы.
4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно.
5. Избегаю противника.
6. Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей.
7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем – категорически нет.
8. Иду на компромисс.
9. Сдаюсь.
10. Меняю тему.
11. Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего.
12. Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось.
13. Немножко уступлю и подтолкну к уступкам другую сторону.
14. Предлагаю мир.
15. Пытаюсь обратить все в шутку.
Обработка результатов теста
Подсчитайте количество баллов под номерами 1, 6, 11 – это тип поведения «А».
Когда мы подсчитаем баллы по всем показателям, вы узнаете характеристику разных
типов поведения в конфликтной ситуации и определите свой стиль.

ТЕСТ «УРОВЕНЬ КОНФЛИКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ»
Цель: понять некоторые причины возникновения конфликтов между людьми; уяснить основные понятия, раскрывающие суть конфликта, и правила, помогающие человеку
избегать пустых конфликтов.
1. Характерно ли для вас стремление к доминированию, то есть к тому, чтобы
подчинить своей воле других?
А) нет;
Б) когда как;
В) да.
2. Есть ли в вашем коллективе люди, которые вас побаиваются, а возможно, и
ненавидят?
А) да;
Б) ответить затрудняюсь;
В) нет.
3. Кто вы в большей степени?
А) пацифист;
Б) принципиальный;
В) предприимчивый.
4. Как часто вам приходилось выступать с критическими суждениями?
А) часто;
Б) периодически;
В) редко.
5. Что для вас было бы наиболее характерно, если бы вы возглавляли новый для
вас коллектив?
А) разработал бы программу развития коллектива на год вперед и убедил бы
членов коллектива в ее перспективности;
Б) изучил бы, кто есть кто, и установил бы контакт с лидерами;
В) чаще советовался бы с людьми.

Культура добросусідства

Батьківські збори по-новому

106

Розділ 2. Практичний досвід

6. В случае неудач какое состояние для вас наиболее характерно?
А) пессимизм;
Б) плохое настроение;
В) обида на самого себя.
7. Характерно ли для вас стремление отстаивать и соблюдать традиции вашего
коллектива?
А) да;
Б) скорее всего да;
В) нет.
8. Относите ли себя к людям, которым лучше в глаза сказать горькую правду, чем
промолчать?
А) да;
Б) скорее всего да;
В) нет.
9. Из трех личностных качеств, с которыми вы боретесь, что чаще всего стараетесь
изжить в себе?
А) раздражительность;
Б) обидчивость;
В) нетерпимость критики других.
10. Кто вы в большей степени?
А) независимый;
Б) лидер;
В) генератор идей.
11. Каким человеком считают вас ваши друзья?
А) экстравагантным;
Б) оптимистом;
В) настойчивым.
12. С чем вам чаще всего приходится бороться?
А) с несправедливостью;
Б) с бюрократизмом;
В) с эгоизмом.
13. Что для вас наиболее характерно?
А) недооцениваю свои способности;
Б) оцениваю свои способности объективно;
В) переоцениваю свои способности.
14. Что приводит вас к столкновению и конфликту с людьми?
А) излишняя инициатива;
Б) излишняя критичность;
В) излишняя прямолинейность.
Обработка результатов тестирования.
Замените выбранные вами буквы баллами и подсчитайте общую сумму набранных
вами баллов.

0

1

2

3

4

21–23 баллов – ниже среднего;
24–26 баллов – ближе к среднему;
27–29 баллов – средний;
30–32 баллов – ближе к среднему;
33–35 баллов – выше среднего;
36–38 баллов – высокий;
39–42 баллов – очень высокий.
Рефлексия. Соотнесите результаты тестирования с самооценкой своего уровня
конфликтности, подумайте, какие причины чаще всего порождают конфликты между
людьми.
Список использованных источников
1. Від співпраці до примирення: посібник для лідерів громадянського суспільства / за
загальною редакцією Смірнова О. К.; Авт.-упоряд. М. А. Араджионі, І. В. БруноваКалісецька, А. І. Гусєв, І. Г. Терещенко, Ю. А. Тищенко. – Київ: Видавництво ПП «Золоті
Ворота», 2015. – 207 с.
2. Роздаткові матеріали семінару-тренінгу «Від школи до громади: навчання
культури миру і толерантності для раннього попередження конфліктів».

Определённая сумма баллов характеризует уровень конфликтности личности:
14–17 баллов – очень низкий;
18–20 баллов – низкий;
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Бутко Оксана Миколаївна,
с. Красноріченське, Кремінський район, Луганська область

Тема: ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ
БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ. ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ
Мета. Заохотити відкрите ставлення батьків і сприяти спілкуванню між ними.
Створити для учасників можливість навчатися, бути соціально згуртованими у вирішенні
проблеми спілкування батьків і дітей; пробудження в учасників інтересу до теми завдяки
використанню інтерактивних методів, заохочення учасників навчального процесу до
аналізу власних сильних і слабких сторін, а також надання їм підтримки у разі зміни їхніх
звичок і ставлень; налагодження зворотного зв'язку.
Методи і прийоми: інтерактивні технології, «Культура добросусідства», ІКТ.
Форма проведення: Загальношкільні батьківські збори в інтерактивній формі
Учасники: батьки учнів 1–4 класів (60 учасників), соціальний педагог, психолог,
класні керівники, адміністрація школи.
Обладнання: фліпчарт, ватмани, маркери, роздатковий матеріал для самоосвіти
батьків, ІКТ.
Час: 100–120 хв.
Місце проведення: рекреація початкових класів.
Хід батьківських зборів
І. Налаштування на роботу. Мотивація учасників
ІІ. Вправа «Знайомство». Очікування
Кожен учасник називає ім'я, прізвище, власні очікування від зборів.
ІІІ. Складання правил роботи в групі
ІV. Навчальний блок
1. Вчитель
Проблеми спілкування між батьками та дітьми хвилюють суспільство вже не перше
століття, бо те провалля, що існує між ними, нічим неможливо заповнити. І те, що сварки і
непорозуміння виникають у вашій родині, не означає, що вона нещаслива. Це природно,
адже батьки завжди будуть батьками, а діти – дітьми. Але інколи атмосфера в сім'ї стає
настільки напруженою, що необхідно негайно переглянути свою поведінку як дітям, так і
дорослим. Кропива росте сама, а з культурними рослинами доводиться поморочитися.
Так і зі злом. Воно росте саме, а добро вирощують. Як до дикого сіянця прищеплюють
пагін культурної яблуні, так і маленькій людині потрібно прищепити хоча б бруньку з
великого дерева людської культури, щоб вона змогла стати «Зі століттям нарівні». Але й
потім деревце потрібно доглядати – удобрювати, доглядати крону, видаляючи зайві
пагони, боротися зі шкідниками – одне слово, виховувати. Усі без винятку батьки і матері
хочуть дітям добра, але кожен розуміє його по-своєму й по-різному уявляє, як зрощувати
це добро. Однак якщо люди сходяться в оцінці добра і зла (а більшість у цьому все-таки
єдині), то в методах виховання розбіжності просто приголомшливі. Одні вважають, що
достатньо лише годувати й одягати дитину, а решта додасться. Інші проводять політику
батога і пряника. Треті – лише батога, четверті – тільки пряника. П'яті – прихильники
«вільного виховання», без певних моральних орієнтирів і обмежень. Шості прищеплюють
чадам переконаність у їхній винятковості… Де ж орієнтир? І чи існує він? Відсутність
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належного спілкування вносить неабиякий дисбаланс у стосунки батьків і дітей. Поки
батьки майже весь день на роботі, займаються своїми справами, а діти – у школі,
спілкування неможливе. Вдома його, як правило, заміняють засоби масової інформації:
телевізор, комп'ютер, друзі. У такому середовищі цілком відсутня гармонія взаємин
батьків і дітей. Два важливі принципи здорових стосунків – рівності (на противагу
батьківській зверхності) та дружби. Тобто батьки не диктують свою волю егоїстично, не
силують робити лише те, що їм до вподоби, не ставлять своїх дітей на сто сходинок нижче
від себе. Навпаки, дають доцільну, врівноважену, а найголовніше – засвідчену власним
досвідом пораду. Якоюсь мірою такі стосунки можна описати як дружні, толерантні.
2. Вправа «Мозковий штурм»
Батьки озвучують причини їхніх конфліктів із власними дітьми. (Всі відповіді
записуються).
3. Вчитель
Горезвісна проблема батьків і дітей – це зовсім не інтрига чергового роману:
письменники тільки формулюють проблему. Реально ж між поколіннями батьків і дітей
конфлікти існують постійно. Більшою чи меншою мірою, але вони починаються вже з того
моменту, коли дитина, ще зовсім маленька, осмислює себе як «я», як особистість. Дитина
росте, одні проблеми в спілкуванні долаються, але їм на зміну приходять інші. Ми, батьки,
виховуємо дітей, орієнтуючись на виховання наших бабусь, батьків, тобто на виховання,
яке було важливим у ХХ столітті. А зараз вже ХХІ. Дуже часто ми чуємо такі вислови:
«атомні діти», «їм нічого не потрібно», «годинами сидить за комп'ютером», «мене зовсім не
чує, не слухається» та інші. Дуже часто батьки не в змозі налагодити процес спілкування:
виникають роздратованість, злість, відчуття неспроможності, часто кричимо на дитину, не
вислухавши її, може бути навіть побиття, ляпаси. А проблеми не вирішуються, їх стає ще
більше. Дитина стає замкненою і ще більше робить поганих вчинків. Як бути батькам у таких
ситуаціях, як вирішити проблеми в спілкування з власними дітьми? Сьогодні ми і зібралися
для вирішення цих питань. Тож почнемо з себе, бо тільки коли ми самі змінимося, почнемо
думати інакше, враховуючи думки інших, тільки тоді можна досягти позитивних результатів.
З досвіду відомо, що спілкування батьків і дітей має сильні і слабкі сторони, дає певні
можливості і, але може бути й загрозою.
4. Робота в групах (поділ поділ за кольорами)
Вправа «СВОТ-аналіз» (кожна група на ватмані записує, замальовує схематично:
сильна сторона, слабка сторона, можливості, загрози у спілкуванні батьків і дітей, тобто
візуалізує спілкування).
Презентація роботи у групах
5. Вчитель
Пропоную розглянути проблеми у спілкуванні батьків та дітей ширше, звернувшись
до знань про півкулі мозку та їхнє дослідження науковцями.
Мозок людини має дві півкулі, кожній з яких притаманний ряд основних функцій.
Поділ мозку на дві частини – це влучна метафора, якою описують зміни, свідками яких
люди стають сьогодні. Функції, за які відповідає ліва півкуля, являють собою компетенції,
що були важливими у ХХ столітті, коли зразковим кінцевим результатом системи освіти
був індивід із добре розвинутим логічним мисленням та аналітичними навичками,
уважний до деталей, котрий уміє структурувати інформацію, має розвинені вербальні
навички і не наражається на зайвий ризик. Саме такі компетенції були затребувані на
ринку праці у ХХ столітті й дотепер домінують у багатьох суспільних сферах. Проте цих
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компетенцій недостатньо для того, щоб досягти успіху у ХХІ сторіччі. Відбулося кілька
змін, а саме біографії більшості людей не такі прямолінійні, як були раніше. Колись
середньостатистична людина здобувала освіту, далі влаштовувалася на роботу,
рухалася кар'єрними сходами, створювала сім'ю і, зрештою, йшла на пенсію. Сьогодні
життєві стежки багатьох людей набагато менш стандартні. Обсяг доступної інформації
став занадто широким і складним, щоб організувати її у певну ієрархію чи дослідити,
використовуючи традиційні методи аналізу.
Дедалі більше робочих процесів виконують комп'ютери або дешевша робоча сила, а
це означає, що навіть некваліфіковані види робіт потребують опанування додаткових
компетенцій, як-от: робота в колективі, базове володіння іноземною мовою і комп'ютерна
грамотність.
Ці перетворення зумовлюють підвищення важливості функцій, за які типово
відповідає права півкуля мозку. У наш час люди повинні користуватися доступними
можливостями і застосовувати навички вирішення проблем, щоб навчитися
орієнтуватися у великому океані інформації, яка перебуває у відкритому доступі.
Основні компетенції
Ці зміни також відображені в рекомендаціях Європейського парламенту та Ради
Європи від 2006 року, заснованих на ідеї того, що кожна людина має набути вісім
основних компетенцій, щоб відповідати потребам інформаційного суспільства, у якому
ми живемо.
1. Спілкування рідною мовою – це можливість виражати і пояснювати поняття,
думки, почуття, факти та погляди як в усній, так і в письмовій формах (сприймання на
слух, монологічне мовлення, читання і письмо) і відповідно творчо взаємодіяти на
мовному рівні в усіх соціальних і культурних контекстах.
2. Спілкування іноземною мовою, яке також передбачає, на додачу до основних
комунікативних умінь рідної мови, такі знання, як посередництво та вміння порозумітись у
міжкультурному середовищі. Рівень мовних умінь особи залежить від кількох факторів, а
також від таких навичок, як сприймання на слух, монологічне мовлення, читання, письмо.
3. Знання математики та основних компетенцій у сфері науки і техніки. Знання
математики – це можливість розвивати і застосовувати математичне мислення для
розв'язання низки завдань у повсякденних ситуаціях, причому процес і діяльність
важливі так само, як і знання. Знання у сфері науки означають здатність і готовність
опановувати і використовувати знання та методології для пояснення світу природи. Ці
компетенції передбачають розуміння змін, спричинених людською діяльністю, і
відповідальність кожного громадянина.
4. Компетенції роботи з цифровими носіями передбачають впевнене і критичне
використання технологій інформаційного суспільства (ТІС), а отже, базові навички у
сфері інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ).
5. Навчання заради здобуття знань стосується учіння. Це здатність досягати
результатів у процесі навчання як індивідуально, так і в групах відповідно до власних
потреб, а також обізнаність про методи та існуючі можливості.
6. Компетенції соціального і громадянського характеру. Ці знання включають
уміння особистого, міжособистісного та міжкультурного характеру і стосуються всіх форм
поведінки, які використовуються для ефективної та конструктивної участі особи у
соціальному і трудовому житті. Ці компетенції пов'язані з особистим і соціальним
добробутом. Розуміння соціальних кодів поведінки і загальноприйнятих у різних
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суспільствах і середовищах, у яких функціонує індивід, звичаїв – обов'язкове.
Компетенції громадського характеру, а саме знання соціальних і політичних концепцій та
структур (демократія, справедливість, рівність, громадянство та громадські права),
повною мірою допомагають стати учасником громадянського життя та демократичного
процесу.
7. Ініціативність і практичність передбачають вміння особи втілювати в життя
ідеї. Сюди належать творчість, інноваційний підхід і ризикованість, так само як і вміння
планувати та організовувати проекти для досягнення цілей. Ці компетенції допомагають
особам не тільки у громадському житті , а й на робочому місці визначити середовище
праці та використовувати наявні можливості. Такі компетенції правлять основою для
конкретніших навичок і знань, необхідних для тих, хто ініціює чи підтримує соціальну та
комерційну діяльність. Ці компетенції також містять усвідомлення етичних цінностей і
допомагають в ефективному управлінні.
8. Обізнаність у сфері культури та вміння творчо самовиражатися, яке охоплює
цінування важливості творчого втілення ідей, досвіду та емоцій у ряді видів засобів масової
інформації (музика, прикладні різновиди мистецтв, література та образотворче мистецтво).
У документі наголошується, що всі основні компетенції – незалежні, і в кожному
випадку акцент робиться на критичному мисленні, творчості, ініціативності, розв'язанні
завдань, оцінці ризику, прийнятті рішень, а також конструктивному керуванні почуттями.
У школі під час навчально-виховного процесу діти поступово оволодівають цими
компетенціями. Та їм часто потрібна допомога з боку батьків. А у батьків, у свою чергу, виникають проблеми у наданні допомоги, бо вони просто не знають, як правильно це зробити.
Сучасні проблеми батьків і дітей
На сьогоднішній день конфлікти поколінь існують так само, як і багато років тому.
Причинами розбіжностей є різниця інтересів, поглядів, різне виховання батьків і дітей,
квартирне питання… (Повернення до записів вправи «Мозковий штурм»). Ніхто так не
прагне довести свою правоту опоненту, як батьки і діти. Проблема взаємовідносин
криється часто в небажанні розуміти, враховувати потреби одне одного. Батьки і діти ніби
говорять різними мовами. Дітям слід з повагою ставитися до батьків. Поважати їхній
досвід і мудрість, не соромитися переймати якісь корисні навички. Батькам же піде на
користь щире, довірливе спілкування з дітьми. А з чого починається щире, довірливе
спілкування? Звичайно з довіри.
6. Вправа «Довіра», «Займи позицію»
Всі учасники вибирають відповідь на запитання: що означає «довіра».
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДОВІРА

РОЗУМІННЯ

ПІДТРИМКА

ПОВАГА

ТУРБОТА

Учасники пояснюють, чому саме цю позицію вони зайняли. Після цього розходяться
на свої місця.
7. Вчитель
Відносини довіри – це якісні відносини. І щоб їх сформувати, потрібно сформувати довіру. Щойно ми обмінялися думками, які базуються на власному досвіді. У кожного з вас були рівні можливості висловити власну думку, ви говорили від «себе» (з власного досвіду,
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бачення), від першої особи, і при цьому відчували себе безпечно. Це все принципи побудови діалогу. Діалог – глибинний процес обміну сенсами. Він суттєвим чином відрізняється від
багатьох інших форм людської взаємодії ( і в першу чергу тим, що діалог – це особливий
підхід до взаємодії (комунікації) між людьми. Для діалогу важливі всі 4 цінності. Довіра
починається з розуміння. І чим далі вона йде (на стіні, підлозі тренер викладає по порядку
цінності: розуміння – повага – підтримка і турбота – відповідальність), тим вона сильніша.
Відомо, що довірливі стосунки можливі тільки при спілкуванні, побудові діалогу. Під
час спілкування батьки мають виявляти повагу та позитивне ставлення до своїх дітей,
приймати всі їхні думки, розуміти, вміти ставити себе на їхнє місце. Завдяки цьому дві
сторони мають змогу вислухати, зрозуміти та сприйняти одна одну. Більша роль у цьому
випадку віддається батькам. Так, їм дається можливість пізнати мотиви поведінки та
вчинків дитини, вияснити суть її особистісних рис і таким чином врегулювати певні мотиви
та переконання. Таке спілкування є головним засобом для вирішення будь-яких проблем
або хоча б створення компромісів при неможливості їхнього вирішення. На жаль, не у всіх
сім'ях спостерігається така взаємодія. Як наслідок – стосунки можуть лише погіршуватись, проблеми – лише накопичуватись, а виховна робота зовсім забута.
V. Аналіз анкетування учнів та батьків
Часто нам не вистачає знань, такту для того, щоб зрозуміти іншу людину, відчути те,
що її тривожить.
Як показати перешкоди, що не дають змоги зрозуміти сутність думок, почуттів,
вчинків, стосунків? Для цього треба усвідомити потребу у самопізнанні, самооцінці, бути
готовим до неприємної ситуації для себе.
Батькам надаються запитання анкети, які читає вчитель (див. Додаток 2). Вони
відповідають письмово, не розголошуючи результатів. Заздалегідь психологом або
класним керівником проводиться анкетування дітей за такими ж питаннями.
Після анкетування батьків оголошується аналіз анкетування дітей (по класах
окремо; окремо для хлопчиків і дівчаток) .
VІ. Аналіз і розв'язання ситуацій
А тепер переходимо до нашої практичної частини. Кожному учаснику роздаються
тільки ситуації, які вони читають. Вчитель разом із учасниками аналізує 2 ситуації, третю
пропонує розіграти. Якщо ситуація не вирішується, вчитель бере роль батька/матері на
себе і продовжує розігрування.
Ситуація 1
Дитина не вміє вчитися. Ходить півгодини по кімнаті, себе й батьків мучить,
поки не сяде за стіл, висовує-засовує шухляди, шукає ручку і т. ін.
Причина. Навчання страждає через те, що дитина не вміє управляти своєю
поведінкою, а батьки не допомагали їй навчитися цього; навпаки, своїми діями
збільшували труднощі. Випадок цей не поодинокий. Дитина сама страждає більше за
всіх. Що ж порадити, якщо дитина не може посадити сама себе за уроки?
1. Почати з ігор, які мають підтримувати увагу: лото, шашки, доміно. Частіше
використовувати тихі настільні ігри: «Магазин», «Лікарня», «Вартовий».
2. Виконувати спільні справи з дорослими (помити посуд, витерти пил і т. ін.).
Важливо також виробити в дитини звичку швидко переключатися з однієї справи на іншу
(якщо кличуть їсти, дитина повинна припинити гру, прибрати все за собою і йти до столу).
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3. Давати самостійні доручення, потім перевести їх в обов'язки (сходити за хлібом,
підмести і т. ін.). Головне – старші не повинні робити за дитину те, що вона забула або
просто не захотіла зробити. Людина, яка повинна зробити багато справ упродовж дня,
звикає цінувати час.
Ситуація 2
Ви незадоволені своїм сином: він почав гірше навчатися, до школи й зі школи
спізнюється, у щоденнику багато зауважень. Так більше тривати не може, – вирішуєте
ви і запрошуєте на серйозну розмову.
Ви уявили, що очікує від вас хлопчик? Рекомендуємо зробити так.
Сядьте на стілець. Хлопчика попросіть стати напроти вас. Почніть його розглядати,
відзначаючи приблизно таке: «Очі мої. Вуха стирчать так само, як на моїх дитячих фотографіях. Господи, а коліна ж які подряпані! Мене мама теж за брудні коліна лаяла. А виріс
уже (сорочка мала зовсім)…» і т. д.
Батьки, які пробували так чинити, розповідають приблизно одне й те саме. Діти не
витримували. А що відбувалося?
«Ой, він як кинеться мені на шию, розревівся й закричав: Матусю, миленька, як я тебе
люблю, що хочеш для тебе зроблю!»
– А ви?
– Я теж розревілася. А потім ми виконали усі уроки.
– Спокійно?
– Спокійно. Чистенько, швидко й правильно. Він потім схопив сумку й запитує:
«Давай ще до магазину сходжу. Що купити треба?»
– А лаятися більше не хотілося?
– Яке там лаятися, бідолашна дитина, зовсім відвикла, коли до неї по-доброму, з
увагою, з любов'ю».
Аналіз ситуації. Будь-яка дитина, що провинилася, жаліє себе. Вона нічим не гірша за
інших і не може зрозуміти, у чому причина її невдач. Вона хоче співчуття і не чекає на нього.
Весь досвід підказує: мама буде незадоволена. А мама не виправдала очікувань сина. Мама зробила те, чого дуже хотіла дитина, але на що вона найменше очікувала. Потрясіння
стало наслідком розв'язанням цієї суперечності – між бажаним і очікуваним. Але й мама
вражена не менше. Вона, як і будь-яка жінка, хотіла б чути слова любові, але ніяк не очікувала почути їх саме в цій ситуації. У результаті замість конфронтації установився зовсім
інший контакт у взаєминах (дитині схотілося зробити мамі приємне – сходити до магазину).
Ситуація 3
«О 13 годині уроки зазвичай закінчуються. Уже 14 година. 15 година. О 16 годині –
дзвінок у двері. Уявляєте, наскільки я готова до зустрічі? Відчиняю двері – стоїть мій
хлопець. Штани облиті клеєм, клей устиг якісно висохнути. Знімає куртку, а під нею
сорочка, яку я дала йому для участі в конкурсі. А де ж його сорочка?
А вона, виявляється, загубилася. Ключ від дому теж загублений. Можете уявити мою
першу реакцію? Не знаю, як тільки стрималася. Повернулася, нічого не кажучи, пішла до
своєї кімнати. Мене трясло всю. Але нічого, посиділа у своїй кімнаті, уявила, як він ішов зі
школи додому, як боявся зустрічі зі мною. Згадала його у дверях – замкнутий, напружений.
Думаю, піду пожалію. Заходжу до нього, пригорнула до себе: “Засмутився, Антоне? Та хай
йому грець – спробуємо штани відіпрати, сорочку нову купимо”. Він як заревів, уявляєте? У
нього такі сльози горохом котяться: “Ти, – каже, – знаєш, адже ми перше місце зайняли на
конкурсі віршів”.
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Я ніколи не бачила Антона таким. Я й сама так до сина ніколи не ставилася: до цього
ми були просто мамою й сином. А цього вечора, якщо, звичайно, так можна сказати, стали
друзями».
Наведені приклади показують, як потенційні конфлікти розв'язалися швидко й
ефективно. І головне – їхнє подолання не відштовхнуло, а зблизило дітей і дорослих. У
момент гніву необхідно вберегти дитину від нашого роздратування, на якийсь час піти від
неї. Оцінивши ситуацію, спробуйте уявити очікування дитини. Чого вона у цей момент
найбільше боїться? До якої батьківської реакції готова? Чого хотіла б, але ніяк від нас не
очікує? Після цього приймайте рішення.
Вірним помічником для вас можуть стати твори відомого педагога Василя
Олександровича Сухомлинського.
З раннього дитинства малюка виховує все, що його оточує: люди, речі, природа,
суспільні явища. Але у всі періоди дитинства і юності, незважаючи на різноманітні
впливи, найвідповідальнішою є роль батьків.
Сім'я – особлива атмосфера, куди дитина несе свою радість і горе, роздуми і сумніви.
І якщо учень не ділиться з батьками своїми помислами, не розказує про свої справи,
батькам варто задуматися над тим, чи справна їхня «машина сімейного виховання».
Сімейне спілкування… Від цих слів віє теплотою і сердечністю, турботою про дітей,
доброзичливістю і чуйністю. Психологи стверджують, що правильно організоване
спілкування – запорука доброго настрою, душевного спокою. З другого боку, встановлено,
що ніде люди не ранять одне одного так боляче, як вдома, у сімейних конфліктах.
Правильно роблять ті дорослі, які велику увагу приділяють повсякденному
спілкуванню з дитиною. Вони розповідають багато цікавого, читають книжки, складають
казки, обговорюють події дня.
Виявляється, що вмінням говорити з дитиною, правильно будувати спілкування
володіють не всі батьки. Розмовляючи з колегою по роботі, ми відповідним чином
підбираємо слова, намагаємося передбачити реакцію співбесідника, а спілкуючись із
власними дітьми, керуємось, як правило, принципом: кажу все, що хочу.
Слово – могутній засіб виховання, тому і користуватися ним слід дуже обережно,
особливо в конфліктних ситуаціях.
В. О. Сухомлинський підкреслював, що від того, яким буде слово у матері – лагідним,
добрим, уважним, розумним, сердечним чи дратівливим, злим, – залежить почуття відповідальності у дітей.
Відомий педагог неодноразово вказував на емоційність мовлення. «Як важливо, –
підкреслював він, – щоб у кожному слові вихователя трепетала, хвилювалась, раділа і
обурювалася жива людська пристрасть! Бо хоч який високий буде зміст слів, що їх чує
дитина, вони залишаться для неї мертвими, поки в них не займеться вогник почуття, не
запульсує кров. Цю душевну повноту і насиченість слова не можна почерпнути ні з яких
книжок, посібників, вказівок. Вона дається тільки життям…»
Стежте за власним мовленням. Пам'ятайте, що воно – відображення вашої
особистості. Намагайтесь говорити спокійно, доброзичливо. Не зловживайте словами
«повинен», «треба». Зверніть увагу на те, чи говорите дітям «дякую», «вибач», чи
вистачає вам терпіння шукати все нові і нові слова для роз'яснення і переконання.
Звичайно, спілкування не виключає вимогливості, але вона не повинна домінувати у
відносинах дітей і батьків. «Дрібниці» слід виправляти, реагувати на них, але інколи вміти
і не бачити.
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Пам'ятайте, що діти люблять не тільки слухати, а й думати, висловлювати власні
судження, тобто вони хочуть брати участь у спілкуванні. Будьте уважними до мовлення
дитини, адже мова, як відомо, – знаряддя культури спілкування. Ненав'язливо поправте
малюка, який неправильно промовив слово чи побудував фразу, причому краще робити
це по ходу розмови, так, щоб не переривати спілкування.
Міні-анкета «Спілкування дітей та батьків у сім'ї»
Шановні батьки! Уважно подивіться на мімічні вирази обличчя і дайте відповідь на
запитання:
1. З яким обличчям ви частіше всього спілкуєтеся зі своєю дитиною?
2. З яким обличчям спілкується частіше за все з вами ваша дитина?
3. Яким, на вашу думку, має бути обличчя вашої дитини під час спілкування з вами?
(Батьки аналізують свої відповіді).
VІІ. Підсумок. Результати
(Зображення настроїв: радість, байдужість, сум...)

Вправа «Незакінчені речення»
· що я перестану робити;
· що я продовжу робити;
· що я почну робити.

«Щоб мати доступ до чудового палацу, ім'я якому – дитина, ми повинні
перевтілюватися, ставати в деякій мірі дітьми. Тільки тоді ми зможемо зрозуміти
справжнє щастя дитини» (Василь Сухомлинський).
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Додаток 1

Запрошення !
________________________________
Запрошуємо Вас на загальношкільні
батьківські збори
за темою «Проблеми спілкування батьків і дітей.
Шляхи їх вирішення», які відбудуться
3 лютого 2017 року о 14 год 10 хв.
Місце проведення: Красноріченська ЗОШ,
рекреація початкових класів.
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Додаток 2
АНКЕТА «СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ І БАТЬКІВ У СІМ'Ї»
Анкета для дітей
1. Скільки часу батьки витрачають на спілкування на теми, що тебе турбують, про
твої життєві проблеми, інтереси:
· у будень – ______;
· у вихідний день – ______.
2. З ким із членів родини спілкуєшся частіше: мама, тато, бабуся, дідусь, сестра,
брат? (Підкреслити потрібне).
3. Чи знають батьки про те, які проблеми тебе хвилюють?
4. Чи знають твої батьки, які телепередачі ти дивишся або що робиш на комп'ютері?
5. Як ти ставишся до матеріального становища вашої сім'ї?
Додаток 3
СПОСОБИ ПОЗИТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ З ДІТЬМИ
Починайте ефективно спілкуватися з дітьми, коли вони ще маленькі. Перш ніж
батьки та їхні діти зможуть почати спілкуватись повноцінно, обидві сторони цього
процесу повинні відчути себе досить комфортно, щоб зробити крок назустріч одна одній.
Доки діти зовсім маленькі, батькам необхідно вдумливо підготуватись до створення
сприятливих умов для відкритої, ефективної комунікації. Батьки можуть забезпечити її,
стаючи відкритими для спілкування зі своїми дітьми, особливо коли в них виникають якісь
запитання чи вони просто хочуть порозмовляти. Крім того, батьки, які дарують своїм
дітям багато любові, розуміння та сприйняття, допомагають створити сприятливу
атмосферу для відкритого спілкування. Діти, які відчувають себе зігрітими батьківською
любов'ю і приймаються своїми батьками, мають більше шансів розкритись і поділитися з
ними своїми думками, почуттями, проблемами.
Але іноді батькам легше на рівні почуттів сприймати своїх дітей, ніж висловити їм це
на ділі. Батькам важливо демонструвати своїм дітям, що вони люблять і приймають їх.
Батьки можуть зробити це як вербальним (словесним), так і невербальним способом.
Вербально вони можуть просто розповісти своїм дітям про те, що приймають їх такими,
якими вони є. При цьому важливо акцентувати увагу на позитивному сприйнятті.
Наприклад, коли дитина сама прибирає свої іграшки після того, як закінчила гратися,
батьки можуть сказати про те, що вони цінують її: «Я дуже ціную, коли ти прибираєш
іграшки без підказки». Під час розмови з дітьми батькам слід бути обережними в тому, що
вони кажуть і як вони це кажуть. Усе, що батьки кажуть своїм дітям, указує на те, що вони
відчувають до них. Наприклад, якщо батько каже щось на зразок: «Не заважай мені зараз.
Я зайнятий!», діти можуть подумати, що їхні бажання й потреби неважливі.
Невербально батьки можуть продемонструвати дітям своє прийняття їх за
допомогою жестів, міміки та інших несловесних форм зовнішнього вираження почуттів.
Батькам необхідно постаратись усунути такі прояви, як крик та імітована байдужість, коли
вони не звертають увагу на своїх дітей. Така поведінка заважає ефективному
спілкуванню. Батькам належить навчитись демонструвати своє прийняття тими
способами, які їхні діти зможуть зрозуміти правильно. Практика неодмінно приведе вас
до досконалості.
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Спілкуйтесь на рівні вашої дитини. Коли батьки спілкуються зі своїми дітьми, їм
важливо спуститись до їхнього дитячого рівня як словесно, так і фізично. Вербально
батькам треба використовувати відповідну віковим особливостям мову, яку їхні діти
зможуть зрозуміти без зусиль. З дітьми молодшого віку це можна зробити, використовуючи прості слова. Наприклад, малюки найкраще зрозуміють таку форму, як «не бий свою
сестру», замість «абсолютно неприйнятно бити сестру». Батькам варто спробувати
використовувати різні формулювання, щоб дізнатися, що саме їхні діти здатні зрозуміти,
уникаючи при цьому тих форм спілкування, які свідомо залишаться незрозумілими.
Фізично батьки не повинні, наприклад, підніматись над своїми дітьми під час розмови.
Замість цього їм слід опуститися донизу, щоби стати приблизно того ж «зросту», що і їхні
діти: стати на коліна, сісти навпочіпки, сісти на стілець, зігнутись і т. п. Це забезпечить
вдалий зоровий контакт із дитиною, який легше буде підтримувати протягом бесіди, крім
того, якщо діти дивляться прямо в обличчя батьку (бачать його погляд), вони будуть
менше боятись його слів.
Навчіться слухати по-справжньому. Уважно слухати – це навичка, якої необхідно
вчитись і практикувати її використання. Вона є невід'ємною частиною ефективного
спілкування. Коли батьки слухають своїх дітей, вони виявляють свій інтерес до них і увагу
до їхніх висловлювань. Ось кілька важливих кроків, щоби стати хорошим слухачем:
· Установіть і підтримуйте зоровий контакт. Батьки, яким це вдається,
показують своїм дітям, що вони захоплені й зацікавлені. Діти можуть відчути прямо
протилежний ефект, тобто що їхні батьки не зацікавлені в тому, що кажуть діти, якщо
зоровий контакт установлений на мінімальному рівні.
· Усуньте всі відволікаючі фактори. Коли діти хочуть розмовляти, батьки повинні
продемонструвати їм свою стовідсоткову увагу. Вони повинні відкласти вбік усе, чим
займалися, повернутися обличчям до своєї дитини і щиро дослухатись до дитячих слів.
Якщо батьки, наприклад, продовжуватимуть читати газету або дивитися телевізор у той
час, як їхні діти будуть намагатися спілкуватися з ними, це підштовхне малечу до
висновку, що їхні батьки не зацікавлені в тому, що вони кажуть, або що їхні слова
неважливі. Якщо діти висловлюють бажання поспілкуватись, коли у батьків невідкладні
справи, треба неодмінно виділити інший час для дружньої розмови.
· Слухайте, тримаючи язик за зубами. Батьки повинні постаратися звести до
мінімуму свої спроби перервати дитину, поки вона буде висловлювати все, що вважає за
потрібне. Вони можуть висловити своє схвалення, наприклад, за допомогою усмішки або
дружнього дотику, але не переривати. Переривання часто порушує хід думки дитини, що
може бути дуже прикрим явищем.
· Нехай ваші діти знають, що їх почули. Після того як діти закінчили
висловлюватись, батьки можуть переконати їх у тому, що слухали уважно, повторивши
сказане трохи іншими словами. Наприклад, «Синочку, схоже, ти дуже добре провів свій
день у дитячому садку». Крім того, що це дозволить дитині переконатися, що батьки
слухали її уважно, це також дасть дитині можливість з'ясувати і виправити неточно
витлумачений батьками зміст розповіді.
Нехай ваші розмови будуть короткими. Чим дитина менша за віком, тим важче
для неї витримувати довгі промови. Є одне чудове правило для батьків – говорити
маленьким дітям не довше 30 секунд, потім попросити прокоментувати сказане. Тобто
завдання батьків полягає в тому, щоб передавати за раз невелику порцію інформації,
перевіряючи при цьому, чи утримують діти свою увагу і чи розуміють те, про що їм кажуть.
Батьківські збори по-новому
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Батьки також повинні дати своїм дітям право вирішувати, коли варто зупинитися. При
цьому дорослим учасникам діалогу важливо звертати увагу на ті підказки, які допоможуть
зрозуміти, що дітям вже достатньо отриманої інформації. Деякі підказки – непосидючість,
відсутність зорового контакту, відволікання та ін. Батьки повинні знати не тільки те, коли
спілкуватися зі своїми дітьми, а й коли їм треба припинити розмову.
Формулюйте правильні запитання. Деякі запитання сприяють тривалій і плідній
бесіді, у той час як інші можуть зупинити спілкування, відбивши будь-яке бажання
продовжувати розмову. Батькам важливо постаратися при спілкуванні зі своїми дітьми
ставити відкриті запитання. Саме вони часто вимагають ґрунтовної відповіді, яка буде
продовженням бесіди. Відкриті запитання, що починаються зі слів «що», «куди», «хто»
або «як», часто дуже корисні для того, щоб допомогти дітям краще розкритись. Батьки
повинні уникати запитань, які потребують формальної відповіді «так» чи «ні» (тобто
закритих запитань). Уміння ставити правильні запитання всіляко сприяє розмові, але
батькам слід проявити обережність, щоб у ході спілкування зі своїми дітьми не поставити
занадто багато запитань. Коли це відбувається, розмова швидко стає схожою на допит, і
дітям стає дуже складно розкритись.
При спілкуванні з дітьми висловлюйте власні почуття та ідеї. Для ефективного
спілкування необхідний «двосторонній рух». Не тільки батьки повинні бути доступними та
уважно слухати дітей, а й у дітей повинна бути така ж можливість, а тому батьки завжди
повинні бути готовими поділитися своїми думками й почуттями. Саме у процесі
двостороннього діалогу вони можуть багато чого навчити своїх дітей, наприклад
родинних цінностей і моралі. Однак і тут батькам необхідно бути обережними, щоб не
проявити засудження або зарозумілість. Цілком логічно, що чим більше батьки
відкриваються своїм дітям, тим більше їхні діти будуть відкриті для них.
Плануйте та систематично проводьте сімейні зустрічі або виділяйте час для
спілкування. Є один дуже корисний інструмент спілкування для сімей з дорослими
дітьми – це заздалегідь запланований час для нього. При цьому можна використовувати
різні варіанти. Насамперед це сімейна рада, яка може скликатись, наприклад, раз на
тиждень або коли є привід обговорити щось у родинному колі. Сім'ї можуть
використовувати час для сімейних зустрічей, щоб налагодити повсякденне життя,
наприклад, розподілити обов'язки в домі або визначити час відходу до сну. Час сімейної
ради можна використовувати також для того, щоб висловити образи, скарги,
незадоволення і порозмовляти про існуючі проблеми. Цей час можна провести і за
розмовою про позитивні моменти, які відбулися протягом останнього тижня. Важливо те,
що кожному члену сім'ї дається час висловитися, щоб його почули інші.
Час, відведений для сімейного спілкування, не обов'язково повинен бути таким
«офіційним», як на сімейній раді. Наприклад, сім'я може використовувати час вечері,
щоби «зловити» одне одного в метушні дня. Або ж батьки можуть виділити час, щоб
пограти в комунікативні ігри, такі як, наприклад, вибір конкретних тем для обговорення та
надання кожному члену сім'ї можливості висловити свою думку. Важливо, щоб сім'я
виділяла для цього час систематично, тоді спілкування буде плідним і повноцінним.
Зізнайтесь, якщо ви чогось не знаєте. Коли діти ставлять запитання, на які їхні
батьки відповісти не можуть, варто визнати, що це запитання потребує вивчення. Батьки
можуть використовувати такі випадки, як отримання спільного (з дитиною) досвіду
навчання. Наприклад, батьки можуть навчити своїх дітей того, як отримати інформацію,
взявши їх у бібліотеку, відкривши для них енциклопедію або сторінку в Інтернеті. Для
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батьків набагато краще буде показати своїм дітям, що вони люди і тому не можуть знати
абсолютно все, ніж давати неточні відповіді.
Постарайтеся, щоб ваші пояснення були повноцінними. Відповідаючи на
запитання дітей, батьки повинні постаратись дати їм стільки інформації, скільки потрібно,
навіть якщо тема така, що, обговорюючи її, батьки відчувають дискомфорт. Це не
означає, що вони повинні вдаватись в усі можливі подробиці. Просто важливо, щоб
батьки знали, який обсяг інформації потрібен їхнім дітям, а потім давали його. Важливо,
щоб батьки переконалися, що інформація, яку вони надають, відповідає їхньому віку.
Також батьки повинні заохочувати дітей формулювати запитання. Це допоможе
з'ясувати, чим вони цікавляться. Якщо дітям не надавати достатньо інформації, вони
можуть зробити певні висновки, які можуть виявитися хибними.
Види помилок у вихованні
А. Гурецька у своїй книзі описує дев'ять помилок виховання. Першою з них є надмірна
суворість, тобто рішуче зобов'язання виконання дитиною завдань і доручень, скрупульозність оцінювання, постановка непомірних і надзвичайно точно позначених вимог,
відсутність свободи, контроль над поведінкою дитини й вимога беззаперечного послуху.
Дитина ототожнюється із завданням, його виконання та результати є пріоритетними.
Друга помилка – це агресія, тобто словесні, фізичні або символічні нападки, які
загрожують дитині чи принижують її. Син або дочка розглядаються як непотрібний,
клопіткий та обтяжливий елемент, а також як людина, яка певним чином загрожує
стабільності в житті.
Наступна виховна помилка – це гальмування активності, що проявляється в перериванні, забороні та зміні (без поважних причин) активності дитини за допомогою фізичної
або символічної поведінки батьків. Діяльність дитини вважається марною й неважливою,
звідси і явище маргіналізації (соціологічне поняття, що означає проміжне становище
людини між будь-якими соціальними групами, її погану соціальну адаптацію і втрату
соціального статусу). При цьому потреби або цілі дорослого ставляться на перше місце.
Четверта помилка – це байдужість. Корисна дистанція між батьками і дитиною
(включаючи її справи й діяльність), що дозволяє їй вільно самовиражатися, легко
підміняється проявом відсутності зацікавленості в її особистості. Батько/мати розцінює
потреби й активність дитини як незначні, несуттєві особисто для нього/неї, вважає, що вони
не потребують його/її уваги або емоційної участі. Такий батько/мати може сприймати їх
також як дуже обтяжливі, тому дистанціювання є його/її формою захисту.
Наступною помилкою є експонування себе, під яким мається на увазі маніпулювання
увагою дитини так, щоб вона бачила переваги батьків, їхні потреби й успіхи; це бажання
бути в центрі уваги та імпонувати (відносини вибудовуються заради власного відчуття
позитиву й комфортності), всіляке виправдання й «відбілювання» своїх вчинків, а також
образа на дитину. Дорослий вважає себе найважливішою людиною у стосунках, впевнений
у тому, що дитина слабка і її значущість зросте тільки завдяки ретельно продуманому
вихованню.
Ще одна помилка – це потурання (безпорадність), яка характеризується
безумовним виконанням всіх забаганок дитини і відсутністю вимог до неї. Батьки показують
свою безпорадність і вважають виховання чимось таким, що перевершує їхні сили й
можливості, і, відповідно, не можуть впоратися з ним. Таким чином, єдиним виходом для
них є уникання і віддалення від дитини.
Батьківські збори по-новому
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Сьома помилка виховання – це заміна дитини у всіх її діях і обов'язках. Батьки не
допускають її самостійності, не дозволяють їй самій реалізувати поставлені перед нею
завдання. Дорослий розглядає дитину як слабку, пасивну, перевтомлену, яка вимагає
допомоги, захисту й опіки, при цьому діяльність батьків стосовно дитини стає найважливішою справою, заради якої варто жертвувати іншими справами.
Передостанньою помилкою є ідеалізація дитини, сприйняття її як найбільшого
блага, ототожнення себе з нею, надмірна й безперервна зацікавленість нею і всіма її
справами. Це постійний контроль над її безпекою, навіть якщо для цього немає ніяких
підстав, невизнання в ній якостей і поведінки, які перебувають у суперечності з уявним
(прекрасним) образом її особистості, створеним батьками, відсутність критичного
сприйняття. Батьки зменшують кількість зауважень як стосовно дій дитини, так і щодо її
справ і занять і всі свої дії підпорядковують створеному ідеалу.
Остання помилка виховання – це непослідовність, тобто мінливість своїх
батьківських оцінок, реакцій, коментарів, відчуттів або почуттів у ставленні до дитини та її
вчинків.
Існують помилки, наприклад вербальна агресія або суворість, які більшість людей
визнали б неприйнятними, проте є безліч неоднозначних ситуацій, у яких важко судити
про те, чи було це помилкою, чи ні, чи, можливо, це було ситуативно виправдано та
доцільно. Існує навіть поняття релятивності (відносності) помилки виховання: те, що
одними людьми розцінюється виховною помилкою, інші вважають правильним
рішенням.
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Вардова А. В. МОЯ СІМ’Я – ЦЕ СВІТ, ДЕ ЗАВЖДИ ЗАТИШНО

Вардова Ангеліна Володимирівна,
м. Лисичанськ, Луганська область

Тема: МОЯ СІМ'Я – ЦЕ СВІТ,
ДЕ ЗАВЖДИ ЗАТИШНО
Мета та завдання: уточнити, розширити, поглибити уявлення про сім'ю, її значення
в житті людини; розвивати активність мислення, творчу уяву, почуття обов'язку перед
родиною; виховувати почуття любові й поваги до родини
Учасники: батьки, вчитель.
Тривалість: 45 хв.
Обладнання: аркуші паперу різного формату, аркуші у формі дров та полум'я для
вогнища.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Привітання
– Шановні батьки, давайте сьогодні поговоримо про наших дітей. Про те, яку роль у
їхньому вихованні відіграє сім'я. Родина може виступати як позитивний, так і негативний
фактор виховання. Позитивна дія на особистість дитини полягає в тому, що ніхто, крім
найближчих для неї в родині людей: мами, тата, бабусі, дідуся, брата, сестри – не
ставиться до дитини краще, не любить її так і не піклується стільки про неї. І разом з тим,
ніякий інший соціальний інститут не може потенційно завдати стільки шкоди у вихованні
дітей, скільки може зробити родина.
Вправа «Чим я найбільше пишаюся»
– Перед початком заходу давайте привітаємось одне з одним. Але робити це будемо
таким чином: скажемо своє ім'я та назвемо те, чим найбільше пишаємось у своєму житті
(батьки по черзі вітаються та називають, те, чим вони пишаються).
Вправа «Наш кодекс»
– Шановні батьки! Пропоную нам з вами сформулювати правила роботи нашої
групи, у разі дотримання яких усі ми будемо почувати себе комфортно.
На аркуші А2 записуються правила групи, наприклад:
· говоримо по одному;
· дотримання регламенту тощо;
· мобільна тиша.
Перші правила може запропонувати вчитель. Узяті за основу правила ухвалюються
та голосуються всією групою. Аркуш із правилами вивішуємо на видному місці й
залишаємо до кінця зборів.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Асоціації»
Учитель роздає батькам невеличкі аркуші паперу й пропонує написати чи
схематично намалювати те, з чим у них асоціюється щаслива родина.
Вправа «Створення образу щасливої родини»
Батькам пропонується об'єднатися у чотири групи за порами року – батьки
приєднуються до тієї «пори року», коли вони народилися. Згодом їм пропонується у групі
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розглянути свої нариси, знайти в них спільні та відмінні риси, а після цього на аркуші
формату А4 створити спільний образ щасливої родини.
Потім «порам року» пропонується об'єднатися всім разом у «рік» та створити на
аркуші формату А1 спільний для всієї групи батьків образ щасливої родини.
Після створення «образу родини» відбувається обговорення цієї вправи: «Що було
легко?», «Що було важко?», «Які спільні риси щасливої родини ви бачили?», «Які
знаходили відмінності?», «Про що ви замислювалися під час створювання образу
родини?», «Чи важко нам самим стати такою щасливою родиною?», «Які поради можна
дати тим, хто хоче досягти подібного образу ідеальної родини?» тощо.
Вправа «Створення «родинного вогнища»
Здавна відомо, що символом тепла, затишку, гостинності та злагоди в родині є
родинне вогнище. Пропоную нам усім з вами створити власне родинне вогнище. Щоб
вогнище давало тепло та світло, нам потрібно підкладати в нього «дрова». На наших
уявних «дровах» ми з вами напишемо те, що потрібно зробити, яких докласти зусиль до
того, щоб наша родина була щасливою та затишною, а на «язиках полум'я» напишемо
очікуваний результат.
(Батьки по черзі виходять до дошки та приклеюють «дрова» та «полум'я»,
утворюючи родинне вогнище. Потім відбувається обговорення цієї вправи – учасники
діляться своїми думками та враженнями).
III. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Вправа «Мудра порада»
Батьки висловлюють свої почуття після зборів, діляться враженнями та дають по
одній пораді, що треба робити для того, щоб у родині панували мир, злагода та
взаєморозуміння.
Слово вчителя
У нас у всіх є можливість вибору. Але саме від вас залежить, якою виросте ваша
дитина. Нам потрібно зробити все від нас залежне, щоб родина стала для дитини саме
тим світом, де завжди буде затишно.
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Вардова А. В. ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ГРОМАДЯНИНОМ?

Вардова Ангеліна Володимирівна,
м. Лисичанськ, Луганська область

Тема: ЩО ОЗНАЧАЄ
БУТИ ГРОМАДЯНИНОМ?
Мета: розкрити суть понять «громадянин»; розвивати прагнення бути свідомим
громадянином України та її патріотом; виховувати любов до рідної землі, до своєї держави.
Учасники: батьки, вчитель,
Тривалість: 45 хв.
Обладнання: білі, блакитні та жовті аркуші, картки з теоретичним матеріалом.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Привітання. «Віртуальний подарунок»
Здавна наш народ славився своєю щедрістю та гостинністю. Саме тому на початку
нашого заходу давайте по-особливому привітаємося й зробимо одне одному віртуальні
подарунки (батьки за годинниковою стрілкою за допомогою жестів показують, який
віртуальний подарунок вони роблять сусідові, а сусід повинен здогадатися, який саме
подарунок йому зробили).
Вправа «Наш кодекс»
Шановні батьки! Пропоную нам з вами виробити правила роботи нашої групи, у разі
дотримання яких усі ми будемо почувати себе комфортно.
На аркуші А2 записуються правила групи, наприклад:
· говоримо по одному;
· дотримання регламенту тощо;
· мобільна тиша.
Перші правила може запропонувати вчитель. Потім за ухвалення цих правил
голосуємо всією групою. Аркуш із правилами вивішуємо на видному місці й залишаємо до
кінця зборів.
Вправа «Карта очікувань»
На окремих клейких аркушах жовтого та блакитного кольору учасники пишуть те, що
хочуть дізнатися сьогодні (жовті) та чого хочуть навчитися (блакитні). Потім аркуші
відкладають до закінчення зборів.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Асоціації»
На клейких аркушах паперу батьки пишуть свої асоціації із словом «громадянин», а
потім приклеюють їх навколо слова «громадянин». Усі разом аналізуємо, що є спільним,
а що відрізняється.
Робота з теоретичним матеріалом
Учасники діляться на 4 групи, кожна з яких отримує своє визначення поняття
«громадянин». Групи опрацьовують свій варіант визначення, а потім презентують його
іншим групам. Згодом групи отримують усі визначення, продивляються їх та кажуть, яке з
них їм подобається більше й чому.
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Громадянин – це людина, яка належить до певної країни, де вона має відповідний
юридичний статус, або співвідносить себе з нею. Громадянин має певні права, а також
відповідні обов'язки. Поняття «громадянин» визначає місце людини в державі.
Вікіпедія
ГРОМАДЯН
́ ИН, а, чол.
1. Особа, що належить до постійного населення якої-небудь держави, користується її правами й виконує обов'язки, встановлені законами цієї держави.
2. Дорослий чоловік, а також форма звертання до нього.
3.Уроч. Той, хто підпорядковує особисті інтереси громадським, служить
батьківщині.
4. Іст. Член громади.
Академічний тлумачний словник української мови
Громадянин – особа, яка перебуває у сталих юридичних зв'язках із конкретною
державою, що знаходить вираження саме в наявності відповідного громадянства.
Юридичний словник
Громадянин є не просто мешканцем якоїсь країни з її офіційно отриманим
громадянством. Це – соціальний тип особи, який характеризується такими суспільно
значущими якостями, як розуміння та вміння поєднувати власні та суспільні й
державні інтереси, як почуття обов'язку (та його посильного виконання) щодо
Батьківщини (патріотизм), як дієва відповідальність за свої дії в суспільній сфері,
зокрема й у співдії з іншими громадянами, організаціями тощо.
Суспільствознавчий словник
Вправа «Do's and Taboo's»
Пропоную вам провести Do's and Taboo's аналіз поняття «громадянин».
Учасники зборів діляться на 3 групи. Кожна з груп отримує аркуш паперу, розділений
навпіл. У першій колонці потрібно написати те, що повинен робити справжній громадянин
(«Do's»), а у другій – навпаки, те чого не повинен робити справжній громадянин своєї
держави («Taboo's»). Кожна з груп презентує свій аналіз, визначаємо спільні й відмінні
риси, батьки діляться своїми думками та враженнями.
III. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Підбиття підсумків, створення прапора
На дошці розміщено зображення прапора України. Учитель пропонує батькам
повернутися до карт очікувань, які вони створювали на початку зустрічі. Ті з очікувань, що
справдилися, пропонується приклеїти на зображення прапора – жовті папірці на жовте
тло, блакитні – на блакитне тло. Підводяться підсумки того, що було досягнуто.
Вправа «Вільний мікрофон»
Батьки по черзі висловлюються, що сподобалось, а що ні, над чим замислились, які
висновки зробили для себе.
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Вишневська А. М. КРОКИ ДО ПОРОЗУМІННЯ

Вишневська Алла Михайлівна,
с. Пісківка, Бородянський район, Київська область

Тема: КРОКИ ДО ПОРОЗУМІННЯ
Мета та завдання: сприяти розвитку в батьків умінь та навичок установлення
контакту з дитиною; познайомити з конструктивними формами комунікацій, які дозволять
запобігти або уповільнити гострий розвиток конфліктів.
Учасники: батьки, учитель
Тривалість: 120–150 хв.
Обладнання: інформаційний матеріал – додатки, картки, плакати «Правила роботи
в групі», «Наші очікування», аркуші паперу формату А3, А4, кольорові стікери, маркери,
ручки, крейда.
Стільці в класній кімнаті розташовані колом.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Відкриття тренінгового заняття: привітання учасників, мета й завдання тренінгу,
ознайомлення з регламентом роботи (5 хв.)
Вправа на знайомство «Часточка мене» (15 хв.)
Мета: ближче знайомство одне з одним, формування довірчих відносин між
учасниками заняття, активізація процесу самопізнання.
Хід проведення: учасники сідають у коло; обравши власну змістову річ, кладуть її на
долоню, по черзі розповідають групі, чому обрано саме цей предмет і коротку історію
«часточки». Коли останній учасник висловився, проводжу рефлексію:
– Які враження, почуття виникли під час проведення вправи?
Вироблення правил роботи групи (5 хв.)
Мета: прийняти правила, які забезпечать результативну роботу, підкреслити
необхідність її виконання для досягнення мети й завдань заняття.
Обладнання: плакат «Правила роботи в групі», маркер.
Хід проведення: учасники називають правила-умови, які полегшать роботу групи,
дозволять працювати ефективно й комфортно. Правила приймаються усіма членами групи.
Визначення очікувань учасників (10 хв.)
Мета: мотивувати батьків до активної участі в роботі тренінгу, сприяти
зацікавленості та відповідальному ставленню.
Обладнання: плакат «Наші очікування», кольорові стікери, ручки.
Хід проведення: батькам пропонується впродовж 3 хв. визначитися, що б хотіли
почути, чого навчитися на занятті. Далі кожен учасник озвучує написане, прикріплює
стікер до плаката.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Введення в тему. Бесіда «Повернення в дитинство» (15 хв.)
Мета: актуалізувати знання батьків, отримані в ході тренінгу «Вирішення конфліктів
починається в сім'ї», ввести батьків у тему тренінгу, акцентуючи увагу на проблемах,
питаннях, які призводять до конфліктів батьків з дітьми.
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Хід проведення: прохання до батьків подумки повернутися в дитинство – свій
підлітковий вік. Пригадати, що заважало порозумітися з батьками, спричиняло конфлікт.
У процесі бесіди з'ясовується: озвучувалися лише позиції сторін, не з'ясовувалися
інтереси, ні діти, ні батьки не чули одне одного.
Вправа «Що заважає нам слухати?» (20 хв.)
Мета: сприяти рефлексивному осмисленню питання.
Обладнання: інформаційні картки (додаток 1), картки з відповідними написами
(додаток 2), магніти.
Хід проведення: батьки об'єднуються у 5 груп (називають улюблені іграшки:
«посуда», лялька, «лікарня», конструктор, ведмедик). На дошці прикріплюються картки:
«Що заважає нам слухати (типові думки під час слухання)», «Обговорення», «Захист»,
«Порада», «Побоювання», «Літання в хмарах».
Завдання групам: обіграти ситуацію, почавши з речення, яке прописане на отриманому аркуші (на виконання – 3–5 хв.).
По закінченні часу групи презентують напрацювання.
Обговорення: Що ми з'ясували? Які думки виникли?
Вправа «Навчаючи – вчуся» (20 хв.)
Мета: інформування батьків з питання активного слухання, можливість взяти
участь у навчанні та передачі знань учасникам тренінгу.
Обладнання: інформаційні картки (додаток 3).
Хід проведення: роздаються картки, пропонується ознайомитися з інформацією (3–5 хв).
Інструкція: кожен учасник ознайомлює зі своєю інформацією в доступній формі
інших батьків. Слід говорити тільки з однією особою. Переказати їй свою інформацію та
уважно вислухати інформацію від неї.
Коли час виконання вправи сплине, батьки розказують у колі, про що вони дізналися
від інших.
Обговорення.
Вправа-розминка «Усе навпаки» (5 хв.)
Мета: підбадьоритися після напруженої роботи.
Хід проведення: група – у загальному колі. Пропонується порухатися, але виконувати команди навпаки. Наприклад, «крок вперед» – робимо крок назад, «підняти ліву руку» –
піднімаємо праву тощо.
Міні-лекція. «Техніки активного слухання» («Я – висловлювання», «Перефразування») (15 хв.).
Мета: ознайомити батьків з техніками активного слухання.
Обладнання: Інформаційні картки (додаток 4).
Хід проведення: у кожного учасника є інформаційний листок з викладеною
інформацією щодо теми. Ознайомлення учасників з цією інформацією.
Обговорення: Чим корисна для вас отримана інформація?
Практичні вправи (20–25 хв.)
Мета: навчитися використовувати отриману інформацію.
Обладнання: Картки-завдання (додаток 5), аркуші А5, ручки.
Хід проведення: кожен отримує картки-завдання, виконує, озвучує за бажанням.
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III. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ.
Вправа «Незакінчені речення»
Мета: зворотний зв'язок та оцінка.
Хід проведення: просимо кожного дати відповіді на питання, які написані на аркушах
(прикріплені на дошку):
– Робота у нашій групі…
– Я дізнався/дізналася…
– Я хочу сказати вам, що…
– Коли я повернуся додому…
Додаток 1
ЩО ЗАВАЖАЄ НАМ СЛУХАТИ
Типові думки під час слухання
Обговорення: «Це абсолютно дурна думка».
Захист: «Ви неправильно це зрозуміли, а крім того це не моя вина».
Порада: «Що вам насправді слід зробити, так це...»
Побоювання: «Це якраз те, що трапилося з моєю тіткою Мариною».
Літання в хмарах: «Цікаво, чи подадуть сьогодні на обід вино?»
Додаток 2
Активне слухання:
џ сприяє з'ясуванню фактів;
џ висловлює ваше розуміння їхньої точки зору;
џ перефразовує те, що ви почули від них;
џ демонструє вміння поставити себе на місце іншого;
џ погоджуйтеся там, де це доречно;
џ фокусує ваш внутрішній голос;
џ спонукає до подальшого обговорення.
Чому треба використовувати активне слухання?
1. Сприяє змінам у ваших стосунках.
2. Отримує про них більше інформації.
3. Відповідає їхньому ключовому інтересу: відчувати, що їх почули.
4. Моделює поведінку, яку вам хотілося, щоб вони демонстрували.
5. Перериває цикл суперечки.
6. Більше шансів, що вони будуть слухати вас.
Коли слід активно слухати?
1. У ситуаціях, пов'язаних з емоціями.
2. Коли спілкування ускладнене.
3. Коли ви не впевнені, що розумієте.
4. Коли ви думаєте, що інші можуть не розуміти.
5. Коли ви відчуваєте, ніби ходите навкруги.
6. Коли вони не слухають вас або одне одного.
Додаток 3
«Я – ВИСЛОВЛЮВАННЯ»
Використання «Я – висловлювань» робить спілкування більш безпосереднім,
допомагає висловити свої почуття, не принижуючи іншу людину.
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«Я – висловлювання» припускають відповідальність мовця за свої думки й почуття,
а не спрямовані, як «Ти – висловлювання», на те, щоб звинуватити іншу людину.
Якщо ми використовуємо «Ти – висловлювання», то людина, до якої ми
звертаємося, відчуває негативні емоції: гнів, образу, роздратування. Використання «Я –
висловлюваня» дозволяє вашому співрозмовнику вислухати вас і спокійно відповісти.
«Я – висловлювання» можуть бути складені за формулою:
Я відчуваю..., коли ти (факт)..., бо ... міг би ти в майбутньому...
ПЕРЕФРАЗУВАННЯ
Перефразування – повторення своїми словами спірних питань і побоювань іншої
людини – допомагає цій людині зрозуміти, що її почули, прояснити проблеми.
Перефразування може робитися за формулою:
Якщо я вас правильно зрозумів, то...
(позначаємо почуття/емоцію, наприклад «вас обурює…», «вас дратує...», «ви
схвильовані тим, що...»), далі йде опис події, переказаний своїми словами.
Перефразовуючи, дотримуємося таких правил:
· прибираємо «конфліктогени» – образи, глузування, обзивання тощо;
· прибираємо узагальнення за типом «усе», «завжди», «ніколи»;
· проявляємо увагу до деталей і не втрачаємо їх при переказі;
· намагаємося не вкладати свій зміст, суворо дотримуючись того, що мав на увазі
співрозмовник.
Додаток 4
ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ
Завдання: складіть «Я – висловлювання» для запропонованих ситуацій:
1. Ваш друг (подруга) просив(ла) у вас одяг і порвав(ла) його.
2. Ваш син (донька) обмалював ручкою ваші книги.
3. Ваші друзі пішли на вечірку, а вас не запросили.
4. Ви з партнером домовилися зустрітися на вулиці, ви чекали 40 хвилин, а він так і не
прийшов.
Завдання: перефразуйте ці висловлювання
1. Вона завжди висить на телефоні й цілими днями базікає незрозуміло з ким замість
того, щоб виконувати свої прямі обов'язки. А потім ми дивуємося, чому це половина
співробітників не може вчасно отримати цікаву для них інформацію щодо проекту!
2. Ось, до речі, коли він так говорить, то ми відразу розуміємо, на чиєму він боці, і
пропадає всяке бажання з ним розмовляти. Про що там розмовляти? Якщо заздалегідь
відомо все, що він може сказати!
3. Ну звичайно! Це вони сьогодні такі білі й пухнасті. А як тільки ситуація зміниться,
відразу ж почнуться всякі провокації й підстави. Усі вони одним миром мазані! Знаю я їх!
Додаток 5
«НЕЗАКІНЧЕНІ РЕЧЕННЯ»
Робота у нашій групі…
Я дізнався/дізналася…
Я хочу сказати вам, що…
Коли я повернуся додому…
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Тема: ЧИ ПОТРІБНО
ЛЮБИТИ СВОЮ ДИТИНУ?
Мета та завдання: сприяти усвідомленню любові до дитини, вчитися говорити
про себе та своїх близьких; визначати поняття «любов», навчити показувати її власній
дитині, навчити правильного спілкування батьків із дітьми.
Учасники: класний керівник, батьки.
Тривалість: 60 хв.
Обладнання: ватмани, маркери, роздача батькам інформаційного повідомлення
«Прийоми ефективного спілкування зі своєю дитиною»
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Слово класного керівника:
Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами зустрічаємося трохи в незвичному
форматі, спілкуватися ми будемо в колі, й вид діяльності, який ми обрали, – тренінг. Як
батьки, так і педагоги, виховуючи дітей та учнів, мають одну спільну мету – виховати
людину з великої букви, яка б гідно йшла своїм шляхом, ім'я якому – життя. Але неможливо
цього досягти без любові, любові батьків до дітей. Тож сьогодні ми поговоримо про любов
батьків до дітей. А розпочнемо наше спілкування зі знайомства.
Вправа «Знайомство»
Грають по колу. Кожному учаснику потрібно придумати собі самому комплімент,
який має розпочинатися з тієї ж літери, що і його ім'я.
Вправа « Очікування»
Слово класного керівника: Символом сьогоднішнього тренінгу пропонуємо обрати
серце – символ любові та кохання. Шановні батьки! Ви бачите в центрі зали серце й позначки поблизу нього. Щоб визначати, наскільки обізнаними ви станете після сьогоднішньої
зустрічі з питання батьківської любові, станьте, будь ласка, за шкалою від 1 до 10.
Вправа «Правила»
Слово класного керівника: Для комфортного спілкування нам необхідно узгодити
правила роботи. Я вважаю доцільним записати їх на фліпчарті. Тож запропонуйте, будь
ласка, власні правила.
Приклади:
· вимкнути мобільні телефони;
· доброзичлива атмосфера;
· не перебивати співрозмовника тощо;
· правило піднятої руки;
· право на власну думку.
Слово класного керівника: Давайте згадаємо, як приблизно 10 років тому в наших
родинах з'явився новий член сім'ї. Які очікування та сподівання були пов'язані з нашими
діточками! Скільки радості та любові жило в наших оселях! Давайте відмотаємо плівку
нашого життя й згадаємо історію імені власної дитини.
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Батьки по черзі розповідають, чому назвали своїх дітей саме так.
Слово класного керівника: Тема сьогоднішніх батьківських зборів – «Чи потрібно
любити свою дитину?». Тож давайте разом з вами вияснимо, а що таке любов.
(Відповіді записуються на фліпчарті – емоційний прояв почуттів, самовідданість
щодо об'єкта любові, почуття до іншої людини, всеосяжне почуття тощо).
Як ми з вами бачимо, кожна з відповідей правильна.
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
А тепер давайте звернемося до інформаційних джерел.
Що таке любов?
Любов – почуття глибокої сердечної прихильності до особи (Вікіпедія).
Любов – це почуття, яке властиве людині, почуття глибокої, самовідданої
прихильності до іншої людини або об'єкта (Тлумачний словник).
Вправа «Малюнок у чотири руки»
Слово класного керівника: А тепер давайте поділимося на групи. Кожна група
отримує ватман та маркери. Завдання: намалювати щасливу родину, при цьому малює
кожен учасник групи, розмовляти в процесі – забороняється.
Обговорення (після цього команди розповідають про власні почуття).
· Чи було їм комфортно працювати?
· Чи відразу кожен учасник команди зрозумів задум картини й включився до роботи?
· Чи отриманий результат відображає власну щасливу родину?
Слово класного керівника: Давайте задумаємося – а чи в усіх ситуаціях ми з вами
поводимося правильно у вихованні власних дітей, чи відчувають вони довіру та
підтримку з боку батьків?
Батьки висловлюють власні думки.
Слово класного керівника: На мою думку, основним негативним проявом
сучасності є швидкий темп життя, відсутність часу для багатьох речей.
Пропоную переглянути відеоролик (додаток 1).
Обговорення:
· Скажіть, чи насправді в сучасному світі обмаль часу, щоб приділити увагу власним дітям?
· Скільки часу в середньому ви проводите перед екранами телевізорів чи в Інтернеті?
· Чи стосується переглянутий відеоролик саме ваших родин?
· Чи побачили ви у героях себе?
Обговорення ситуацій.
Ситуація 1. Батьки довго думали, що подарувати дочці-першокласниці до закінчення навчального року як заохочення за хороше навчання. Купили книгу й альбом для
літніх фотографій. Отримавши подарунок, дівчинка була обурена: «Я думала, що ви мені
щось інше купите! От Олені батьки велосипед купили!»
Ситуація 2. Одна мама розказує іншій: «Ми свого й б'ємо, і караємо, а він уроки за
п'ять хвилин зробить і – на вулицю. Увечері прийде – починаємо перевіряти, а він уже
спить на ходу. Наступного дня приходить – знову погана оцінка».
Ситуація 3. Батьки постійно ставили хлопчика за всі провини в куток. Одного разу,
коли був ще лише в 4 класі, він сказав своєму батькові: «Ще раз поставиш у куток, утечу до
бабусі. Із вами більше жити не буду».
Ситуація 4. У сім'ї народилася маленька дитина. Старший син, учень третього
класу, різко змінився: став плаксивим, усе частіше й частіше почав виявляти агресію
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щодо батьків, маля також стало предметом агресії. А одного разу, коли мама попросила
посидіти з малюком, третьокласник відповів: «Я в няньки не наймався!» Батьки були
страшенно обурені, покарали за провину.
Ситуація 5. У цій сім'ї в кінці тижня діти звітували за результатами навчання за
тиждень. Якщо результати були, на думку батьків, хорошими, то діти отримували
заохочення у вигляді кишенькових грошей. Якщо батьків результати навчання дітей не
влаштовували, вони повинні були виконувати трудову повинність по дому й дачі: робити
повне прибирання, поливати город тощо. Роботу можна було знайти завжди, і діти
прагнули вчитися так, щоб уникнути будь-яким способом покарання працею.
Обговорення
· Як у ваших родинах ви караєте своїх дітей за провину?
· Чи потрібне заохочення та похвала для маленької особистості?
Вправа «Ефективний діалог з дитиною»
Класний керівник: Пропоную вашій увазі кілька запитань.
Будь ласка, відмітьте свою відповідь на запропоновані запитання позначкою «+»
Анкета для самоперевірки «Спілкування з дитиною»
Питання

Відповідь
Так
Ні

1. Чи розповідає дитина про свій день: хороші події?
2. Чи розповідає дитина про свій день: погані події?
3. Чи цікавитесь ви думкою дитини після перегляду певного телевізійного сюжету або фільму?
4. Чи шукали ви разом з дитиною якусь корисну інформацію в Інтернеті,
книгах чи журналах?
5. Чи спілкуєтесь ви з дитиною на різні теми, окрім навчання?
6. Чи знаєте ви друзів своєї дитини?
7. Чи маєте ви з дитиною спільний активний відпочинок?
8. Чи виконуєте ви спільно з дитиною повсякденні обов'язкові або сезонні роботи (наприклад, по дому, на городі, дрібний ремонт, догляд
за квітами тощо)?
Рекомендація: Чим більше позитивних відповідей ви відмітили, тим
ефективнішим є ваше з дитиною спілкування й тим менший ризик появи наркотичних
та алкогольних проблем. Якщо ви відмітили відповідь з позначкою «Ні», варто звернути
увагу на ці питання та спробувати змінити власну поведінку або певні сімейні правила
та традиції.
Класний керівник роздає батькам інформаційне повідомлення «Прийоми
ефективного спілкування зі своєю дитиною» ( додаток)
Вправа «Дістати зірку»
Слово класного керівника: Шановні батьки! Станьте, будь ласка, у коло, поставте
ноги на ширину плечей. Підніміть руки над головою, потягніться вгору, неначе хочеться
дістати з неба зірку. Потім розслабте праву руку й сторону тіла, підніміть ліву. Уявіть собі,
що знову хочете дістати зірку. Дихати треба рівномірно й глибоко. Ця вправа допомагає
розслабити руки, плечі, хребет, стимулює кровообіг і дихання.
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ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Вправа «Лист самому собі»
Слово класного керівника: Шановні батьки! Наша з вами зустріч доходить кінця,
сподіваюся, що сьогоднішнє спілкування було продуктивним, і пропоную написати листпам'ятку самому собі. У цьому листі ви маєте перерахувати нові знання, вміння, ідеї, досвід,
які ви набули за час навчання. Як отриманий досвід ви збираєтесь застосувати на практиці?
Батьки пишуть листи.
Слово класного керівника: На цьому я прощаюся з вами, сподіваюся на нашу
спільну працю й надалі.
Список використаних джерел
1. Агапова О. Старіти? Немає часу! Методичний посібник для освітньої роботи з
людьми літнього віку. – К., 2014. – 120 с.
2. Сімейний щоденник для сімейної розмови / Кер. авт. кол. Панок В. Г., авт. кол. Вієвський А. М., Лепеха К. І., Лунченко Н. В., Луценко Ю. А., Острова В. Д., Сосновенко Н. В. – К.,
2014. – 108 с.
Додаток
ПРИЙОМИ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗІ СВОЄЮ ДИТИНОЮ (відеоролик)
Відкласти справи заради розмови з дитиною
Під час спілкування з дитиною не варто займатися іншими справами. Дитина може
подумати, що вона для вас не така важлива, як, наприклад, комп'ютер.
Розмова на рівні зросту дитини
Під час розмови надзвичайно важливо перебувати на рівні дитини, наприклад сісти
разом на диван або дорослому присісти. Це необхідно для встановлення зорового та
емоційного контакту.
Відображене вислуховування
Демонструйте дитині, що чуєте її (наприклад, словами «угу», «так», «а далі», «щощо»...), дозволяйте їй проявляти власні почуття, доведіть дитині, що правильно
зрозуміли її повідомлення.
Мова тіла
Уважно стежте за «мовою тіла» дитини, яка підкаже, як почувається дитина,
розмовляючи з вами.
Підтримка та похвала
Прояви підтримки можуть бути не тільки на словах, а й через усмішку, обійми, погляд
тощо.
Тон голосу
Обирайте правильний тон голосу, розмовляючи на делікатні інтимні для дитини
теми.
Емоційне включення
Під час розмови проявляйте власні емоції стосовно теми, яку ви обговорюєте.
Робіть паузу
Під час розмови дайте можливість дитині подумати, просто помовчати, не
вимагайте негайної відповіді.
Батькам не варто:
· ігнорувати («Почекай, не до тебе зараз...»);
· віддавати накази («Замовкни! Негайно зроби це!..»);
Культура добросусідства
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· погрожувати («Ще раз це повториться, я тебе...»;
· читати мораль, повчати («Ти повинен...»);
· давати відразу готові рішення («А ти зроби ось так... А у в твої роки...»);
· критикувати, ображати («Знову зробив все не так... Незграба, плакса, дубина...»);
· наводити свої здогадки («Я знаю, що все це через... Мабуть, знов ти...»;
· проводити розслідування («Де був?..; з ким ?..; що робили?..; чого мовчиш?..»);
· залякувати під час бесіди;
· нагадувати минулі провини;
· ставити в приклад інших дітей;
· говорити, що це погано, не пояснюючи чому;
· вести монолог, а не діалог.

Ефективне спілкування з підлітком це:
· ЗНАННЯ ЙОГО ПОТРЕБ;
· РОЗУМІННЯ ЙОГО ПОВЕДІНКИ;
· ДІАЛОГ, А НЕ МОНОЛОГ.

Ефективному спілкуванню з підлітком заважає:
· НАДМІРНА ОПІКА;
· НАДМІРНИЙ КОНТРОЛЬ;
· НЕДОВІРА МІЖ БАТЬКАМИ ТА ДИТИНОЮ.
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Гальченко Леся Олександрівна,
смт Осипенко, Бердянський район, Київська область

Тема: КОНФЛІКТ ТА ШЛЯХИ
ЙОГО ВИРІШЕННЯ
Мета та завдання: вчити батьківський колектив говорити про конфліктні ситуації,
шукати дієві шляхи вирішення проблем, висловлювати свої почуття, думки, знаходити
способи взаєморозуміння.
Учасники: класний керівник, батьки.
Тривалість: 60–80 хв.
Обладнання: ватмани, маркери, пам'ятки для батьків.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Класний керівник: Доброго дня, шановні батьки! Ви всі між собою вже добре знайомі,
але я впевнена, що в кожного з вас є якісь вміння, таланти, навички, про які багато хто з
присутніх не знає. Тому пропоную дізнатися більше про ваші вподобання, завершивши
фразу: «Ніхто з вас не знає, що я (чи у мене)…»
Вправа «Карта очікувань»
Класний керівник:
– Ми з вами зібралися сьогодні в колі, і, звісно, кожен має якісь сподівання та
очікування від такої форми співпраці. Напишіть, будь ласка, три основних очікування від
сьогоднішньої зустрічі. А тепер об'єднайтеся в групи по чотири особи й складіть
загальний перелік очікувань.
Напрацювання правил роботи в групі
Класний керівник:
– Для ефективної співпраці нашій групі необхідно узгодити правила роботи, які
сприятимуть комфортній атмосфері та яких ми будемо дотримуватися впродовж всього
тренінгу. Пропоную по черзі витягнути картки, пояснюючи поняття, які на них записані, та
відповідаючи на запитання, що ми маємо зробити, щоб це стало реальністю.
Зразки: доброзичлива атмосфера, взаємоповага, добровільна участь у роботі групи,
позитивне ставленя, «не перебивати» тощо.
Потім картки прикріплюють на плакат з назвою «Правила роботи у групі».
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Класний керівник:
– Ми з вами обрали для роботи в групі ті чинники, яких дуже часто не вистачає при
вирішенні гострих ситуацій.
На дошці ви можете бачити кілька прислів'їв. Прочитайте, будь ласка, кожне,
коментуючи його. Ці прислів'я вибрані недаремно, – поєднуючи букви по вертикалі, ми
визначимо тему сьогоднішньої зустрічі: КОНФЛІКТ.
Кидається сКаженим собакою.
Я йому слОво, а він мені десять.
Гавкала, гавкала, – Насилу ціле село перегавкала.
Культура добросусідства
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Не все так робиться, як у параграФі написано.
Гостре словечко коЛе сердечко.
Ти йому хліб, а вІн тобі камінь.
Не Києм, то палицею.
От госТював – насилу з душею вирвався.
– Що, на вашу думку, означає «конфлікт»? Давайте запишемо визначення на
фліпчарті.
Батьки формулюють власні асоціації зі словом «конфлікт».
Конфлікт (за тлумачним словником) – це загострення суперечностей, які
виникають у процесі взаємодії суб'єктів комунікації (спілкування), спричинені
конкуренцією їхніх інтересів; це зіткнення протилежних цілей, інтересів, позицій,
думок, поглядів суб'єктів взаємодії.
Класний керівник:
– Які емоції викликає конфлікт? Що почуває людина – учасник конфліктної ситуації?
Ми всі живемо у соціумі, а оскільки як ми всі різні, то, звісно, конфліктних ситуацій нам не
уникнути, важливо знайти правильні шляхи виходу з конфліктів. Однакових людей з
однаковими думками не існує, тому й сприймати конфлікт потрібно як нормальне явище.
· Конфлікт – природний фрагмент людського життя; не найкраща форма взаємодії
між людьми, однак це ані патологія, ані аномалія.
· Конфлікт не завжди й не обов'язково спричиняє руйнування. Дає можливість
оцінити розстановку сил, слабкі й сильні сторони; покращує загальний стан.
· Конфлікт веде до змін, до утвердження більш стійкого становища.
· Конфлікт – не загроза, а сигнал до того, що треба щось змінювати.
· Конфліктом можна керувати, а це значить – руйнівні наслідки можуть бути
мінімізовані; конфлікт може мати конструктивну форму.
· Конфлікт може сприяти до зближення.
· Конфлікт – спосіб розрядки, ймовірності оздоровлення стосунків.
Класний керівник: Давайте обговоримо ситуацію зі шкільного життя.
«На шкільній лінійці активом класу було названо прізвище дівчини, яка не займалася
фізкультурою на уроках, не була на них присутня, й озвучено це було як прогули без
поважної причини. Це все дуже вразило дівчину, яка вдома проплакала впродовж довгого
часу, не розуміючи, чому дівчата класу так її ненавидять. Мама дівчини намагалася
додзвонитися до класного керівника, щоб з'ясувати причину того, що сталося, адже всі
добре знають, що її дитина – дівчина хвороблива й батьки завжди повідомляють про її
погане самопочуття. Класний керівник не відповіла на телефонні дзвінки.
Наступного ранку мама в досить напруженому стані прийшла до школи з метою
знайти винних. Зайшла до класу й звинуватила учнів у ненависті, яка триває роками, в
заздрощах успіхам її доньки, у пригніченні її у класі. Усе це супроводжувалося криком та
обвинуваченнями. Наступного дня до школи прийшла одна з мам дітей, на яких
накричали, із претензією що ніхто не має права кричати на їхніх дітей та звинувачувати їх.
Пояснення: дівчина насправді мала причини не займатися фізкультурою, класний
керівник не перевірив прізвища, які зачитувалися на лінійці, зі слів вчителів-предметників
нездорове ставлення до успіхів дівчини та, власне, до неї особисто мало місце; коли ніхто
з дорослих не чув, дівчина могла образити однокласниць, навіть нецензурною лексикою».
(Як варіант – у сценарії просто запропонувати обговорити якусь реальну конфліктну
ситуацію).
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Питання для обговорення: Чи можна було уникнути конфліктної ситуації? Хто, з
вашої точки зору, загострив конфлікт? Які шляхи вирішення проблеми ви бачите?
Міні-лекція
Конфліктогени й гнів – це те, що загострює конфлікт і робить його некерованим. Конфліктогени посилюють емоційне напруження, ображають, викликають бажання захиститися.
Найбільша небезпека полягає в тому, що конфліктоген провокує у відповідь новий
конфліктоген, а той у свою чергу – ще один. Кожен наступний конфліктоген діє сильніше
від попереднього. Так складається конфліктогенний ескалатор.
Конфліктогени – це слова або
дії, які викликають, провокують
або підсилюють конфлікт.

Наприклад:
· образа, зневажливе ставлення;
· висміювання;
· хвастання;
· категоричні висловлювання;
· повчання;
· нечесність;
· нещирість;
· порушення правил етикету:
не вітатися;
ігнорувати чиюсь присутність;
перебивати;
· деякі узагальнення:
«ти ніколи...»;
«ти завжди...»;
«я нізащо...»;
«це безнадійно...».

Як уникнути посилення конфлікту?
Запам'ятайте два основних правила попередження конфліктів (правила записують
на дошці):
· намагайтеся не використовувати конфліктогени;
· не піддавайтеся на провокацію конфлікту (не відповідайте конфліктогеном на конфліктоген).
Рольова гра «Спілкування з батьками»
Батьки об'єднуються в три групи.
Ситуація: доньці подобається компанія її нових друзів, а батькам – категорично ні.
Завдання першій та другій групам: розіграти варіанти розвитку ситуації.
Перша група обіграє варіант, коли мати й батько одразу ж починають звинувачувати
доньку в нерозбірливості. Дівчина, у свою чергу, висуває звинувачення батькам щодо
відсутності уваги до неї, вступає з дорослими в гостру суперечку.
Друга група обіграє варіант, коли мати й батько звинувачують доньку, але вона виявляє дипломатичність та намагається розібратися в проблемі, даючи відповідні пояснення.
Третя група консультує своїх товаришів та робить висновки щодо варіантів діалогів
між батьками та дітьми (діалог першої групи проходить у напруженій атмосфері, що
обов'язково призведе до конфліктів; приклад діалогу другої групи – це конструктивне
розв'язання конфлікту, що є підтвердженням поведінки доньки як дорослої людини).
Обговорення рольової гри.
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Розминка
Класний керівник:
– Давайте станемо в пари, тримаючи вказівними пальцями ручки. Тепер присідаємо
і встаємо, сіли-встали, сіли-встали… Робимо те саме по три учасники, потім усі учасники
тренінгу.
Класний керівник:
– Обговоривши кілька ситуацій, ми вже маємо трохи іншу точку зору щодо
конфліктів. Пропоную графічно зобразити конфлікт і захистити свій проект за допомогою
SWOT-технології. З англійської мови strenth – це сильні сторони, weaknesses – слабкі,
oppotunities – можливості, treats – загрози. Ви об'єднуєтесь у три групи й схематично
зображуєте конфлікт у школі й ваше ставлення як батьків до нього. Записуєте його сильні
та слабкі сторони, можливості та загрози.
Кожна з робочих груп презентує свої напрацювання. Відбувається загальне
обговорення.
III. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМOК
Класний керівник:
– Я сподіваюся, що сьогоднішнє заняття відкрило для вас дещо нові грані конфлікту
й при зіткненні інтересів ми з вами двічі подумаємо, перш ніж діятимемо. На згадку про
сьогоднішню зустріч хочу залишити пам'ятки: «Правила виходу з конфлікту», «Як
контролювати себе».
Додаток 1
ПРАВИЛА ВИХОДУ З КОНФЛІКТУ
· Визнач проблему. Вислови проблему, яка лежить в основі конфлікту, однією
фразою.
· Зосередься на проблемі. Зрозумій, у чому суть проблеми, відкинь усе зайве.
· Нападай на проблему, а не на людину. Головне – розв'язати проблему, а не
посваритися.
· Слухай з відкритим розумом. Намагайся сприйняти думку іншої людини.
· Шануй почуття іншої людини. Слухай зі співчуттям, зрозумій почуття іншого.
· Відповідай за те, що ти робиш. Перш ніж щось зробити, добре подумай!
Додаток 2
ПАМ'ЯТКА «ЯК КОНТРОЛЮВАТИ СЕБЕ»
Установи попереджувальну сигналізацію:
· уяви світлофор у своїй голові;
· його червоне світло вмикається тоді, коли потрібно зупинитись і подумати;
· не забувай перевіряти свій світлофор у ситуаціях, коли тебе дратують.
Порахуй до 10 (або далі):
· починай глибоко дихати й повільно рахувати подумки;
· стеж за своєю мімікою, не провокуй співрозмовника, демонструючи, що ти рахуєш;
· продовжуй слухати опонента, дивися йому в очі.
Практикуй самонавіювання:
· іноді, щоб заспокоїтися, достатньо сказати собі декілька слів: «це не впливає на
мене», «мені непотрібно з цим боротися», «я можу це владнати», «мені приємно, що я
тримаю себе в руках».
Батьківські збори по-новому
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· Зміни точку зору, подивися на ситуацію очима стороннього спостерігача.
Поміркуй:
· Чи варто дратуватися через це?
· Чи справді ця людина бажає нашкодити тобі (ти ж не будеш сердитися на малюка
за те, що він тебе штовхнув)?
· Чи є інший спосіб досягти бажаного?
Класний керівник:
– На кінець нашої зустрічі ви отримаєте аркуш паперу, на якому напишіть один із
своїх недоліків, потім за годинниковою стрілкою ви передаєте свої аркуші іншим
учасникам тренінгу, котрі записують «а зате ти…» і далі вписують якусь позитивну рису
цієї людини, яку помітили під час групової роботи. Насамкінець зачитуємо отримані
повідомлення.
Наш тренінг скінчився, сподіваюся, що наша праця була продуктивною й корисною,
сподіваюся на швидку зустріч знову, до побачення.

Список використаних джерел
Агапова О. Старіти? Немає часу! Методичний посібник для освітньої роботи з
людьми літнього віку. – К., 2014. – 120 с.
Малашенко М. П. Тиждень основ здоров'я. 5–9 класи. Найкращі сценарії. – Х. : Вид.
група «Основа», 2012. – 287 с.
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Тема: УСВІДОМЛЕНЕ БАТЬКІВСТВО
Мета та завдання:
· сприяти усвідомленню учасниками важливості відповідального ставлення до
батьківства;
· розглянути роль батьківства в житті людини;
· обґрунтувати важливість відповідального ставлення до народження дитини;
· проаналізувати стилі батьківської поведінки стосовно дітей та їхній вплив на
процес формування особистості дитини;
· визначити основні засади усвідомленого батьківства.
Учасники: батьки, класний керівник, шкільний психолог.
Тривалість: 90 хв.
Обладнання: м'яч, анкети для батьків, малюнок із зображенням лелеки, малюнок
будинку, презентація, пам'ятка для батьків, додатки.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Емоційне настроювання. Вправа «Лагідне ім'я» (5 хв.)
– Пригадайте, як ви звертаєтеся до дитини вдома?
Ми будемо кидати м'яч. Той, хто його отримає, називає своє лагідне ім'я; головне –
запам'ятати, хто кому кидав м'яч. Коли всі назвуть свої імена, м'ячик піде зворотним
шляхом. Треба намагатися не переплутати й кинути м'яч тому, хто першого разу кинув
вам, а також лагідно звернутися до нього на ім’я.
Питання для обговорення
– Що виявилося складним?
– Що нового ви дізналися одне про одного?
Визначення очікувань. Вправа «Лелека» (10 хв.)
Перед початком заняття на стіні прикріплюється великий малюнок із зображенням
лелеки, який несе в дзьобі немовля. Кожний учасник отримує паперову пір'їнку, на якій
йому пропонується протягом 5 хвилин написати власні очікування від зборів.
Після того як усі записали свої очікування, по черзі підходять до лелеки, зачитують
свої сподівання й скотчем приклеюють пір'їнки на його крила.
Далі проводиться анкетування батьків з метою визначення відповідальності за
виховання дітей, пріоритетів у вихованні, типу труднощів, що виникають у батьків з дітьми.
Анкетування батьків (10 хв.)
Шановні батьки! Анкета допоможе визначити вашу батьківську позицію й тип
взаємодії з вашою дитиною (додаток 1).
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Асоціативний ланцюжок» (10 хв.)
Учасникам пропонується назвати по одному слову-асоціації, пов'язаному з поняттям
«дитина», «батьки», «сім'я». Далі вони по черзі озвучують свої асоціації до цих понять.
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Питання для обговорення:
– Для чого необхідно було визначити зміст понять «дитина», «батьки», «сім'я»?
– Чи допомогли у визначенні понять асоціативні ланцюжки?
Дитина

Особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом,
застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Батьки

Особи (рідні чи прийомні стосовно дитини), які забезпечують її
розвиток, навчання та виховання.

Сім'я

Динамічна мала група людей, котрі проживають разом і пов'язані
родинними стосунками (шлюб, кровна спорідненість, усиновлення,
опіка), спільністю формування й задоволення соціально-економічних
та інших потреб, взаємною моральною відповідальністю.

Вправа «Будиночок» (5 хв.)
Увага учасників звертається на асоціативні ланцюжки,
створені до понять «дитина», «батьки», «сім'я» у попередній вправі. Пропонується знайти в цих ланцюжках спільні
(або близькі за значенням) асоціації та вписати їх у вікна
великого будинку.
Прикріплюємо над будинком дах із написом «Батьківство» і пропонуємо учасникам доповнити ланцюжок новими
асоціаціями, які в них виникають стосовно цього поняття. Ці
доповнення також вписуємо в пусті вікна будинку (див. мал.).
Батьківство Процес забезпечення батьками (рідними чи прийомними) необхідних
умов для повноцінного розвитку, виховання та навчання дітей.
Інформація (додаток 2). Стилі батьківської поведінки стосовно дітей (15 хв.)
Довіра й страх, упевненість і боязкість, спокій і тривога, щирість і теплота у стосунках –
цих усіх рис особистість набуває в сім'ї. Батьки використовують методи й засоби виховання, які допомагають привнести у свідомість дитини систему норм і правил, долучають її
до моральних цінностей. Щоб дитина досягла цієї мети, вони заохочують або карають її,
прагнуть бути зразком для наслідування або несвідомо ним стають. У тривожних матерів,
наприклад, часто виростають тривожні діти. Нестриманий батько, який дратується з
найменшого приводу, нерідко, сам того не підозрюючи, формує схожий тип поведінки у
своєї дитини.
Негативні наслідки авторитарного стилю батьківської поведінки
Надто високі вимоги, які ставляться до дитини, потребують максимальної
мобілізації всіх розумових і фізичних здібностей. Від дитини вимагають досягнення успіху
в різних сферах. Це стає самоціллю, але при цьому страждає духовна сфера*.
Авторитарний стиль виховання може призвести до відхилення у поведінці.
Особливо тоді, коли батьки прагнуть бачити свою дитину лідером. Дитина має
отримувати найвищі бали з усіх предметів у школі, займати призові місця на олімпіадах,
вигравати спортивні змагання. Така психологічна установка сприяє появі страху невдачі,
поразки.
Культура добросусідства
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Постійне напруження спричиняє прагнення звільнитися від неприємних станів за
допомогою наркотичних речовин та алкоголю. Дитина втрачає стимули до корисної
діяльності, у неї виникає недовіра до людей, вона прагне уникати контактів з ними.
Дитина прагне змінити спілкування з батьками, вчителями на спілкування з однолітками.
Дитина рабськи підкоряється владним людям, а щодо слабших за себе виявляє
жорстокість, агресію, ігнорує людську гідність.
Опікунський стиль виховання (гіперопіка) загрожує тим, що, зазнавши труднощів
повсякденного життя, не маючи необхідних навичок їх подолати, людина часто зазнає
поразки. А це, у свою чергу, спричиняє почуття невпевненості, підвищує рівень
тривожності, розвиває почуття безпорадності, комплекс неповноцінності. Можуть
з'явитися відхилення в поведінці – прагнення штучно змінити психічний стан. Людина
може почати вживати наркотичні речовини та алкоголь, щоб утекти від реальності,
позбутися комплексу неповноцінності.
Поблажливий стиль виховання (ліберальний) може призвести до входження
дитини до асоціальних груп, оскільки в неї не сформувалися психологічні механізми, необхідні для самостійної, відповідальної поведінки в суспільстві. Підліткам притаманне раннє
вживання алкоголю чи інших психотропних речовин, які згубно діють на психічний стан.
Згодом такі діти конфліктують з тими, хто їм не підкоряється. Вони нездатні
враховувати інтереси інших людей, встановлювати стійкі емоційні зв'язки, не готові до
обмежень і відповідальності. З другого боку, сприймаючи брак правильного виховання з
боку батьків як виявлення байдужості й емоційного неприйняття, дитина відчуває страх і
невпевненість, внутрішню порожнечу, яка викликає порушення в емоційній сфері дитини.
Ліберальний стиль стане в пригоді в ситуації перевірки набутого дитиною досвіду,
розвитку пізнавальної сфери, здібностей дитини тощо.
Демократичний стиль виховання (авторитетний, орієнтований на співпрацю)
заохочує особистісну відповідальність дитини відповідно до її вікових можливостей.
Дитина присутня під час обговорення сімейних проблем, бере участь у прийнятті рішень,
вислуховує та обговорює думки та поради батьків.
Оптимальним для сімейного виховання вважається демократичний стиль, якому
притаманний високий рівень вербального спілкування між дітьми й батьками; готовність
батьків прийти на допомогу дітям; віра батьків в успішну самостійну діяльність дитини;
адекватний батьківський контроль. Але в нестандартних, екстремальних ситуаціях
доцільно буде вдатися до авторитарного стилю (взяти керівництво у свої руки за браком у
дитини життєвого досвіду й самосвідомості дорослої людини).
У складних для сучасної сім'ї умовах найбільше потерпають діти. Тому слід шукати
підходи до виховання дитини як індивідуальності, створюючи таке середовище, у якому
вона активно розвиватиметься.
Після закінчення обговорення тренер звертає увагу учасників на те, що характерною
ознакою демократичного стилю є виявлення любові до дитини.
Питання для обговорення:
· Як почуває себе дитина, до якої батьки ставляться таким чином?
· Як може вплинути таке ставлення батьків до дитини на її особистісний розвиток?
· Як батьки можуть виявити любов до дитини?
Інформаційне повідомлення «П'ять шляхів до серця дитини» (10 хв.)
Під час інформаційного повідомлення тренер поступово кріпить на малюнку із
зображенням дитини смужки – «шляхи до серця дитини» і робить на них відповідні
написи: час, дотик, допомога, подарунок, слова заохочення.
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П'ять шляхів до серця дитини
(Фрагмент із книжки Гері Чепмена та Росса Кемпбелла)
Іноді діти розмовляють мовою, яку нам, дорослим, важко зрозуміти. Це може бути їм
лише зрозумілий сленг. Але й нас – дорослих – також не завжди розуміють діти, тому що,
розмовляючи з ними, ми не завжди можемо висловити свої думки. Але ще гірше, коли ми
не завжди можемо висловити дитині свої почуття й любов зрозумілою мовою.
Чи вмієте ви говорити мовою любові?
Кожній дитині властиво розуміти любов батьків по-своєму. І якщо батьки знають цю
«мову», дитина краще розуміє їх.
Любов потрібна кожній дитині, інакше їй ніколи не стати повноцінною дорослою
людиною.
Любов – це найдосконаліший фундамент спокійного дитинства. Якщо це розуміють
дорослі, дитина виростає доброю й щедрою людиною.
Основне батьківське завдання – виростити зрілу та відповідальну людину. Але які б
якості ви не розвивали в дитині, головне – будувати виховання на любові.
Упевненість у любові оточення
Коли дитина впевнена в любові оточення, вона стає більш слухняною, допитливою.
З цієї впевненості малюк бере сили, щоб протистояти труднощам, з якими він стикається.
Ця впевненість для нього – як бензобак для автомобіля! Дитина зуміє реалізувати свої
здібності лише за умови, якщо дорослі регулярно наповнюють цією впевненістю її серце.
Як цього досягти? Звичайно любов'ю. Виявляти саме той спосіб прояву любові, який
є найбільш зрозумілим для дитини, знайти для неї індивідуальний, особливий шлях
вираження почуттів.
Батьківська любов має бути безумовною, бо справжня любов умов не виставляє.
Безумовна любов – це найвища форма любові. Адже ми любимо дитину просто за те, що
вона є, незалежно від того, як вона себе поводить.
Ми всі це розуміємо, але іноді не усвідомлюємо того, що нашу (батьківську) любов
дітям доводиться завойовувати.
Батьки люблять свою дитину, але з поправкою на те, що вона мусить добре
навчатися й гарно себе поводити. І лише в цьому випадку вона отримує подарунки,
привілеї та схвалення.
Звичайно, ми повинні навчати й виховувати свою дитину. Але спочатку необхідно
наповнити її серце впевненістю в нашій безумовній любові! І робити це треба регулярно,
щоб ця впевненість не випарувалась. Тоді в дитини не виникне страху, провини, вона
буде відчувати, що потрібна.
Якщо дитина відчуває нашу безумовну любов, ми глибше розуміємо її душу, її
вчинки, хороші та погані. Якщо діти відчувають, що їх по-справжньому люблять, вони
швидше прислухаються до наших настанов.
Безумовну любов ніщо не може похитнути. Ми любимо дитину, навіть якщо вона
некрасива й зірок з неба не хапає. Ми любимо її, якщо вона не виправдовує наших
сподівань. І найважче: ми любимо її навіть і тоді, коли вона щось накоїла. Це не означає,
що будь-який учинок дитини ми виправдовуємо. Це означає, що ми любимо дитину й
показуємо їй це, навіть якщо її поведінка не найкраща.
Чи не призводить це до вседозволеності? Ні, просто треба все робити послідовно:
спочатку ми наповнюємо серце дитини впевненістю в тому, що вона потрібна, що ми її
любимо, а лише потім будемо займатися її вихованням і навчанням.
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Спілкуючись із дітьми, необхідно частіше нагадувати собі:
· перед нами діти;
· вони поводять себе, як діти;
· буває, що їхня поведінка нас нервує;
· якщо ми виконуємо свої батьківські обов'язки й любимо дітей, незважаючи на їхні
витівки, вони, подорослішавши, виправляються;
· якщо вони мають догоджати мені або заслужити любов, якщо моя любов умовна,
діти її не відчувають. Тоді вони втрачають упевненість у собі й нездатні правильно
оцінювати власні вчинки, а значить, не можуть контролювати їх, поводитись більш зріло;
· якщо, перш ніж заслужити любов, вони повинні стати такими, якими ми хочемо їх
бачити, вони стануть невпевненими в собі: «Скільки не намагайся – вимоги надто високі».
А в результаті – невпевненість, тривожність, занижена самооцінка та озлобленість;
· якщо ми любимо їх незважаючи ні на що, вони завжди зможуть контролювати свою
поведінку й не відчувати тривоги.
Найголовніше – ЛЮБИТИ!
Інформація для батьків. Перші кроки
Для немовляти молоко й ніжність – синоніми. Воно не розрізняє таких речей, як їжа
та любов. Без їжі дитина не виживе, й без любові також. Якщо дитина не знає
прихильності, вона помирає емоційно, вона нездатна жити повноцінним життям. Майже
всі дослідження доводять, що емоційний фундамент закладається у перші півтора року.
Особливо вагому роль тут відіграють взаємини дитини з матір'ю. Пожива, яка забезпечує
майбутнє емоційне здоров'я, – це:
· дотик;
· ласкаві слова;
· ніжна опіка.
Та дитина росте. Навчаючись ходити, говорити, вона все більше усвідомлює себе як
особистість. Вона відокремлює себе від інших: є вона, є інші. Вона, як і раніше, залежить
від матері, але тепер розуміє, що вона й мама – це не одне й те саме.
Дитина стає старшою і тепер може любити більш активно. Тепер вона не просто
отримує любов, вона може на неї відповісти!
Дитина ще не готова до самовіддачі. Вона по-дитячому егоїстична. Але протягом
наступних років її здатність виражати любов зростатиме.
І якщо дитина, як і раніше, відчуває любов старших, усе частіше вона буде ділитися
своєю.
Підлітковий вік. Перехідний вік сам по собі не загрозливий, але дитина, яка
вступає в нього без упевненості в любові оточення, особливо вразлива. Вона не готова
зустрітися з такою кількістю проблем.
Діти, які не знали безумовної любові, самотужки привчаються давати любов «по
бартеру» – в обмін на щось.
Вони дорослішають, стають підлітками, в ідеалі оволодіваючи до того часу
мистецтвом маніпулювання батьками. Доки такій дитині догоджають, вона мила й привітна,
любить батьків, але як тільки щось їй не до вподоби, вона перестає любити їх. У відповідь
на це батьки, які також не вміють любити безумовно, позбавляють дитину любові взагалі.
Погодьтеся, це порочне коло, у результаті якого підліток стає озлобленим і розчарованим.
Щоб дитина відчула вашу любов, ви повинні знайти особливий шлях до її серця й
навчитися виявляти свою любов, виходячи з цього.
Батьківські збори по-новому
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Діти по-різному відчувають любов, але кожна дитина потребує її.
Існує п'ять способів (основних), якими батьки виражають свою любов до дитини:
· дотик;
· слова заохочення;
· час;
· подарунок;
· допомога.
Якщо в сім'ї декілька дітей, то навряд чи мова любові до них однакова. У дітей різні
характери, і любов вони сприймають по-різному. З кожною дитиною необхідно говорити її
рідною мовою любові. Але для того, щоб успішно впровадити цей підхід, нам необхідно
ще раз підкреслити необхідність безумовної любові до дитини (додаток 3).
На кожному етапі розвитку дитини ми використовуємо різні «мови» нашої любові.
Тому для батьків важливо обрати саме ту «мову» (дотик, слова заохочення, час,
подарунки, допомога), яка веде до серця дитини.
Питання для обговорення:
· Чи була наведена інформація для вас важливою?
· Що для вас означає поняття «шлях до серця дитини»?
· Чи доречно обрати тільки один шлях до серця дитини? Чому?
III. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Вправа «Незакінчене речення» (10 хв.)
Кожен учасник отримує картку з початком речення: «Для мене усвідомлене
батьківство – це...»
Пропонується упродовж 5 хвилин написати свій варіант його завершення. Усі члени
групи по черзі зачитують свої тексти. Протягом декількох хвилин відбувається обговорення, у ході якого визначаються спільні підходи, пріоритети в розумінні поняття. Наприкінці
вправи ознайомлюємо учасників із визначенням поняття «усвідомлене батьківство»:
– Усвідомлене батьківство – це взаємодія батьків (чи осіб, які їх замінюють) між
собою та іншими членами сім'ї, включаючи дітей, результатом якої є створення найбільш
сприятливих умов для повноцінного розвитку дитини на всіх етапах її життя.
Міні-презентація «Засади усвідомленого батьківства» (5 хв.)
– Любіть свою дитину.
– Сприймайте дитину такою, якою вона є.
– Вірте своїй дитині.
– Довіряйте дитині.
– Вірте у те, що дитина може самостійно подолати життєві перепони.
– Показуйте дитині, що вона є для вас важливою.
– Дайте зрозуміти дитині, що її справи є важливими для вас.
– Дозволяйте дитині робити свій вибір, вирішувати самостійно свої проблеми.
– Допомагайте дитині виконати те, чого вона не вміє.
– Засуджуйте не саму дитину, а її вчинок.
– Прислухайтеся до думки дитини.
– Активно вислуховуйте розповіді про переживання й потреби дитини.
Співпрацюйте з дитиною, а не керуйте нею. Накази й різкі заборони можуть
спровокувати спалах агресії.
– Будьте ввічливі з дитиною.
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– Будьте терплячі.
– Проводьте разом з дитиною вільний час.
– Допомагайте дитині розвивати свої здібності.
– Забезпечуйте основні життєві потреби дитини.
Визначення здійснення очікувань учасників (10 хв.)
Звертається увага на аркуш очікувань «Лелека», з яким працювали на початку
заняття.
Далі психолог зауважує: «Нове життя... Від нього ми чекаємо чогось дивного і
світлого, обов'язково щасливого. Наш лелека несе в дзьобі немовля – кожного з нас – по
шляху до нових знань і відкриттів. Що ж побажати цій дитині?»
Пропонує на стрічці написати побажання дітям.
Алгоритм подальшої роботи такий: кожний учасник по черзі підходить до лелеки й
коментує, наскільки виправдалися його очікування, а потім зачитує своє побажання й
прикрашає стрічкою ковдру дитини, яку несе лелека. Кожному учаснику надається
«Пам'ятка для батьків» (додаток 4).
Додаток 1
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ
1. Як ви вважаєте, хто найбільше відповідальний за виховання дитини?
· сім'я;
· шкільний заклад;
· спільні зусилля шкільного закладу та сім'ї;
· додаткові установи (гуртки, секції).
2. З якими труднощами ви стикаєтеся під час виховання дитини (відзначте дві
найважливіші для вас):
· взаєморозуміння з дитиною;
· нестача знань;
· спосіб розв'язання конфлікту;
· небажання дитини ходити до школи;
· брак часу на спілкування з дитиною;
· індивідуальні особливості дитини (агресивність, замкнутість, тривожність, емоційні
особливості – потрібне підкресліть):
· конфліктні взаємини дитини з однолітками;
· розбіжності у вимогах членів сім'ї;
· інше _________________________________________________________________________
3. На ваш погляд, найефективніші засоби впливу на поведінку дитини в конфліктній
ситуації – це:
· загроза, попередження («Якщо ти не припиниш, то…»);
· фізичне покарання;
· домовленості;
· компроміс; пояснення; ігнорування;
· інше _________________________________________________________________________
4. Чи часто ви вживаєте такі за значенням вислови (відзначте кружечком, які вживаєте)?
· Який ти в мене молодець!
· Ти можеш, тобі все вдається!
Батьківські збори по-новому
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· У всіх діти як діти, а в мене…
· Скільки разів можна тобі повторювати!
· Як ти вважаєш?
· Я тобі обов'язково допоможу, не хвилюйся!
· Мене не цікавить, чого ти хочеш!
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· оточують дитину надмірною увагою;
· обмежують самоствердження дитини;
· контролюють кожен крок дитини.

Що з переліченого ви вважаєте найважливішим для своєї дитини?
· високий рівень інтелектуального розвитку;
· фізичне здоров'я;
· доброта, чуйність;
· цілеспрямованість;
· інше _________________________________________________________________________

5. Як ви одержуєте інформацію про виховання дитини (відзначте три найважливіші
джерела)?
· Із телепередач;
· на батьківських зборах;
· із журналів, газет;
· від вихователів, психолога;
· із власних знань і досвіду;
· інше _________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові анкетованого ___________________________________
_________________________________________________________________________
Додаток 2
СТИЛІ БАТЬКІВСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ СТОСОВНО ДІТЕЙ
1. Авторитарний стиль батьківської поведінки
Батьки, схильні до авторитарного стилю:
· надто суворі;
· застосовують фізичні покарання;
· надмірно контролюють усі вчинки дитини;
· вимагають від неї постійної покірності;
· обмежують право вибору дитини;
· не бажають іти на компроміс із дитиною;
· нетерпимі до дитячих недоліків і проявів «дитячості».
2. Ліберальний стиль батьківської поведінки
Батьки, схильні до ліберального стилю:
· здійснюють незначний контроль за поведінкою дитини або контроль узагалі
відсутній унаслідок байдужого ставлення до виконання батьківських обов'язків;
· практикують вседозволеність;
· виконують усі забаганки дитини;
· невиправдано ідеалізують свою дитину.
3. Опікунський стиль батьківської поведінки
Батьки, схильні до опікунського стилю:
· прагнуть постійно бути поруч із дитиною;
· вирішують за дитину всі проблеми;
· роблять за дитину те, що може робити вона сама;
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4. Демократичний стиль батьківської поведінки
Батьки, схильні до демократичного стилю:
· поважають особистість дитини;
· сприймають дитину такою, якою вона є;
· дають зрозуміти дитині, що її справи є важливими й для них;
· довіряють своїй дитині;
· дозволяють своїй дитині робити власний вибір;
· заохочують самостійність дитини;
· засуджують не саму дитину, а її вчинок;
· прислухаються до думок дитини;
· проводять разом із дитиною вільний час;
· допомагають дитині розвивати її здібності
Додаток 3
П'ЯТЬ СПОСОБІВ (ОСНОВНИХ),
ЯКИМИ БАТЬКИ ВИРАЖАЮТЬ СВОЮ ЛЮБОВ ДО ДИТИНИ
Дотик – один із найважливіших проявів любові людини. У перші роки життя дитини
необхідно, щоб дорослі брали її на руки, обнімали, гладили по голові, цілували, садили її
на коліна тощо. Тактильна ласка однаково важлива як для хлопчиків, так і для дівчаток.
Тому, коли ви виражаєте свою любов за допомогою ніжних дотиків, поцілунків, цим можна
сказати набагато більше, ніж словами: «Я тебе люблю».
Слова заохочення. Коли ми хвалимо дитину, ми дякуємо їй за те, що вона зробила,
чого досягла сама. Проте не треба хвалити дитину надто часто, тому що слова втратять
усю силу й сенс. Пам'ятайте, що кожна похвала має бути обґрунтованою та щирою. У
спілкуванні з дитиною намагайтеся говорити спокійно й м'яко, навіть тоді, коли ви
незадоволені. Слід менше вимагати від дитини й частіше просити її: «Ти не міг би…»,
«Може, зробиш…», «Мені було б приємно, коли б ти...» Якщо у вас вирвалося грубе
зауваження, слід вибачитися перед дитиною. Пам'ятайте, що постійна критика шкодить
дитині, бо вона аж ніяк не є доказом батьківської любові. Кожного дня даруйте дитині
приємні слова підтримки, заохочення, схвалення, ласки, які свідчитимуть про любов до неї.
Час – це ваш подарунок дитині. Ви ніби говорите: «Ти потрібна мені, мені подобається
бути з тобою». Іноді діти роблять погані вчинки саме з метою, щоб батьки звернули на них
увагу: бути покараним усе ж краще, ніж бути забутим. Проводити час разом – значить
віддати дитині свою увагу сповна. Форми спільного проведення часу в кожній сім'ї різні:
читання казок, бесіда за сімейною вечерею, гра у футбол, ремонт машини, допомога на
дачі тощо. І як би ви не були зайняті, хоча б кілька годин на тиждень подаруйте не лише
хатнім справам, телевізору, іншим власним уподобанням, а в першу чергу – своїй дитині.
Подарунок – це символ любові тоді, коли дитина відчуває, що батьки справді
турбуються про неї. Багато батьків використовують подарунки, щоб відкупитися від
дитини. Діти, які одержують такі подарунки, починають думати, ніби любов можна
замінити різними речами. Тому пам'ятайте, що справа не в кількості. Не намагайтеся
вразити дитину ціною, розмірами й кількістю подарунків. Якщо ви хочете віддячити дитині
за послугу – це плата, якщо намагаєтеся підкупити її – хабар. Справжній подарунок
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дається не в обмін на щось, а просто так. Сюрпризами можуть бути тільки різдвяні
подарунки та подарунки до дня народження. Інші подарунки краще вибирати з дітьми,
особливо якщо це одяг. Подарунки не обов'язково купувати. Їх можна знаходити, робити
самим. Подарунком може стати все що завгодно: польові квіти, камінчики, чудернацької
форми гілочки, пір'їнка, горішок тощо. Головне – придумати, як його подарувати.
Допомога. Материнство та батьківство багато в чому подібні до професій, і дуже не
легких. Можна сказати, що кожний з батьків несе відповідальність за виконання
довгострокового (принаймні до досягнення дитиною 18 років) контракту, що передбачає
ненормований робочий день. Кожного дня діти звертаються до вас із різноманітними
питаннями, проханнями. Завдання батьків – почути їх і відповісти на них. Якщо ми
допомагаємо дитині й робимо це з радістю, то душа її наповнюється любов'ю. Якщо
батьки буркотять і лають дитину, така допомога її не радує. Допомагати дітям – не
означає повністю обслуговувати їх. Спочатку ми справді багато робимо за них. Проте
потім, коли вони підростуть, ми мусимо навчити їх усього, щоб і вони допомагали нам.
Додаток 4
ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ
(Надається кожному учаснику, а той на батьківських зборах передає батькам).
· Любіть свою дитину такою, якою вона є, а не за її досягнення та успіхи.
· Не порівнюйте її з іншими дітьми. Порівнюйте її з самою собою (такою, якою вона
була вчора і, можливо, буде завтра).
· Не сваріть, а тим паче не ображайте дитину в присутності чужих людей. Поважайте
почуття й думки дитини. На скарги з боку оточення відповідайте: «Дякую, ми вдома
обов'язково поговоримо на цю тему».
· Засуджуйте не саму дитину, а її вчинок.
· Навчіть дитину розповідати про свої проблеми. Обговорюйте з нею конфліктні
ситуації, які виникають з однолітками та дорослими. Щиро цікавтеся її думкою, тільки так
ви зможете сформувати в неї правильну життєву позицію.
· Постійно спілкуйтеся з дитиною. Нехай вона розповість вам, як провела день.
Слухайте уважно, ставте запитання, щоб дитина відчувала, що це вам справді цікаво.
· Залучайте дитину до обговорення сімейних проблем, вислуховуйте та обговорюйте
її думку.
· Не формуйте взаємини на заборонах. Завжди пояснюйте причини ваших вимог,
якщо можливо, запропонуйте альтернативу. Повага до дитини зараз – фундамент
шанобливого ставлення до вас тепер і надалі.
Список використаних джерел
1. Агапова О. Старіти? Немає часу! Методичний посібник для освітньої роботи з
людьми літнього віку. – К., 2014. – 120 с.
2. Сімейний щоденник для сімейної розмови / Кер. авт. кол. Панок В. Г., авт. кол. Вієвський А. М., Лепеха К. І., Лунченко Н. В., Луценко Ю. А., Острова В. Д., Сосновенко Н. В. –
К., 2014. – 108 с.
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Гладких Вікторія Миколаївна,
м. Маріуполь, Донецька область

Тема: ЩАСТЯ МОЄЇ ДИТИНИ…
Мета та завдання:
џ розвивати педагогічну компетентність батьків;
џ сприяти критичному осмисленню стійких стереотипних установок у сімейному вихованні;
џ розвивати вміння будувати діалогічну взаємодію при розв'язанні проблемних сімейних ситуацій;
џ формувати компетентності толерантної поведінки в сім'ї.
Учасники: батьки, вчитель.
Тривалість: 90 хв.
Обладнання: маркери, фліпчарт, аркуші для фліпчарту, інформаційні матеріали.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Кожен у житті хоче бути щасливим, проте кожен уявляє щастя по-різному. Узагалі,
що таке щастя? Як допомогти дитині бути щасливою? Давайте спробуємо дати відповіді
на ці питання.
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Щаслива людина»
Батькам пропонується продовжити речення: «Для мене щаслива людина – це…»
Слово класного керівника: За словником, щастя – це стан найвищого внутрішнього
вдоволення людини умовами свого буття, повнотою й осмисленістю життя, реалізацією
свого людського призначення.
На думку американських психологів (Девід Майєрс, Ед Дінер), щасливі люди:
џ вирізняються високою самооцінкою;
џ живуть почуттям, що керують своїм власним життям, високо оцінюють свої можливості;
џ вірять в успіх, живуть за принципом «Якщо я беруся за справу, вона мені завжди
вдається»;
џ спираються на сімейні та дружні зв'язки;
џ здатні повністю віддаватися будь-якому завданню – як у професійній діяльності,
так і в захопленнях.
А чи знаєте ви, як уявляють щастя діти?
Перегляд дитячих малюнків «Як я уявляю щастя?»
Зачитування вчителем уривків із учнівських творів на тему «Для мене щастя – це…».
На думку М. Лермонтова, «Щастя тільки там, де люблять нас, де вірять нам. Для того
щоб дитина почувала себе щасливою, ми повинні навчити її розв'язувати проблемні
ситуації за допомогою діалогу. Давайте зараз із вами спробуємо визначити етапи
діалогічної взаємодії в розв'язанні конфліктних ситуацій.
Вправа «Експерт»
Батьків необхідно об'єднати в 4 групи. Кожна група повинна скласти поради на тему
«Як за допомогою діалогу розв'язати конфліктну ситуацію з дитиною».
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Презентувати роботу творчих груп.
Інструкція до виконання вправи:
1. З'ясуйте, у чому причина складної ситуації, та назвіть її:
– поговоріть про дитячі почуття та потреби, запитайте й вислухайте дитину: що вона
про це думає, що відчуває, як це бачить, що вона має з того, що так чинить (наприклад,
залишає після себе брудну кухню, що хорошого в бійках, який зиск має, коли розмовляє
на уроках);
– розкажіть про свої почуття та потреби – безапеляційно й з усіма емоціями, які ви
переживаєте; важливою є розповідь від першої особи: Я = мої почуття + мої потреби +
опис фактів (а не людей!);
– уникайте висловів, що принижують або звинувачують, і цілком виразно скажіть, що
вам хочеться, щоб дитина разом із вами шукала такий вихід, який би був прийнятний для
обох сторін і завдяки якому задовольнялися б потреби всіх сторін.
2. Спільно шукайте рішення:
џ спільно знаходити якомога більше різноманітних пропозицій;
џ спочатку висловлюються діти, потім – дорослі;
џ найважливіше в цій фазі сприймати всі думки, без оцінки, без критики, без винятку;
џ якщо справа стосується кількох дітей, заохочуйте кожну дитину до розмови. Критично обговоріть пропозиції розв'язання складної ситуації: «А тепер давайте подумаємо,
яке з цих рішень для нас найкраще», «Мені б це не сподобалося», «Це не задовольнить мої
потреби», «Я вважаю, що це рішення було б несправедливим щодо мене», «Ця думка
здається мені цікавою», «Таке рішення здається мені дуже етичним і розумним».
3. Оберіть таке рішення, яке оптимально задовольняє всі сторони:
џ спрямовуйте свої думки в напрямі до почуттів і думок дитини («Ти погоджуєшся з
цим рішенням?», «Це вдасться зробити?», «Це рішення задовольнить усіх?»);
џ не трактуйте жодне рішення як остаточне, яке неможливо модифікувати («Ну,
добре, давайте випробуємо це рішення й побачимо, чи воно себе виправдає»);
џ переконайтеся, що кожен знає, що та як він повинен зробити.
4. Сплануйте виконання рішення:
џ тобто розробіть деталі виконання: що, коли, до якого часу, що потрібно, як часто, у
які дні;
џ установіть термін наступної зустрічі, щоб оцінити ефект.
5. Подальша критична оцінка рішення:
џ Як виконується наше рішення?
џ Чи кожен із нас і надалі задоволений нашою угодою?
џ Що потрібно для вдосконалення нашого задуму, щоб краще досягти спільної мети?
џ Обов'язково оцініть попередні зусилля дитини.
Слово класного керівника: Головна проблема підліткового віку – конфліктність.
Звичайно, терпіти хамство власної дитини дуже важко. Так і хочеться дати грубіянові
гідну відсіч і поставити його на місце. Та чи буде від цього зиск? Адже ми, дорослі, чудово
знаємо: будь-яке загострення стосунків лише піділлє масла в огонь. Будьте мудрішими,
не провокуйте свою дитину на грубість. У цьому вам допоможуть такі правила.
Кожен із присутніх отримує аркуш із порадами психолога (додаток 1).
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ ПІДСУМОК
Притча «Чотири слова» (10 хв.)
Щастя ґрунтується на принципах толерантності. У толерантній сім'ї й дитина буде
толерантною, а принципи толерантності, на яких вона вихована, дадуть можливість не
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загубитися в такому складному і такому прекрасному світі. Послухайте притчу про
щасливу родину.
«Жила-була на світі сім'я. Вона була непроста. Більше ста чоловік нараховувалось у
родині. І всі були такі різні. А займали вони ціле село. Так і жили всією сім'єю в одному
селі. Ви скажете: ну і що, чи мало великих сімей у світі. Але справа в тому, що ця сім'я була
особливою – мир і спокій, любов та дружба були в цій родині. Ні сварок, ні бійок. Дійшли
слухи про це село до наймогутнішого султана. І він вирішив перевірити, чи правду кажуть
люди. Приїхав він до села, й душа його зраділа: навколо чистота, краса, достаток, мир.
Добре малим, спокійно старим. Здивувався султан і вирішив дізнатися, як жителі села
можуть так щасливо жити. Прийшов він до найстаршого: розкажи, як ти добиваєшся такої
єдності, такого розуміння у твоїй родині? Той узяв листок паперу й почав щось писати.
Писав довго, видно, не дуже сильним був у граматиці. Потім передав листок султану.
Чотири слова було написано на аркуші: «ЛЮБОВ, ПРОЩЕННЯ, ТЕРПІННЯ,
ПІКЛУВАННЯ». Прочитав султан, почухав за вухом і запитав:
– І все?
– Так, – відповів старий, – це і є основа життя будь-якої щасливої родини. – І, подумавши, додав: – І СВІТУ теж.
Отже, я вам бажаю, щоб ваші родини були щасливими, щоб у них панували любов,
прощення, терпіння, піклування.
Додаток 1
Пам'ятки для батьків
ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ БАТЬКАМ, ЩОБ МІНІМІЗУВАТИ КОНФЛІКТИ З ПІДЛІТКАМИ?
1. Дорослі мають дати дитині свободу. Спокійно погодитися з думкою, що дитина вже
виросла, й надалі утримувати її біля себе не вдасться, а її неслухняність – це прагнення
вийти з-під нашої опіки.
2. Жодних нотацій. Найбільше підлітка обурюють батьківські настанови. Потрібно
змінити стиль спілкування, перейти на спокійний, ввічливий тон і відмовитися від
категоричних оцінок та суджень. Дитина має право на власну думку й власні висновки.
3. Ідіть на компроміс. Нічого нікому не вдалося довести за допомогою скандалу: тут
немає переможців. Коли й батьки, і підлітки захоплені негативними емоціями, здатність
розуміти одне одного зникає.
4. Поступається розумніший. Багаття суперечки швидко згасне, якщо в нього не
підкидати дров. Щоб скандал припинився, хтось має замовкнути. Дорослому зробити це
простіше, ніж підлітку з його нестійкою психікою. Лаври переможця в стосунках із
власними дітьми не прикрашають батьків.
5. Не треба ображати. Припиняючи суперечку, не намагайтеся зробити дитині
боляче за допомогою зауважень або гриманням дверима. Умінню гідно виходити з
важких ситуацій дитина навчається в нас.
6. Будьте міцні й послідовні. Діти – тонкі психологи. Вони чудово відчувають
слабкості дорослих. Тому, незважаючи на вашу готовність до компромісу, син або донька
мають знати, що батьківський авторитет непорушний. Якщо ж дорослі демонструють
підлітку власну невитриманість, істеричність, непослідовність, важко чекати від нього
доброї поведінки.
7. Дитина має відчувати нашу любов, довіру, повагу. Тоді вона не підведе!
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Голуб Галина Федорівна,
с. Першотравневе, Лиманський район, Одеська область

Тема: НАСИЛЛЯ – ЦЕ СМІТТЯ,
ЯКЕ ТРЕБА ВИНОСИТИ З ДОМУ
Мета та завдання: попередження насильства в сім'ї, профілактика та запобігання
жорстокому поводженню з дітьми; усвідомлення відповідальності батьків за виховання
дітей щодо жорстокого ставлення до навколишнього світу, створення доброзичливої та
відвертої атмосфери в батьківському колективі, організація співпраці між батьками,
класним керівником, надання батькам можливості поділитися власним досвідом;
виховання ціннісного ставлення до сім'ї.
Учасники: батьки та вчитель
Тривалість: 60–90 хв.
Обладнання: дошка, проектор, аркуші паперу, роздатковий матеріал
Підготовчий етап: з класу заздалегідь винесено парти. Замість них для батьків
поставлено півколом стільці.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Слово вчителя: Вітаю всіх. Вдячна вам за те, що ви з нами. Тема нашої
сьогоднішньої розмови досить непроста. Тому я пропоную її розпочати таким чином…
Вправа «Незакінчене речення»
Учитель:
– Я розпочну фразу, а вас попрошу її закінчити одним-двома реченнями: «Коли я
прочитав (-ла) тему батьківських зборів, то подумав (-ла), що питання насильства в
сім'ї…»
Мета цієї вправи: вияснити, з яким настроєм прийшли батьки на збори, наскільки
серйозно ставляться до цього питання, як оцінюють ситуацію у своїй родині.
Обговорення правил роботи
Вчитель:
– Сьогоднішні збори ми проведемо дещо нетрадиційно, у вигляді тренінгового заняття.
(Тренінг – це форма інтерактивного спілкування, у ході якого люди, окрім отримання
нової інформації, у практичних ситуаціях формують свою думку та відпрацьовують
відповідні навички). Тому для успішної співпраці нам слід виробити правила роботи.
Вислуховуються пропозиції, обговорюються, приймаються й записуються на дошці.
Приблизно це має такий вигляд:
· взаємоповага;
· вільна нога;
· мобільна тиша;
· пас;
· піднята рука;
· стоп;
· тут і зараз;
· шматок пирога.
Культура добросусідства
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II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вчитель:
– Пропоную вам зараз поміркувати, які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово
«насилля» (присутні пропонують свої версії, вчитель записує їх у 4 стовпці).
Насилля

Побиття, ляпаси, викручування рук, тягання за кіски…
Крик, лайка, погрози, вживання нецензурних слів…
Зґвалтування, домагання статевої близькості…
Позбавлення житла, їжі, одягу; утиски свободи використання коштів…
– Усі ці відомі нам прояви насильства можна розділити на 4 групи: фізичне,
економічне, моральне та статеве.
– Чи всі ці прояви насильницької поведінки, на вашу думку, мають місце в сучасних
сім'ях стосовно дітей?
(Присутні висловлюють свої думки).
Вправа «Міфи та ситуації» – робота в групах
Мета: спонукати дорослих під час обговорення конкретної ситуації, опираючись на
власний життєвий довід, проаналізувати її, зіставити зі своєю поведінкою, критично оцінити
й зробити висновки, які допоможуть будувати надалі стосунки з власною дитиною
(додаток 1).
– Існує багато різних думок з приводу домашнього насильства. Зараз я пропоную вам
їх обговорити в групах і висловити свої міркування з приводу запропонованих вам міфів про
домашнє насильство та ситуації, які часом трапляються в наших сім'ях. На групи
поділимося таким чином. Я маю в руках різнокольорові смужки. Виберіть той колір, яким
вам подобається найбільше (смужки 5 кольорів за кількістю учасників, таким чином, отримуємо 5 груп по 3–4 чол.).
Вправа «Шість хустинок»
Мета: сприяти усвідомленню батьківського досвіду, особливостей повсякденного
спілкування з дитиною.
– Природно, що ми з вами дуже обурюємося, коли спостерігаємо прояви насилля,
особливо коли воно стосується дітей. А чи завжди ми аналізуємо та оцінюємо свою поведінку? Пропоную вам поспостерігати, як проходить ранок у звичайній середньостатистичній нашій родині… (додаток 2).
Рефлексія учасника, який грав роль дитини:
– Як ви себе почували під час цієї вправи?
– Яку хустинку хотілося зняти найпершою?
Ось у такий стан ми вганяємо свою дитину, маючи благородну мету виховання.
Дитині нестерпно чути від мами й тата такі слова, та і від інших людей також.
– Що ж робити? Як поводитися?
Якщо ви бачите дитину в такому стані, перше, що ви можете й повинні зробити, – це
обійняти її, притиснути її до себе й тримати біля себе стільки, скільки потрібно дитині. Коли
їй буде досить, вона сама відійде. При цьому ні в якому разі не поплескуйте по спині, не
погладжуйте, мовляв, «все пройде».
Батьківські збори по-новому
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Психологи рекомендують обіймати свою дитину кілька разів на день: 4 рази
необхідно просто для виживання, а для гарного самопочуття, інтелектуального розвитку –
12 раз на день.
Рефлексія учасників, які відігравали роль дорослого:
– Що ви відчували, коли бачили дитину, яка не могла рухатися?
– Що вам хотілося зробити?
– Чи легко знайти слова, що дозволяють переформулювати заборони? (Поетапно
кожна заборона перефразовується таким чином, щоб морально не травмувати дитину).
– Які почуття ви відчуваєте зараз?
Перегляд соціального відеоролика «Проти насилля над дітьми».
Мета: Наочно показати небезпеку насильницької поведінки над дітьми, доторкнутися
людських почуттів, спонукати задуматися над своєю поведінкою щодо власних дітей і не
тільки. (Перед обговоренням бажано зробити паузу 1–1,5 хв.).
– Хто бажає поділитися пережитими відчуттями під час перегляду?
Вправа «Сонечко любові»
Вчитель:
– Зараз ви отримаєте аркуш паперу, у центрі якого я пропоную намалювати сонечко.
Напишіть на ньому ім'я своєї дитини, а на кожному промінчику, перерахуйте всі чудові її
якості.
– Хто бажає продемонструвати свій витвір та зачитати те, що написали?
– А зараз складіть цей аркуш, заховайте в надійному місці, а коли прийдете додому,
розкажіть вашій дитині, яка вона у вас гарна. І надалі, коли під час вашого спілкування з
донькою чи сином траплятимуться непрості ситуації, діставайте ваше «сонечко любові»…
III. ПІДСУМКИ
Вправа «Подарунок»
Вчитель:
– На закінчення нашої розмови дозвольте мені зробити вам невеличкий подарунок
(аркушик паперу пастельного відтінку будь-якого кольору у вигляді сердечка, на якому
надруковано правила виховання без насилля) (додаток 3). На дозвіллі перечитайте
поради, які дають нам відомі педагоги та психологи. Можливо, вони стануть вам у пригоді
під час вашого спілкування з дітками.
Додаток 1
МІФИ ТА СИТУАЦІЇ
Міф 1. Домашнє насильство існує лише в неблагополучних сім'ях.
Міф 2. Треба почекати, і все зміниться, буде добре, як колись.
Міф 3. Дітям потрібен батько, навіть якщо він агресивний. «Залишаюсь тільки заради
дітей».
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– Доки ти будеш ганьбити мене перед вчителями? Відтепер – ніяких грошей на буфет і
ніякої їжі з собою до школи. Не матимеш їжі – не їстимеш на уроці!
Чи правильно, на вашу думку, вчинив батько? Що б ви йому порадили?
Додаток 2
ВПРАВА «ШІСТЬ ХУСТИНОК»
Інструктаж:
Запрошується один бажаючий, який зіграє роль дитини. Потім розповідається така
історія:
Ти моя маленька донечка. Ми поспішаємо. Ти йдеш до школи, а я – на роботу. Ти дуже
енергійна, допитлива дитина, постійно ставиш якісь питання.
– Мамо, а що там, подивись! – кажеш ти.
– Ніколи, дивись під ноги! Постійно спіткаєшся! Чому крутиш головою? Перестань
дивитися туди, куди не слід! – відповідаю тобі я. (Зав'язую очі хустинкою).
Ми біжимо далі, я зустрічаю дорогою свою подругу й швидко обмінююся з нею
новинами. Ти уважно слухаєш, а потім кажеш:
– Мамо, а хто такий дядя Юра?
– Ти чому це втручаєшся в дорослі розмови? І взагалі, чому вуха розвісила, як не
соромно? Закрий свої вуха! (Зав'язую хустинкою вуха).
Я прощаюся з подругою, і ми з дитиною біжимо далі.
– Мам, а на мене Марійка чекає в школі, ми з нею домовилися…
– Відчепись, ти що це розговорилася? Ніколи зараз, ми запізнюємося. Ти можеш
помовчати? (Зав'язую хустинкою рот).
Дитина мовчить, але починає на ходу піднімати якусь гілочку. Я кричу:
– Що в тебе за руки, що ти їх постійно сунеш не туди, куди треба? Викинь зараз же!
Прибери руки! (Зав'язую руки).
Але дитина починає стрибати, піднімати ноги. Я в істериці кричу на неї:
– Ти де цього навчилася? Що це таке? Перестань дриґати ногами! Стій струнко!
(Зав'язую хустинкою ноги).
Дитина починає плакати. Я кричу на неї:
– Чого розревілася? Що ти плачеш, я тебе запитую!!! Немає чого ревіти! Ганьбиш
мене! Перестань плакати, чуєш мене?! (Зав'язую серце хустинкою).
Додаток 3
ПРАВИЛА ВИХОВАННЯ БЕЗ НАСИЛЬСТВА
1. Відкинути роздратування, використовуючи твердість та вимогливість.
2. Виявити причини зриву в поведінці, мотиви вчинку.
3. Бути справедливим, обґрунтовувати покарання.
4. Допомогти дитині проаналізувати ситуацію й побудувати свою поведінку в аналогічних ситуаціях.

Ситуація 1. Батьки подарували Оленці гарну ляльку. Наступного дня дівчинка
отримала двійку, бо не вивчила вірш. Ляльку забрали зі словами: «Будеш вчитися – будеш
мати гарні іграшки».
– Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи було над дитиною здійснене насилля?
Ситуація 2. Під час зустрічі з батьками Андрійка вчителька їм розповіла, що хлопчик
часто під час уроку відволікається та їсть принесені сніданки. Прийшовши додому, батько
сказав синові:
Культура добросусідства
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Грек Ірина Володимирівна,
м. Нова Каховка, Херсонська область

Тема: ВЗАЄМОДІЯ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ
Мета та завдання:
· встановлення й розвиток відносин партнерства й співпраці батьків з дитиною;
· розвиток здатності до співпереживання, формування вміння розуміти стан та
інтереси одне одного;
· створення умов для емоційного зближення членів сім'ї та взаємної емоційної
підтримки;
· розширення можливостей розуміння своєї дитини та вироблення нових навичок
взаємодії з дитиною.
Учасники тренінгу: вчитель, батьки й діти.
Тривалість заняття: 90 хв.
Обладнання: м'яка іграшка Капітошка, папір А4, кольорові олівці, ручки, фломастери,
маркери, по 7 різнокольорових пелюсток на кожну пару, основа для наклеювання квітки,
клей, комп'ютер, музичні записи, клубочок ниток; кава, чай, цукор, печиво, цукерки.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Привітання тренера (1 хв.)
Звучить легка музика. Батьки та діти сідають по колу.
Тренер (вчитель). Доброго вечора, дорогі батьки й діти! Я рада вас вітати на нашому
тренінгу «Взаємодія батьків і дітей». Сьогодні ми дізнаємось багато цікаво про ваші
родини й про вас самих. Але перш ніж почати, давайте познайомимося одне з одним.
Знайомство. Ритуал вітання (4 хв.)
Мета: зближення учасників групи.
Тренер:
– У мене в руках м'яка іграшка – Капітошка. Зараз ми будемо передавати його по
колу й називати своє ім'я, розповідати усім про те, що ви любите робити найбільше. Я
почну, а продовжить той, хто сидить праворуч мене.
Правила роботи в групі (3 хв.)
Мета: акцентування на дотриманні учасниками правил роботи та регламенту діяльності в групі.
Тренер:
– Щоб наша зустріч була продуктивною, потрібно дотримуватися певних правил. Ми
не будемо давати одне одному оцінок, не будемо нікого обговорювати. Ми створимо
атмосферу безпеки, довіри, відкритості. Давайте обміркуємо правила й запишемо на
дошці ті, які підходять нам для ефективної взаємодії.
Голосуємо за прийняття цих правил.
Вправа «Очікування» (2 хв.)
Мета: визначення очікувань учасників від роботи в групі.
Тренер:
– Шановні діти та батьки! Висловіть свої надії й очікування від нашої зустрічі (за бажанням).
Культура добросусідства
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II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа-«криголам» «Пересядьте ті, хто…» (5 хв.)
Мета: створення доброзичливої, комфортної атмосфери для спільної роботи,
сприяння більш близькому знайомству, активізації уваги учасників тренінгу.
Тренер:
– Зараз необхідно пересісти (помінятися місцями) усім тим, хто має стверджувальну відповідь на мої питання. Наприклад, «пересядьте ті, хто народився навесні».
Питання:
– Хто сьогодні умивався?
– Хто любить своїх батьків?
– У кого більше двох дітей?
– Хто має кота?
– Хто має собаку?
– Хто любить своїх дітей?
– Хто навчається в 2-Б класі?
– У кого зараз веселий настрій?
Рефлексія
– Як почуваєтеся після вправи?
– Яке запитання було найнесподіванішим?
Вправа «Чарівна квітка» (10 хв.)
Мета: формування вміння взаємодії, вміння домовлятися й спільно виконувати
роботу, формування почуття співпереживання одне за одного.
Тренер:
– Як стало тепло й затишно в нас у класі від ваших усмішок. Але все ж чогось не
вистачає, давайте його трохи прикрасимо, щоб він став яскравішим і барвистішим.
Подивіться, у нас на підлозі лежать пелюстки квітів. Усі вони різного кольору. Давайте
зараз зберемо пелюстки й зробимо ось таку квітку (показую квіточку). Ви самі повинні
вирішити, хто буде збирати пелюстки, а хто клеїти. Ви можете зробити це разом, головне,
щоб пелюсток у квіточки було рівно сім і всі вони були різних кольорів. (Учасники пари
повинні домовитися, хто буде збирати пелюстки, а хто наклеїть їх на основу. Вправа
виконується під ліричну музику).
Рефлексія
– Яку квіточку хотіли зробити?
– Чи повторювали за іншими учасниками?
– Діти, чи дослухалися батьки до вашої думки?
Вправа «Загадай бажання» (10 хв.)
Мета: формування вміння слухати іншого, наблизити до внутрішніх потреб і бажань
дитини й дорослого, розвиток співпраці, визнання права дитини на вибір.
Тренер:
– Ну от наші квіточки готові, але ці квіточки не прості. Вони мають чарівну властивість – виконувати бажання. Кожна людина про щось мріє. Давайте зараз усі напишемо
на пелюстках квітів свої бажання. Тільки як бути, адже пелюсток усього 7 і кожен з вас
повинен загадати по 3 бажання, а що робити з останньою пелюсткою, хто буде писати
бажання на ній? (Відповіді батьків та дітей. Вправа виконується під ліричну музику).
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Рефлексія
– А зараз розкажіть, про що ви мрієте.
Тренер:
– Ось і добре, я думаю, ми багато дізналися одне про одного. Сподіваюся, що всі
ваші бажання рано чи пізно здійсняться. У вас чудові мрії!
Руханка «Атоми – молекули» (5 хв.)
Мета: сприяння психологічному та фізичному розвантаженню, активізація уваги,
створення позитивної, комфортної атмосфери для подальшої спільної роботи.
Тренер:
– Уявіть, що всі ви атоми. Пам'ятайте, що атоми постійно хаотично рухаються й
можуть об'єднуватися в молекули. Число атомів у молекулі може бути різним, а запорука
стійкості молекули – це тісна взаємодія, зв'язок і переплетення всіх атомів усередині її. За
моєю командою «Атоми» ви починаєте рухатися, а за командою, наприклад, «Молекули
по 3» ті атоми, що перебувають поруч, повинні швидко об'єднатися в одну молекулу з
трьох атомів. Давайте спробуємо!
Рефлексія
– Як ви себе почуваєте?
– Чи вдалося з'єднатися в одній молекулі з тими, з ким хотіли?
– Що було найскладнішим? Чому?
– Чи стало вам комфортніше в нашій групі?
– Які ще враження від цієї вправи?
Вправа «Дзеркало» (5 хв.)
Тренер:
– Кожна пара виконує завдання: почергово (протягом 2 хвилин) виконувати роль
дзеркала, точно відтворюючи всі рухи та міміку партнера. Можливі варіанти: займаємося
спортом, чистимо зуби, готуємо обід, танцюємо тощо.
Рефлексія
– Чи важко було виконувати рухи за партнером? Чому?
– Що відчували, коли обов'язково треба було повторювати рухи?
– Як вам хочеться вчинити в ситуації, коли ви змушені робити те, що вам не хочеться
або чого ви не можете?
Вправа «Кулачок» (5 хв.)
Мета: обговорити можливі стратегії поведінки в парній взаємодії; показати, що
підхід з позиції сили не завжди спонукає людей до змін.
Тренер:
– Кожна пара виконує завдання: дитина повинна сильно стиснути кулак (неначе там
щось дуже важливе або приємне!), завдання для батьків – за 1 хвилину розімкнути цей
кулак. Потім учасники міняються ролями. (Обов'язково попередити учасників про
правила безпеки).
Рефлексія
– Які почуття відчували, коли до вас застосовували силу?
– Які почуття відчували, коли ваш кулачок намагалися розкрити умовляннями,
ласкою?
– Чи вдалося вам розкрити кулачок партнера? Яким способом? Чому обрали саме
його?
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– Який стан людини нагадує стиснутий кулачок?
– Чого чекає людина, коли переживає горе, образи?
– Як ще можна допомогти людині пережити неприємності?
Перерва на каву (15 хв.)
Вправа «Герб сім'ї» (15 хв.)
Тренер:
– Дайте відповідь на питання: «Що таке герб і хто має герби?»
Учасникам пропонується спільно створити герб сім'ї. Для цього треба виконати
наведені нижче завдання (слід пам'ятати, що в цьому випадку художня досконалість не
головна):
· зобразити дві речі, що ви робите добре або які ви любите;
· зобразити місце, що є «ідеальним домом» (місцем відпочинку, затишку й душевного спокою);
· написати девіз сім'ї: слоган, прислів'я, слова.
Після завершення учасники за бажанням розповідають про свої герби.
Рефлексія
– Що ви відчували, коли малювали герб?
– Що ви відчували, коли розповідали про нього?
– Чи легко було виконувати цю вправу?
– Про що довелося замислитися?
– Для чого ми виконували цю вправу?
Ви тримаєте в руках могутні обереги, джерела життєвої сили ваших родин – ваші
герби. Візьміть їх додому, нехай вони стануть новою реліквією вашої міцної, дружної сім'ї.
Вправа «Розфарбуй любов'ю» (5 хв.)
Тренер:
– Для гарної взаємодії з людьми нам необхідна їхня любов і підтримка. Особливо
яскраво ці почуття ми відчуваємо у своїй родині. Та як показати людині, що ви її любите?
Як ви самі розумієте, що інша людина вас любить? Станьте, будь ласка, в пари. Тепер
простягніть руки вперед і уявіть, що вони покриті прекрасним кольором любові. Який
колір ви для себе виберете? Я пропоную вам зараз показати, як дуже ви любите одне
одного. Для цього ви «розфарбуєте» одне одного кольорами любові, ніжності, доброти,
ласки… я вам зараз покажу, як це можна зробити. (Тренер підходить до кількох учасників і
починає «розфарбовувати» – легкими коловими рухами рук проводити зверху вниз по
голові, плечах, руках… Каже кожному, який колір для нього/неї обрав).
(Вправа виконується під ліричну музику).
Заплющте очі й зробіть три глибоких вдихи і видихи… Приготуйте свої долоньки для
«розфарбовування»: потріть їх одна об одну. Відчуйте, як вони зігріваються. Подумайте
про те, як багато любові у вашому серці… Тепер простягніть руки вперед. Відчуйте, як вони
наповнилися енергією та теплом. Спрямуйте зі свого серця любов, нехай вона по руках
перетече в долоні, й наповніть їх… Відчуйте цю любов у своїх долонях… тепер ваші долоні
починають «фарбуватися» у колір любові, добра, ніжності… А зараз розплющте очі. Той з
вас двох, хто старший, першим починає «розфарбовувати» молодшого. Покладіть долоні
на голову вашого партнера. Передайте йому свої лагідні, ніжні думки… Уявіть собі, що ви
повністю покриваєте його обраним вами кольором любові й доброти. Почніть з голови й
поступово спускайтеся нижче… «Розфарбовуйте» вуха, щоки, потилицю… Через плечі
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опускайтеся по руках до долонь… Нарешті по ногах переходьте до колін і стоп… Назвіть
колір, яким ви «розфарбовували». Тепер поміняйтесь ролями.
Рефлексія
– Що ви відчували, коли «розфарбовували» вас?
– Що ви відчували, коли «розфарбовували» партнера?
– Чи вдалося побачити колір, у який вас «розфарбовували»?
– Які ніжні та лагідні думки ви посилали партнеру?
– Що було важко в цій вправі?
III. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Вправа «Клубочок» (5 хв.)
Мета: з'ясування вражень та емоційного стану учасників, створення позитивного
емоційного фону.
Тренер:
– Сьогодні мені було дуже приємно бачити всіх вас, давайте візьмемо клубочок і
кожен, у кого він виявиться в руках, розповість, що йому сподобалося й запам'яталося
найбільше на нашому тренінгу.
Я хочу подякувати вам усім. До побачення!
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Дабіжа Світлана Вікторівна,
м. Біла Церква, Київська область

Тема: ТУРБОТЛИВІ БАТЬКИ –
УСПІШНА ДИТИНА
Мета та завдання: поглибити знання батьків з питань виховання дітей, дати батькам
можливість поділитися своїм досвідом сімейного виховання; підвищити компетентність
батьків у питаннях дитячо-батьківських стосунків, залучати батьків до організації
навчально-виховного процесу, зацікавлюючи їх шкільним життям дітей; активізувати
комунікативну взаємодію в сім'ї, здатність батьків до аналізу своєї виховної діяльності та
об'єктивної оцінки її результатів.
Учасники: учитель, батьки
Тривалість: 90 хв.
Обладнання: магнітна дошка, стікери, магніти, комп'ютер, папір А3, маркери; плакати.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Слово вчителя:
– Учитися бути добрими батьками власним дітям ніколи не пізно й не соромно. Для того
щоб наші діти виростали в здоровому й безпечному середовищі у власній домівці та суспільстві, нам, дорослим, треба весь час розширювати свої знання й навички спілкування з дітьми.
Виховання дітей – важлива справа. Це складний процес, який час від часу наражається на ризик. Батьки повинні завжди пам'ятати про свою відповідальність за дитину.
Усі батьки хочуть, щоб їхні діти жили в сім'ї щасливо й мирно, були слухняними, відповідальними, розумними. «Щастя дається тільки обізнаним». Ці слова І. Буніна можна застосувати й до батьків. Любити дітей мало, потрібно знати їх, а цього необхідно вчитися. Сьогодні ми спробуємо хоча б трошки більше дізнатися про своїх дітей, навчитися розуміти їх.
Вправа на знайомство «Це моя дитина»
Учитель прикріплює до дошки ватман з намальованим сонцем та роздає батькам
підготовлені заздалегідь промінчики. Кожному учаснику на промінчику потрібно записати 5
позитивних тверджень про свою дитину. Потім учасники по черзі представляють свої
наробки, наприклад: «Моя дитина:
џ відповідальна;
џ гарна;
џ добра;
џ розумна;
џ чесна...»,
а наприкінці додають: «Я Оксана – мати цієї чудової дитини».
Після закінчення презентації всі промінці прикріплюють на ватман. «Сонце – символ тепла, доброти, світла. Ваші діти для кожного з вас – також певною мірою сонечко, сенс життя».
Вправа «Правила роботи в групі»
Учитель пропонує перелік правил поводження в групі:
џ активність;
џ добровільність;
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џ доброзичливість, взаємоповага;
џ говорити коротко, по черзі;
џ конфіденційність;
џ один говорить – усі слухають;
џ правило «вимкненого мобільника»;
џ правило піднятої руки;
џ щирість, відвертість.

Вправа «Мої очікування»
Педагог пропонує учасникам записати все, що вони хотіли б з'ясувати для себе під час
тренінгу, тобто відповісти на запитання: «Що ви очікуєте від цього заняття?»
Рухлива гра «Колода карт»
Учасники сидять у колі. Педагог пропонує помінятися місцями тим, хто:
џ вранці постійно цілує свою дитину;
џ жодного разу не сварив свою дитину;
џ любить дивитися комедії;
џ має старшу сестру;
џ має у своєму імені літеру «А»;
џ народився взимку;
џ сьогодні вранці пив каву.
Як бачимо із вправи, не всім нам вдається за браком часу поцілувати дитину, не всім
нам вдається з розумінням ставитися до своїх дітей, не сварити. Тож давайте спробуємо розібратися у чому ж причини непорозумінь між батьками й дітьми, як стати своїй дитині другом.
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Сенкан»
Тож давайте з'ясуємо, хто ж така для нас дитина. Я пропоную скласти сенкан на слово
«дитина». Ця вправа допоможе дізнатися про ваше ставлення до дітей.
Учитель пояснює, як складати сенкан:
1-й рядок – один іменник.
2-й рядок – два-три прикметники, що характеризують іменник.
3-й рядок – два-три дієслова чи опис дії.
4-й рядок – дієслова або фраза, яка передбачає особистісне ставлення до теми.
5-й рядок – синонім до іменника в першому рядку.
Наприклад:
Щастя.
Енергійна, щира.
Хвилює, радує.
Сенс життя.
Задоволення.
Міні-лекція «Три шляхи у вихованні»
– Батьки всього світу, виховуючи своїх дітей, можуть іти одним із трьох шляхів: влади,
поступливості або діалогу. Отже,
џ ВЛАДА
Цей шлях опирається на переконання дорослого, що батьки завжди краще знають і
мають рацію, демонструють дитині, хто головний. Дитина повинна підкорятися їхній волі,
найкраще без дискусії. Батьки найчастіше виступають у ролі контролера, екзекутора, судді,
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володаря, поліцейського, а іноді й ката. Такий образ батьків викликає в дитини почуття
страху, злості, гніву, жалю, несправедливості, кривди, приниження, сорому. У дитини
з'являється переконання, що батьки її не розуміють, можливо, не люблять.
У поведінці дитини може з'явитися опір, брехня, покора, агресія, ворожість, бунт або
лицемірство. Дитина може думати: «Ніхто не прислухається до моєї думки, а значить, мої
думки дурні та нічого не варті. Я ні на що не здатна, якщо мене треба постійно
контролювати, стежити за мною, перевіряти. Тільки батьки знають, що добре для мене».
Можливі наслідки для дитини – відсутність бажання змінюватися, залежність від
думки та оцінок інших, нездатність творчо мислити, самостійно вирішувати проблеми,
занижена самооцінка, відсутність віри у власні можливості.
Можливі наслідки для батьків – почуття безсилля, нездатності вплинути на
ситуацію, що посилюють незадоволення дитиною та собою як батьками.
џ ПОСТУПЛИВІСТЬ
На цьому шляху батьки заради «святого спокою» поступаються дитині, хоча це
суперечить їхнім відчуттям і потребам. Вони підкоряються волі дитини, щоб уникнути
конфронтації. Постать батьків поступлива, але наелектризована злістю, роздратуванням
щодо «самолюбивої, сповненої бажань і претензій» дитини.
Дитина почувається у виграші: «Я перемогла!» Це породжує змішані почуття: тріумф,
почуття провини, невпевненість – викликані відсутністю опору з боку дорослого. Вона може
думати: «Усі повинні мені підкорятися! Найважливіші мої почуття й потреби! Батьки все
зроблять заради мене, варто тільки бути впертою!» Свою волю дитина диктує за
допомогою крику, плачу, шантажу, тиску.
Можливі наслідки для дитини – відсутність почуття безпеки через своєрідну зміну
ролей – батьки виявляються «слабкими», а дитина – «сильною». У дитини може
розвинутися імпульсивний спосіб реагування, егоїзм, нездатність підпорядковуватися
авторитетові, суспільним та етичним нормам, а також працювати в колективі (виникають
проблеми в школі, з ровесниками).
Можливі наслідки для батьків – неприязнь до дитини, безсилля, незадоволення
собою як батьками, незадоволення з приводу постійних поступок дитині всупереч своїм
потребам та почуттям.
џ ДІАЛОГ
На шляху діалогу батьки передають дитині важливі для них цінності, враховуючи
почуття та потреби дитини, а в ситуації конфлікту шукають спільне рішення, яке б
задовольняло всіх зацікавлених. Батьки поважають почуття, потреби та думки дитини.
Допомагають дитині розкривати свої можливості, сприяють становленню її адекватної
самооцінки. Також батьки поважають свої потреби та почуття, можуть твердо сказати «ні»,
коли ситуація потребує цього. Тому дитина може бути задоволена сама собою, відчувати
повагу до власної думки та думки батьків (вчителів, інших людей), мати високе почуття
власної вартості та відповідальності за свої вчинки. Дитина може думати: «Я можу сама
приймати рішення, я можу бути відповідальною, я здатна багато на що і хочу спробувати
свої сили, а якщо в мене не вийде – спробую ще раз».
Можливі наслідки для дитини – бажання співпрацювати з батьками, їй подобається
бути з ними. У дитини розвивається впевненість у собі, повага до потреб і почуттів інших.
Можливі наслідки для батьків – задоволення собою як батьками, почуття
близькості, радість від перебування разом з дитиною, приязні стосунки з нею. Можливість
виразити своє незадоволення (гнів, розчарування, злість), не ображаючи дитину.
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Після того як вчитель дав коротку характеристику шляхам виховання, учасники розділяються на групи. Кожна група обирає собі стиль виховання й протягом 5 хвилин на аркуші
паперу зображує почуття дитини та можливі наслідки для неї при певному стилі виховання.
Рольова гра «Застосування трьох шляхів у вихованні»
Педагог об'єднує учасників у три групи, кожна з яких вибирає картку з надписом
«Влада», «Поступливість», «Діалог».
Відповідно до напису на картці кожна група повинна придумати проблемну ситуацію в
сім'ї та за допомогою рольової гри продемонструвати її.
Кожна група по черзі розігрує проблемну ситуацію в сім'ї, де батьки застосовують
певний виховний підхід: «Влада», «Поступливість», «Діалог».
Обговорення:
џ Як почувалися учасники в ролі дитини, батьків у кожному окремому випадку?
џ Як проявляють батьки свою любов до дитини в кожному з випадків?
џ Які важливі висновки ви для себе зробили, аналізуючи кожен з виховних підходів у сім'ї?
Вправа «Шість хустинок»
Слово вчителя:
– Звичайно, батьки інколи прагнуть попередити неприємності в житті дитини,
відгородити її від помилок, але в цьому випадку найбільшою помилкою батьків є
позбавлення дитини досвіду та здатності самостійно пізнавати життя.
Часто батьки й вихователі, роблячи зауваження малюкам у небезпечних для їхнього
життя ситуаціях, використовують не правільну тактику. Замість того щоб сказати дитині, що
потрібно зробити, батьки кажуть їй, чого робити не треба. У результаті дитина не отримує
потрібної інформації, а слова дорослого провокують їй робити навпаки. (Наприклад, що
буде робити дитина на слова: «Не підходь до телевізора!»). Звернення до дитини має бути
позитивним, тобто припускати відповідну дію, а не бездіяльність.
Запрошується один доброволець, який буде грати роль дитини. Потім розповідається
така історія (додаток 1).
Обговорення:
Рефлексія учасника, який грав роль дитини:
џ Що ви відчували, коли «батьки» сковували, обмежували вашу свободу?
џ Обмеження руху якій частині тіла ви відчули найбільш гостро?
џ Які почуття були у вас під час вправи?
џ Що хотілося розв'язати в першу чергу?
џ Що ви відчуваєте зараз?
Ось до якого стану ми доводимо свою дитину, маючи благородну мету виховання.
Дитині нестерпно чути такі слова від мами й тата, та й від інших людей.
Рефлексія учасників, які грали роль дорослих:
џ Що ви відчували, коли бачили обмежену дитину?
џ Що вам хотілося зробити?
џ Чи легко знайти слова, що дозволяють переформулювати заборони?
џ Які почуття ви відчуваєте зараз?
Методична порада. У разі браку часу використати альтернативну вправу «Аркуш».
– Візьміть чистий аркуш. Пригадайте всі неприємні слова, вчинки стосовно ваших
дітей, які зробили або сказали дітям протягом цього тижня. Пригадуючи ці неприємні
моменти, згинайте аркуш.
А тепер спробуйте подумки попросити вибачення в дитини за кожне неприємне слово
чи дію. І при цьому розігніть аркуш. Погляньте, ви розгорнули аркуш, але на ньому залишиКультура добросусідства
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лися лінії від згинів. Так і в душі кожної дитини на все життя залишаються ваші прикрі,
образливі слова. Не забувайте про це.
Вправа «Яблучко від яблуньки»
Часто ви запитуєте себе: «Чому моя дитина виросла такою неслухняною? Чому вона
стала такою байдужою до всього?» або говорите: «Постійно він потрапляє в неприємні
ситуації! Зовсім знахабнів, постійно грубіянить...» Чому так трапляється, невже
недогледіли?
У цій ситуації спрацьовує фактор «власного прикладу». Діти наслідують своїх батьків,
вони ніби віддзеркалюють їхню поведінку, манери спілкування, але головне – засвоюють
саме ті цінності, ті головні життєві принципи, які сповідують батьки. Тому помиляються ті
батьки, які впевнені, що дитина буде робити так, «як я кажу». Насправді, вона буде робити
так, «як я роблю». Тому батькам важливо бути послідовними в думках, переконаннях та діях.
Щоб розібратися в ситуації, краще пропоную вам написати на аркушах у формі яблука
справа – свої негативні риси характеру, поведінки, а зліва – свої негативні риси характеру,
поведінки, які ви помічаєте у своїй дитині.
Після того як батьки виконають завдання, вчитель прикріплює яблука на ватман, на
якому зображено яблуню.
– Чи важко було написати свої недоліки в характері?
– Чи побачили ви недоліки вашого характеру, які є й у вашої дитини?
Як говориться в народній приказці: «Яблучко від яблуньки недалеко падає». Тож,
перш ніж карати своїх дітей за їхні слова та вчинки, потрібно спочатку поглянути на свої
недоліки та почати виховання дитини з себе.
Вправа «Спілкування»
Батьки об'єднуються у 2 групи (день – ніч).
1 група – Що, на вашу думку, допомагає ефективному спілкуванню з дитиною?
2 група – Що, на вашу думку, заважає ефективному спілкуванню з дитиною?
Свої ідеї учасники схематично зображують на папері. Потім свої ідеї презентують, а
схеми приклеюються на дошку.
Слайд: ефективний діалог з дитиною залежить від 3 факторів:
– Що говорити.
– Як говорити.
– Коли говорити.
Слайд: Прийоми ефективного спілкування:
џ Відкласти справи заради розмови з дитиною.
џ Під час спілкування з дитиною не варто займатися іншою роботою. Дитина може
подумати, що вона для вас нецікава.
џ Розмова повинна відбуватись на рівні зросту дитини.
џ Потрібно демонструвати дитині, що ви її чуєте.
џ Мова вашого тіла повинна демонструвати, що ви уважно слухаєте дитину.
џ Підтримка дитини усмішкою, обіймами, поглядом під час розмови.
џ Тон вашої мови повинен бути довірливий.
џ Робіть паузи, дайте дитині подумати, помовчати, не вимагайте негайної відповіді.
Слайд: Не варто під час спілкування зі своєю дитиною:
џ Ігнорувати її.
џ Віддавати накази.
џ Погрожувати.
џ Читати мораль, повчати.
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џ Давати відразу готові рішення.
џ Критикувати, ображати.
џ Наводити свої здогадки.
џ Проводити розслідування. Залякувати під час бесіди.
џ Нагадувати минулі провини.
џ Наводити приклади інших дітей.
џ Вести монолог, а не діалог.
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Дабіжа Світлана Вікторівна,
м. Біла Церква, Київська область

Тема: НАСИЛЬСТВО – ЦЕ СМІТТЯ,
ЯКЕ ТРЕБА ВИНОСИТИ З ДОМУ

ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Вправа «Скринька знань»
– Наша зустріч завершується, тому давайте визначимо, чи збулися наші очікування.
Прошу вас на стікерах написати свої враження, чи справдилися ваші очікування, що
нового ви дізналися, й прикріпити свої стікери на скриньку знань.
Пам'ятайте, що дитина – це дзеркало життя своїх батьків. Як у краплі води відбивається сонце, так і в дітях відображається духовне багатство мами й тата. Робіть усе, щоб
дитинство й майбутнє ваших дітей було чудовим. Любові та взаєморозуміння вашим сім'ям.
До нових зустрічей!
Додаток
ТЕКСТ ДО ВПРАВИ «ШІСТЬ ХУСТИНОК»
Ти моя маленька дитина. Ми поспішаємо з тобою до дитячого садочка. А ти дуже
енергійна, допитлива, ставиш багато питань.
– Мамо, а що там таке, подивися! – кажеш ти.
– Немає часу, вічно спотикаєшся! Що ти крутиш головою! Перестань витріщатися! –
відповідаю я тобі. (Зав'язую очі хустинкою).
Ми біжимо далі, і я зустрічаю по дорозі свою подругу й швидко обмінююся з нею
останніми новинами. Ти уважно слухаєш, а потім кажеш:
– Мамо, а хто такий дядя Юра?
– Ти що втручаєшся в дорослі розмови? І взагалі, ти чого вуха розвісила, як не
соромно! Закрий свої вуха! (Зав'язую хусточкою вуха).
Я прощаюся з подругою, і ми з дитиною біжимо далі.
– Мам, а мене Марійка чекає в дитячому садку, яка...
– Відчепись! Постійно базікаєш, ніколи зараз, ми запізнюємося! Можеш ти помовчати!
Закрий рота! (Зав'язую хусточкою рот).
Дитина вже мовчить, але починає на ходу піднімати якусь гілочку. Я кричу:
– Що в тебе за руки, що ти їх весь час кудись сунеш, не можеш без цього! Викинь зараз
же! Прибери руки! (Зав'язую руки хустинкою).
Але тут дитина починає скакати, задирати ноги. Я із жахом кричу на неї:
– Ти де цього навчилася? Це що таке? Перестань дриґати ногами! Зупинися! (Зав'язую
хусточкою ноги).
Дитина починає хникати. Я кричу на неї:
– Чого ревеш?! Чого ти плачеш, я тебе питаю? Нічого ревіти! Ганьбиш мене! Я кому
сказала – перестань ревіти! Я тебе не люблю! (Зав'язую хустинкою серце).
Щоб зняти хустинки, треба зняти заборону й при цьому сказати, що робити можна.
Таким чином, суть заборони залишається. Наприклад: «Перестань витріщатися –
уважніше дивися під ноги». Вправа продовжується, поки не буде знята остання хустинка.
Культура добросусідства

Мета та завдання: поглибити знання батьків з питань виховання дітей, дати батькам
можливість поділитися своїм досвідом сімейного виховання; підвищувати компетентність
батьків у питаннях дитячо-батьківських стосунків, залучати батьків до організації
навчально-виховного процесу, зацікавлюючи їх шкільним життям дітей; активізувати
комунікативну взаємодію в сім'ї, здатність батьків до аналізу своєї виховної діяльності та
об'єктивної оцінки її результатів.
Учасники: батьки.
Тривалість: 90 хв.
Обладнання: магнітна дошка, стікери, магніти, комп'ютер, папір формату А3,
маркери; плакати, презентація «Насильство в сім'ї».
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Вправа «Ім'я – асоціація»
Правила спільної роботи. Перш ніж перейти до подальшої роботи, пропоную вам
прийняти певні правила, за якими будемо працювати протягом нашої зустрічі.
Обговорення правил роботи на тренінгу, наприклад:
џ активність;
џ взаємоповага;
џ говорити коротко, по черзі;
џ добровільність;
џ доброзичливість;
џ конфіденційність;
џ один говорить – всі слухають;
џ правило піднятої руки;
џ щирість, відвертість.
Вправа «Дерево очікувань»
Педагог пропонує учасникам записати все, що вони хотіли б з'ясувати для себе під
час тренінгу, тобто відповісти на запитання: що ви очікуєте від цього заняття?
Вступне слово вчителя
Сьогодні темою нашого тренінгу будуть насильство і жорстокість. А говорити про це
потрібно, адже ми дуже часто зустрічаємося з його проявами. Поглянемо на цю проблему з
психологічної точки зору, можливо, це допоможе нам стати добрішими і милосерднішими
одне до одного, навчимося боротися з насильством.
Проблеми сімейного насильства і насильства в підлітковому середовищі є зараз
одними з найактуальніших. Проблема насильства не нова, вона існувала завжди й існує у
всіх країнах світу. Насильство, за визначенням світової спільноти, не тільки робить людину
залежною, а й принижує її гідність, завдає шкоди психічному і фізичному здоров'ю, стає
серйозною перешкодою у подальшому житті.
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Мозковий штурм «Насильство моїми очима»
Розподіл учасників на групи «Пори року». Робота в групах. Учасникам пропонують
на аркушах паперу написати слова – асоціації до слова «насильство». Після цього кожна
група представляє своє бачення насильства.
Слайд 3. Насильство – це певні дії, що характеризуються такими ознаками:
џ здійснюються свідомо і спрямовані на досягнення певної мети;
џ завдають шкоду (фізичну, моральну, матеріальну тощо) іншій особі;
џ порушують права і свободи людини;
џ той, хто здійснює насилля, має значні переваги (фізичні, психологічні, адміністративні тощо), що робить неможливим ефективний захист жертви насилля.
Слайд 4. Насильство в сім'ї
Види насильства
ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО:
џ образа;
џ залякування;
џ шантаж;
џ погрози;
џ зневага;
џ надмірний контроль.
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џ невирішена житлова проблема;
џ алкоголізм та пияцтво серед членів сім'ї;
џ наявність наркоманів у сім'ї;
џ неповна сім'я;
џ вітчим або мачуха в сім'ї;
џ дитина-інвалід або з проблемами зі здоров'ям;
џ небажана дитина;
џ «важка» дитина;
џ зняття багатьох моральних заборон;
џ сімейні конфлікти;
џ самоствердження за рахунок слабких;
џ культ жорстокості, пропагований у суспільстві.

Слайд 10. Форми насилля
1. Залякування і погрози – навіювання страху криком, жестами, мімікою; погрози
фізичним покаранням, міліцією, спецшколою, богом; прояв насильства над тваринами;
загрози кинути дитину або відняти її, позбавити забезпечення та інше.
2. Ізоляція – постійний контроль за тим, що роблять жінка чи дитина, з ким дружать,
зустрічаються, розмовляють; заборона на спілкування з близькими людьми, відвідування видовищних заходів та інше.
3. Фізичне покарання – побиття, ляпаси, катування, тягання за волосся, щипання тощо.
4. Емоційне (психічне) насильство – не тільки залякування, погрози, ізоляція, а й
приниження почуття власної гідності і честі, словесні образи, грубість; навіювання думки,
що дитина – найгірша, а жінка – погана мати або дружина; приниження в присутності
інших людей; постійна критика на адресу дитини чи жінки та інше.
Слайд 11. Наслідки насилля
џ дитина вчиться насильства;
џ дитина стає тривожною; має низьку самооцінку;
џ дитина не впевнена, що її в сім''ї люблять.

ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО:
џ фізична шкода;
џ побої;
џ стусани;
џ ляпаси;
џ каліцтво;
џ смерть.

СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО:
џ використання дитини для задоволення сексуальних потреб;
џ примус до сексуальних відносин або статевого акту;
џ примус до спостереження за статевим актом.

Вправа «Молекули». Об'єднання в чотири групи.
Вправа «Стоп-кадр». Учасникам групи пропонують вибрати ситуації, коли може
відбуватися насилля (школа, родина, вулиця, однолітки) і зобразити пантомімою ту
форму насилля, яка найчастіше зустрічається в цій ситуації. Учасники інших груп
намагаються відгадати, про яку форму насилля йдеться.

ЕКОНОМІЧНЕ НАСИЛЬСТВО:
џ матеріальний тиск;
џ заборона працювати або навчатися;
џ позбавлення фінансової підтримки;
џ повний контроль над видатками.
.

Вправа «Дерево насилля»
На кожному столі є завдання (конкретний вид насилля). Далі учасники кожної із груп
малюють «Дерево насилля», в якому корені символізують його причини, стовбур – саму
проблему насилля. Гілки дерева – це конкретні форми, у яких здійснюється насилля щодо
дитини, а листя та плоди – це наслідки насилля, які проявляються в поведінці дитини.
Після закінчення виконання роботи всі групи презентують свої «дерева».
Підводяться підсумки за всіма видами насилля.
Слайд 9. Причини насилля
џ матеріальні труднощі;
џ наявність у сім'ї безробітного;
Культура добросусідства

Вправа «Коловорот емоцій»
Всі учасники об'єднаються у дві групи. Одна група сідає в коло на стільці спинами
одне до одного. Завдання іншої групи полягає в тому, що вони, ходячи навколо учасників
на стільцях, говорять їм приємні речі, компліменти, хвалять їх із кожним колом все
голосніше і голосніше. Потім групи міняються місцями. Тепер завдання однієї із груп
полягає в тому, що вони, ходячи навколо учасників на стільцях, говорять їм образливі
слова, принижують їх, зневажають або погрожують їм. Далі учасники обговорюють емоції,
які виникли у них при виконанні цієї вправи.
Вправа «Що ми можемо зробити»
Учасники поділяються на три групи. Перша група отримує «фундамент будинку», де
розкриває питання «Що я можу зробити для попередження та подолання проблеми
домашнього насильства?». Друга група отримує «стіни будинку», де обґрунтовує питання
Батьківські збори по-новому
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«Що може зробити суспільство для подолання цієї проблеми?». Третя група отримує «дах
будинку» і питання «Що може зробити держава?». Тим самим ми проговорюємо важливість
кожної з цих «цеглинок» для побудови будинку без проблем домашнього насильства.
Шляхи вирішення цієї проблеми на законодавчому рівні:
џ здійснювати профілактичну роботу з молоддю, сім'ями у напрямку формування
толерантної поведінки;
џ не бути байдужими до цієї проблеми;
џ об'єднати зусилля влади, сім'ї, школи у цьому напрямку;
џ не зловживати алкоголем;
џ проводити більше профілактичних акцій;
џ проявляти більше уваги і любові до дітей;
џ профілактична робота в ЗМІ і соціальних мережах.
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
џ Чи справдилися очікування?
џ Що вам дав тренінг?

Вправа«Передай імпульс по колу»
У багатьох країнах світу щорічно квітень проходить під знаком синьої стрічки (слайд
13) – такий міжнародний символ захисту дітей від насильства у всіх його проявах
(додаток 1).
Додаток 1
СИНЯ СТРІЧКА КВІТНЯ
Початок цій традиції поклала історія, що відбулася навесні 1989 року. Мешканка
Норфолка (США) Бонні Фіней довідалася про загибель свого чотирирічного онука
Майкла.
Раніше хлопчик перебував у лікарні з травмами, а потім був поміщений до фостерної
(приймальні) на три тижні. Коли після закінчення тритижневого терміну дитину
намагалися повернути рідній матері, Майкл плакав, кричав, що мама його не любить, і не
хотів повертатися. Бабуся за станом здоров'я не могла піклуватися про дитину і взяти
Майкла до себе, хоча розуміла, що йому не можна повертатися додому. Однак суд
вирішив, що кращим місцем для дитини буде її рідний дім. Бонні Фіней більше не бачила
свого онука. Незабаром її молодша онучка також потрапила до лікарні з переломом ноги
в чотирьох місцях, а на руках були опіки від сигарет. І тільки після цього почалися пошуки
зниклого Майкла. Виявилося, що хлопчик був убитий у будинку матері, поміщений до
шухляди від інструментів, а потім утоплений у болоті три місяці тому.
Те, що сталося, настільки сколихнуло Бонні Фіней, що вона вирішила присвятити
своє життя боротьбі з насильством над дітьми. Під час похорону онука вона прив'язала
синю стрічку до антени свого фургона, тим самим вона хотіла привернути увагу людей до
цієї проблеми. Незабаром її підтримали різні агентства, ділові кола, місцеві
співтовариства. Багато добровольців приєдналися до неї.
Чому синій колір? Бонні Фіней пояснює це тим, що вона не може забути синці на тілі
своїх онуків. Синій колір служить постійним нагадуванням про те, що необхідно боротися
з насильством і захищати дітей від насилля.
Учасники зустрічі стають у коло, у кожного з них у руках синя стрічка, за яку вони
разом тримаються на знак єдності в боротьбі проти насильства. Потиском по колу
передають «імпульс» та побажання одне одному.
Культура добросусідства
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Демчук Світлана Вікторівна,
м. Сєвєродонецьк, Луганська область

Тема: БУДЕМО ЗДОРОВІ!
Мета та завдання:
џ сформувати в батьків поняття здорового способу життя;
џ сприяти необхідності берегти власне здоров'я й здоров'я дітей;
џ розвивати вміння й навички працювати в групі;
џ створити макет буклету «Будемо здорові!».

Учасники: батьки учнів 6–7 класів, класний керівник, соціальний педагог.
Тривалість: 60–80 хв.
Обладнання: різнокольоровий папір, фломастери, ватман, маркери, стікери різного
кольору.
Підготовчий етап:
1) захід проводиться в кабінеті, де столи розставлені таким чином, щоб можна було
працювати малими групами;
2) обирається експертна група, куди входять класний керівник, соціальний педагог,
яка буде давати оцінку роботі в групах;
3) учасники отримають різнокольоровий папір, надалі це дасть можливість усіх
присутніх об'єднати в групи за кольором свого аркуша.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Вправа «Знайомство» (10 хв.)
Кожний учасник з отриманих перед початком заходу кольорових папірців формує
силует чоловічка, усередині якого пише свої сподівання та очікування від семінару (тренінгу). Потім по черзі всі представляються та зачитують написане, а чоловічків розміщують на
одному березі річки. Протягом майстер-класу необхідно буде виконувати завдання, активно
брати участь у роботі групи. І якщо всі завдання будуть виконані, а сподівання справдяться,
у кінці майстер-класу можна буде перемістити своїх чоловічків на другий берег річки.
Постановка мети й завдань тренінгу (3 хв.).
Вступне слово ведучого, оголошення мети, завдань та очікуваних результатів
майстер-класу.
– Дуже часто від учителів школи, із засобів масової інформації ми чуємо про те, що стан
здоров'я населення України викликає серйозне занепокоєння. Майже 90 % дітей та підлітків
мають певні відхилення здоров'я, понад 50 % молодих людей мають незадовільну фізичну
підготовку. Щороку зростає кількість юнаків та дівчат, що вживають наркотики, алкогольні
напої, палять. Це, звісно, сумна картина. Але сьогодні ми будемо говорити не про ці явища в
молодіжному середовищі, а навпаки – про те, що таке здоров'я і що ми, дорослі, можемо
зробити для того, щоб його зберегти. Дієвий результат у такій роботі можуть принести
заходи, спрямовані на оволодіння учнями навичок здорового способу життя. Це різноманітні
тренінги, конкурси соціальної реклами тощо. Тому сьогодні ми й проводимо майстер-клас
«Будемо здорові!». Результатом нашої спільної роботи стане макет бюлетеня «Будемо
здорові!», який згодом випустимо й розповсюдимо серед наших дітей.
Батьківські збори по-новому
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(Об'єднання учасників у групи. Кожний стіл відповідає певному кольору. Учасники
сідають за той стіл, колір якого відповідає кольору отриманого раніше аркуша).
Правила роботи групи (6 хв.)
Учасники самостійно визначають правила. Потім об'єднуються в групи й виробляють
загальні для своєї підгрупи правила з огляду на думку кожного:
џ бути активним;
џ бути позитивним;
џ бути пунктуальним;
џ говорити по черзі;
џ діяти за принципом «тут і зараз»;
џ забезпечувати конфіденційність;
џ користуватися «правилом руки».
џ слухати й чути кожного;
џ толерантно ставитись одне до одного;
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Інформаційне повідомлення про історію та види буклетів.
Вправа «Квітка» (5 хв.)
Робота проводиться в групах. Вправа проводиться для оформлення першої колонки
буклета.
Мета: кожна група має побудувати асоціативний рядок до слова «здоров'я», використовуючи іменники, прикметники, дієслова.
Результати записуються на пелюстках квітки, які кріпляться на макеті бюлетеня.
Виступ експертної групи.
Висновок
Здоров'я має різні складові, їх можна порівняти з пелюстками різнокольорової квітки.
А на підставі почутого можна виділити такі аспекти здоров'я:
џ активний рух;
џ збалансоване харчування;
џ заняття спортом;
џ творча активність;
џ повноцінне сімейне життя;
џ високоморальне ставлення до довкілля, людей, самих себе;
џ відмова від куріння, вживання алкоголю, наркотиків.
Вправа «Ти – мені, я – тобі» (5 хв.)
Вправа проводиться для оформлення другої колонки буклета.
Мета: кожна група має придумати 5 правил-порад, які допоможуть збереженню здоров'я.
Результати записуються на ватманах. По закінченні роботи групи обмінюються
ватманами та доповнюють власні наробітки.
Виступ експертної групи
Члени експертної групи роблять висновок з почутого та вибирають найкращі правилапоради, які заносяться на макет бюлетеня.
Вправа «Драбина успіху» (10 хв.)
Вправа проводиться для оформлення третьої колонки буклета.
Мета: кожна група має побудувати драбину успішної здорової людини, тобто
своєрідну модель здоров'я.
Культура добросусідства
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Драбина успішного здорового громадянина

Успішний здоровий громадянин

Результати записуються на ватманах, які по закінченні роботи презентуються й
заносяться на макет бюлетеня.
Виступ експертної групи.
Рухлива гра для зняття напруження (3 хв.)
Вправа «Рекламний проспект»
Робота в групах (7 хв.). Вправа проводиться для оформлення четвертої колонки
буклета.
Мета: придумати слогани про здоров'я. Відповіді необхідно записати на окремих
аркушах. Після закінчення роботи кожна група презентує свій результат роботи.
Виступ експертної групи.
Висновок. Останнім часом реклама відіграє не останню роль у формуванні навичок
здорового способу життя, тому слогани, які часто зустрічаються в щоденниках, на рекламних
проспектах, допомагають замислитися над необхідністю збереження власного здоров'я.
СЛОГАН (від англ. slogan) – рекламний лозунг у формі короткої фрази, що легко
запам'ятовується.
Приклади слоганів:
џ Життя – це якість, а не кількість.
џ Здоров'я в порядку – дякуй зарядці!
џ Сонце, повітря та вода – наші найкращі друзі!
џ У здоровому тілі – здоровий дух.
џ Люди, не чекайте, коли ваша кардіограма випрямиться...
џ Здоров'я актуальне завжди!
џ «Смак бажання»
џ «Солодкий знак якості»
џ «Ціни – мега, вибір – люкс»
џ «Природа знає, що насправді освіжає»
џ «Життя – це момент. Лови його»
Вправа «Паркан ідей» (10 хв.)
Вправа проводиться для оформлення п'ятої колонки буклета.
Мета: Необхідно придумати, який матеріал ще варто помістити на бюлетені. Відповіді
заносяться на ватман і потім презентуються.
Батьківські збори по-новому
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Дмитерко Альона В'ячеславівна
у співпраці з Данилейко С. І. і Темрякович Н. Б.,
смт Чаплинка, Херсонська область

Виступ експертної групи
Члени експертної групи роблять висновок з почутого та вибирають найкращі
повідомлення, які заносяться на макет бюлетеня.
III. РЕФЛЕКСІЯ ВІД УЧАСНИКІВ
Вправа «Перейти річку» – підведення підсумків (5 хв.).
Мета: провести загальну оцінку семінару-тренінгу. Ведучий пропонує кожному
учаснику висловити свої враження від роботи на майстер-класі.
Якщо сподівання справдилися, свого чоловічка можна перемістити на другий берег
річки, якщо – ні, залишити на місці.
Заключне слово організаторів майстер-класу.

Тема: ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
Сім'я – перше джерело, з якого починається
велика ріка почуттів і переконань.
В. О. Сухомлинський
Якщо ви володієте світлом знань,
дайте іншим запалити від нього свої світильники.
Т. Фулпер

Додаток 1
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
ОСНОВНІ ПРАВИЛА СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ СЛОГАНІВ
1. Девіз повинен бути витонченим, лаконічним (не більш 6–10 слів), оригінальним і
легким для запам'ятовування. Він має відповідати позиціонуванню марки і включати в себе
її назву.
2. Необхідно враховувати цільову аудиторію та її основні особливості (звички, спільні
інтереси, стиль ведення розмови).
3. Використовуйте дружні слова, добрі обіцянки, створюйте ілюзію близькості і
контакту зі споживачами. Прикладом може бути слоган Johnson & Johnson: «Ми дбаємо про
вас і ваше здоров'я».
4. Люди більш сприйнятливі до всього позитивного. Тому пам'ятайте, що в слогані не
місце поблажливому, зарозумілому або зневажливому тону. Він не повинен бути
вульгарним або неетичним. Також у ньому не повинно бути і заперечень.
5. Слоган повинен справляти незабутнє враження на потенційних клієнтів. Однак, щоб
зацікавити їх, він має бути оригінальним. На жаль, текст багатьох девізів практично
ідентичний. Щоб уникнути шаблонності, фахівці радять відмовитися від заяложених слів і
словосполучень. До таких можна віднести слова блаженство, мрія, якість, відчуття,
насолода, рішення, ідея. Не варто вживати і такі прикметники, як унікальний, істинний,
правильний, ексклюзивний, вірний, бездоганний. Якщо без них важко уявити концепцію
певного слогана, то використовувати їх варто лише в оригінальному обрамленні.

Мета та завдання: ознайомити батьків із причинами можливих конфліктів між
дітьми й батьками; виявити позитивний досвід сімейного виховання; обговорити
проблеми виховання із зверненням до джерел педагогіки та психології; розвивати
навички активного слухання, розуміння внутрішнього світу дитини, підтримки, співчуття.
Учасники: класний керівник, психолог, батьки, вчителі.
Тривалість: 120 хв.
Обладнання: виставка літератури «Родинне виховання»; вислови видатних людей;
презентація-супровід; роздатковий матеріал (стікери, аркуші для автопортретів,
порівняльні таблиці, кольоровий папір для «Сузір'я сім'ї», зірочки); плакат «Очікування та
їхнє справдження» – «Два береги»; ватмани із зображенням пір року для поділу на групи;
відео для емоційного налаштування; мовний кодекс для батьків; пам'ятки для батьків;
матеріли психолого-педагогічних досліджень; презентація «Це голос кожного з нас»;
відеоролики: «Батьки – діти», «Особистий приклад», «Бережіть дітей».
https://drive.google.com/drive/folders/0ByaJhwwt9ZXzRlIyNHhqN1BkUmc
Підготовчий етап
1. Підготовка учнями запрошень на збори для батьків.
2. Підбір педагогічних ситуацій для обговорення з батьками.
3. Підготовка питань до гри «Обмеження й дозволи».
5. Підбір матеріалів для роботи в групах.
6. Створення ролика «Це голос кожного з нас».
7. Підбір відеоролика «Особистий приклад», «Бережіть дітей».
8. Створення презентації-супроводу.
9. Підбір необхідних атрибутів та роздаткових матеріалів.
10. За тиждень роздати запрошення батькам у вигляді листівки з темою батьківських зборів.
11. Провести психолого-педагогічні дослідження учнів класу (малюнкове діагностування дітей «Мої батьки»).
12. Узагальнити результати діагностування.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Емоційне налаштування на роботу.
Звучить мелодія (https://www.youtube.com/watch?v=PMLNvtZ-CSw).
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Привітання
Слово вчителя:
– Доброго дня, дорогі наші батьки! Сьогодні ми разом з вами зібралися на сімейну
раду, бо саме нашу школу ви обрали для своєї дитини, саме нам довірили бути
частинкою вашої сім'ї. Готуючись до зустрічі, я намагалася запросити якомога більше
членів нашої родини. Перш за все це ви, шановні мами й тати. Це – поважні бабусі й
дідусі. Це – представники адміністрації школи, вчителі.
Оголошення теми, завдань зборів
Вчитель:
– Лейтмотивом нашої зустрічі ми обрали слова В. О. Сухомлинського: «Сім'я –
перше джерело, з якого починається велика ріка почуттів і переконань». У своїй роботі
будемо керуватися правилом: «Якщо ви володієте світлом знань, дайте іншим запалити
від нього свої світильники». Форма проведення нашого заходу – сімейна рада з елементами тренінгу. Моїм помічником сьогодні буде психолог нашої школи _________.
Саме разом з нею ми провели досить об'ємну підготовку до зборів, щоб якомога краще
розкрити тему й спробувати з'ясувати, як дії дорослих впливають на формування
мікроклімату в сім'ях наших вихованців і що з цим робити. Тому зараз я звертаюся до
_________. з проханням пояснити особливість наших зборів.
Психолог:
– Сьогодні ми проведемо нашу зустріч з елементами тренінгу. Тренінг – це навчання
досвідом. Це чудова форма для налагодження спілкування, профілактики конфліктів, які
виникають між батьками та дітьми. Ви – люди, у яких різна освіта, різний характер, різні погляди на життя, різні долі, але є одне, що об'єднує вас, – це ваші діти, які можуть стати горем
чи радістю. Як і що треба зробити, щоб ваша дитина стала для вас щастям, щоб колись
можна було сказати собі: «Життя склалось»? Тож на цьому тренінгу ми розглянемо актуальну проблему: вплив існуючих методів виховання в сім'ї на розвиток особистості дитини.
Вправа «Знайомство» (5 хв.)
Мета: познайомити учасників між собою, створити умови для ефективної співпраці.
Психолог:
– Отже, сьогодні ми оголосили День сім'ї. А сім'я – це перш за все близькі люди. Тож
зараз ми з вами спробуємо стати хоча б трішки ближчими одне одному. А допоможе нам
проста вправа. Пропоную привітати одне одного словами: «Добрий день, мене звуть… на
наше свято я приніс…» Назва предмета повинна починатися з 1-ї літери вашого імені.
Наприклад, «Добрий день, мене звуть Неля, на наше свято я принесла нитки», «Добрий
день, мене звуть Світлана, на наше свято я принесла скатертину».
Вправа «Правила роботи» (5 хв.)
Мета: показати необхідність вироблення й дотримання певних правил, за якими відбувається взаємодія людей у групі; ухвалити правила для продуктивної роботи під час тренінгу.
Вчитель: Перш ніж перейти до подальшої роботи, пропоную вам ухвалити певні
правила, за якими ми будемо працювати протягом нашої зустрічі. Практика проведення
тренінгу показує, що найбільш корисними в роботі груп є такі правила:
· активність;
· право промовчати;
· бути відвертим;
· бути позитивним;
· право піднесеної руки;
· правило «тут» і «тепер»;
· толерантність до думки іншого;
· слухати й чути.
– Чи згодні ви з цими правилами? То жприймаємо їх.
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Вправа «Очікування» (10 хв.)
Мета: сформулювати завдання тренінгу, налаштувати учасників на роботу під час тренінгу.
Психолог:
– Кожен з вас, почувши тему тренінгу, поспілкувавшись з іншими батьками, можливо,
має певні питання, які хотів би вирішити під час роботи. Кожен з вас щось очікує від цієї
зустрічі. Що ж саме? Ви отримаєте стікери жовтого кольору, на яких зможете записати
свої очікування та побажання від цього тренінгу. Потім зачитуєте та прикріплюєте на
«Берег очікувань».
А я прочитаю вам мої очікування: «Я дуже хочу, щоб ви були активними й отримали
сьогодні корисну інформацію для роздумів».
Вчитель:
– Моє найбільше бажання, щоб у кожного присутнього на наших зборах хоч трішечки
посвітлішало в душі і щоб це світло кожен доніс до рідної домівки. Нехай воно зробить
ваше сімейне вогнище ще теплішим, ще яскравішим.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Автопортрет» (5 хв.)
– А для початку пропоную вам створити свій незвичайний портрет. Гарантую, що
такими ви себе ще ніколи не зображали.
1. Намалювати чоловічка (себе) з таких 10 фігур:
трикутники, квадрати, кола.

2. Порахувати, скільки у вас кожної з фігур
3. Записати кількість кожного виду фігур.
4. Визначити результат.

,

,

.

– розум;
– практичність;
– любов.
– У мене вийшов ось такий чоловічок. А що вийшло у вас? Якщо ви намалювали
чоловічка, де використали 6 трикутників, то розум керує вашими діями на 60 %, 1 квадрат –
практичності 10 %, а 3 кола – то 30 відсотків любові. А зараз надамо слово психологу:
«Нелю Броніславівно, скажіть, будь ласка, чи буде мати значення така ситуація, що
склалася у нас, для виховання дітей?»
– Звичайно. Чим ми наповнені самі, те й проектуємо на своїх ближніх. Виховуючи,
будемо виховуватися самі, адже справжнє виховання дитини – у вихованні самих себе.
Як не вистачає чогось батькам, так і дітям недостатньо вашої уваги. Є такі мудрі слова:
«Те, з чим прийшли в цей світ, – подарунок від Бога, те, з чим ми підемо з цього світу, –
наш подарунок Богові».
Кожна дитина приходить на Землю зі своєю місією. Що ж робимо ми? Ми від самого
народження починаємо давати установки: ти повинен, ти невмійко, подивись на старшу
сестру (брата), ось я у твої роки…
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Ми починаємо примушувати дитину робити те, що їй не властиво, ми даємо дитині
свої установки – і ламаємо її, вона губиться й уже не може реалізуватись.
Гра «Зв'язана дитина» (5 хв.)
Зараз пропоную вам провести гру «Зв'язана дитина».
(Викликаю одного з батьків для демонстрації – це «дитина»).
– Ми кажемо дитині: «Не бігай, не стрибай, не впади…» Ми зв'язуємо їй ноги
(Викликаному батьку зв'язуємо стрічкою ноги).
– Не чіпай те, не чіпай інше… Ми зв'язуємо їй руки. (Зв'язуємо руки).
– Не слухай цього, це не для тебе… (Затикаємо вуха).
– Не кричи, не розмовляй так голосно… (Зв'язуємо рота).
– Не дивись цей фільм… (Зав'язуємо очі).
– Давайте запитаємо нашу «дитину», як вона себе почуває. (Учасник висловлює свій
стан та враження).
– Так, дозволяти дитині все не можна, але й забороняти без причини теж не треба.
Те, що забороняється, повинне стати законом. Що треба забороняти:
1. Те, що може завдати шкоди здоров'ю дитини чи оточенню. (Не бігай з ножицями).
2. Те, що може призвести до псування майна, у яке вкладено працю людей. (Не псуй
стіл, парту).
3. Те, що не відповідає моральним нормам. (Перш ніж взяти чуже, запитай дозволу).
Вправа «Мозковий штурм» – методи виховання (5 хв.)
Мета: з'ясувати, наскільки ви обізнанані в арсеналі заборон та дозволів.
– Отже, продовжіть, будь ласка, висловлювання: «Я забороняю…», «Я дозволяю…»,
«Моїй дитині завжди можна…», «Якщо я втомилася, то…»
(Кожен по черзі повідомляє принципово важливі для нього моменти виховання
власної дитини).
Вправа «Обмеження і дозволи» (10 хв.)
Мета: проаналізувати обмеження й дозволи в родині.
Інструкція:
· Заповніть таблицю «Заборони – заохочення», записавши:
1) Що вам забороняли ваші батьки й чим вони вас заохочували;
2) Що ви забороняєте своїм дітям і чим заохочуєте.
· Порівняйте. Підкресліть пункти, які збігаються. Які ви зробили висновки?
.

Рольова гра « Зверни увагу» (10 хв.)
Мета: звернути увагу на внутрішній світ дитини, проаналізувати, як впливають
«непорозуміння» батьків на емоційний стан дітей.
Відеоролик «Особистий приклад»
(https://www.youtube.com/watch?v=W4c-OW1zIuE)
Вчитель:
– Для участі в цій грі запрошуються троє бажаючих. Один виконує роль батька,
другий – роль матері, третій – роль дитини. Вони отримують завдання програти ситуацію:
«Батько затримався на роботі й прийшов додому пізніше, ніж звичайно. Він забув, що
планували провести вечір разом із сім'єю в басейні. Мати починає з'ясовувати стосунки в
присутності дитини».
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Потім учасники обговорюють, як вони почувалися, виконуючи ролі. Учаснику, який
виконував роль дитини, дається можливість виразити свої почуття й звернутися до
«батьків». Своїми враженнями діляться спостерігачі.
Вчитель:
– Дайте дитині зрозуміти, що, якщо ви переживаєте стрес, до неї це не має жодного
стосунку. Розкажіть членам вашої сім'ї, що робити, коли хтось перебуває у поганому
настрої. Діти, які ростуть у сім'ї, де панує негатив, природно, будуть вірити (й думати), що
вони винні у всьому. А саме, коли один із членів сім'ї кричить, маленька дитина ще не у
стані зрозуміти, на що спрямований цей крик і в чому його істинна причина. Замість того
щоб пов'язати цей крик зі стресовою ситуацією на роботі чи певним біохімічним
дисбалансом у головному мозку дорослого, дитина починає сприймати себе «поганою»
людиною й буде діяти так, як буде зумовлено її почуттями.
Вправа «Моя сім'я» (10 хв.)
Мета: усвідомлення, аналіз взаємин та можливість зміни сформованих сімейних
стереотипів.
Батькам роздають по 10 зірочок.
Інструкція
Вчитель:
– Візьміть зірочки й впишіть у них імена та статус усіх членів вашої сім'ї. Покладіть
зірочку з вашим ім'ям посередині, потім розташуйте довкола неї зірочки із вписаними
туди іменами членів сім'ї в міру близькості з ними. Проведіть лінії від себе до них. Зверху
від лінії напишіть те, що вас пов'язує, знизу – те, що відштовхує, гальмує процес
взаєморозуміння. Чи хотіли б ви змінити свої стосунки? Як? Тепер зверніть увагу на
кружечки «Я» і «Дитина». Що ви написали над тією лінією, яка вас з'єднує?
Оголошення результатів дослідження
Вчитель:
– Напередодні ми разом із психологом провели психолого-педагогічні дослідження
учнів класу. Зараз я прошу нашого психолога повідомити результати цих досліджень.
(Психолог зачитує результати та висновки досліджень).
Рефлексія (10 хв.)
Робота в групах. Вправа «Слова, що ранять, та слова, що лікують»
Психолог:
– Зараз пропонуємо вам попрацювати в групах. А об'єднатись у групи нам допоможуть пори року. Називаємо їх по черзі. Об'єднуємось у відповідні групи. (Подаються
ватмани із зображенням пір року).
– А чи завжди ми розуміємо своїх дітей? Чи завжди ми до них справедливі, уважні,
лагідні, стримані? Болісно ріжуть вуха фрази:
– Про що ти тільки думаєш...
– Скільки разів треба повторювати...
І група
– Усі діти як діти, а ти...
– Ну на кого ти схожий?..
– Ти така, як твій батько (або мати)...
ІІ група
– Я тисячу разів казав тобі, що...
– Невже тобі важко запам'ятати, що...
– Ти стаєш...
ІІІ група
– Відчепись, ніколи мені...

}
}
}
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– Чому Олена (Настя, Ліля тощо) така, а ти...
– На тебе ніколи не можна сподіватись…
ІV група
– Ти не можеш навіть…
– Перед вами лежать аркуші паперу. Замість поданих фраз запишіть на них висловлювання, що рекомендуються й бажані у спілкуванні з дитиною. Якщо виявляться бажані
слова, яких у нас немає, ми обов'язково додамо їх до наших «золотих правил».

}

Презентація роботи груп
Рекомендації психолога.
При спілкуванні з дітьми бажано вживати такі висловлювання:
– З тобою мені так легко...
– Я нікому так не вірю, як тобі...
– Порадь мені, будь ласка...
– У мене немає нікого ближчого за тебе...
– Я б ніколи не зуміла так добре зробити, як ти...
– Ти в мене найрозумніша...
– Ти в мене найрозумніший (красивий тощо).
– Як добре, що в мене є ти.
– Ти в мене молодець.
– Я тебе дуже люблю.
– Як ти добре це зробив, навчи й мене.
– Дякую тобі, я тобі дуже вдячна.
– Якби не ти, я б ніколи з цим не справився.
Висновок
– Постарайтесь використовувати перераховані бажані висловлювання якнайчастіше.
Бажано зауважити, що велике значення у вихованні дітей має заохочення: словом,
поглядом, жестом, дією. Учасникам пропонується закінчити речення: «Я хочу сказати
своїй дитині…» (про необхідність дисциплінованості, співчутливості, толерантності тощо).
– Шановні батьки, готуючись до нашої зустрічі, я поцікавилась у діток, а чи хотіли б
вони звернутися до вас із своїми проханнями з приводу виховання. І ось що у нас вийшло.
Прислухайтесь, будь ласка.
Презентація «Це голос кожного з нас» (4 хв.)
Рефлексія (10 хв.)
III. ПІДСУМКИ
Вправа «Перейди річку»
Мета: отримати від кожного учасника коротку інформацію про враження від
проведеного тренінгу.
Психолог:
– Чи справдились мої очікування? Чи вдалося перейти бурхливу річку почуттів?
Знайти відповіді на ці запитання нам допоможе така вправа:
– Ви отримали стікери двох кольорів, на яких потрібно записати свої враження від
сьогоднішньої зустрічі та відповісти на запитання: чи справдились ваші очікування,
побажання? Якщо очікування справдились, то писати потрібно на зелених стікерах, а,
якщо залишилися сумніви, то – на жовтих. Зелені стікери прикріпляємо на «Берег
справджених надій», а жовті залишаємо на «Березі очікувань».
Культура добросусідства
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Вчитель роздає конверти з пам'ятками та дитячими малюнками, результатами
досліджень і бажає взаєморозуміння та поваги у стосунках з дітьми.
Заключне слово (4 хв.)
Вчитель:
– Наша зустріч підійшла до завершення. Сподіваюся, що вона була для вас
корисною, викликала роздуми, а також бажання будувати по-новому взаємостосунки у
своїй сім'ї. Переважній більшості присутніх вдалося перейти на світлий берег
«Справджених надій». Але дехто не зміг знайти відповіді на всі свої запитання й
залишився на «Березі очікувань». Тому і я залишаюся з вами на цьому березі, щоб разом
шукати місточки через бурхливу річку негараздів.
Пам'ятайте, батьки! Вашу дитину виховує кожна хвилина життя, кожний куточок землі,
кожен ваш крок, слово, справа, з якими її особистість стикається ніби випадково, мимохідь.
В. Бєлінський сказав: «Перша умова розумної батьківської любові – володіти повною
довірою дітей, і щасливі діти, коли для них відкриті батьківські обійми, у які завжди готові
прийняти їх і правих, і винуватих і в які вони можуть кинутися без страху й сумніву».
Я бажаю, щоб ваші обійми були завжди відкриті для ваших дітей.
Інсценування казки «Зоряна родина» (вчитель і психолог)
Колись давно, багато століть тому, не було такої кількості зірок на небі, як зараз. У
ясну ніч можна було побачити тільки одну зірочку, сяйво якої було то яскравим, то
тьмяним. Одного разу Місяць запитав Зірочку:
– Зірочко, чому твоє світло таке різне: то таке яскраве, що вказує дорогу навіть уночі,
то тьмяне й непримітне?
Зірочка довго мовчала, а потім, зітхнувши, відповіла:
– Світло моє стає тьмяним тоді, коли мені самотньо. Тому що поруч зі мною немає
жодної зірочки, схожої на мене. А так хочеться бачити й чути когось поруч із собою!
– А якими ночами твоє світло стає яскравим? – запитав Місяць.
– Моє світло стає яскравим тоді, коли я бачу, що поспішають мандрівники. Мені
завжди цікаво було дізнатися, що їх кличе в дорогу, куди вони так поспішають.
– Ти відкрила таємницю цих мандрівників? – запитав Місяць.
– Так, – відповіла Зірочка. – Одного разу я побачила мандрівника, який був уже
довгий час у дорозі. Він виглядав знесиленим і дуже втомленим, кожен крок давався йому
важко, але очі...
– Якими ж були його очі? – зацікавлено спитав Місяць.
– Вони світилися в темряві, сяяли від щастя й радості. Я запитала його: «Чому ти
радієш?» І він відповів: «Замерзаючи в снігах, голодуючи без шматка хліба, задихаючись
від спеки, я йшов уперед, долаючи всі перешкоди, тому що знав: удома на мене чекають
тепло й затишок, турбота й сердечність моєї сім'ї – дружини, дітей, онуків. Заради їхніх
щасливих очей я готовий здійснити навіть неможливе.
Зірочка притихла, а потім продовжила:
– Ось із тієї пори я й намагаюся дарувати якомога більше світла тим мандрівникам,
які несуть щастя у свій дім, у свою сім'ю.
В аудиторії гасне світло. Учитель запалює свічечку й звертається до присутніх:
– Я нічого вас не вчу. Я тільки тримаю ліхтар, щоб вам було краще видно, а чи
захочете ви побачити – ваша справа...
Відеоролик «Бережіть дітей» (4 хв.)
https://www.youtube.com/watch?v=qS6nIEKkODM
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Тема: ВИРОБЛЕННЯ НАВИЧОК
БЕЗКОНФЛІКТНОГО СПІЛКУВАННЯ
Мета та завдання: дізнатися більше про причини, структуру та динаміку конфлікту,
визначити стратегію поведінки в конфліктній ситуації, змоделювати конфліктну ситуацію
й поміркувати над оптимальним шляхом її вирішення, а також відпрацювати навички
безконфліктного спілкування через використання техніки «Я – висловлювання».
Учасники: батьки, класний керівник.
Тривалість: 60–80 хв.
Обладнання: стікери, ручки, аркуші паперу, дошка, плакат «Наші очікування»,
маркери.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Вправа на знайомство «Вітаю вас»
Мета: познайомити учасників, сприяти згуртованості групи та створенню
комфортної атмосфери для успішної роботи.
Пропоную підвестися тим людям, які вважають, що це стосується їх:
· встаньте ті, хто має доньку;
· встаньте ті, хто має сина;
· встаньте ті, хто прийшов сьогодні на нашу зустріч із гарним настроєм і хоче отрима-

ти безліч позитивних вражень і корисних порад.
Привітайте одне одного оплесками.
«Правила роботи в групі»
Вправа «Наші очікування»
На сьогоднішній день питання конфліктності дуже актуальне, тому, на мою думку,
важливо навчитися правильно вирішувати конфліктні ситуації.
Батькам пропонується написати, що вони очікують від тренінгу, й наклеїти свої
очікування на плакат, на якому зображено «Берег надій» і «Берег здійснених сподівань».
Між берегами – море і «Корабель», розташований ближче до «Берега надій».
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Я і конфлікт»
Педагог:
– Зараз ви попрацюєте в парах. У кожній парі я пропоную згадати й обговорити три
конфліктні ситуації:
1 – конфлікт, ініціатором якого були ви;
2 – конфлікт, який теж трапився з вами, але ініціатором були інші люди;
3 – конфлікт, який ви спостерігали.
Після того як кожен з вас поділиться конфліктними ситуаціями, обговоріть у парах
причини цих конфліктів. Зафіксуйте їх на аркушах паперу.
Культура добросусідства
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Мозковий штурм «Причини конфліктів»
Педагог:
– Тепер запишемо всі ті причини, які ви називали у своїх групах, по черзі з кожної
пари. Якщо така причина вже звучала, то ви називаєте якусь іншу.
Усі причини умовно ми можемо об'єднати в 3 групи:
· ресурси;
· статус;
· правила.
Інструменти для аналізу конфліктів (міні-лекція)
Педагог:
– Попередня вправа дає нам можливість рухатись далі й поговорити про те, які
інструменти ми маємо для того, щоб аналізувати й допомагати вирішувати конфлікти.
Схема «Айсберг»
Коли виникає конфлікт, то що ми з вами спостерігаємо? Так, зміна поведінки, агресія,
негативні прояви... Тобто ми бачимо тільки те, що на поверхні, але всього іншого ми не
бачимо. Це схоже на айсберг, основна частина якого міститься під водою й недоступна
для спостереження.
Позиції, вимоги
(ЩО люди кажуть,
чого вони хочуть)

Інтереси, потреби,
відчуття (ЧОМУ
люди хочуть того,
про що заявляють)

Позиції – це те, що люди говорять, чого вони хочуть. Зазвичай це одна з можливостей задоволення своїх інтересів та основних потреб.
Інтереси – це причини, за яких люди говорять, чого хочуть. Це те, що люди відчувають, що їм потрібно. Найкращий спосіб з'ясувати інтереси людей – запитати їх, чому вони
хочуть те, що вони хочуть.
Основні потреби – потреба бути коханим, відчувати себе в безпеці, відчувати, що
контролюєш своє життя. Ці потреби є в усіх.
Підсумок педагога. Ключ до успіху – перевести дискусію від позицій потреб та
інтересів сторін. Запитати учасників: ЧОМУ?
Трикутник «3 П»
Поведінка

Почуття

Причини

Ось і ця схема, так само як айсберг, демонструє нам, що дуже часто ми просто не
заглиблюємося в причини конфлікту, не дізнаємося про емоції тієї людини, яка перебуває
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в конфлікті. Ми не ставимо питання, чому вона зробила саме те й саме так, а робимо
упереджені висновки, дивлячись на поведінкові прояви, і – розбурхуємо конфлікт. Дуже
важливий момент на початковій стадії конфлікту – це з'ясувати можливі причини, те, з чим
вони пов'язані, – ресурси, статус, порушення правил чи певних вимог.
Наступний важливий крок – висловити власні емоції й почуття щодо цієї ситуації і
вислухати опонента, з'ясувати його емоційний стан, для того щоб визначити, у якому
напрямку розвивається суперечка.
Адже конфлікт і його вирішення можуть бути конструктивними. Ось тут і відбувається
трансформація конфлікту.
Інструмент «Піраміда ненависті»
6
5
4
3
2
1
Цей інструмент більше підходить для аналізу групових конфліктів. І аналіз стадії, на
якій відбувається конфлікт, дасть можливість продумати шляхи його трансформації.
· 1 стадія – байдужість, бездіяльність – невизнання своїх привілеїв;
· 2 стадія – непрямі упередження (чутки, стереотипи);
· 3 стадія – дії, пов'язані з упередженнями (ярлики, клички);
· 4 стадія – акти дискримінації;
· 5 стадія – дії насильства (бунти, вандалізм, масові заворушення);
· 6 стадія – дії, які загрожують життю (тероризм, убивства).
Залежно від того, на якій стадії перебуває груповий конфлікт, потрібно використовувати різні способи вирішення конфлікту, але увагу слід звернути на те, що на ранній стадії
конфлікт швидше буде вичерпано.
Практичне завдання
Розглянути нижчеподані конфлікти, визначити їхніх учасників і записати їхні позиції,
інтереси й основні потреби.
Ситуація 1. Батьки висловили невдоволення класному керівнику своїх дітей щодо
їхнього пізнього повернення додому. Класний керівник провів батьківські збори і пояснив,
що діти затримаються після уроків для прибирання класу, тому що технічний персонал у
школі вимагає окремої матеріальної винагороди за прибирання закріплених класних
кабінетів. Тоді деякі батьки запропонували оплачувати послуги техперсоналу, проте
менш забезпечені не погодилися. Зараз клас не прибирається, класний керівник хоче
відмовитися від класного керівництва, а батьки не можуть дійти згоди.
Ситуація 2. Подруга Людмили Світлана запрошує друзів до себе, щоб подивитися
фільм у ту ніч, коли святкується Хеллоуїн. Фільм починається опівночі. Люда дуже хоче
бути разом із друзями, але її батьки не хочуть, щоб вона так пізно виходила з дому. Вони
бояться, що з нею щось трапиться.
Відбувається обговорення ситуацій у загальному колі.
Батьківські збори по-новому
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Робота в групах «Вироблення навичок безконфліктного спілкування»
Вправа «Я – висловлювання»
Для того щоб конфліктних ситуацій виникало менше, потрібно навчитися правильного безконфліктного спілкування. Для цього треба використовувати техніку «Я –
висловлювання».
ФОРМУЛА «Я –ТВЕРДЖЕННЯ»
Я почуваюся (назва почуття).
Коли (безособовий опис ситуації).
Чи не можна було б наступного разу… (бажані зміни в поведінці/ситуації).
Практичне завдання
Батьки об'єднуються в 4 групи за порами року й працюють над завданням.
Завдання. Спробуйте скласти та записати «Я – ТВЕРДЖЕННЯ» для нижченаведених ситуацій.
Ситуація 1. Твій чоловік постійно розкидає речі по кімнаті, а тобі доводиться прибирати за ним. Тобі хотілося б, щоб твій чоловік став охайнішим і сам прибирав за собою.
Ситуація 2. Твій знайомий має звичку постійно тебе штовхати, коли до тебе
звертається. Тобі набридло, до того ж у тебе болить плече.
Вправа «“ТАК” означає “НІ”»
Мета: навчити говорити «ні» або висловлювати свою точку зору, свою думку в
допустимій формі, без образ і злоби.
Інструкція: Вправа проводиться в загальному колі.
Нерідко люди при спілкуванні одне з одним не вміють дотримуватися правил
конструктивного ведення діалогу.
На прохання ведучого кожен пише на листочку (або просто придумує) спірне
твердження. Наприклад: «Усі діти – нестерпні», «Літні люди – мудрі й спокійні», «Усі
вчителі цінують і поважають своїх учнів», «Батьки ніколи не розуміють своїх дітей».
Після цього в міру готовності учасник вимовляє (зачитує) свою фразу. Решта дають
відповідь у такій формі:
– спочатку потрібно обов'язково погодитися з тим, що було сказано;
– продовжити розмову, висловлюючи свою згоду або незгоду з тим, що було сказано.
Приклади першої фрази: «Так, однак...», «Так, і все ж...», «Так, і якщо...». При
виконанні цієї вправи учасники мають можливість потренуватися в умінні конструктивно
вести діалог. Таке вміння буває дуже корисне при спілкуванні з людьми, що перебувають
у стані гніву, агресії, роздратування, образи.
III. ПІДСУМКИ
Педагог пропонує кожному учаснику, чиї очікування здійснилися, перемістити
кораблик з «Берега надій» на «Берег здійснених сподівань». Записати на «чоловічках»
відповідь на запитання: що нового, важливого ви дізналися сьогодні? Які висновки
зробили для себе? Потім усі учасники по колу зачитують записи й після цього
прикріплюють їх на «Берег реалізованих сподівань».
Дякую всім за увагу й бажаю вам конструктивного спілкування.
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с. Колінківці, Хотинський район, Чернівецька область

Тема: БЕЗПЕЧНИЙ ІНТЕРНЕТ
Мета: познайомити батьків з небезпеками, які можуть чекати на дітей при
користуванні Інтернетом, показати також переваги Інтернету та як можна контролювати
користування Інтернетом дітьми. Познайомити батьків з правилами спілкування в
Інтернеті, з небезпечними кібертехнологіями, з якими можуть зустрітися їхні діти,
працюючи в Інтернеті. Створити колаж на тему «Безпека дітей в Інтернеті».
I. ВСТУП
Безперечно, сьогодні, у цифрову епоху, бути батьками складніше, ніж будь-коли
раніше. Це пов'язано з тим, що ми, батьки, не маємо такого досвіду користування
Інтернетом та цифровими пристроями, як наші діти.
Сьогодні Інтернет дає нам та нашим дітям величезні можливості для розвитку та
вдосконалення, спілкування та освіти. І наше завдання як батьків зробити використання
цього ресурсу якомога безпечнішим та кориснішим для наших дітей.
Саме тому сьогоднішнє наше заняття ми присвятимо темі «Безпечний Інтернет».
Спробуємо дослідити позитивні й негативні наслідки Інтернету, сформулювати та
засвоїти правила безпечної роботи в Інтернеті.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Знайомство»
Учасники отримують вирізаного з картону чоловічка та такого ж кольору бейджик. На
бейджику записують своє ім'я, на чоловічку – очікування від тренінгу. Бейджик
прикріпляють до одягу. По черзі кожен учасник представляється та озвучує свої
очікування. Після того як усі висловляться, чоловічки прикріпляються до «острова». У
формі островів символічно зображені логотипи різних соціальних мереж, популярних
пошукових систем та сайтів.
Учасники прикріплюють чоловічків до того «острова», який найчастіше відвідують,
який найбільше подобається, пояснюючи свій вибір.
Прийняття правил групи
Учасники висловлюють свої думки щодо правил роботи в групі на тренінгу, усі
варіанти записуються на ватмані й приймаються шляхом голосування.
Вправа «Плюс чи мінус»
Питання для дискусії:
– Інтернет це зло чи благо?
– Це допомога чи перешкода?
– Це спілкування чи самотність?
– Свобода чи рабство?
Підлітки – максималісти, дорослі люди не мислять категоріями «біле – чорне», вони
знають, що існує «сіре».
Завдання: працюючи в групах методом «мозковового штурму», записуємо всі
позитивні (або негативні) фактори, пов'язані з користуванням Інтернетом. Об'єднання в
групи відбувається за допомогою м'ячика. Кидаючи його одне одному в хаотичному
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порядку, учасники промовляють: «плюс», «мінус», визначаючи таким чином, у якій групі
працюватиме учасник – описувати негативні чи позитивні фактори.
Після п'ятихвилинної роботи в групах представники кожної з груп знайомлять усіх із
своїми напрацюваннями. Після представлення результатів, учасники аналізують усі фактори й визначають ті, які є абсолютно протилежними (наприклад: + багато друзів; – самотність).
Амбівалентні фактори поєднують червоними лініями чи нитками, прикріпленими скотчем.
Лінії (чи нитки) – це альтернатива, місточки, по яких дорослі повинні перевести дітей,
щоб Інтернет став другом, а не ворогом. Завжди є діти, які надто піддаються чужому
впливу, схильні до психологічної залежності чи до ризикованої поведінки. Ці ниточки – це
вектори руху в роботі з такими дітьми, це можливість змінити полюси їхніх взаємин з
мережею від негативу до позитиву.
Інформаційний блок (міні-лекція)
Чимало небезпек, крім залежності, чекає на дитину в Інтернеті. Зазначимо
найболючіші, на які варто спрямувати увагу батьків.
Перегляд відео: В Україні помирають діти через гру в соціальних мережах.
Обговорення відео.
Вправа. Гра «Хто більше?»
Яку інтернет-термінологію ви знаєте?
џ По черзі (через одного) батьки діляться на дві групи:
з одного боку «Фейсбук», а «Істаграм» – з другого.
џ Кожній з команд видається маркер та лист формату А4.
џ Тренер пропонує командам написати за 3 хвилини якомога більше інтернет-термінів, тобто все, що пов'язано з Інтернетом. Але назви сайтів писати не можна.
Наприклад: спам, комунікації, вірус, друзі, сайт, пошта тощо.
џ Далі кожна з команд називає одне слово по черзі. Якщо в іншій команді воно є, обидві групи закреслюють слово.
џ Перемагає та, у якої найбільша кількість незакреслених слів.
Знайомство з новою інтернет-термінологією:
Булінг – у перекладі з англійської означає цькування, залякування.
Булінг можна вважати різновидом насильства, тому існує декілька різновидів
булінгу. Це:
- булінг у школі;
- булінг на робті;
- булінг в армії («дідівщина»);
- кібербулінг (насильство в інформаційному просторі).
Звісно, прояви булінгу можна спостерігати й в інших більш-менш організованих
колективах.
Трол
́ інг (від англ. trolling) – розміщення в Інтернеті (на форумах, у групах новин
Usenet, у вікі-проектах тощо) провокаційних повідомлень з метою викликати конфлікти
між учасниками, образи, війну редагувань, марнослів'я тощо.
Тролінг є грубим порушенням мережевого етикету (нетикету).
В інтернет-термінології «троль» – це людина, яка розміщує брутальні або
провокаційні повідомлення в Інтернеті, наприклад у дискусійних форумах, перешкоджає
обговоренню або ображає його учасників. Слово «тролінг» може характеризувати одне
конкретне повідомлення або розміщення таких повідомлень загалом. Поняття «тролінг»
також використовується, щоб описати діяльність тролів узагалі.
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Найхарактернішою рисою тролінгу є те, що його постійна кінцева мета – привернути
увагу до власної персони. Троль хоче відчувати свою значущість і популярність, справити
незабутнє враження і для цього використовує будь-які засоби. Існує думка, що це люди,
які страждають комплексом меншовартості, розчаровані чи стомлені повсякденною
рутиною. Але слід пам'ятати, що, крім цілком суб'єктивних проявів, тролінг взято на
озброєння бійцями інформаційних воєн. У цьому випадку мета застосування тролінгу –
це, зокрема, відвернення уваги від гострих тем і переведення конструктивного
обговорення в перепалку, а також один із методів нападу шляхом агресивного вкидання
наклепу, компромату, чуток тощо.
У наш час серйозної відповідальності за тролінг як явище нема. Єдине, чим можна
боротися з інтернет-тролями, – ігнорування або ж введення на інтернет-ресурсі певних
обмежень на ІР-адресу комп'ютера.
Фішинг – вид шахрайства, метою якого є «виманювання» персональних даних будьякими способами.
Кібергрумінг – входження в довіру дитини з метою використання її із сексуальною
метою.
Саме через це є небезпечним знайомство й анонімність в Інтернеті.
Вправа ФОРУМ-ТЕАТР «Небезпека в Інтернеті»
Мета: усвідомити проблему і сформувати ставлення людини до негативного явища,
здобути навички пошуку шляхів для вирішення проблеми з використанням власного
досвіду та досвіду інших людей, примусити людину задуматися над тим, які пастки її
підстерігають у мережі Інтернет, покращити навики поведінки в типових ситуаціях.
Метод: метод гри, обговорення в колі.
Опис вправи:
Педагог перед початком вистави знайомить учасників із проблемою, яку
висвітлюватиме вистава, відбирає на добровільній основі учасників спектаклю та роздає
їм заздалегідь заготовлені слова.
Далі розігруються міні-уявлення з 2–4 мізансценами (може бути й одна), де яскраво
показані реальні небезпечні ситуації, у які можна потрапити в Інтернет. У фінальній частині
мізансцена уривається «стоп-кадром» і глядачам пропонується залагодити ситуацію так,
щоб надалі не відбулося негативу або навіть трагедії.
Шляхом інтерактивного опитування аудиторії педагог з'ясовує рівень усвідомлення
групою учасників проблеми та її наслідків для людини; за необхідності структурує кілька
проблем, проговорюючи їх. З'ясовується, хто саме потерпає в змальованій ситуації, а хто
свідомо чи ні стає пригноблювачем.
Учасники спектаклю форум-театру програють ролі, тим самим намагаючись змінити
існуючий стан справ, навчаючись при цьому навичок поведінки в стресових ситуаціях, а
так само умінь ухвалювати правильні рішення в складних життєвих ситуаціях.
Таким чином, учасники тренінгів залучаються до спектаклю, їм дається можливість
виступити як у ролі спостерігачів, так і акторів.
Сценарій «Небезпека в Інтернеті»
Дві подруги: Оля й Катя
Катя:
– Олю, ти не уявляєш собі, як мені пощастило. Я тільки що стала мільйонером!!!
Оля:
– Як? Що ти таке вигадала?
Батьківські збори по-новому
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Катя:
– Та ні, це не вигадки. Ось дивись. Це повідомлення я щойно отримала на свою
електронну пошту.
Оля (читає): «Доброго дня, маємо честь привітати Вас із перемогою у щорічній
Британській лотереї на честь королеви Єлизавети. Ви отримали 1 000 000 євро. Для того
щоб отримати винагороду, надішліть нам тільки свої паспортні дані, ідентифікаційний код
та повну домашню адресу. Покваптеся, у Вас є три доби на відповідь. В іншому разі Ваш
приз переходить наступному учаснику. З повагою. Джон Сміт».
Оля (здивовано):
– Оце так!.. А як ти дізналася про цю лотерею і що треба було зробити для участі?
Катя (усміхаючись):
– Та нічого, це фортуна. Мабуть, моя електронна адреса якось потрапила до розіграшу, чи ще щось. Та це не головне. Зараз треба не гаяти часу й терміново відправити
необхідні дані. Але є одна проблема: у мене ще немає паспорта. Що ж робити?
Оля:
– Я знаю вихід. Давай надішлемо паспортні дані твоєї матусі, організатори лотереї
все одно не знають твоє ім'я.
Катя (радісно):
– Олю, ти геній!
Звучить «СТОП».
Педагог обговорює з глядачами проблему, пропонує уявити, що може трапитися
далі та чи можливо змінити сцену так, щоб Катя не потрапила в скрутну ситуацію. За
бажанням глядачі «переграють» сцену, змінюючи її на краще.
Вправа. Створення колажу
Мета: виявити, наскільки актуальна тема безпеки дітей в Інтернеті.
Метод: індивідуальна робота, обговорення в групі.
Опис вправи: Учасникам пропонують зробити колаж на тему: «Безпека дітей в
Інтернеті», де вказати основні правила безпеки в Інтернеті.
Використовуючи ці рекомендації, ви маєте модливість максимально захистити
дитину від негативного впливу всесвітньої мережі Інтернет. Але пам'ятайте: Інтернет – це
не тільки осередок розпусти та жорстокості, а й найбагатша у світі бібліотека знань,
розваг, спілкування та інших корисних речей. Ви повинні навчити свою дитину правильно
користуватися цим невичерпним джерелом інформації.
Та найголовніше – дитина повинна розуміти, що ви не позбавляєте її вільного
доступу до комп'ютера, а насамперед оберігаєте. Дитина повинна вам довіряти.
Вправа. «Кошик: ідеї для батьків»
Роздати роздруковані ідеї, які допоможуть організувати безпечне використання
Інтернету в родині.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
– Домовтесь про правила використання цифрових пристроїв у Вашій родині.
Наприклад, не пізніше ніж за годину перед сном вимикати всі цифрові пристрої. Це
корисно тому, що «блакитне світло» екрана пригнічує секрецію гормону мелатоніну
(відомого як «гормон сну»), тому людина гірше засинає.
Культура добросусідства
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ЯКИЙ ЦИФРОВИЙ СЛІД ВИ ЗАЛИШАЄТЕ?
– Цифровий слід ваших дітей може початися, перш ніж вони почнуть ходити, і він
може йти за ними все життя. Дитина тільки народилась, а рідні та близькі вже виставили
фото новонародженого в соціальній мережі. Інформація, яка розміщується про дітей чи
дітьми в Інтернеті, як правило, надовго залишається доступною для будь-кого у світі. Це
може загрожувати безпеці, приватному життю, гідності дитини або по-іншому робити її
вразливою на всіх етапах життя.
– Уявіть, що ваш цифровий слід (згадка про вас у всіх документах чи фото) почався в
ранньому дитинстві, тоді який би вигляд мали результати пошуку вашого імені сьогодні?
– Оптимальний час користування Інтернетом залежить від пристрою, який
використовує дитина. Для дошкільнят не рекомендовано використання цифрових пристроїв
узагалі (особливо до 2 років), а для старшокласників – до 2 годин на день загалом.
– Встановіть на цифровий пристрій антивірусні програми й налаштування безпеки.
Сьогодні практично всі мобільні оператори й провайдери пропонують функцію
безпечного Інтернету для ваших дітей. Але пам'ятайте: важливим чинником є підтримка
довірливих відносин з дитиною, обговорення досвіду використання Інтернету, проблем
та можливостей, з якими вона зустрічається під час користування всесвітньою мережею.
Покарання не вчать дитину цінностей або норм поведінки, а можуть лише збільшити
ймовірність таємного проступку. Обговоріть з дитиною, чому ви встановлюєте таку
програму й для чого.
– Цікавтеся тим, що робить дитина онлайн, що їй подобається дивитися. Установіть
собі ті ігри, у які грає ваша дитина, продивіться саме ті сайти чи канали в YouTub.
Запитуйте, що він/вона сьогодні дізнались нового, що сьогодні обговорюється в Інтернеті
тощо.
– Розробіть власні правила приватності родини та домовтеся не розміщувати
особисту інформацію в Інтернеті (домашню адресу, телефон, дату народження, особисті
фотографії та фотографії свого будинку тощо).
ІНТЕРНЕТ ТАКИЙ, ЯКИМ МИ ЙОГО СТВОРЮЄМО!
– Ви та ваша дитина відіграєте важливу роль у розвитку Інтернету. Обмінюючись
інформацією, спілкуючись з іншими, залишаючи коментарі, ви творите Інтернет, що
зростає кожну хвилину. Інтернет такий, яким ми створюємо його щодня: він стає кращим і
доброзичливішим настільки, наскільки кожний з нас є ввічливим та позитивним онлайн.
– Навчіться самі й навчіть дитину критично ставитися до інформації, знайденої в
мережі. Не все, що опубліковано в Інтернеті, може бути правдою. Не всі люди в житті
можуть бути такими, якими показують себе в мережі.
– Покажіть дитині можливості Інтернету для цілеспрямованого розвитку: разом
вивчайте мову, дивіться картини відомих художників, слухайте класичну музику тощо.
ЯК І ДЕ ОТРИМАТИ ПІДТРИМКУ ТА ДОПОМОГУ?
– Такі міжнародні організації, як ООН, ЮНІСЕФ, Рада Європи, зазначають, що
існуючі права людини та основні свободи рівною мірою стосуються як до офлайн, так і до
онлайн-простору. Ніхто не повинен бути об'єктом незаконного втручання в забезпечення
прав людини та основних свобод під час перебування в Інтернеті.
– Національна дитяча «гаряча лінія» організації «Ла Страда – Україна» щодо
захисту прав дітей, безпеки дітей в Інтернеті, насильства щодо дітей і всіх питань,
пов'язаних з дітьми, тел. 0 800 500 225 або короткий номер 772. Дзвінки зі стаціонарних
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телефонів у межах України та з мобільних телефонів усіх українських операторів
безкоштовні.
– У разі виявлення інтернет-шахрайства, дитячої порнографії тощо у всесвітній
мережі ви особисто можете звернутися до кіберполіції за посиланням:
https: //www.cybercrime.gov.ua/feedback5-ua
– Надавайте дитині відповідно до віку конкретну інформацію про те, що є
незаконним в Інтернеті і де можна отримати допомогу.
Відповіді на найпоширеніші запитання щодо прав людини в онлайн-середовищі,
дозволену та заборонену поведінку й контент в Інтернеті, відповідальність за порушення
в мережі, механізми захисту порушених прав онлайн ви можете дізнатися на сайті
проекту «Права людини та Інтернет» за посиланням:
http: //hr-online.org.ua/ua/faq/zagalni pitannya
– Якщо ви батьки підлітка, не кричіть та не карайте його за пошук інформації в
Інтернеті на сексуальну тему. Відверто поговоріть з ним про ті питання, які його цікавлять.
Ще сайт проекту благодійного фонду «Здоров'я жінки та планування сім'ї» може
допомогти вам підготуватися до розмови з вашою дитиною про статевий розвиток та
сексуальність:
http: //www.reprohealth.inFo/uk/for/teenagers/growing/physiology
Телефон всеукраїнської інформаційної лінії – 0 800 50 27 57.
ПРО ЛЮБОВ ДО ДІТЕЙ ТА ІНТЕРНЕТ
– Не варто сердитися на дитину за те, чого самі не дотримуєтеся! Звідки ж їй брати
приклад для наслідування?
– Ви можете чути про шкоду Інтернету й залежності від нього. Але часто дитина
занурюється у світ комп'ютерних ігор і віртуальний простір тільки тому, що їй не вистачає
батьківської уваги та любові. Тому варто завжди пильнувати свій спосіб життя, ставлення до
дитини та стосунки з дитиною. Більше говорити з дитиною про всі її відчуття протягом дня.
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Якщо очікування здійснилися, то учасники переміщують своїх чоловічків (з першої
вправи) на материк, якщо частково – в океан, якщо не збулися, то залишають на
відправній точці – на острові.
Бажаю, щоб усі ми відвідували ці острови тільки з екскурсіями, а не оселялися там
назавжди.

193

Женирет В. Д. ПРАВА ЛЮДИНИ

Женирет Валентина Дмитрівна,
с. Колінківці, Хотинський район, Чернівецька область

Тема: ПРАВА ЛЮДИНИ
Мета та завдання: підвищити рівень поінформованості батьків про права дитини;
сприяти розумінню особливостей прав дитини як цінностей, які захищаються
міжнародним та вітчизняним правом;
– визначити розуміння учасниками поняття «щаслива дитина», надати інформацію
про міжнародне та національне законодавство;
– з'ясувати думку учасників щодо доцільності інформації для дітей та дорослих про
права дитини;
– сприяти зміні фокуса точки зору учасників на проблему порушення прав дитини;
наочно продемонструвати соціальні й емоційні зв'язки, що забезпечують необхідні умови
для виживання й розвитку дитини.
Учасники: батьки, класний керівник.
Тривалість: 90 хв.
Обладнання: папір, аркуш альбому для фліпчарту, маркери, дошка, інформаційні
матеріали для педагога; сім аркушів самоклейного паперу (або сім смужок паперу, що
кріпляться шпильками для шиття), на кожному з яких великими буквами (так, щоб можна було прочитати із зали) написано одне з таких слів: «ДІВЧИНКА», «РОДИНА», «ДІМ», «ОСВІТА», «ЛЮБОВ», «ПРАВА», «НАДІЯ»; 7 різнобарвних товстих вовняних ниток (1,5 м), ножиці
(для вправи «Які умови необхідні для захисту прав дитини?»), Права дитини в мультфільмах
https://www.youtube.com/watch?v=nyJ5qwOoWbA&list=PLB5401BDACBDEF6D0&index=1
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Привітання. Знайомство. Добрий день, дорогі батьки! Дякую вам, що знайшли час
для зустрічі з нами.
Вправа «20-й рік у моєму житті»
Пропоную кожному вибрати монету, звернути увагу на рік її випуску й пригадати, які
важливі для вас події відбувалися протягом цього року, чим запам'ятався він.
Вправа «Правила тренінгу»
Вправа «Наші очікування»
Сьогодні ми з вами поговоримо про права дитини. Батькам пропонується написати,
що вони очікують від заняття, і записати це на маленьких зелених аркушах, вирізаних у
формі листя. Після цього учасники по колу зачитують свої записи й прикріплюють їх на
плакат «Наші очікування» із зображенням дерева.
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Щаслива дитина»
Педагог говорить: «Усі ми прагнемо, щоб наші діти були щасливими. А що таке бути
щасливим?» Педагог пропонує учасникам подумати та продовжити речення: «Щаслива
дитина – це…» (кожен учасник говорить продовження цього речення).
Методичні поради – до уваги педагога!
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Підсумовуючи вправу, педагогу важливо зосередити увагу на тому, що щаслива
дитина – та, яка має можливість задовольняти свої потреби, зокрема в їжі, теплі, житлі,
захопленнях, вільному та цікавому спілкуванні, здійсненні мрій тощо. Щаслива дитина,
крім того, має можливість насолоджуватись опікою батьків.
Можливість дитині реалізувати свої потреби дають права, гарантовані міжнародним
та національним законодавством.
Права дитини – система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та
цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість
дитини (за міжнародно-правовими актами неповнолітньою визнається «кожна людська
істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, що застосовується до цієї особи,
вона не досягає повноліття раніше»). (Матеріал з Вікіпедії).
Вправа «Навіщо дитині знати свої права?»
Педагог за допомогою мозкового штурму записує думки учасників стосовно питання
«Навіщо дитині знати свої права?»
Методичні поради – до уваги педагога!
Педагог підводить учасників до того, що знати права дитині потрібно для уникнення
ситуації їхнього порушення, можливості захисту, відновлення порушених прав, поваги
прав інших людей, щоб мати високий рівень правової культури. Таким чином, права
потрібні дитині для того, щоб бути щасливою, щоб жити й дорослішати.
Вправа «Які умови необхідні для захисту прав дитини?»
Вправа починається зі вступного слова педагога: «Народжується дитина. Щоб вона
стала дорослою, слід оточити її любов'ю, піклуванням. Дитина – людська істота й до
досягнення 18-річного віку – дитина».
Для сприяння зміні фокуса точки зору учасників на проблему порушення прав дитини та
щоб наочно продемонструвати соціальні й емоційні зв'язки, що забезпечують необхідні умови
для виживання та розвитку дитини, педагог пропонує випробувати методику «Нитки». Перед
початком випробування методики педагог просить групу сісти півколом, щоб створити своєрідний амфітеатр. Потім із числа учасників тренер вибирає сім осіб, які одержують картки зі
словами. Учасники майбутньої дії стають спиною до аудиторії – «глядача» – та прикріплюють
свої картки на груди так, щоб до визначеного часу «глядачі» їхній надпис прочитати не могли. У
центр півкола викликається учасник, який одержав картку зі словом «ДИТИНА». Потім тренер
починає розповідати історію, запрошуючи у визначених моментах увійти в коло дії по черзі
інших з вибраних ним шести учасників. Кожний із них один із кінців кольорової нитки, запропонованої тренером, затискає в руці, а інший кінець віддає «ДИТИНІ». Таким чином, поступово
«ДИТИНА» опиняється в колі, з'єднана з кожним з інших учасників дії кольоровою ниткою.
Педагог:
– Зараз я розповім вам історію, складену на основі фактів, що мали місце в дійсності.
Отже, жила-була дівчинка. Вона росла дуже щасливою дитиною. У неї були мама й батько,
бабуся й дідусь і навіть старший брат. У дівчинки була РОДИНА. (Педагог виводить
учасника, якому була віддана картка «РОДИНА», і з'єднує його ниткою з «ДИТИНОЮ»).
Усі члени родини дівчинку дуже любили та піклувались про неї, вона знала тоді, що таке
справжня ЛЮБОВ. (Виводиться учасник із карткою «ЛЮБОВ». Протягується друга ниточка).
Родина дівчинки була досить забезпеченою й жила у великому та світлому будинку.
(Виходить учасник із карткою «ДІМ», протягується ниточка).
Дівчинка училась у школі-гімназії, одній із найкращих у їхньому місті, вона здобувала
ОСВІТУ. (Вихід наступного учасника з карткою «ОСВІТА», протягується ниточка).
Культура добросусідства
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Таким чином дотримувалися ПРАВА маленької людини. (Вихід учасника з карткою
«ПРАВА», протягується ниточка).
Дівчинка з НАДІЄЮ дивилась у майбутнє. (Вихід учасника з карткою «НАДІЯ»,
протягується ниточка).
Але так уже сталося, що майже в один рік батько та старший брат дівчинки загинули
в автокатастрофі. Мама, не справившись із таким горем, почала сильно пити, а бабуся й
дідусь не перенесли лиха – вмерли одне за одним. Так у дівчинки не стало РОДИНИ.
(Педагог входить у коло й перерізає ножицями ниточку «ДИТИНА» – «РОДИНА»).
А разом з рідними пішла й ЛЮБОВ (педагог розрізає нитку «ДИТИНА» – «ЛЮБОВ»).
У дівчинки не стало й ДОМУ (педагог ріже нитку «ДИТИНА» – «ДІМ»), тому що мама
продала його за борги. Дівчинка разом з мамою опинилась на вулиці. Вона перестала
ходити до школи (педагог обриває нитку «ДИТИНА» – «ОСВІТА»). Права дівчинки не
дотримувались, тому що з нею поруч не було дорослих, які би про неї піклувались
(педагог розрізає нитку «ДИТИНА» – «ПРАВА»). Лише світле проміннячко НАДІЇ ледь
жевріло в її душі (єдина нитка, що залишається нерозрізаною).
Час спливав, і одного разу небайдужі люди привели дівчинку в сімейний дитячий
будинок. Тепер вона вважає, що їй дуже поталанило. З нею поруч з'явилися чоловік і
жінка, яких вона вже називає мамою й батьком, у неї є брати та сестри (педагог зв'язує
нитку «ДИТИНА» – «РОДИНА»). Дівчинка відчуває, що її люблять (педагог зав'язує нитку
«ДИТИНА» – «РОДИНА»). У неї знову з'явився ДІМ, де вона почуває себе затишно й
комфортно (педагог зв'язує нитку «ДИТИНА» – «ДІМ»). Дівчинка знову почала ВЧИТИСЬ
(педагог зв'язує нитку «ДИТИНА – «ОСВІТА»). Дівчинка знову змогла сказати: «Я –
людина, нехай поки маленька, але я маю ПРАВА (педагог зв'язує нитку «ДИТИНА» –
«ПРАВА»). Як добре, що є добрі люди, і як важливо не розлучатися з НАДІЄЮ.
Далі педагог просить групу подякувати учасникам дії та запрошує їх повернутись на
свої місця. Педагог ставить серію запитань про те, як почували себе учасники дії, якими
були їхні переживання, що вони думали, які почуття в них були в процесі дії глядачів.
Педагог повинен бути готовий допомогти учасникам вийти зі стану емоційної
пригніченості. Це досягається словами подяки з його боку, а також нагадуванням про те,
що є ще багато життєвих історій зі щасливим кінцем і кожний із дорослих може допомогти
дитині в захисті її прав, у вирішенні конкретних життєвих ситуацій.
Це дуже сумна історія однієї дівчинки. Але вона напевно допомогла кожному
відшукати відповідь на запитання: які ж умови необхідні кожній дитині для повноцінного
життя та розвитку.
Для захисту прав дитини було прийнято окремий законодавчий акт – Конвенцію про
права дитини.
Вправа «Буревій»
Інформаційне повідомлення
Конвенція ООН про права дитини – це угода між країнами. У ній записано, як уряд
кожної країни має дбати про дітей. Конвенція була прийнята та відкрита для підписання
та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року.
Цей особливий документ було ратифіковано 191 країною світу. Це означає, що 191
країна взяла зобов'язання захищати права дітей.
Україна приєдналась до Конвенції ООН про права дитини в перший же рік своєї
незалежності. Конвенція ООН про права дитини набула чинності в Україні з 27 вересня
1991 року й з цього часу є частиною національного законодавства.
Батьківські збори по-новому
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Конвенція ООН про права дитини містить 54 статті. У них ви знайдете 40 прав, які
має дитина. Вони розділяються на 3 категорії:
· захист, який гарантує безпеку дітей та охоплює конкретні питання, такі як недбале
ставлення до дитини, безконтрольність та експлуатація;
· забезпечення, яке охоплює особливі потреби дітей, такі як освіта та медичне
обслуговування;
· участь, яка визнає за дитиною права на розвиток, прийняття рішення та участь у
житті суспільства згідно, віковими категоріями.
Учасники об'єднуються у 3 групи.
Уявіть, що налетів буревій і в результаті в країні, де ви живете, залишилась лише
одна категорія. У 1-й – захист, у 2-й – участь, у 3-й – забезпечення. Кожній групі дається
перелік статей Конвенції з прав дитини та 1 аркуш паперу форматом А1. Потрібно обрати
ті, які відповідають назві їхньої групи.
*Альтернативний варіант (перегляд «Права дитини в мультфільмах»
https://www.youtube.com/watch?v=nyJ5qwOoWbA&list=PLB5401BDACBDEF6D0&index=1
Презентація робіт.
Запитання для обговорення:
– Що дала вам робота над цим матеріалом?
Пропоную батькам повернутися до Конвенції про права дитини та визначити, як
документ окреслює роль батьків і держави у забезпеченні прав дитини.
Вправа «Права й обов'язки»
Не можна говорити про права, забуваючи про обов'язки. Якщо права дитини – це
певні можливості, то обов'язки щодо забезпечення прав дитини покладаються на батьків
та державу. Усі права та обов'язки дуже щільно взаємодіють між собою. Пропоную вам
об'єднатися в 3 групи (для цього розрахуватись на 1–2–3) і заповнити таблицю прав
дитини 1 обов'язків батьків та держави. До першої колонки віднести права дітей, а до
другої та третьої – відповідні кожному окремому праву обов'язки. Ваше вдання –
розташувати їх у правильному співвідношенні.
Права дитини
Право на медичну
допомогу…

Обов'язки батьків
Подбати про дитину
під час захворювання,
викликати лікаря...

Обов'язки держави
Створити систему медичної допомоги;
забезпечити достатню кількістю дитячих
лікарів та установ…

Педагог узагальнює.
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Наше заняття підходить до кінця, й саме час перевірити, чи справдилися ваші
очікування.
– У вас на столах є квіти, напишіть на них, чи справдилися ваші очікування. А також
ваші враження від заняття.
– Хто написав, прикріпіть на наше дерево.
– Ну ось наше дерево зацвіло. А плоди з цього дерева ми побачимо в наших
вихованцях. Я вдячна вам за активність та за вашу роботу й маю надію, що наша тісна
співпраця продовжиться й надалі.
Вправа «Кошик порад»
Буклети подарувати батькам (додаток 2).
Культура добросусідства
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Вправа «Оплески по колу»
Мені хочеться запропонувати вам гру, у ході якої оплески спочатку звучать тихенько,
а потім стають усе сильнішими і сильнішими. Педагог починає тихенько плескати в
долоні, дивлячись і поступово підходячи до одного з учасників. Потім цей учасник
вибирає з учасників наступного, кому вони аплодують удвох. Третій вибирає четвертого
і т. д. Останньому учаснику аплодують уже всі учасники.
Додаток 1

Усі діти мають право
на любов і турботу
Усі діти рівні у своїх правах
Особлива турбота
дітям-інвалідам
Усі діти мають право на
повноцінне харчування
Усі діти мають право
на відпочинок і дозвілля
Усі діти мають право
на життя
Особлива турбота
дітям, які перебувають у
конфлікті із законом
Усі діти мають право
на освіту
Усі діти мають право вільно
висловлювати свої погляди
Усі діти мають право на
медичну допомогу
Особлива турбота
дітям без сімей
Усі діти мають право
на вільне спілкування
Усі діти мають право
на інформацію
Жодну дитину не можна
примусово залучати до
праці
Жодну дитину не можна
ображати або принижувати
Батьківські збори по-новому

Поважати й любити своє оточення. Ставитися до них
так, як би ми хотіли, щоб ставилися до нас.
Поважати близьких та друзів. Не принижувати
гідності жодної людини. Поводитись так, щоб не
порушувати прав іншої людини.
Бути толерантним до таких людей. Поважати й
допомагати їм.
Дотримуватися режиму харчування. Вживати
продукти до кінця терміну придатності. Поважати
працю кухарів.
Дотримуватися правил моральної етики.
Організовувати дозвілля так, щоб воно приносило
користь і не заважало іншим.
Дотримуватися норм правил поведінки, встановлених
у суспільстві. Не створювати ситуацій, що можуть
спричинити нещасні випадки.
Дотримуватися певних норм, встановлених у
суспільстві. Намагатись не створювати ситуації, які
призводять до порушення закону.
Сумлінно навчатись, активно працювати на уроках,
готуватися самотужки, старанно виконувати домашні
завдання.
Поважати своє оточення. Давати нагоду кожному
висловлювати свої думки. Не нав'язувати своїх
поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні.
Цінувати й дбати про своє здоров'я. Виконувати
приписи лікарів у разі потреби.
З повагою ставитись до людей, які піклуються про нас.
Поважати співрозмовників. Коректно й тактовно
висловлювати свої думки. Дотримуватися правил
мовного етикету.
Самостійно знаходити інформацію в різних джерелах.
Виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров'ю.
Виконувати всі види самообслуговування.
Не ображати й не принижувати тих, хто поряд.
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Замосянчук Оксана Леонідівна,
с. Першотравневе, Лиманський район, Одеська область

Тема: СІМ'Я – ЦЕ ПРОСТІР БЕЗ НАСИЛЬСТВА
Мета та завдання: Попередження насильства в сім'ї, профілактика та запобігання
жорстокому поводженню з дітьми; усвідомлення відповідальності батьків за виховання
дітей щодо жорстокого ставлення до навколишнього світу, створення доброзичливої та
відвертої атмосфери в батьківському колективі, організація співпраці між батьками,
класним керівником, надання батькам можливості поділитися власним досвідом;
виховання ціннісного ставлення до сім'ї.
Учасники: батьки.
Тривалість: 60–90 хв.
Обладнання: папір, кольорові стікери, папір для фліпчарту.
Попередня підготовка. На годині спілкування діти створюють «Стіну гордості».
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Привітання. Вітальна кава
Вправа-криголам «Не хочу хвалитися, але…»
Вправа використовується для кращого знайомства учасників. Всі сидять у колі і по
черзі розповідають про себе одним реченням, яке починається словами «Не хочу
хвалитися, але…».
Вправа «Парковка»
Присутнім пропонується на кольорових стікерах записати проблему (турботу), що
хвилює їх у цей час і може стати перешкодою для ефективної роботи під час зборів.
Стікер «залишити на парковці». По закінченні роботи, якщо потрібно, учасники
забирають його із собою або залишають.
Встановлення правил роботи.
Вправа «Занурення в дитинство»
Звучить тиха, легка музика.
Ведучий. Сядьте зручніше, ноги поставте на підлогу так, щоб вони добре відчували
опору, спиною обіпріться на спинку стільця. Заплющте очі, прислухайтеся до свого
подиху: він рівний і спокійний. Відчуйте важкість у руках, у ногах. Потік часу забирає вас у
дитинство – у той час, коли ви були маленькими. Уявіть теплий весняний день, вам тричотири роки. Уявіть себе в тому віці, у якому ви краще себе пам'ятаєте. Ви йдете по
вулиці. Подивіться, що на вас одягнуте, яке взуття, який одяг. Вам весело, ви йдете по
вулиці, а поруч із вами близька людина.
Подивіться, хто це. Ви берете її за руку і відчуваєте тепло і надійність. Потім ви відпускаєте руку і тікаєте весело вперед, але недалеко, чекаєте близьку людину і знову берете
її за руку. Раптом ви чуєте сміх, а піднімаєте очі і бачите, що тримайте за руку незнайомця.
Ви обертаєтеся і бачите, що ваша близька людина стоїть позаду й усміхається. Ви біжите
до неї, знову берете за руку, йдете далі і разом смієтеся над тим, що сталося.
А зараз прийшов час повернутися назад у цю кімнату. Коли будете готові, ви
розплющите очі.
Культура добросусідства

Батьківські збори по-новому

200

Розділ 2. Практичний досвід

Обговорення:
– Чи вдалося зануритися в дитинство?
– Чи відчули ви надійне плече, що супроводжує вас у дитинстві?
– Що для вас означає «надійне плече»?
– Які почуття у вас були, коли ви втратили підтримку?
– Що хотілося зробити?
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Інтерактивна вправа «ДІАГРАМА ВЕНА»
а) оперативне анкетування
Батьки записують на аркушах у вигляді сердечка «Я горджуся своєю дитиною, тому
що…». Сердечка кріплять на «Стіні гордості».
б) вправа «Стіна гордості»
Напередодні зборів учні записують на аркушах у вигляді сердечка «Я горджуся
своїми батьками, тому що…». Під час зборів на стіні розміщується аркуш, на якому у
сердечках записані відповіді учнів. Батькам пропонується впізнати сердечко своєї
дитини. У центральну частину діаграми виписуються ті якості, які збіглися. Наприклад:
турботливість, розуміння, повага, відкритість.
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Ми біжимо далі, і я зустрічаю по дорозі свою подругу і швидко обмінююся з нею
останніми новинами. Ти уважно слухаєш, а потім кажеш:
– Мама, а хто такий дядя Юра?
– Ти що втручаєшся в дорослі розмови? І взагалі, ти чого вуха розвісила, як не
соромно! Закрий свої вуха! (Зав'язую хусточкою вуха).
Я прощаюся з подругою, і ми з дитиною біжимо далі.
– Мам, а мене Марійка чекає в дитячому садку, яка ...
– Відчепись! Ти що розбазікалася, ніколи зараз, ми запізнюємося! Можеш ти
помовчати! Закрий рот! (Зав'язую хусточкою рот).
Дитина вже мовчить, але починає на ходу піднімати якусь гілочку. Я кричу:
– Що у тебе за руки, що ти їх весь час кудись сунеш, не можеш без цього! Викинь
зараз же! Прибери руки! (Зав'язую руки хустинкою).
Але тут дитина починає скакати, задирати ноги. Я в жаху кричу на неї:
– Ти де цього навчилася? Це що таке? Перестань дриґати ногами! Стій струнко!
(Зав'язую хусточкою ноги).
Дитина починає хникати. Я кричу на неї:
– Чого ревеш?! Що ти плачеш, я тебе питаю! Ганьбиш мене! Я кому сказала –
перестань ревіти, ти чуєш мене! (Зав'язую хустинкою серце).
Короткий підсумок і обговорення
Запитати у «дитини» та учасників, яку хустку хочеться розв'язати в першу чергу і чому?
Що відчувала і про що думала «дитина» протягом усієї дії?
Ось до якого стану ми доводимо свою дитину, маючи благородну мету виховання.
Дитині нестерпно чути такі слова від мами і тата, та й від інших людей. Що тоді робити? Як
себе вести?

любов,
добро,
ласка,
взаєморозуміння,
ніжність,
спільні
справи

Обговорення: чому, на вашу думку, перш за все збіглися саме ці якості (а не,
наприклад, матеріальне забезпечення)?
Висновок вчителя. Діти, як і батьки, перш за все цінують моральні якості. Необхідне
розуміння, що, забезпечивши комфортні умови спілкування, довіри, можна побудувати
міцні і дружні стосунки у сім'ї. Встановлено, що ніде люди не ранять одне одного так
боляче, як вдома, у сімейних конфліктах.
Вправа «Шість хустинок»
Мета: сприяти усвідомленню батьківського досвіду, особливостей повсякденних
відносин з дитиною.
Інструкція: запрошується один доброволець, який буде грати роль дитини. Потім
розповідається така історія.
Ти моя маленька дитина. Ми поспішаємо з тобою в дитячий садок. А ти дуже
енергійна, допитлива, ставиш купу питань.
– Мама, а що там таке, подивися! – кажеш ти.
– Дивись під ноги, вічно спотикаєшся! Що ти крутиш головою! Перестань
витріщатися! – Відповідаю тобі я. (Зав'язую очі хустинкою)
Культура добросусідства

– Якщо ви бачите свою дитину в такому стані, перше, що ви можете і повинні
зробити, – це обійняти її, притиснути до себе і тримати біля себе стільки, скільки потрібно
дитині (обійняти «дитину»). Коли їй буде досить, вона сама відійде. При цьому ні в якому
разі не поплескуйте по спині, не погладжуйте, мовляв «все пройде».
Психологи рекомендують обіймати свою дитину кілька разів на день: 4 рази –
необхідно просто для виживання, а для гарного самопочуття, інтелектуального розвитку – 12 раз у день.
Колективна робота «Кодекс родинного середовища» дитини
(автор Дороті Нольте)
Завдання: поєднати розрізані частини висловів
Дитину постійно критикують
Дитину постійно хвалять
Дитину постійно висміюють
Дитину підтримують
Дитина росте в докорах
Дитина росте в терпимості
Дитина росте в чесності
Дитина росте в безпеці
Дитина живе у ворожнечі
Дитина живе в розумінні
та дружелюбності
Батьківські збори по-новому

вона вчиться ненавидіти
вона стає замкнутою
вона вчиться бути шляхетною
вона вчиться цінувати себе
вона вчиться жити з почуттям провини
вона вчиться розуміти інших
вона вчиться бути справедливою
вона вчиться вірити в людей
вона вчиться бути агресивною
вона вчиться знаходити любов
у цьому світі
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Відповіді:
· Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти.
· Якщо дитина живе у ворожості, вона вчиться агресивності.
· Якщо дитину висміюють, вона стає замкнутою.
· Якщо дитина росте у докорах, вона вчиться жити з почуттям вини.
· Якщо дитина живе в терпимості, вона вчиться сприймати інших людей.
· Якщо дитину заохочують, вона вчиться вірити в себе.
· Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною.
· Якщо дитина росте серед чесності, вона вчиться бути справедливою.
· Коли дитина живе у безпеці, вона вчиться вірити в людей.
· Якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе.
· Коли дитина живе в розумінні та доброзичливості, вона вчиться знаходити любов у

цьому світі.
Ведучий:
Найбільший дефіцит, який відчувають наші діти, – це дефіцит ласки. Батьки часом
не знаходять часу, забувають або, може, навіть соромляться приголубити дитину просто
так, підкоряючись якомусь внутрішньому пориву. Страх розпестити дітей змушує батьків
бути надмірно суворими з ними. Це завдання дозволить кожному з нас проявити трохи
більше ласки, уваги, любові.
Вправа «Сонце любові»
Кожен учасник малює на аркуші паперу сонце, у центрі якого пише ім'я дитини. На
кожному промінці сонця необхідно перерахувати всі чудові якості своїх дітей.
Потім всі учасники демонструють своє «сонце любові» і зачитують те, що написали.
Пропоную вам взяти це Сонечко додому. Нехай теплі промінчики його зігріють
сьогодні атмосферу вашого будинку. Розкажіть вашій дитині про те, як ви оцінили її
якості, – подаруйте дитині теплоту, ласку та увагу.
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
«Бортовий журнал»
(форма фіксації інформації за допомогою ключових слів, графічних моделей,
коротких пропозицій і висновків).
– Що слід внести до бортового журналу сьогоднішньої зустрічі?
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Тема: Я – ДОРОСЛИЙ: ПЕРШИЙ
ПЕРЕХІДНИЙ ВІК – 9–10 РОКІВ
Мета та завдання: Ознайомити учасників з різними підходами в сімейному вихованні,
сприяти формуванню довіри, доброзичливих взаємин між батьками та дітьми; визначити
проблеми та способи сприяння розвитку особистості дітей молодшого підліткового віку.
Учасники: батьки та вчитель.
Тривалість: 60–90 хв.
Обладнання: кольорові стікери, правила роботи в групі, маркери.
Підготовчий етап. За годину спілкування учні класу створюють «Квітку бажань»,
пишуть «Вірш про себе» (див. додаток 2).
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Вчитель:
– Шановні батьки, вітаю вас на сьогоднішній зустрічі, я рада, що ви прийшли до мене
в гості. А коли йдеш у гості чи приймаєш гостей, зазвичай приносять подарунки.
Пропоную обмінятися подарунками.
Вправа «Подарунок»
1. Учасники стоять (сидять) у колі. Починається гра. Гравець повертається до сусіда
й вручає йому вигаданий подарунок. Передача подарунка складається з вербальної й
невербальної частин. Перший гравець може сказати кілька компліментів і пояснити, чому
він дарує подарунок. Але він не повинен прямо називати те, що він дарує. З другого боку,
йому треба якомога правдоподібніше за допомогою міміки й жестів показати, якої форми
подарунок, великий він чи маленький, наскільки важкий тощо.
2. Потім, також використовуючи тільки міміку й жести, людина, яка отримала подарунок, повинна показати, як вона його бере, й за необхідності розпаковує; вирішити, що це
таке, подякувати за подарунок, чітко й виразно розповісти, що їй подарували.
3. Гравець, що отримав подарунок, повертається до наступного, щоб у свою чергу
зробити подарунок йому.
2. Це може бути якийсь предмет, але може бути і якась абстрактна річ.
Встановлення правил взаємодії
Учитель та батьки спільно обговорюють та формулюють правила, за якими буде
проходити заняття.
Вправа-очікування
џ З якими сподіваннями ви прийшли на сьогоднішню зустріч?
џ Яку інформацію бажаєте отримати або яких навичок ви хочете набути в результаті
цього заняття?
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Мозковий штурм
– Що таке перехідний вік?
Ведучий керує процесом, записуючи варіанти відповідей на дошці..

Культура добросусідства

Батьківські збори по-новому
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Перегляд відео
«Ребёнок растёт. Переходный возраст от 07.02.13»
RifeyTV https://www.youtube.com/watch?v=Vo_Kfz8pLtk&t=9s
Міні-лекція
ЧОТИРИ «ДЗВІНОЧКИ» НАСТАННЯ ПІДЛІТКОВОЇ КРИЗИ
Дзвіночок перший. Помітно змінюється поведінка дитини. Тихоня може раптом стати
відчайдушним пустуном, а надзвичайно активна дитина – вщухнути й проводити години в
незрозумілих думках.
Дзвіночок другий. Настрій стає нестійким і легко змінюється. Після надривного плачу
може пролунати телефонний дзвінок і радісне щебетання в трубку. На тлі найдосконалішого благополуччя раптом – розлюченість через якусь дрібницю, і двері ледь не
злітають з петель від заключного акорду пустого конфлікту, який виник на рівному місці.
Дзвіночок третій. Змінюється фізичний вигляд дитини. Дівчата «округлюються» або,
навпаки, витягуються, змінюються пропорції тулуба й кінцівок, у хлопчиків ламається голос,
волосся стає більш жирним, починається оволосіння обличчя й тіла за чоловічим типом.
Дзвіночок четвертий. У заявах дитини, звернених до батьків, з'являються нові теми й
гасла. Найпоширеніші з них: «Я можу сам вирішувати, що (як, коли)…», «Ви мене ніколи не
розуміли», «Ваше покоління безнадійно відстало, і вам не зрозуміти, що…», «Я сам буду
вирішувати свої проблеми» тощо.
Якщо два, а тим більше три або чотири з перерахованих вище дзвіночків вже
задзвонили, готуйтеся – процес пішов.
Вчитель:
– Зараз перехідний вік «помолодшав» і розпочинається вже з 9–10 років. Тому ми,
дорослі, що поруч із дітьми молодшого підліткового віку, маємо розуміти процеси, які
відбуваються в організмі підлітка, бути уважними, вміти вчасно зрозуміти, підтримати і,
якщо потрібно, подати руку допомоги.
Тому перший подарунок для вас – «Вірш про себе» (додаток 2).
Вправа «Мінне поле»
Підготовка
1. Відсуньте столи й стільці вбік і звільніть місце для гри. Відзначте кордони ігрового
поля за допомогою клейкої стрічки або довгої мотузки. Крім того, вам знадобляться різні
предмети, до яких у процесі гри не можна буде доторкатися. Це можуть бути порожні
консервні банки, пляшки, використані шприци, сумки тощо. Усі ці предмети потрібно в
хаотичному порядку розташувати на ігровому полі (це можуть зробити самі учасники).
2. Поясніть, що ігрове поле з предметами символізує життєві проблеми та спокуси, з
якими доводиться стикатися підліткам. Завдання – дійти до кінця поля, де встановлено
символ (модель) успішного підлітка.
3. Обирається пара учасників. Перший виконуватиме роль дитини-підлітка, другий –
батька. «Підлітку» зав'язують очі.
4. «Сліпий» повинен дійти до «символа», не зачепивши при цьому жодного предмета.
«Поводир» залишається за межами поля та керує діями партнера тільки за допомогою слів.
Рефлексія:
– (Підліткові) Як почував себе під час гри «підліток»? Які рішення приймав
самостійно? Що допомагало дійти до кінця?
– (Батькові) Що відчував у ході гри «поводир»? Як його поради впливали на
просування дитини до мети?
– (Спостерігачам) Які висновки ми можемо зробити?.
Культура добросусідства
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Робота в групах «Три шляхи виховання»
Учасники об'єднуються в три групи.
Вчитель:
– Батьки у всьому світі, виховуючи підлітків, можуть іти одним із трьох шляхів: влади,
поступливості або діалогу. Пропоную послухати коротку характеристику цих шляхів і
записати можливі наслідки для дитини, для батьків, для родини. (Варіанти наслідків –
додаток 1).
ВЛАДА. Цей шлях ґрунтується на переконанні дорослого, що батьки завжди краще
знають і мають рацію, демонструють дитині, хто головний. Дитина повинна підкорятися
їхній волі, найкраще без дискусії. Батьки найчастіше виступають у ролі контролера,
екзекутора, судді, володаря, поліцейського, а іноді й ката.
ПОСТУПЛИВІСТЬ. На цьому шляху батьки заради «святого спокою» поступаються
дитині, хоча це суперечить їхнім відчуттям і потребам. Вони підкоряються волі дитини,
щоб уникнути конфронтації. Постать батьків поступлива, але наелектризована злістю,
роздратуванням щодо «самолюбивої, сповненої бажань і претензій» дитини. Дитина
почувається у виграші – «Я перемогла». Це породжує змішані почуття: тріумф, почуття
провини, невпевненість, викликані відсутністю опору з боку дорослого. Вона може
думати: «Усі повинні мені підкорятися», «Найважливіші мої почуття й потреби», «Батьки
все зроблять заради мене, варто тільки бути впертою». Свою волю дитина диктує за
допомогою крику, плачу, шантажу, тиску.
ДІАЛОГ. На шляху діалогу батьки передають дитині важливі для них цінності, враховуючи почуття та потреби дитини, а в ситуації конфлікту шукають спільне рішення, яке б
задовольняло всіх зацікавлених. Батьки поважають почуття, потреби та думки дитини.
Допомагають дитині розкривати свої можливості, сприяють становленню її адекватної
самооцінки. Також батьки поважають свої потреби та почуття, можуть твердо сказати «ні»,
коли ситуація потребує цього. Тому дитина може бути задоволена сама собою, відчувати
повагу до власної думки та думки батьків (вчителів, інших людей), мати високе почуття
власної вартості та відповідальності за свої вчинки. Дитина може думати: «Я можу сама
вирішувати, я можу бути відповідальною, я здатна багато на що й хочу спробувати свої
сили, а якщо в мене не вийде – спробую ще раз».
Завдання для груп: визначити можливі наслідки для дитини, для батьків та для
родини при одному з трьох шляхів виховання. Презентувати результати своєї роботи.
Загальний висновок: ефективний шлях у вихованні підлітка – це діалог.
Робота з «Квіткою бажань»
– З таким мудрим висновком згодні й діти. Прошу вас, батьки, поглянути на квітку
бажань, яку ми створили на годині спілкування, знайти пелюстку з бажанням своєї
дитини. Тоді на паперових пелюстках запишіть свої бажання, прикріпіть їх до квітки. Діти
дуже чекають наступного дня, щоб прочитати повідомлення від найрідніших.
Історія для натхнення
Батько повернувся додому з роботи.
– Тату, таточку, нарешті ти прийшов, – кинувся йому на шию син.
Але батько був настільки втомлений, що в нього не було сил обійняти свою дитину.
– Тату, подивися, на вулиці вже так пізно й темно. Я так тебе чекав! Я хотів
запитати в тебе…
– Питай… – сказав байдуже батько.
– Я хотів запитати, скільки ти заробляєш за одну годину на своїй роботі?
– Сину, та ти егоїст! Як можна ставити такі питання? Це моя особиста справа.
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– Тату, я ж не спав, я ж чекав тебе, щоб ставити тобі це запитання. Скільки ти
заробляєш у годину?
– 50… – відповів тато. – А тепер марш у ліжко!
Син подивився на нього великими блакитними очима й попросив:
– Тату, позич мені, будь ласка, 30. Я тебе дуже прошу.
Це роздратувало батька, і він накричав на сина. Через деякий час батько подумав:
«Я стільки часу проводжу на роботі, а син вперше просить у мене гроші… Може, йому
справді щось потрібно». Тоді він прийшов у дитячу й запитав:
– Сину, ти не спиш ще?
– Ні, тату, ще не сплю.
Батько присів біля сина на ліжку:
– Вибач мені, я тут подумав, може, тобі справді щось потрібно... Ось тримай,
тут рівно 30.
– Таточку! Спасибі, тату!
Хлопчик узяв ці гроші й підняв подушку, де вже лежало кілька зім'ятих купюр.
Потім він взяв усі гроші, полічив і подивився на батька. Батько, побачивши, що в
сина є гроші, розлютився:
– У тебе ж уже є гроші, а ти просиш у мене ще...
– Тату, – перебив його син, – я просив у тебе гроші, тому що в мене не вистачало.
А тепер тут рівно 50! Можна я куплю в тебе годину твого часу. Прийди, будь ласка,
завтра раніше на годину й повечеряй з нами.
Вчитель:
– Зазвичай протягом дня в батьків ні на що не вистачає часу, і вони обмежуються проханнями або наказами: «зроби», «не забудь», «поправ». «Питання під подушкою» допоможуть почати відверту розмову із сином або дочкою й дізнатися про дитину багато нового.
Перед тим як сказати дитині: «На добраніч», поставте їй одне-два питання із цього списку:
Про що ти мрієш?
Твій найкращий спогад за сьогодні?
Хто твій герой і чому?
Як би ти змалював свою сім'ю?
Якби ти міг щось змінити в собі, що б ти змінив?
За що ти собою найбільш пишаєшся?
Хто найдобріша людина у твоєму оточенні? Чому?
Що найбільше тобі подобається у твоєму найкращому другові?
Яку одну річ ти б хотів навчитися робити добре?
Якщо б ти був твариною, то якою саме й чому?
Якщо нещодавно хтось несправедливо ображав тебе, як ти реагував?
Чи ти знаєш когось, хто зараз переживає тяжкі часи? Як ти можеш йому допомогти?
Розкажи про подію, коли тобі стало страшно.
Якщо б тобі дозволили залишити в себе лише одну річ із тих, що ти зараз маєш,
яку б ти обрав?
Кого б ти назвав по-справжньому успішною людиною? Чому?
У які моменти ти відчуваєш, що дорослі тебе не розуміють?
Назви три слова, які найточніше характеризують тебе.
Що тебе злить?
За що ти хотів би подякувати? Кому ти найбільше вдячний?
Найвеселіша подія, яка трапилася з тобою сьогодні?
Яку одну річ ти зможеш зробити сьогодні краще, ніж учора?
Культура добросусідства

Замосянчук О. Л. Я – ДОРОСЛИЙ: ПЕРШИЙ ПЕРЕХІДНИЙ ВІК – 9–10 РОКІВ

207

Якщо б ти міг зіграти будь-яку роль із свого улюбленого мультфільму, яку б роль
ти обрав і чому?
З ким у нашій сім'ї тобі подобається проводити час?
Солодких снів…
III. РЕФЛЕКСІЯ. ПІДСУМКИ
Вправа «ТАК!»
Учасникам, що сидять у колі, пропонується зігнути руки в ліктях, направивши долоні
вперед і вгору. Потім тренер повідомляє інструкцію: «Подумки візьміть у ліву руку все те, що
ви сьогодні отримали від заняття, у праву – те, що було вашим власним внеском у роботу. І
коли я скажу: «Готово!» – ви всі одночасно плесніть у долоні та голосно скажіть: «Так!»
Тренер повинен зробити невелику паузу, перш ніж скомандувати: «Готово!», щоб в
учасників групи був час згадати події дня й справді сформулювати для себе те, що вони
«візьмуть у руки», інакше в них залишиться некомфортне відчуття незавершеності
роботи. Тренеру потрібно бути спостережливим та інтуїтивним, щоб зафіксувати момент
готовності групи й не затягувати процес.
Таким чином, процедура проходить у двох звукових режимах: зосереджене
мовчання, потім гучне одночасне «Так!» з оплесками, і тиша, що настає після цього
гучного сплеску. Цей контраст править ефектним фоном завершення роботи. А спільна
дія підкреслить особливість моменту.
Додаток 1
ТРИ ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ (НАСЛІДКИ)
Влада
Такий образ батьків викликає в дитини почуття страху, злості, гніву, жалю,
несправедливості, кривди, приниження, сорому. У дитини з'являється переконання, що
батьки її не розуміють, можливо, не люблять.
У поведінці дитини можуть з'явитися опір, брехня, покора, агресія, ворожість, бунт або
лицемірство. Дитина може думати: «Ніхто не прислухається до моєї думки, а значить, мої
думки дурні та нічого не варті. Я ні на що нездатна, якщо мене треба постійно
контролювати, стежити за мною, перевіряти. Тільки батьки знають, що добре для мене».
Можливі наслідки для дитини – відсутність бажання змінюватися, залежність від
думки та оцінок інших, нездатність творчо мислити, самостійно вирішувати проблеми,
занижена самооцінка, відсутність віри у власні можливості.
Можливі наслідки для батьків – почуття безсилля, нездатності вплинути на
ситуацію, що посилюють незадоволення дитиною та собою як батьками.
Наслідки для родини – холодність, неприязнь, емоційна відчуженість, ворожість,
конфлікти. Родина перетворюється на поле битви.
Поступливість
Можливі наслідки для дитини – відсутність почуття безпеки через своєрідну зміну
ролей: батьки виявляються «слабкими», а дитина – «сильною». У дитини може
розвинутися імпульсивний спосіб реагування, егоїзм, нездатність підпорядковуватися
авторитетові, суспільним та етичним нормам, а також працювати в колективі (виникають
проблеми в школі, з ровесниками).
Можливі наслідки для батьків – неприязнь до дитини, безсилля, незадоволення
собою як батьками, незадоволення з приводу постійних поступок дитині всупереч своїм
потребам та почуттям.
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Наслідки для родини – відчуженість, холодність, неприязнь (батьки не можуть
витримувати поведінку своєї дитини, їм не подобається бути з нею).
Діалог
Можливі наслідки для дитини – бажання співпрацювати з батьками, їй подобається
бути з ними. У дитини розвивається впевненість у собі, повага до потреб і почуттів інших.
Можливі наслідки для батьків – задоволення собою як батьками, почуття
близькості, радість від перебування разом з дитиною, приязні стосунки з нею. Можливість
виразити своє незадоволення (гнів, розчарування, злість), не ображаючи дитину.
Наслідки для родини – менше конфліктів, бо вони вирішуються вчасно й за
допомогою діалогу. Дитина вчиться самостійності та відповідальності. Розвиваються
конструктивні діалогічні стосунки між батьками та дітьми, формуються міцні емоційні
зв'язки та вміння виявляти взаємну турботу та повагу.
Додаток 2
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ «ВІРШ ПРО СЕБЕ»
Мета: розвивати позитивне ставлення до себе, почуття власної гідності.
Ресурси: бланки з незакінченими реченнями.
Хід проведення
Тренер роздає кожному учаснику бланки й просить скласти «Вірш про себе»,
продовжуючи початок його рядків.
Вірш про себе
Я ніби пташка, тому що
Я перетворююсь на тигра, коли
Я можу бути вітерцем, тому що
Я ніби мурашка, коли
Я склянка води
Я почуваю, що я шматочок талого льоду
Я – прекрасна квітка
Я почуваю, що я скеля
Я – стежка
Я ніби риба
Я – цікава книжка
Я – пісенька
Я – миша
Я ніби буква «О»
Я – світлячок
Я відчуваю, що я смачний сніданок
Невже це насправді Я!!!
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Караченцева Н. М. ТРЕНІНГ ДЛЯ БАТЬКІВ «ПРАВО НА ПРАВО»

Караченцева Наталія Миколаївна,
м. Первомайськ, Харківська область

Тренінг для батьків
«ПРАВО НА ПРАВО»
Мета та завдання: сприяти формуванню правового світогляду батьків, який
включав би систему теоретичних поглядів на права дітей та свої власні права, на цій
основі сформувати відповідну активну позицію батьків у реалізації прав їхньої дитини,
допомогти батькам усвідомити глибинний зміст і суть прав дітей, навчити їх аналізувати,
регулювати свою поведінку стосовно дитини, ознайомити батьків із правилами та
механізмами захисту прав дитини.
Очікувані результати:
Наприкінці заняття учасники тренінгу:
џ дають визначення понять «декларація», «конвенція», «право»;
џ наводять приклади порушень прав дитини та механізми захисту прав дитини;
џ усвідомлюють важливість свого навчання;
џ оцінюють рівень своєї правової обізнаності.
Учасники: батьки.
Тривалість: 60–70 хв. (додаток 1).
Обладнання: класна дошка, фліпчарт, фломастери, ватман, комп'ютер, мультимедійний проектор, стікери, плакат з намальованими терезами (шальки «Батьки», «Діти»),
фломастери, сім смужок паперу, що кріпляться голками, з написами: «ДІВЧИНКА»,
«РОДИНА», «ДІМ», «ОСВІТА», «ЛЮБОВ», «ПРАВА», «НАДІЯ»; 7 різнобарвних товстих
вовняних ниток (1,5 м), ножиці, мультимедійна презентація.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Вступне слово вчителя (зворотний зв'язок із минулими класними зборами):
Доброго дня, шановні батьки! Минулі класні батьківські збори в нашому класі
відбулися у форматі тренінгового заняття. За вашими відгуками, така форма проведення
батьківських зборів вам сподобалась, і при підведенні підсумків своєї роботи ви наголосили саме на такій формі проведення батьківських зборів – тренінгу – формі групової
роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою.
Тема сьогоднішнього тренінгового заняття «Право на право». Трохи пізніше ми ще
раз повернемося до теми та мети тренінгу, а зараз…
Вправа «Привітання-знайомство»
Мета: Закріпити у пам'яті імена учасників, дати можливість батькам проявити свою
індивідуальність, підвищити рівень згуртованості групи.
Учасникам тренінгу пропонується по черзі назвати своє ім'я, супроводжуючи його
будь-яким рухом рук, ніг чи тулуба. Уся група повторює ім'я учасника та його рухи, які він
зробив. Після закінчення вправи – обговорення.
Вправа «Повторення правил роботи групи»
Мета: Сприяти створенню доброзичливої, комфортної атмосфери для творчої
роботи.
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Для ефективного спілкуванні на занятті учасникам тренінгу пропонується повторити
правила роботи, вироблені групою на перших зборах, використовуючи плакат «Правила
групи», за необхідностю доповнити правила.
Вправа «Очікування»
Мета: Визначення очікувань учасників групи від запропонованої теми проведення
батьківських зборів.
Слова вчителя: «Тема наших батьківських зборів «Право на право». Як ви
вважаєте, про права батьків чи учнів буде йти сьогодні мова на нашому зібранні? Чому?»
Учасникам тренінгу пропонується написати на стікерах ім'я та очікування від
тематики батьківських зборів. По черзі, виходячи до фліпчарту, проговорити написане,
наклеїти стікер до плакату із зображенням терезів (шалька «Батьки» або «Учні»).
Плакат «Терези»

УЧНІ

БАТЬКИ

Слова вчителя (аналіз вправи, оголошення мети тренінгу). Багато хто з учасників
нашої групи вважає, що тематика тренінгу буде пов'язана з правами батьків, але є значна
кількість учасників, що пов'язує тематику зборів із правами дитини.
· А чи можливе дотримання прав людини без дотримання прав дитини, або
навпаки? (Обговорення питання).
· Чи відрізняються права людини від прав дитини, якщо так, то в яких положеннях?
(Обговорення питання).
Для вибору правильних варіантів відповідей на поставлені питання потрібно згадати
про надані дорослим людям та нашим дітям права. А нагадати допоможе ряд вправ та
інформаційних включень сьогоднішнього заняття, котре не є лекцією, яку бажано слухати
в тиші, записувати та запам'ятовувати. Заняття допоможе вам згадати про напрацьований досвід людства у сфері власних прав та прав дитини, їхнього розвитку. У ході
заняття планується ознайомлення з текстом Конвенції ООН «Про права дитини»,
механізмами захисту прав.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Асоціації»
Мета: Визначення рівня обізнаності учасників щодо знання правових термінів.
Учасникам пропонується навести асоціації з поняттям «право».
Плакат-асоціація «Право»

ПРАВО
Вчитель підсумовує: Право – система обов'язків для всіх, формально визначені
правила поведінки, які встановлюються або дозволяються державою, в окремих
випадках – населенню держави в ході референдуму. Зазначені правила поведінки є
універсальним регулятором відносин між людьми, між людьми та організаціями.
Інформаційне повідомлення:
Слова вчителя: «Ми, дорослі, знаємо, що наші права закріплені в законодавчих та
нормативних актах України. Нагадаю, що вперше у світі права людини були
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задекларовані в Загальній декларації прав людини, прийнятій Генеральною
Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року в Парижі.
· Декларація – документ, офіційна заява, де проголошуються основні принципи
зовнішньої та внутрішньої політики держави чи програмні положення партій та організацій.
Декларація прав людини складається з 30 статей, вона лягла в основу міжнародних договорів, регіональних документів із прав людини, національної конституції та інших законів.
Права людини закріплені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (скорочено – Європейська конвенція з прав людини (ЄКПЛ)),
прийнятій відповідно до Загальної декларації прав людини з метою додержання країнамипідписантами (учасниками Ради Європи) та забезпечення на своїй території прав та
основоположних свобод людини.
· Конвенція – це угода, різновид міжнародного договору.
Конвенція набула своєї чинності 3 вересня 1953 р. Вона запровадила судовий
механізм захисту визнаних міжнародним правом загальних стандартів політичних,
економічних, соціальних і культурних прав та свобод людини в країнах-членах Ради Європи.
Україна, ставши 9 листопада 1995 р. членом Ради Європи, взяла на себе зобов'язання
дотримуватися положень названої конвенції. Конвенція набула чинності для України 11
вересня 1997 р. МЗС України затвердило офіційний переклад 27 січня 2006 р.
Права дітей всього світу закріплені в Конвенціїї ООН про права дитини. Текст
Конвенції про права дитини готувався, обговорювався та узгоджувався більше десяти
років. Конвенція ООН про права дитини – це угода між країнами. У ній записано, як уряд
кожної країни має дбати про дітей. Конвенція була прийнята та відкрита для підписання
та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року.
Цей особливий документ було ратифіковано 191 країною світу. Конвенція ООН про права
дитини набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року і з цього часу є частиною
національного законодавства.
· Ратифікація – процес, згідно з яким надається згода уповноваженим органом
законодавчої влади на обов'язковість міжнародного документа, який з моменту
затвердження набирає юридичну силу та становить частину національного законодавства.
Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини в перший же рік своєї
незалежності. У нашій країні не існує спеціального законодавства для неповнолітніх, і їхні
права виділені окремими статтями Сімейного, Цивільного, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, а також регулюються окремими законами, такими
як закони «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про
попередження насильства в сім'ї». Різні державні інституції та міністерства покликані
відповідати за дотримання прав дитини в Україні.
Конвенція ООН про права дитини містить 54 статті, серед яких є 40 прав, котрі має
дитина. Спробуймо класифікувати права дітей за певними принципами (відбувається
шляхом яскравої презентації – на слайді по 2–4 позиції з ілюстраціями):
· Дитиною вважається людина віком до 18 років.
· Всі діти мають право на життя.
· Всі діти мають право на піклування і турботу.
· Всі діти рівні у своїх правах.
· Всі діти мають право на достатнє та здорове харчування.
· Всі діти мають право на освіту.
· Всі діти мають право на медичну допомогу.
· Всі діти мають право на розваги.
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· Жодна дитина не повинна бути скривдженою.
· Діти не товар, яким можна торгувати.
· Всі діти мають право на захист від наркоманії.
· Всі діти мають право на інформацію.
· Всі діти мають право на особисте життя.
· Всі діти мають право на об'єднання.
· Всі діти мають право на власну думку.
· Життя деяких дітей є важчим, ніж у їхніх однолітків. Тому такі діти потребують

спеціальної уваги і піклування
· Особлива турбота про дітей-сиріт.
· Особлива турбота дітям-інвалідам.
· Всі діти мають право на міжнародну допомогу.
· Всі діти мають право на національну самобутність.
· Всі діти мають право знати свої права.
Вчитель підсумовує: Конвенція про права дитини є найщирішим в історії людства
прийнятим договором про права дитини.
Згадайте, перед початком нашої роботи, ми обговорювали з вами питання, відповідь
на яке викликало у вас деякі суперечки:
· Чи відрізняються права людини від прав дитини, якщо так, то в яких положеннях?
Чи готові ви зараз дати відповідь на поставлене питання?
Варіанти відповідей:
1. Вік дитини обмежений моментом її народження і часом повноліття. Людина
стає дорослою, коли суспільство визнає за нею це право.
2. Дитина, на відміну від дорослого, не може самостійно забезпечити своє
існування.
3. Дорослий приймає рішення і бере на себе відповідальність за їхнє виконання.
Дитина не в змозі приймати самостійні рішення.
4. Дорослі наділені громадянськими правами, а також мають обов'язки перед
суспільством і державою. Права дитини визначаються відповідними державними
органами та міжнародними організаціями.
5. Один з обов'язків дорослої людини – виховання дитини.
· Чому для захисту прав дітей було прийнято окремий законодавчий акт, який ще
називають «Світовою конституцією прав дитини», – Конвенцію про права дитини? (Тому
що дитину ані в чому не можна порівнювати з дорослими).
Вправа «Квиток до цирку»
Мета: Виробити у батьків розуміння єдиних прав дитини для всіх учнів класу.
Учасники тренінгу об'єднуються у три групи (за назвами квітів тощо). Кожна група
повинна надати свій варіант відповіді на описану вчителем ситуацію.
Слова вчителя: Давайте разом з вами продемонструємо уміння правильно
знаходити вихід з певної ситуації, не порушуючи прав жодної дитини.
«Наш клас за активну участь у громадському житті школи нагородили квитком до
цирку. Але квиток лише один, а учнів у класі багато. Нехай кожна група батьків – це
батьківський комітет, до якого класний керівник звернувся за допомогою, має вирішити,
кому з учнів дістанеться квиток до цирку та в якому порядку будуть надаватися квитки
надалі. Потрібно обґрунтувати критерії, за якими був зроблений вибір».
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Учні:
1. Учень, батьки якого можуть надати класу значну матеріальну допомогу.
2. Учень, який навчається краще за всіх у класі.
3. Учениця з багатодітної родини.
4. Учень, схильний до противоправної поведінки, стоїть на обліку в поліції.
5. Учень, син директора школи.
6. Учениця, дочка класного керівника.
7. Учень, тяжко хворий (нирки, серце, тощо).
8. Учениця, батько якої видатний лікар.
9. Учениця, вражена дитячим церебральним паралічем.
10. Учень з малозабезпеченої родини.
Вчитель підсумовує: Вислухавши варіанти відповідей груп, хотілося наголосити на
тому, що всі діти мають ОДНАКОВІ ПРАВА ВІД НАРОДЖЕННЯ.
Стаття 2. Усунення дискримінації
Держави-учасниці поважають і забезпечують всі права, передбачені цією Конвенцією,
за кожною дитиною, яка перебуває в межах їхньої юрисдикції, без будь-якої дискримінації,
незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань,
національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров'я і
народження дитини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин.
Вправа-руханка «Погода в Занзібарі»
Мета: психологічне розвантаження, зняття емоційної напруги.
Слово вчителя: «Для зняття емоційної напруги, психологічного розвантаження
пропоную виконати вправу-руханку “Погода в Занзібарі”».
Учасникам пропонується стати в коло, повернутися направо і йти, повторюючи рухи
за тренером, потім продовжити гру, розвернувши учасників на 180°.
«У Занзібарі гріє сонечко (гладити по плечах того, хто йде попереду), дме легкий
вітерець (провести пальцями по спині). Та ось хмарки закрили сонце, почав накрапати
дощик (стукати пальцями), здійнявся вітер (терти спину), почалася злива (енергійно
стукати пальцями по спині), град (кулаками). Але що це? Буря вщухає (усе в
зворотному порядку). Злива переходить у дрібний дощик, буря перетворюється на
дрібненький вітерець. У Занзібарі знову сонечко».
«А в Україні холодно. Коли виходиш на вулицю, мороз хапає за щоки (щипати за
щоки), за вуха (масажувати вуха), пробирається під куртку (щипати спину), мерзнуть
ноги (тупотіти ногами). Та коли заходиш у дім, стає тепліше, пощипують вуха, щоки
(терти вуха, щоки). Поступово зігріваєшся, розслаблюєшся (гладити по плечах, спині)».
Вправа «Які умови необхідні для захисту прав дитини?»
Мета: сприяти зміні фокуса точки зору учасників на проблему порушення прав
дитини; наочно продемонструвати соціальні й емоційні зв'язки, що забезпечують
необхідні умови для виживання й розвитку дитини.
Слова вчителя: «Народжується дитина. Щоб вона стала людиною, слід оточити її
любов'ю, піклуванням. Звернемось до Конвенції ООН “Про права дитини”, де записано:
“Кожна людська істота до досягнення 18-річного віку – дитина”».
Перед початком вправи треба попросити групу сісти півколом, щоб створити
своєрідний амфітеатр. Потім із числа учасників вибирається сім осіб, які одержують картки
зі словами. Учасники майбутньої дії стають спиною до аудиторії – «глядача» – та
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прикріплюють свої картки на груди так, щоб до певного часу «глядачі» їхній надпис
прочитати не могли. У центр півкола викликається учасник, який одержав картку зі словом
«ДИТИНА». Потім вчитель починає розповідати історію, запрошуючи у певних моментах
увійти в коло дії по черзі інших з вибраних ним шести учасників. Кожний із них затискає в
руці один із кінців кольорової нитки, запропонованої вчителем, а інший кінець віддає
«ДИТИНІ». Таким чином, «ДИТИНА» поступово опиняється в колі, з'єднана з кожним з
інших учасників дії кольоровою ниткою.
ІСТОРІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ (РОЗПОВІДЬ УЧИТЕЛЯ)
Зараз я розповім вам історію, складену на основі фактів, що мали місце в дійсності.
1) Отже, жила-була дівчинка. Вона росла дуже щасливою дитиною. У неї були
мама й батько, бабуся й дідусь і навіть старший брат. У дівчинки була РОДИНА. (Тренер
виводить учасника, якому була віддана картка «РОДИНА», і з'єднує його ниткою з
«ДИТИНОЮ»).
2) Усі члени родини дівчинку дуже любили та піклувалися про неї; вона знала тоді,
що таке справжня ЛЮБОВ. (Виводиться учасник із карткою «ЛЮБОВ». Протягується
друга ниточка).
3) Родина дівчинки була досить забезпеченою й жила у великому та світлому
будинку. (Виходить учасник із карткою «ДІМ», протягується ниточка).
4) Дівчинка вчилась у школі-гімназії, одній із найкращих у їхньому місті, вона
здобувала ОСВІТУ. (Вихід учасника з карткою «ОСВІТА», протягується ниточка).
5) Таким чином дотримувалися ПРАВА маленької людини. (Вихід учасника з карткою «ПРАВА»; протягується ниточка).
6) Дівчинка з НАДІЄЮ дивилась у майбутнє. (Вихід учасника з карткою «НАДІЯ»,
протягується ниточка).
7) Але так уже сталося, що майже в один рік батько та старший брат дівчинки загинули в автокатастрофі. Мама, не справившись із таким горем, почала сильно пити, а бабуся й дідусь, не перенісши лиха, що прийшло, вмерли одне за одним. Так у дівчинки не
стало РОДИНИ. (Вчитель входить у коло й перерізає ножицями ниточку «ДИТИНА» –
«РОДИНА»).
8) А разом з рідними пішла й ЛЮБОВ. (Вчитель розрізає нитку «ДИТИНА» –
«ЛЮБОВ»).
9) У дівчинки не стало й ДОМУ (вчитель ріже нитку «ДИТИНА» – «ДІМ»), тому що
мама продала його за борги.
10) Дівчинка разом з мамою опинилась на вулиці. Вона перестала ходити до школи.
(Вчитель обриває нитку «ДИТИНА» – «ОСВІТА»).
11) Права дівчинки не дотримувались, тому що з нею поруч не було дорослих, які б
про неї піклувались. (Вчитель розрізає нитку «ДИТИНА» – «ПРАВА»).
12) Лише світле проміннячко НАДІЇ ледь жевріло в її душі (єдина нитка, що
залишається нерозрізаною).
13) Час спливав, і одного разу небайдужі люди привели дівчинку в сімейний дитячий
будинок. Тепер вона вважає, що їй дуже поталанило. З нею поруч з'явилися чоловік і
жінка, яких вона вже називає мамою й батьком, у неї є брати та сестри (вчитель зв'язує
нитку «ДИТИНА» – «РОДИНА»).
14) Дівчинка відчуває, що її люблять (вчитель зав'язує нитку «ДИТИНА» –
«РОДИНА»).
15) У неї знову з'явився ДІМ, де вона почуває себе затишно й комфортно (вчитель
зв'язує нитку «ДИТИНА» – «ДІМ»).
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16) Дівчинка знову почала ВЧИТИСЯ (вчитель зв'язує нитку «ДИТИНА – «ОСВІТА»).
17) Дівчинка знову змогла сказати: «Я – людина, нехай поки маленька, але я маю
ПРАВА (вчитель зв'язує нитку «ДИТИНА» – «ПРАВА»).
18) Як добре, що є добрі люди, і як важливо не втратити НАДІЮ.
Вчитель підводить підсумок: Це дуже сумна історія однієї дівчинки. Але вона
напевно допомогла кожному відшукати відповідь на запитання: які ж умови необхідні
кожній дитині для повноцінного життя та розвитку? Вважаю, що кожний із вас може
допомогти будь-якій дитині в захисті її прав, у вирішенні конкретних життєвих ситуацій.
Давайте обміняємось думками.
Запитання до обговорення:
1. Що ви відчували, коли я перерізала нитки?
2. Що ви відчували, коли я зв'язувала нитки?
3. Чи згодні ви з тим, що не треба розставатися з надією?
Слова вчителя: «Іноді батькам здається, що невиконання деяких забаганок дітей
порушує їхні права. Давайте спробуємо розібратися разом, де відбувається справжнє
порушення прав дитини, а де невиконання батьками її побажань.
Вправа «Чи знаєш ти зміст Конвенції про права дитини?»
Мета: перевірити рівень правової обізнаності батьків.
Учасникам пропонується об'єднатися в три групи (за назвами квітів тощо). Кожна
група отримує аркуш, на якому прописані права дитини та її побажання. Потрібно вказати
варіанти відповідей, де прописані права дитини, а де її побажання. Записати відповідь у
вигляді цифри до відповідної графи «Права дитини» або «Побажання дитини».
Плакат
ПРАВА ДИТИНИ

ПОБАЖАННЯ ДИТИНИ

1, 3, 4, 6, 7, 9, 11,13, 14, 2, 5, 8, 10, 12, 17, 20
15, 16, 18, 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Права дитини» та «Побажання дитини»
Усі діти мають право на любов і піклування.
Кожна дитина має право їсти тільки гамбургери.
Усі діти рівні у своїх правах.
Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни.
Кожна дитина може нецензурно висловлюватися, якщо вона цього схоче.
Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля.
Усі діти мають право на освіту.
Жодна дитина не повинна прибирати власну кімнату.
Діти мають право висловлювати свої погляди.
Кожна дитина має право відмовитися від обіду.
Усі діти мають право на медичну допомогу.
Кожна дитина має право одержувати сніданок у ліжко.
Особлива турбота – дітям-інвалідам.
Кожна дитина має право на життя та охорону здоров'я.
Кожна дитина має право на навчання.
Кожна дитина має право на ігри, розваги, відпочинок.
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17.
18.
19.
20.

Кожна дитина має право на користування бібліотеками, відвідування пам'яток культури.
На свободу об'єднань і мирних зібрань.
На захист від роботи, яка шкодить здоров'ю і розвитку.
Кожна дитина має право мати своє майно.

Вчитель підводить підсумок (за результатами відповідей груп, наголошуючи на
тому, що не слід плутати права дитини з її забаганками).
III. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Вправа «Зворотний зв'язок. Очікування»
Мета: підтвердження чи спростування очікувань учасників зборів.
Слова вчителя: «На початку нашої роботи ви висловили свої очікування від
тематики сьогоднішніх батьківських зборів «Право на право», обравши свій варіант
відповіді про те, чиї саме права сьогодні будуть розглядатися, батьків чи дітей, і чи
можливо, порушуючи права людини, не порушувати права дитини.
· Може хтось із вас хоче висловити власні міркування з цього приводу?
Вчитель підводить підсумок: Всі люди світу мають права. Їх мають і діти.
Організацією Об'єднаних Націй був прийнятий дуже важливий документ – Конвенція
ООН про права дитини. Конвенція – це не просто заклик, а закон для тих країн, які її
підписали. Головна мета Конвенції – зробити все для того, щоб дітям на всій Землі
жилося краще, щоб вони були захищені і щасливі.
Про які ж права йдеться в Конвенції? Це перш за все право на життя, на ім'я, на
громадянство, на захист життя, честі та гідності, право на сім'ю, на свою думку, на
збереження своєї індивідуальності, на розвиток, на свободу думки, на освіту, на гру, на
захист від усіх форм експлуатації, на охорону здоров'я, на відпочинок.
Права не можна відібрати – ніхто не має права позбавити прав іншої людини або
порушити ці права. Права є у всіх людей. Їх не потрібно купувати, заробляти. Права ніхто
не дає, людина отримує права від народження. Ми – люди, і ми всі рівні, а значить, у нас у
всіх однакові, рівні права. Право охороняється і забезпечується державою. Права
громадян України узаконені в Конституції – Основному законі нашої країни.
Людина, яка знає свої права і поважає права інших людей, впевнено йде по життю.
Давнє римське прислів'я говорить: «Там де право, там і захист». Тому є сенс знати закони,
знати свої права. Знати, щоб захищатися. Щоб відчувати себе впевненіше, а значить,
вільніше. Щоб знати свої права, але й не забувати про права інших. Щоб бути спокійними за
своє майбутнє.
Людина, що не розбирається в законодавстві, не знає про свої права та обов'язки, не
уявляє, що потрібно робити, якщо виникне складна ситуація, і є беззахисною перед усілякими негараздами. Таку людину можна змусити робити те, чого вона не повинен робити, або
позбавити того, на що вона має право. Тому всім нам потрібно знати свої права.
Вправа «Зворотний зв'язок. Підсумки»
Мета: Підвести підсумки роботи батьківських зборів.
Учасники по черзі, висловлюють думки щодо заходу, на якому були присутні, даючи
відповідь на питання:
· Що я отримав на цьому занятті?
Вправа «Піраміда позитивних побажань»
Мета: створення позитивного настрою, зняття емоційної напруги.
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Слайд 22
Вчитель витягує вперед руку долонею вниз і виголошує побажання групі: «Бажаю
гарного настрою, слухняних дітей». Учасники по черзі кладуть долоні на долоню ведучого
з побажаннями, потім на рахунок «три» дружно підкидають руки вгору. Гарно і позитивно.
Додаток 1
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ
1. Вступне слово вчителя.
2хв.
---2. Вправа «Привітання3 хв.
---знайомство».
3. Вправа «Повторення Правил
2 хв.
Правила групи з попереднього заняття.
роботи групи».
4. Вправа «Очікування».
3 хв.
Стікери, плакат з намальованими
терезами (шальки «Батьки», «Діти»),
фломастери.
5. Вправа «Асоціації».
Фломастери, плакат з написом «Право».
2 хв.
6. Інформаційне повідомлення.
Мультимедійна презентація.
10 хв.
7. Вправа «Квиток до цирку».
Фломастери, ватман за кількістю груп.
10 хв.
8. Вправа-руханка «Погода в
--3 хв.
Занзібарі».
9. Вправа «Які умови необхідні
Сім смужок паперу, що кріпляться голка10 хв.
для захисту прав дитини?».
ми,з написами: «ДІВЧИНКА», «РОДИНА»,
«ДІМ», «ОСВІТА», «ЛЮБОВ», «ПРАВА»,
«НАДІЯ»; 7 різнобарвних товстих
вовняних ниток (1,5 м), ножиці.
10. Вправа «Чи знаєш ти зміст
Фломастери, ватман за кількістю груп.
5 хв.
Конвенції про права дитини?».
Аркуш із написом «Права дитини»
«Побажання дитини» за кількістю груп.
11. Вправа «Зворотний зв'язок.
Плакат «Терези».
5 хв.
Очікування».
12. Вправа «Зворотний зв'язок.
--5 хв.
Підсумки».
13. Вправа «Піраміда позитивних 5 хв.
--побажань».
РАЗОМ
1 г. 5 хв.
Список використаних джерел
Воронцова Т. В. «Вчимося жити разом» Посібник для вчителя основної та старшої
школи. – К. : Алатон, 2016.
Денисова О. Модуль «Знаємо та реалізуємо свої права». – К. : Міленіум, 2002.
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
http://rudenko.kh.ua/vpravi-dlya-zakinchennya-zanyattya/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Конвенція_ООН_про_права_дитини
https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fwww.romny-mcss.edukit.sumy.ua%
2FFiles%2Fdownloads%2Fvikhovnij_zakhid_prava_ditini.doc&name=vikhovnij_zakhid_prav
a_ditini.doc&lang=uk&c=586d43dfdc53
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Карпенко Оксана Олегівна,
с. Розкішна, Ставищенський район, Київська область

Тема: ЕМОЦІЇ ПОЗИТИВНІ
ТА НЕГАТИВНІ
Мета та завдання: познайомити батьків із причинами виникнення негативних
емоційних станів у дітей. Навчити контролювати власні емоції. Дати батькам
рекомендації щодо релаксаційних вправ та зняття стресового стану в дітей.
Учасники зібрання: батьки, вчитель, практичний психолог школи.
Тривалість: 90–120 хв.
Обладнання: фліпчарти, маркери, копіювальний папір, ноутбук, проектор.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Учитель запрошує батьків стати в коло.
– Шановні батьки. Сьогодні ми зустрілися, щоб поговорити про дуже важливі
питання, які впливають на поведінку та побудову стосунків між вами та вашими дітьми,
між дітьми в школі, між дітьми та вчителем.
Для приємного й результативного спілкування пропоную налаштуватися на
позитивний діалог та сказати сусідові, що стоїть поруч, приємне слово.
Очікування
– Подумайте й напишіть на стікерах, чого ви очікуєте від сьогоднішньої зустрічі.
Озвучте свої міркування та прикріпіть стікери на фліпчарті «Наші очікування».
Батьки прикріплюють стікери з очікуванням на фліпчарт.
Прийняття правил роботи під час зустрічі
– Щоб робота наша була злагодженою та принесла усім задоволення, пропоную
виробити правила, за якими будемо сьогодні працювати.
Батьки під керівництвом учителя пропонують правила та записують їх на
фліпчарті «Правила»:
· говоримо від себе;
· поважаємо думку іншого;
· говоримо по черзі;
· активно беремо участь у роботі;
· бути щирим;
· зберігаємо таємницю групи.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Ведення в тему зустрічі «Емоції»
– Сьогодні ми поговоримо про людські емоції, якими вони бувають, що є причиною
переваги негативних чи позитивних емоцій.
Вправа «Мозковий штурм»
– Що, на вашу думку, ми розуміємо під словом емоції?
Психічні стани чи процеси в людини. Це відповідні реакції на зовнішні та внутрішні
подразники, які проявляються у вигляді задоволення або незадоволення, радості,
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страху, гніву тощо. В емоціях виявляється позитивне або негативне ставлення
людини до навколишнього світу.
Робота в групах
– За визначенням «день», «ніч» ми об'єднуємося в групи.
– Група «Ніч» на аркуші паперу записує негативні емоції, група «День» – позитивні.
Від кожної групи делегується представник для оголошення напрацювань.
Батьки презентують свої напрацювання.
– Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на ті емоції, що стимулюють розвиток
неврозів, руйнують здоров'я дитини. Емоції руйнування: гнів, злість, агресія – та емоції
страждання: біль, страх, образа. Спостерігаючи за дітьми, доводиться констатувати, що
емоції страждання, руйнування їм ближчі, ніж емоції радості й добра.
Вправа «Галерея»
– Шановні батьки, ви визначили позитивні і негативні емоції. Тепер слід розібратися,
які ситуації пов'язані з позитивними емоціями, а які – з негативними. Сподіваюсь, ваш
життєвий досвід допоможе успішно справитися з цим завданням. Група «День» на аркуші
паперу записує, у яких ситуаціях виникають позитивні емоції, група «Ніч» – негативні.
Після завершення роботи учасники кріплять свої аркуші із записами на стіні. Усі
батьки підходять до записів, читають, обмінюються думками.
За бажанням батьки розповідають власні історії життя, пов'язані з виникненням
позитивних і негативних емоцій.
Міні-лекція «Як допомогти дитині впоратися з емоціями»
– Усі ви бажаєте, щоб наші діти виросли здоровими й щасливими, щоб вони вміли
радіти життю та успішно прожитому дню, щоб вони були впевнені у своїх силах і вміли
долати труднощі, стійко переносили невдачі, зберігали душевний спокій у найнепередбачуваніших ситуаціях.
Прояви уміння долати труднощі починаються з найперших днів життя дитини. Але
іноді, намагаючись максимально захистити своє дитя, ми пестимо й оберігаємо його,
задовольняючи усі його бажання і потреби, намагаємося максимально полегшити його
життя. Таким чином ми, дорослі, завдаємо шкоди психічному розвитку дитини, ламаємо
емоційну сферу. Дитина, яка поставлена в таку ситуацію, не розвивається емоційно, не
вміє володіти своїми емоціями, не вчиться боротися з труднощами й проблемами, що
виникають у житті. Це відбивається на результатах навчання, на спілкуванні з однолітками та дорослими. Невміння жити в гармонії з собою призводить до порушень фізичного
здоров'я, спричиняє різноманітні захворювання.
Наші діти не завжди вміють радіти й засмучуватися, виявляти волю та характер у
досягненні мети. Чим раніше ми про це заговоримо, тим швидше зможемо допомогти
дітям упоратися зі своїми емоціями й розвинути їх у потрібному напрямку.
Анкетування батьків
– Пропоную вам кілька запитань. Спробуйте відповісти на них для себе зараз,
подумайте про емоційне життя вашої дитини.
Анкету можна спроектувати на екран.
– Чи є емоційною ваша дитина?
– У яких випадках ваша дитина виявляє радість, захоплення?
– У яких випадках ваша дитина виявляє негативні емоції?
– Як ви допомагаєте вашій дитині долати негативні емоції?
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– Чи розповідає ваша дитина вам про свої невдачі?
Сподіваюся, що кожен із вас зробив певні висновки, відповівши на запитання. Це
допоможе нам досконаліше розібратися в питанні, яке ми сьогодні винесли на
обговорення: як допомогти дитині впоратися з емоціями?
Продовження міні-лекції
Емоції – це внутрішні переживання людини. Емоції відображають ставлення людини
до ситуацій, що склалися або можуть скластися, і мають ситуативний характер.
До емоційних станів людини належать:
· настрій (загальний стійкий актуальний емоційний стан людини, що визначає
загальний тонус, активність);
· пристрасть (захопленість людини кимсь або чимось, яка все підпорядковує);
· афект (яскраве, короткочасне емоційне переживання, наприклад горе або радість);
· почуття (найвищі людські емоції, що пов'язані з тими людьми, подіями, предметами, які для цієї людини є суттєвими та значущими);
· стрес (стан сильного загального напруження, збудження в складних, надзвичайних, екстремальних умовах).
Емоції можуть бути позитивними й негативними.
Позитивні емоції більшість із нас влаштовують, ми намагаємося зберегти їх
якнайдовше.
Негативні емоції нам заважають, роблять нас вразливими (зокрема, гнів, ненависть,
страх, відраза тощо), тому їх ми прагнемо позбутися. Як же в цьому допомогти нашим дітям?
Спочатку з'ясуємо, що може викликати негативні емоції у дитини.
Таких причин досить багато. Виділимо з-поміж них основні:
· суперечності між сильним бажанням і неможливістю його задовольнити;
· конфлікт, що полягає в надмірно високих вимогах до дитини, яка не впевнена у
власних силах;
· суперечності у вимогах батьків і педагогів, у результаті чого формується злоба,
недовіра. Тому дуже важливою є узгодженість дій батьків і педагогів;
· негативний емоційний стан дорослих, який часто трапляється, і відсутність
навичок контролю й саморегуляції з їхнього боку. У психології існує таке поняття, як
зараження, тобто мимовільна передача емоційного стану від однієї людини до іншої.
Тому важливо навчитися самим і навчити дитину приборкувати свої емоції;
· використання наказів, звинувачень, погроз, принижування замість довірливої
бесіди й спільного аналізу ситуації, що виникла.
Підтримка дитини в ситуаціях хвилювання або невдачі
Наша щира турбота, увага, любов до дітей допомагають їм впоратися з багатьма труднощами, зберігають психологічний комфорт дитини незалежно від її віку. Якщо ми любимо
дитину, то, безумовно, вона відчуває, що відповідь на питання, яке дитина промовляє вголос
або яке залишаються у її внутрішньому діалозі: «Чи любите ви мене?», є позитивною. Якщо ж
ми любимо її умовно (висловлюємо любов лише тоді, коли дитина була успішною або «добре
поводилася»), то вона втрачає впевненість, стає полохливою й напруженою. Від відповіді,
яку дитина отримує на це життєво важливе для неї запитання, значною мірою залежить її
основне ставлення до життя. Це має принципове значення для її подальшого розвитку.
У глибині душі ми можемо відчувати полум'яну любов до своєї дитини, але цього
замало. Саме через нашу поведінку дитина відчуває нашу любов до себе, вона не лише
чує те, що ми говоримо, а й, головне, відчуває, що ми робимо. На дитину наші вчинки
впливають набагато сильніше за слова.
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Фасилітація
– Які є способи висловити батьківську любов і як підтримати дитину в скрутних для
неї ситуаціях? Поміркуємо про це разом, адже багато хто з вас знайомий із цими
методами й неодноразово відшукував можливості підтримати свою дитину в скруті.
(Способи проявів любові та підтримки записати на дошці та обговорити).
Контакт очима
Під цим необхідно розуміти наш прямий погляд в очі іншої людини.
Більшість людей не надають значення цьому важливому фактору. Чи намагалися ви
коли-небудь поговорити з людиною, яка вперто відводить очі, намагаючись не дивитися
вам в обличчя?
Це важко і, уявіть собі, негативно впливає на наше ставлення до такого співрозмовника. Нам є більш симпатичними й більше подобаються люди з відкритим і дружнім
поглядом, щирою усмішкою, доброзичливим і дружнім ставленням до співрозмовника.
Числені дослідження довели, що відкритий, природний, доброзичливий погляд прямо в очі
дитини є суттєво важливим не лише для встановлення доброї комунікаційної взаємодії з
нею, а й для задоволення її емоційних потреб.
Уважніше за все дитина слухає нас, коли ми дивимося їй у вічі.
Полохливі, тривожні, невпевнені діти найбільше потребують контакту очима.
Лагідний погляд може зменшити рівень тривожності. Інформація, що передається
поглядом, здатна глибше відбитися у свідомості дитини, ніж сказані слова.
Фізичний контакт
Здається, це так природно, але дослідження свідчать, що більшість батьків
торкаються своєї дитини лише у разі необхідності (допомагаючи одягнутися, переводячи
через дорогу тощо). Для фізичного контакту зовсім не обов'язково намагатися обійняти
або поцілувати дитину, достатньо доторкнутися до руки, погладити по голівці, пригорнути
до себе тощо. Головне, щоб усі ці ніжні дотики були природними та щирими, а не
надмірними та демонстративними.
Дехто вважає, що пестощів та ніжності потребують лише дівчатка, а хлопчикам це непотрібно. Це певною мірою може бути справедливим щодо хлопчиків, віком більше 7–8 років
(хоча й у 8, і в 10, і в 12, і в 15 років дитина потребує фізичного контакту, змінюються лише
його форми – вони стають більш стриманими), проте для повноцінного розвитку хлопчикові з
найперших днів життя необхідно не менше любові та фізичної ніжності, ніж дівчинці.
Пильна увага
Наступний спосіб прояву любові й підтримки дитини – пильна увага, наше повне
зосередження на дитині, без відволікань на будь-які дрібниці, яке дозволяє дитині
відчути, що вона в очах батьків є найважливішою людиною у світі. Як не дивно,
найчастіше у хвилини, коли дитині найбільше необхідна наша пильна увага, ми з тих або
інших причин на неї нездатні. У такі моменти необхідно відмовитися від будь-яких справ
або розваг, бо це надзвичайно важливо для розвитку позитивної самооцінки дитини.
Якщо дитина не отримує пильної уваги, то вона відчуває, що все на світі є важливішим за
неї, і це стає причиною її дратування й хвилювання. І як результат – у такої дитини
відсутнє почуття безпеки і порушується емоційний розвиток.
Запитання до батьків
– Пригадайте, будь ласка, як часто ви спілкуєтеся зі своєю дитиною, не займаючись
при цьому ще якоюсь іншою справою (крім спільної з дитиною діяльності)? (Обговорення
відповідей у колі).
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Саморегуляція
Ми вже говорили про те, що дитина може заразитися негативними емоціями дорослих, тому важливо навчитися володіти своїм емоційним станом і навчити цього дитину.
Вплинути на свій емоційний стан і стан дитини можна за допомогою спеціально
розроблених психологами й фізіологами вправ.
Коли людина відчуває будь-які емоції, їх здебільшого можна виявити за її мімікою.
Крім м'язів обличчя, змінюється також тонус і інших м'язів тіла. Тільки це не так помітно.
Але спостережлива людина може за ходою, постаттю й за деякими іншими зовнішніми
ознаками визначити, у якому настрої перебуває людина.
Навчившись регулювати тонус м'язів, навчившись розслаблюватися, ми отримаємо
деяку владу над своїми емоціями. Так, контролюючи напругу своїх м'язів, ми
контролюємо свої емоції.
Справа в тому, що тонус м'язів напряму пов'язаний з активністю мозку, тому,
розслабивши майже всі свої м'язи, ми знижуємо цю активність і даємо мозку можливість
відпочити й відновити свої сили.
Релаксація – це універсальний процес відновлення не лише м'язів, а й нервової
системи.
(Батькам пропонують декілька вправ, які вони можуть виконати разом із дітьми, і
кілька вправ для них самих, що надруковані на аркушах паперу).
Релаксаційні техніки для молодших школярів
Релаксаційні вправи найкраще проводити під спокійну музику. Регулярне виконання
цих вправ робить дитину більш спокійною, врівноваженою, а також дозволяє дитині
краще зрозуміти свої почуття. У результаті дитина володіє собою, контролює свої
деструктивні емоції й дії. Релаксаційні вправи дозволяють дитині опанувати навички
саморегуляції та зберегти більш рівний емоційний стан.
Вправа «Myxa»
Мета: зняти напруження з м'язів обличчя.
Нехай дитина зручно сяде: руки вільно лежать на колінах, плечі та голова опущені,
очі заплющені. Та уявіть собі, що на її обличчя намагається сісти муха. Вона сідає їй то на
ніс, то на ротик, то на лоб, то на очі.
Завдання дитини – не розплющуючи очей, відігнати набридливу комаху.
Вправа «Лимон»
Мета: досягти стану спокою.
Сядьте зручно: руки вільно розмістіть на колінах (долонями вгору), плечі та голова
опущені, очі заплющені. Уявіть собі, що у вас у правій руці лимон. Починайте повільно
його стискати до тих пір, поки не відчуєте, що «вичавили увесь сік». Розслабтеся.
Запам'ятайте свої відчуття. Тепер уявіть, що лимон у вашій лівій руці. Повторіть вправу.
Знову розслабтеся й запам'ятайте свої відчуття. Після цього виконайте вправу
одночасно обома руками. Розслабтеся. Насолодіться станом спокою.
Вправа «Бурулька»
Мета: досягти оптимального емоційного стану.
Станьте, заплющте очі, руки підніміть угору. Уявіть, що ви – бурулька. Напружте всі
м'язи вашого тіла. Запам'ятайте це відчуття. Необхідно завмерти в цій позі на 1–2 хвилини.
Потім уявіть, що під дією сонячного тепла ви починаєте поволі танути, розслаблюючи
поступово кисті рук, потім – м'язи плечей, шиї, корпусу, ніг тощо. Запам'ятайте свої відчуття
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у стані розслаблення. Виконуйте вправу доти, доки не досягнете оптимального емоційного
стану. Цю вправу також можна виконувати, лежачи на підлозі.
Вправа «Повітряна кулька»
Станьте, заплющіть очі, руки підніміть угору, наберіть повітря в легені. Уявіть, що ви –
велика повітряна куля, що наповнена повітрям. Постійте в такій позі 1–2 хвилини,
напружуючи всі м'язи тіла. Потім уявіть, що у кульці з'явилася невеличка дірочка. Повільно
починайте випускати повітря, одночасно розслаблюючи м'язи тіла: кисті рук, потім – м'язи
плечей, шиї, корпусу, ніг тощо. Запам'ятайте свої відчуття у стані розслаблення.
Виконуйте вправу доти, доки не досягнете оптимального емоційного стану.
І, нарешті, під час сильного нервово-психічного напруження ви можете виконати
20–30 присідань або 15–20 стрибків на місці. Це дозволить позбутися напруги, що
виникла. Цей метод зняття психоемоційної напруги широко використовується
спортсменами, артистами перед відповідальними виступами тощо. (Вправи варто
роздрукувати й запропонувати батькам).
III. ПІДСУМКИ
Вправа «Цінний кейс»
Учитель прикріплює на фліпчарт ватман із зображенням кейса й пропонує всім
батькам назвати те цінне, що вони складуть у цей кейс на кінець нинішньої зустрічі й
будуть використовувати у своєму житті.
Додаток
ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ СТРЕСАХ
Виділіть на відпочинок і розслаблення 10 хвилин свого часу. За цей час нічого
страшного не відбудеться. У цей короткий термін важливо намагатися забути про свої
проблеми та обов'язки. Такий відпочинок є необхідним наприкінці дня. Після нього хатні
проблеми легко розв'язуються й потребують значно менших витрат нервової та фізичної
енергії. І ви знову сповнені сили та енергії!
1. Протистресове дихання
Повільно здійснюйте глибоке вдихання через ніс; у найвищій точці цього процесу на
мить затримайте подих, після чого якомога повільніше видихайте. Це заспокоїть
дихання. Намагайтеся уявити, що з кожним глибоким вдиханням і тривалим видиханням
ви частково позбуваєтеся стресового напруження.
2. Хвилинка релаксації
Розслабте куточки рота, зволожте губи (язик нехай вільно лежить у роті). Розслабте
плечі. Зосередьтеся на виразі свого обличчя й положенні тіла. Пам'ятайте, що вони відображають ваші емоції, думки, внутрішній стан. Природно, що ви не хочете, щоб люди поруч із
вами знали про ваш стресовий стан. У цьому випадку вам необхідно змінити мову обличчя
тіла шляхом розслаблення м'язів і глибокого дихання (з особливо тривалим видихом).
3. Інвентаризація
Погляньте навколо й уважно огляньте приміщення, у якому ви перебуваєте. Поступово, не кваплячись, подумки знайдіть у цьому приміщенні 7 червоних предметів, подумки
назвіть усі предмети один за одним. Намагайтеся повністю зосередитися на цій інвентаризації. Зосередившись на кожному окремому предметі, ви відволікаєтеся від внутрішньої
стресової напруги, спрямовуючи свою увагу на раціональне сприйняття навколишнього
середовища. Предмети можна знаходити й споглядати за будь-якою ознакою.
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4. Зміна обстановки
Якщо обставини дозволяють, вийдіть із приміщення, у якому у вас виник стрес.
Перейдіть до іншого, де нікого немає, або вийдіть на вулицю, де зможете залишитися
наодинці зі своїми думками.
5. Розслаблення
Станьте, ноги – на ширині плечей, нахиліться вперед і розслабтеся. Голова, плечі,
руки вільно опущені вниз. Дихання вільне. Фіксуйте це положення 1–2 хвилини, після чого
дуже повільно піднімайте голову.
6. Відволікання
Займіться будь-якою діяльністю. Будь-яка діяльність, а особливо фізична праця, у
стресовій ситуації допомагає відволіктися від внутрішньої напруги.
7. Музика
Увімкніть заспокійливу музику, яка вам до вподоби. Намагайтеся вслухатися в неї,
сконцентруватися на ній і лише на ній. Пам'ятайте, що концентрація на чомусь одному
сприяє повній релаксації, викликає позитивні емоції.
8. Спілкування
Поспілкуйтеся на будь-яку тему з будь-якою людиною, яка перебуває поруч із вами.
Якщо поряд немає нікого, то зателефонуйте своєму другові або подрузі. Ця діяльність,
що відволікає, відбувається тут і зараз та дозволяє витіснити з вашої свідомості
внутрішній діалог, що насичений стресом.
9. Водні процедури
Наповніть ванну теплою водою й полежте у ній. У ванні виконайте заспокійливі дихальні вправи. Зробіть глибоке вдихання через зімкнені губи, опустіть нижню частину обличчя й ніс у воду, зробіть повільне видихання. Намагайтеся видихати якомога довше. Уявіть,
що з кожним видиханням напруга, що накопичилася впродовж дня, поступово спадає.
Мобілізуюче дихання – подовжене глибоке вдихання (4 сек.), пауза, тривалість якої
становить половину вдихання (2 сек.), коротке, голосне, енергійне видихання (2 сек.).
Тривалість вдихання перевищує видихання вдвічі.
Заспокійливе дихання – повільне глибоке вдихання через ніс, пауза на половині
вдихання, видихання впродовж 2 вдихань.
Мобілізувати й заспокоїти себе за допомогою дихання необхідно навчитися в будьякій ситуації й за будь-яких обставин. Зазвичай ефект матимуть вже 4 такти дихання.
Кількість таких тактів визначається індивідуально, з урахуванням стану в конкретній
ситуації та натренованістю того, хто їх виконує.
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с. Розкішна, Ставищенський район, Київська область

Тема: МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ
Мета та завдання: Сприяти покращенню якості спілкування з дітьми, рідними,
близькими людьми, а також із колегами, сусідами, товаришами.
Учасники: батьки, вчитель, практичний психолог школи.
Тривалість: 80–100 хв.
Обладнання: фліпчарти, маркери, копіювальний папір, ноутбук, проектор.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Знайомство
Учасники стають у коло і, пропонуючи свою руку, висловлюють побажання на
день тому, хто стоїть праворуч.
Повідомлення теми зустрічі та очікування:
– Сьогодні ми поговоримо з вами про спілкування.
– Подумайте й напишіть на стікерах, чого ви очікуєте від сьогоднішньої зустрічі.
Озвучте свої міркування та прикріпіть стікери на фліпчарті «Наші очікування».
Батьки прикріплюють стікери з очікуванням на фліпчарт.
Прийняття правил роботи під час зустрічі:
– Щоб робота наша була злагодженою та принесла усім задоволення, пропоную
ухвалити правила, за якими будемо сьогодні працювати.
Батьки під керівництвом учителя пропонують правила та записують їх на
фліпчарті «Правила»:
џ говоримо від себе;
џ поважаємо думку іншого;
џ говоримо по черзі;
џ активно беремо участь у роботі;
џ намагаємося бути щирим;
џ зберігаємо таємницю групи.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Коли я був маленьким, я хотів, щоб мої батьки…»
Усі учасники сідають у коло, кожен по черзі каже фразу, яка починається зі слів:
«Коли я був маленьким, я хотів, щоб мої батьки…»
У ході вправи мають висловитися всі учасники.
– Чи задумуєтеся ви над тим, чого чекають від вас ваші діти? Якими вони хочуть
бачити вас? Чи вистачає у вас знань та умінь для того, щоб зрозуміти дитину, правильно
будувати розмову на користь собі й дитині, собі й тому, з ким ведете розмову?
Мозковий штурм «Що значить “мистецтво спілкування”?»
– Багато хто з нас знає, що існує поняття «мистецтво спілкування». На вашу думку, у
чому полягає це мистецтво? (Відповіді батьків).
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Отже, починати треба з уміння слухати.
Якщо ви слухаєте свою дитину активно та з повагою, а також маєте добрі, теплі стосунки з нею, що ґрунтуються на любові, то зазвичай дитина захоче наслідувати ваш приклад.

Вправа «Чи вмієш ти слухати»
Учитель зачитує текст, учасники зустрічі повинні дуже уважно слухати й
порахувати, скільки разів у цьому тексті повторюється слово «слухати».
– Бог недарма дав людині два вуха та один рот – щоб вона більше слухала та менше
говорила. Але, на жаль, для багатьох людей слухати когось – це складно. Адже слухати –
це значить стримувати себе в бажанні висловити свою думку, стримувати себе в
прагненні, щоб слухали тебе. Цікавий факт: дослідники помітили, що вміння слухати
іншого – це якість, притаманна успішним людям, які досягають мети у своїй кар'єрі та в
особистому житті. Також було помічено, що сім'ї, де рідше бувають сварки та
непорозуміння, – це сім'ї, де люди слухають одне одного.
Чи важливо вміти слухати іншого? Як ви гадаєте? Чи важко слухати уважно, з
інтересом?
Зараз кожний з вас слухає цей текст, тому що у нього є мета – порахувати, скільки
слів «слухати» у тексті. У спілкуванні з іншою людиною повинна бути мета – слухати,
щоб зрозуміти того, хто поряд.
Запропонувати учасникам переказати те, що запам'ятали з тексту.
Висновок: чим уважніше слухаємо, тим краще розуміємо й запам'ятовуємо.
– Чи осягне людина мистецтво спілкування, залежить від її вміння слухати інших.
Сьогодні ми розглядаємо погляд на здатність людини ефективно спілкуватися з іншими,
адже саме спілкування лежить в основі будування стосунків з іншими.
Робота в групах
– Поміркуємо над проблемою невміння слухати іншого.
Пропоную назвати по черзі слова «я», «ти». У нас утворилося дві групи – «Я» і «Ти».
Група «Я» думає над тим, «Що заважає слухати?».
Група «Ти» – «Наслідки невміння слухати».
Свої думки учасники записують на аркушах паперу. Потім обирають спікера, який
представляє напрацювання групи.
Можливі відповіді
Що заважає слухати:
џ егоїзм – висока думка про себе й зневага інших;
џ нестриманість;
џ острах бути непоміченим;
џ відсутність інтересу до людини.
Наслідки невміння слухати:
џ важливе проходить повз вуха;
џ руйнування стосунків унаслідок нерозуміння та неповаги.
Висновок: основна причина невміння слухати іншого – це людський егоїзм. І
наслідки – зруйновані стосунки.
џ Як боротися з егоїзмом? (Відповіді учасників).
џ Що є протилежним егоїзмові? (Любов).
џ Так, маленьких дітей треба навчити слухати і правильно спілкуватися.

Рефлексивне слухання (міні-лекція)
Найкращий метод навчити дитину слухати – це слухати її. Цей метод називається
«РЕФЛЕКСИВНЕ СЛУХАННЯ». Коли ви зосереджуєте увагу на дитині, а потім показуєте,
що ви її почули та зрозуміли, дитина відчуває, що її цінують, і завдяки цьому любов між
вами міцнішає. Коли дитина бачить таке уважне до себе ставлення, з часом вона сама
захоче бути такою, як ви, а також навчиться слухати так, як і ви.
Попрацюємо над моделюванням навичок слухання.
Зверніться до вашого сусіда зліва або справа (це не повинен бути ваш чоловік чи
дружина) та розкажіть йому чи їй про:
1) ваші спроби висловити свою любов дитині;
2) реакцію дитини;
3) ваші відчуття на ту чи іншу реакцію дитини.
Давайте попросимо когось одного з батьків коротко повторити для всіх те, що ви
розповіли своєму сусідові. Ми ж будемо вас уважно слухати.
Ви розповіли нам, що... (Якомога ближче до змісту перекажіть те, що було
сказанo). Ви мали на увазі саме це?
– По-перше, давайте визначимо ось що. Чи була вдалою моя спроба повторити
зміст? (Варіант відповіді).
– По-друге, чи була вдалою спроба повторити почуття?
– По-третє, було згадано ще один важливий момент. Чи хтось звернув увагу, який саме?
Чи ви зауважили зміст запитання? «Чи все правильно? Чи сказане достатньо
близьке до почутого? Я правильно зрозумів?» Такі запитання дозволяють тому, хто
висловлювався, підтвердити або заперечити повторене вами.
Така вправа запобігає уникненню неправильного розуміння та запевняє промовця,
що його почули та зрозуміли.
Застосування наведених вище аспектів моделювання слухання вказує на інтерес до
співрозмовника. Коли батьки звертають увагу не лише на зміст сказаного дитиною, а й на
їхні почуття, відбувається зміцнення зв'язку у стосунках між батьками та дітьми, тому що
це не лише розмова розуму з розумом. Такі стосунки стають стосунками від серця до
серця. Якщо ви будете досить довго практикувати такі методи, дитина навчиться
поводитися так само стосовно вас, і ви зможете бути певними, що вас почули.
Пам'ятайте: ЗМІСТ, ПОЧУТТЯ, ЗАПИТАННЯ.
Цей процес здається простим, та коли ви постійно застосовуєте такі навички
слухання, вони допомагають встановити правильне спілкування між вами та вашою
дитиною, що базується на любові. Завдяки тому, що рефлекторне слухання робить
дитину більш відкритою для батьківського впливу, ймовірно, дитина спробує
повторювати ваш приклад та стане краще слухати.

Бесіда
– Розбудова стосунків між людьми починається з уміння слухати.
Якщо ви, батьки, неуважні до слів дітей, то виявляєте неповагу до них. А надалі будете
неуважними й до слів інших людей. Діти, бачачи таку вашу поведінку, наслідують вас, і ви,
врешті, отримуєте від них те, що «посіяли». Те ж саме маємо й з іншими співрозмовниками.

Робота в групах
Спробуємо на практиці потренуватися в рефлексивному слуханні.
Для цього попросимо сісти в групи по 3 особи. У своїх «трійках» розрахуйтесь за
номерами (перший, другий і третій).
Отже, особи під № 1 кожної трійки, уявіть собі, що ви учень першого класу.
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Особи під № 2 – батько або мама. Ви маєте звернути увагу на сказане та
відреагувати на зміст того, що буде говорити особа під номером 1.
Особа під № 3 – ви також тато або мама й ви будете реагувати на почуття особи під
номером 1, тобто «вашої дитини».
Ситуація: особа під № 1, будь ласка, зверніться до ваших «батьків» і скажіть: «Тату,
мамо, сьогодні вчителька насварила мене перед усім класом за те, що я не виконав
домашнє завдання».
Давайте зробимо ще одну спробу. Зараз учасник під № 2 буде дитиною, учасник під
№ 3 реагує на зміст, а учасник під № 1 – на почуття. Учасник під № 2, зверніться до своїх
«батьків» і скажіть: «Мамо, я погано почуваюся. Можна я не піду сьогодні до школи?»
Тепер спробуємо ще раз. Зараз дитиною буде учасник під № 3, учасник під № 1
реагує на зміст, а учасник під № 2 реагує на почуття.
Ситуація: учасники під № 3, зверніться до своїх партнерів: «Мій друг Ілько, з яким я
сиджу за одною парою, постійно заважає мені. Він щось шепоче, передає якісь папірці та
відволікає мене від сприйняття того, що нам говорить вчителька. Він хороший друг, але
що мені робити? Я не хочу мати проблем ні з учителькою, ні з Ільком».
Ті, хто виконував роль дітей, пригадайте: чи не забув хтось із ваших «батьків»
відреагувати на вашу ситуацію, а замість того почав радити, що слід робити? Якою була
реакція та відповідь ваших «батьків»? Чи були в ній присутні всі три компоненти
рефлекторного слухання? Наскільки точним був зміст повтореного «батьками»?
– Чи ви відчуваєте, що вас почули?
Найкращий спосіб навчити дитину слухати – це активно її слухати. Це й називається
рефлексивним слуханням. Використовуйте цей метод навчання, і настане час, коли ваші
діти почнуть так само слухати вас. Відбудеться це чи ні, але, слухаючи свою дитину саме
так, ви даєте зрозуміти, що вона для вас є дуже цінною та вартою вашого часу й уваги.
Міні-лекція «Навчання в контексті»
Другий шлях, який допоможе вашій дитині навчитися слухати, – це навчання в
контексті повсякденного життя. Ви, можливо, так і навчаєте, коли реагуєте на різні
випадки чи події, що вимагають вашого втручання. Ви можете навчати слухання в
контексті певного випадку чи події, пояснивши дитині один раз, а потім попросити
передати вам зміст сказаного.
Найкраще це робити в ситуації, яка вимагає вашого втручання. Якщо, наприклад,
дитина розлила молоко й розбила склянку, ви можете сказати: «Нести таку велику
склянку молока мокрими руками – не найкраще рішення. Нікому не сподобається це
прибирати. До того ж розбита склянка на підлозі небезпечна і не хотілося б, щоб хтось
наступив на неї та поранився. Як ти дивишся на те, щоб це прибрати, а потім сухими
руками можеш взяти іншу склянку?»
Ви можете навчати дитину, пропонуючи їй виконувати всі три компоненти.
Продовжуйте працювати над цим разом з дитиною, поки вона не навчиться
застосовувати всі три компоненти самостійно: зміст, почуття, запитання.
Почніть із запитань до вашої дитини стосовно змісту. Таким чином ви зможете
дізнатися, що дитина принаймні почула зміст. Спочатку ви і ваша дитина будете дещо
розчарованими, тому що вироблення цієї навички потребує часу та практики. Але
нагородою для вас буде покращення рівня спілкування між вами та дитиною.
Батьки та вчителі повинні звертати увагу на обсяг інформації, яку здатна сприйняти
дитина. Так, стосовно малих дітей, навіть проблему пролитого молока необхідно
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розглядати частинами. По-перше, ви можете поговорити про те, як це трапилося (через
мокрі руки), та досягти рефлекторного слухання стосовно цього моменту. Коли ви
переконані, що в цій частині сприйняття інформації досягнуто мети, можна переходити
до питання прибирання розлитого молока й знову повторити процес слухання. Після
цього поговоріть про розбиту склянку та про те, як необхідно прибирати розбите скло. І,
нарешті, зосередьтеся на тому, як правильно нести склянку. Зрозуміло, що це займе
трохи часу, але дитина зможе краще усвідомити та засвоїти сказане.
Ми розглянули два способи, як навчати дитину слухати, і найважливішим серед них
є метод РЕФЛЕКСИВНОГО СЛУХАННЯ. Сподіваюся, що будете користуватися ним,
навчаючи своїх дітей слухати й навчаючись самі.
III. ПІДСУМКИ
На фліпчарті кріпиться зображення людини.
Запропонуйте учасникам стікери (клейкі папірці) і попросіть написати на них слова та
прикріпити їх відповідно до частин тіла:
Голова – те, про що учасники дізналися сьогодні.
Серце – те, що їм сподобалося сьогодні.
Руки – те, що вони будуть використовувати у своїй роботі.
Ноги – те, що вони залишать як не дуже їм потрібне, іншими словами – «пройдуть».
На завершення учасникам тренінгу роздаються роздруковані «Поради щодо успішного спілкування між людьми» (додаток 1) та «П'ять головних правил ефективного
спілкування, визнаних у всьому світі» (додаток 2).
Додаток 1
ПОРАДИ ЩОДО УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ МІЖ ЛЮДЬМИ
Слухайте, не роблячи висновків. Уміння правильно слухати – ключ до успіху
спілкування. Зробіть висновки після того, як ви вислухали співрозмовника й впевнилися,
що зрозуміли все сказане.
Слухайте з готовністю погодитися з думкою співрозмовника. Немає гарантії, що ви
обов'язково з ним погодитесь, але не варто виключати цю можливість.
Слухайте, не замислюючись про те, що будете говорити у відповідь. Не поспішайте
з відповіддю: спочатку обдумайте її.
Не прагніть постійно доводити свою правоту. Бути правим – не самоціль. Якщо ви
прагнете завжди бути правим – ви не можете чути, а відповідно, й спілкуватися з людиною,
оскільки заздалегідь вибудовуєте бар'єр для нормального сприйняття співрозмовника.
Якщо під час розмови ви задумалися – не соромтеся попросити співрозмовника повторити сказане. Це може трапитися з кожним, але все ж намагайтеся слухати уважно.
Повторюйте почуте своїми словами і питайте співрозмовника, чи правильно ви
зрозуміли.
Прислухайтеся до себе. Виберіть спокійний момент і зверніть увагу на те, що
говорите й відчуваєте ви самі. Наприклад, чи не напружуєтеся ви, чуючи ті чи інші думки?
Адже свою власну мову тіла також можна й потрібно розуміти та тлумачити.
Відповідайте чесно, але за необхідності враховуйте почуття співрозмовника.
Будьте ввічливі, поважливі й щирі.
Зрозумійте й погодьтеся, що більшість явищ не належать до чорного або білого, а
мають якісь сірі тони. Не заперечуйте наявність сірого кольору.
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Будьте щирими й довірливими. Не кажіть того, чого не маєте на увазі. Не обіцяйте
того, чого не зможете виконати. Здійснюйте всі висловлені вами наміри.
Додаток 2
П'ЯТЬ ГОЛОВНИХ ПРАВИЛ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ,
ВИЗНАНИХ У ВСЬОМУ СВІТІ
1. Розумійте, що хочете сказати. Спілкуючись з іншою людиною, важливо подумати,
перш ніж що-небудь сказати. Намагайтеся використовувати добрі слова, але при цьому
не віддаляйтеся від теми розмови. Говоріть тоді й тільки тоді, коли від вас цього чекають.
Ніколи не втручайтеся в розмову інших людей: як мінімум це некультурно. Говорячи
загальні слова, які не несуть інформації, ви розписуєтеся в тому, що не до кінця
розумієте, про що розмова, або не володієте інформацією про предмет цієї розмови. Усі
ці помилки ведуть до того, що ви створюєте свій негативний образ в очах (читай – розумі)
співрозмовників, а тому краще – більше й уважніше слухати.
2. Уважно стежте за ходом бесіди. Якщо ви маєте намір висловити свої погляди й
думку про предмет бесіди – вам слід уважно слухати свого співрозмовника. В іншому разі,
коли прийде ваша черга говорити, ви ризикуєте повторити слова або думку співрозмовника і як мінімум потрапите в неприємну ситуацію. Будьте уважними, і це допоможе
вам краще зрозуміти суть обговорюваного питання і, відповідно, краще й переконливіше
викласти свою думку.
3. Висловлюйтеся конкретно. Говорячи про що-небудь, говоріть точно й по суті. Не
намагайтеся вдаватися в деталі бесіди: і тема розмови, й ви самі ризикуєте набриднути
співрозмовникові. Щоб цього не сталося – говоріть змістовно, висловлюйте тільки
оригінальні думки, що несуть корисну інформацію для співрозмовника. І вже тим більше
не варто «для більшої переконливості» підвищувати голос і/або вживати заумні слова й
складні терміни. Висловлюйтеся якомога простіше: цього не просто достатньо, це саме
те, що потрібно. Це найважливіша порада, але разом з тим і найскладніша для виконання.
4. Слухайте уважно. Уміння слухати – не менш важливий елемент мистецтва
спілкування. Ми вже відзначали, що не можна вважати правим тільки себе. Адже так не
буває, щоб інші ЗАВЖДИ були неправі. А значить, викладайте свої аргументи й факти з
упевненістю, але не намагайтеся подати їх так, ніби сказане вами – єдина непорушна
істина. Сумніваючись і слухаючи думки інших людей, ви стаєте кращими.
5. Дивіться в очі співрозмовнику. Для того, щоб сказане вами залишало належне
враження, намагайтеся зустрічатися поглядом зі своїм співрозмовником. Не дивлячись
співрозмовникові в очі, ви, по-перше, створюєте враження, що говорите нещиро, або
неправду, а по-друге, ви не бачите реакції співрозмовника, а значить, не контролюєте
ситуацію.
Невміння слухати перешкоджає будуванню стосунків з людьми.
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Кошкер Антоніна Йосипівна,
Гладких Вікторія Миколаївна,
Кірпіченко Наталя Валентинівна,
Літвін Марина Федорівна,
Покатілова Юлія Олексіївна,
Чупіка Світлана Миколаївна,
м. Маріуполь, Донецька область

Тема: ВЗАЄМОВІДНОСИНИ БАТЬКІВ І ПІДЛІТКІВ:
ДІАЛОГ ПОКОЛІНЬ
(майстер-клас)
Мета і завдання: презентація досвіду роботи з батьками в проекті «Через школу до
громади: навчання культури миру і толерантності для раннього попередження конфліктів» у ЗНЗ м. Маріуполя.
Учасники: педагогічні працівники.
Тривалість: 120–180 хв.
Обладнання: комп'ютер, проектор, відеосюжети, плакати, «Сонце та хмари»,
фліпчарт, ватмани, маркери, стікери тощо.
Хід заняття
1. Вступне слово. Привітання. Перегляд ролика про Маріуполь
Команда м. Маріуполя радо вітає вас на студії «Взаємовідносини батьків і підлітків:
діалог поколінь». Дозвольте мені представити нашу творчу команду: Кошкер А. Й., методист МНМ; Халєєва Л. М., методист із початкової освіти НМЦ; Гладких В. М., класний
керівник ЗОШ №10; Кірпіченко Н. В., класний керівник ЗОШ № 65; Літвін М. Ф., класний
керівник СШ № 3; Покатілова Ю. О., класний керівник НВК № 28; Чупіка С. М., класний
керівник ЗОШ № 45.
Свою програму ми хочемо почати з презентації нашого міста (відео «Маріуполь»).
Ви побачили наше чудове місто на березі теплого моря, побачили, що відбувалося на
вулицях нашого міста у 2014 році. Минуло вже три роки, але й досі майже кожного дня
чуємо постріли гармат, найчастіше вранці та ввечері. Тільки зараз у нас немає паніки, а є
віра в українські збройні сили і в те, що вся Україна з нами. А ми, педагоги, можемо
допомогти українському суспільству, формуючи активну громадянську позицію батьків та
молодих громадян українського суспільства.
Проект «Через школу до громади: навчання культури миру і толерантності для
раннього попередження конфліктів» є дуже важливим та необхідним саме для східних
областей України. Адже ці промислові райони були розбудовані в часи Радянського Союзу
і саме сюди на всесоюзні будівництва велося спрямоване переселення людей з усієї
території СРСР. І найчастіше це були працездатні особи, які були в конфлікті із законом, а
саме з кримінальним законом. Це породження Радянського Союзу з його ідеологією,
аморфною позицією щодо громадської діяльності. Із життєвою позицією: «Начальство
знає, що робить. Моє діло маленьке, що скажуть, те й зроблю. Аби платили».
Тому цілеспрямована робота з батьківською громадськістю є для нашого міста зараз
дуже актуальною. Цей проект сприяє розв'язанню важливих проблем як освітян, так і
українського суспільства. А саме:
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1. Оволодіння педагогами, зокрема класними керівниками, які безпосередньо здійснюють роботу з батьками, продуктивними формами роботи з батьківською громадськістю.
2. Проведення просвітницької роботи з батьками у таких формах, які зачіпають
глибинні почуття і тому завжди мають позитивні наслідки. На такі заходи їм хочеться
ходити, бо завжди буде щось нове, де цікавляться їхньою особистою думкою. І не тільки
цікавляться, а ще й враховують її.
3. Охоплення якнайбільшого контингенту українського суспільства: бо усі мають
стосунок до освітнього процесу досить довгий час.
4. Формуючи активну громадянську позицію батьків, класні керівники отримують ще
один важіль впливу на виховання молодого активного громадянина українського
суспільства.
А тепер переходимо до нашої студії.
2. Знайомство. Криголам «Намалюй свій портрет» (10 хв.)
Мета: познайомити учасників студії, активізувати увагу, створити дружню гумористичну атмосферу, налаштувати на відвертість та щирість.
Обладнання: картонки розміром А4 та ручки за кількістю учасників, магніти або скотч.
Час проведення: 10–15 хв.
Хід вправи
1. Кожний учасник отримує картонку.
2. Інструкція для учасників: для комфортної співпраці ми маємо ближче познайомитися, але зробимо це в незвичний спосіб. Ми перетворимося на художників та зруйнуємо міф
про те, що не всі вміють малювати. Кладемо картонку собі на маківку та малюємо свій портрет, не підглядаючи. Потім пишемо своє ім'я під «портретом» і по черзі відрекомендовуємося, відповідаючи на питання: чим я можу сподобатись незнайомцю з першого погляду?
(Ведучий бере участь у вправі та перший представляється учасникам).
3. Після того як всі представилися, портрети вішаються на стіну та залишаються до
кінця заняття.
Рефлексія
1. Які у вас відчуття після вправи?
2. Де і коли її можна використати?
3. Як ви вважаєте, що спільного у виконанні цієї справи й у роботі класного керівника
з батьками?
Коментар: легкий та цікавий метод для знайомства, має розважальний характер,
пожвавлює початковий етап, розвиває уважність до членів групи, з'являється можливість
удосконалити навички самопрезентації, ефективний навіть тоді, коли члени групи вже
знають одне одного.
3. Вправа «Правила роботи в групі». Покатілова Ю. О.
Мета: виробити зручні для роботи групи правила.
Обладнання: фліпчарт, маркери, картки з правилами за кількістю учасників,
заготовлений плакат (А1) з основними правилами роботи в групі.
Час проведення: 2–3 хв.
Хід вправи
Учасники отримують запропоновані правила роботи й ознайомлюються з ними, за
необхідності корегують їх. На великому плакаті з такими ж правилами вносяться
корективи.
Культура добросусідства

Кошкер А. Й., Гладких В. М., Кірпіченко Н. В., Літвін М. Ф., Покатілова Ю. О., Чупіка С. М. ВЗАЄМО...

233

Запропоновані правила:
џ бути неуважним;
џ говорити чітко і конкретно;
џ перебивати одне одного;
џ правило «піднятої руки»;
џ бути пасивним і похмурим;
џ бути активним;
џ брати участь у всіх видах діяльності;
џ робота на позитиві;
џ мобільна тиша;
џ культура мовлення;
џ виявляти неприйняття думок оточення.
Отже, ми виробили правила взаємодії. Такі правила зручно також застосовувати і в
роботі з батьками, зокрема і на батьківських зборах.
4. Представлення теми. Вправа «Асоціативний кущ “Діалог поколінь”»
Мета: визначення актуальності обраної теми та найбільш хвилюючих питань щодо
взаємовідносин батьків і підлітків.
Обладнання: Плакат розміром А1 «Діалог поколінь», маркер.
Час проведення: 2 хв.
Хід вправи
Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі досвід роботи з батьками вчителів м. Маріуполя. Одна з важливих тем, які хвилюють батьків, це спілкування з дітьми-підлітками, враховуючи особливості пубертатного віку. Класні керівники неодноразово у своїй роботі зустрічали
ситуацію, коли батьки звертаються за порадою щодо спілкування з підлітками саме до них.
Давайте пригадаємо, які аспекти і проблеми цікавлять батьків з теми взаємовідносин з
дітьми-підлітками (мотивуємо називати якомога більше проблем і питань, потім
підкреслюємо важливі для нас).
Діалог поколінь:
батьки –
підлітки

Отже, як ми бачимо, батьки часто потребують допомоги у вирішенні проблем взаєморозуміння, встановлення довіри, забезпечення безпеки дитини як у реальному, так і віртуальному житті, коли діти не виправдовують батьківських очікувань, коли постають питання
щодо прав підлітка та їхнього перевищення, виховання толерантної культури у відносинах.
· Що дає нам ця вправа?
· Де її можна застосувати?
5. Очікування. Вправа «Сонячна відпустка»
Мета: з'ясувати очікувані результати від майстер-класу.
Обладнання: фліпчарт, аркуш, на якому зображене сонце без промінчиків, жовті та
блакитні стікери (у формі хмаринок), ручки.
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Час проведення: 5–7 хв.
Хід вправи
Ви отримали по 2 стікери, вам потрібно написати на жовтому свої очікування від
тренінгу як класного керівника, а на блакитному – свої очікування як мами, батька (бо ми
всі з вами батьки і хочемо, щоб спілкування з нашими дітьми було ефективним, цікавим,
корисним). Представити та прикріпити стікери на аркуш із зображенням сонечка.
Ми з вами намалювали літню картину, я хочу побажати вам , щоб ваші очікування від
роботи справдилися, а вашу відпустку зігрівало та освітлювало тепле та приємне сонечко
і жодна хмаринка не зіпсувала її.
НАПРЯМОК «СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: ЯК З НИМИ ВЗАЄМОДІЯТИ?»
6.1. Вправа «Аркуш вільних думок»
Мета: показати роль соціальних мереж у житті підлітків, проаналізувати потреби
дітей у спілкуванні та обмеження, які встановлюють батьки, щодо користування
Інтернетом; визначити позитивні та негативні риси користування соцмережами,
дослідити поради психологів щодо грамотного контролю дій дітей у соцгрупах.
Обладнання: проектор, ноутбук, бланки за кількістю учасників, відеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=Pql1XIbklxg.
Час проведення:12 хв.
Хід вправи
Робота з відеороликом. Учасники тренінгу об’єднуються у групи, отримують
таблиці. Їм пропонується переглянути ролик і заповнити таблицю.
Ми продовжимо тему літньої відпустки і поділимося за літніми місяцями на три групи.
Сучасний світ важко уявити без Інтернету, а відтак і без соціальних мереж. Чому ми реєтруємося в них? Що це нам дає? Порівняйте роки свого дитинства та своїх дітей. Що змінилося?
Дійові особи
Опишіть ситуацію
Чому?
Яку інформацію,
на вашу думку, автори
ролика хотіли донести
до глядачів?
Групи представляють свою роботу.
На що треба звертати увагу батьків? Який загальний висновок можна зробити після
виконання цієї вправи?
6.2. Вправа «Чотири зони Гіппенрейтер»
Мета: з'ясувати, чи всі правила та обмеження з боку батьків є доцільними.
Обладнання: стікери 4 кольорів для поділу на групи. Кольорові бланки для кожної групи.
Час проведення: 20 хв.
Хід вправи
Сучасний світ важко уявити без Інтернету, а відтак і без соціальних мереж. Чому ми
реєструємося в них? Що це нам дає? Порівняйте роки свого дитинства та своїх дітей. Що
змінилося? Давайте поговоримо про потреби дітей. Про правила та обмеження, які ми
встановлюємо для них. Це потрібно для того щоб зрозуміти, що шукають наші діти в
соцмережах.
Культура добросусідства
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Правила та обмеження обов’язково повинні бути в житті кожної дитини. Вони
допомагають структурувати світ, зробити його комфортним для всіх, дають відчуття
стабільності. Але їх не повинно бути занадто багато, і вони повинні бути гнучкими.
Знайти золоту середину чудово вийшло у Ю. Б. Гіппенрейтер, яка описала чотири
кольорові зони поведінки дитини: зелену, жовту, помаранчеву та червону.
1. У зелену зону автор помістила все те, що дозволяється робити дитині на її
власний розсуд або за бажанням. Наприклад, у який гурток записатися, з ким дружити …
2. Дії дитини, у яких їй надається відносна свобода, містяться в жовтій зоні. Їй дозволяється діяти за власним вибором, але в межах визначених обмежень. Інакше кажучи,
вона може вирішувати сама, але за умови дотримання деяких правил. Наприклад, можна
сісти за уроки коли хочеш, але треба закінчити роботу до 8-ї години вечора.
3. У помаранчевій зоні містяться такі дії дитини, які загалом нами не схвалюються,
але через особливі обставини зараз допускаються. Наприклад, після довгої відсутності
тато приїжджає о 10-й годині вечора, і дитині дозволяють не лягати спати до його появи.
4. Нарешті, в останній, червоній, зоні містяться дії дитини, неприйнятні ні за яких
обставин. Це наші категоричні «не можна», де не може бути винятків: не можна палити,
ламати речі, ображати людей навколо, перебігати дорогу...

МОЖНА
МОЖНА, АЛЕ НЕ ЗАВЖДИ
МОЖНА ЛИШЕ ІНОДІ
НЕ МОЖНА
Учасники тренінгу об'єднуються за кольорами у чотири групи. Кожна група записує
правила для однієї зони. Групи представляють свою роботу, створюючи спільний плакат.
Наступний етап: учасникам пропонується спробувати переставити правила чи то на
сходинку нижче, чи на сходинку вище.
Як ви вважаєте, що для батьків буде найскладнішим при виконанні вправи?
З якими проблемами при виконанні вправи на батьківських зборах може зіткнутися
класний керівник?
Що було найскладнішим при виконанні вправи особисто для вас?
6.3. Руханка «Готуємо фруктовий салат»
Мета: зняти емоційну втому, створити гарний настрій.
Час проведення: 2–3 хв.
Хід вправи
Учасники стають у коло. Робимо віртуальний фруктовий салат. Для цього беремо
певні фрукти. Кожному інгредієнту відповідає певний рух. Наприклад. Що беремо для
фруктового салату? «Кавуни» (2) – описуємо руками коло (2); «банани» (2) – дві руки
вгору ліворуч, потім праворуч; «ананаси» (2) – присідаємо, роблячи руками коливальні
рухи донизу; «насіннячко» (2) – згинаємо руки, по черзі опускаємо їх та піднімаємо. І
перемішуємо салат – робимо кругові рухи стегнами ліворуч та праворуч.
Які ваші відчуття?
Батьківські збори по-новому
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НАПРЯМОК «ПРАВА ПІДЛІТКІВ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ»
7.1. Вправа «Межі можливостей»
Мета: вправа спрямована на вивчення нової інформації (права підлітків в українському законодавстві), практичне осмислення градації цих прав залежно від віку.
Обладнання: картки з витягами із законів, картки з ролями: «9 років», «11 років», «15
років», «17 років».
Час проведення: 10–12 хв.
Хід вправи
Об'єднуємося в групи по 3 особи (об'єднуємо за принципом: перший, другий, третій – група, далі перший, другий…).
Для опрацювання надається текст з виписками із Сімейного, Трудового, Цивільного і
Кримінального кодексів України, що стосуються неповнолітніх осіб.
Усі ми розуміємо, що батьки і діти мають стосовно одне одного права і обов'язки, що
батьки несуть відповідальність за своїх дітей і вирішують багато питань щодо їхнього
життя, побуту і дозвілля. Дитиною вважається особа до 18 років, але ж до цього віку межі
можливостей для дитини постійно змінюються, поступово підліток отримує все більше і
більше можливостей щодо прийняття рішень стосовно себе.
џ Уважно прочитайте і обговоріть, з якого віку які права й можливості виникають у
підлітків згідно з українським законодавством.
џ По одному представнику з групи просимо вийти в коло для вправи (8 осіб).
џ Кожний отримує листок з написами «9 років», «11 років», «15 років», «17 років»,
тобто по двоє осіб отримають однакові завдання.
џ Не оголошуючи, що саме написано, учасники стають в одну лінію і кожний раз, коли
оголошуються можливості для їхнього віку, роблять крок уперед.
џ Ті, хто залишився на місцях, після закінчення вправи повинні вгадати «вік» кожного
з учасників вправи.
Можливості (зачитуються вголос):
џ Ви можете влаштуватися на роботу з дозволу батьків.
џ Ви можете розпоряджатися заробленими грошима чи стипендією.
џ Вас запитують, з ким з батьків ви бажаєте проживати.
џ Ви обираєте, на який гурток ходити після занять у школі.
џ Ви можете влаштуватися на роботу самостійно.
џ Ви несете кримінальну відповідальність за всі види злочинів.
џ Ви несете відповідальність за завдану матеріальну шкоду.
џ Ви можете обмінятися з однокласником олівцями.
џ Ви можете продати чи обміняти куплений вами програвач.
џ Ви можете відкрити рахунок у банку.
џ Ви самі визначаєте, з ким із батьків ви будете проживати.
џ Ви вирішуєте, з ким з однокласників ви будете дружити.
Обговорення:
џ Чи бувало так, що батьки надають суттєво більшу свободу своїм дітям ніж передбачено законодавством? Або навпаки, значно обмежують права дитини?
џ Як ви думаєте, чому так буває?
Картка з інформацією для опрацювання
Сімейний кодекс: Стаття 160. Право батьків на визначення місця проживання дитини:
1. Місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків.
Культура добросусідства
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2. Місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною
згодою батьків та самої дитини.
3. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла
чотирнадцяти років, визначається нею самою.
КЗпП: Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу. Скорочена тривалість
робочого часу встановлюється:
1) для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до
16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) – 24 години на тиждень.
Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу:
Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.
За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15-ти років. Для пiдготовки молодi до продуктивної працi
допускається прийняття на роботу учнiв загальноосвiтнiх шкiл, професiйно-технiчних i
середнiх спецiальних навчальних закладiв для виконання легкої роботи, що не завдає
шкоди здоров'ю i не порушує процесу навчання, у вiльний вiд навчання час по досягненнi
ними чотирнадцятирiчного вiку за згодою одного з батькiв або особи, що його замiнює.
Цивільний кодекс: Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка
не досягла чотирнадцяти років:
1. Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право:
1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини;
2) малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду.
Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до
вісімнадцяти років.
1. …фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня
особа) має право:
1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими
доходами;
2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої
діяльності, що охороняються законом;
3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено
законом або установчими документами юридичної особи;
4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися
вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку).
Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або
піклувальників.
Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи:
1. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору,
укладеного нею самостійно відповідно до закону.
3. Неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, завдану нею іншій особі.
Кримінальний кодекс України: Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна
відповідальність:
1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину
виповнилося шістнадцять років.
2. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років,
підлягають кримінальній відповідальності за окремі види тяжких злочинів.
Рефлексія після вправи
Як ви вважаєте, чи легко батькам виконувати цю вправу і чому?
Батьківські збори по-новому
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НАПРЯМОК «ІНФОРМАЦІЙНІ КОНФЛІКТИ: НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ ПОГЛЯД НА
СИТУАЦІЮ
8. Вправа «Спільні знайомі»
Мета: вправа спрямована на розвиток навичок формування неупередженої точки зору
на ситуацію, зняття напруженості, визначення маркерів, які «підказують» робити висновки.
Обладнання: картки із завданнями й питаннями для роботи в групах, олівці.
Кількість учасників: від 4 до … (парне число).
Час проведення:15–20 хв.
Хід вправи
Батьки в спілкуванні з дітьми можуть вдаватися до крайнощів, від сліпої довіри до
крайньої підозри у всьому. Пропоную вправу для батьків: «Спільні знайомі» (створюємо 4–6
груп, які отримують 2 варіанти розповіді. Групи створюємо за принципом «пори року»).
Уявіть, що у вашої дитини виникло непорозуміння із сусідом поважного віку. Ви
дізнаєтеся про ситуацію від самої дитини та її друзів і від знайомих сусіда. (Текст для груп).
џ Групи отримують текст і завдання. Читають.
џ Спочатку отримуємо відповідь на перше питання.
џ Тепер пропонуємо двом групам зачитати текст уголос і потім переходимо до виконання нижчеподаних завдань.
1. Микола Петрович вийшов гуляти у двір зі своїм собакою. Пішов на улюблений
майданчик за будинком, бо більше нікуди, всі місця зайняті підлітками. Коли він туди
прийшов, то там теж були підлітки. Останнє місце й те зайняли! Вони бігали, кричали.
Самі подумайте, чому б вони так себе вели? Мабуть, вживали щось заборонене,
злочинці малолітні, нічого путнього з таких не виросте! За головного був Олег, ще й
бігав з якоюсь палицею.
Вважаючи своїм обов'язком підтримання порядку, Микола Петрович зробив
зауваження підліткам, щоб вони знали своє місце.
У відповідь Олег не те, що не послухався, а у зухвалій формі відповів, що у них тут
флешмоб «Прибирай за собою і своєю твариною» та запропонував приєднатися. Як він
міг! Микола Петрович був неймовірно ображений, що його звинувачують у засміченні
майданчика і змушують прибирати за невідомо ким, а інакше як розуміти їхні слова,
точно п'яні! Тремтячими руками він відібрав палицю у Олега, поки він когось нею не
прибив, і зі словами «Доки я тут, цього не станеться», маючи на увазі бійку палицями,
пішов скаржитись його батькам, що хлопці не пустили його із собакою на майданчик.
2. Микола Петрович вийшов гуляти у двір зі своїм собакою і пішов на майданчик за
будинком. Туди завжди ходять гуляти із собаками, і майданчик настільки засмічений,
що дітям і підліткам гуляти ніде.
Олег зі своїми друзями прибирали майданчик, з піснями і мотивуючими
«кричалками», вибираючи з трави сміття спеціальною палицею.
Підійшов Микола Петрович, от цей старий, завжди усім незадоволений і
насуплений. Ну і, само собою, почав знову повчати і лаятися. Олег пояснив, що у них
тут прибирання і флешмоб «Прибирай за собою і своєю твариною». Хоча звідки
старому знати такі сучасні слова! Та ще й ходить тут зі своїм собакою, можливо, сам і
смітить, а що ще чекати від такого вередливого дідугана. Але, намагаючись
налагодити відносини, запропонував приєднатися до них. Микола Петрович
розлютився, відібрав палицю і з криком «Доки я тут, цього не станеться!» пішов
скаржитися. Ну хіба це нормально, він відмовляється прибирати за собою, ще й
звинувачує хлопців!
Культура добросусідства
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Завдання
1. Прочитайте у групі. Яке перше враження про ситуацію, хто винен?
2. Чому виникли різні точки зору на цю ситуацію?
3. Розділіть у тексті, де факти, а де емоції, узагальнення, своя точка зору, навішані ярлики?
4. Що саме натякало, хто винний, а хто ні? (Слова-маркери).
5. Що буде, якщо ця ситуація буде передана вам ще через третіх осіб, які можуть
додати свої судження?
6. Чого треба уникати, щоб передати ситуацію найбільш правдиво і неупереджено?
7. Як би могла виглядати ця історія без маркерів?
8. Чи готові ви тепер визначити своє ставлення до ситуації?
Ця вправа дає можливість батькам відділяти судження, точку зору й факти,
подивитися на ситуацію з різних боків і пояснити, чому виникло непорозуміння у дворі.
9. Руханка «Тест на вік»
Мета: показати один із способів поділу на групи за віковими особливостями, сприяти
позитивній емоційній атмосфері заняття. Руханка з «перемішуванням». Вправа
спрямована на фізичне і психологічне розвантаження.
Обладнання: заставка-відео до серіалу початку 90-х років «Санта-Барбара».
Час проведення: 1–2 хв.
Кількість учасників: вся група.
Хід вправи
Заздалегідь по стінах над стільцями розвішано три картки:«Це було неначе учора»,
«Які ми були молоді та наївні», «Що це таке?». Групу просять піднятися зі стільців.
Чи всі ви вважаєте себе молодими? А чи, можливо, вважаєте себе досвідченими і
знаєте в житті все? Пропоную вам пройти невеличкий гумористичний тест на вік. Увага на
екран. (На екран виводиться музична заставка до серіалу початку 90-х років «СантаБарбара»). Тепер, будь ласка, займіть місце відповідно до вашого ставлення до переглянутого відео та згідно з табличками на стіні.
Рефлексія
Що відчували під час проведення вправи?
Коли та для чого можна використати цю вправу?
НАПРЯМОК «КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ»
10. Вправа «Діалог поколінь у буквальному сенсі»
Мета: розглянути способи, що допомагають знайти спільну мову між підлітками та
їхніми батьками, сприяють порозумінню, пошуку рішень та продуктивному спілкуванню.
Обладнання: комп'ютер, мультимедійний проектор, фліпчарт з аркушами паперу,
маркери. Відеоматеріал (запис журналу «Єралаш»), бланки анкет, словник молодіжного
сленгу (за потреби).
Час проведення: 25 хв.
Хід вправи
Вступне слово. Актуалізація
Діалог поколінь – це не тільки психологічна тема або тема, що стосується поведінки.
Цю тему можна розглядати також із точки зору уміння батьків і підлітків у прямому сенсі,
розуміти одне одного, спілкуватись однєю мовою, вживати однакові слова та
висловлювання, щоб дійти порозуміння. Дуже часто стикаємося з такою ситуацією, коли
Батьківські збори по-новому
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підліток так захоплюється своєю віковою, так би мовити, культурою, що навіть вдома не
бажає розмовляти з батьками без сленгу. Деяких батьків це дратує, вони сприймають це
майже як виклик або навіть спосіб створити атмосферу, у якій спілкування буде припинене
самими батьками. «Не можеш нормально розмовляти, – то удемо мовчати», – можуть
заявити роздратовані або розгублені батьки. Деяким підліткам тільки цього й треба. Від
них «відчепилися», тоже можна слухати рок та валятись на дивані. Але ж це не вихід.
Основна частина:
У сім'ї повинно бути спілкування, а для цього треба навчитися знаходити спільну
мову в її буквальному сенсі, не протистояти, а розуміти, не повчати, а разом знаходити
рішення, не мовчати, а спілкуватись. Для цього можна запропонувати таку схему для
використання на батьківських зборах:
1. Демонструється уривок із журналу «Єралаш» «Почему мы так говорим № 1»
(«...Редкая птица дочешет до середины Днепра, а если дочешет, то так гикнется, что и
копыта отбросит»).
– Що, на вашу думку, демонструє цей ролик? (Учасники відповідають).
Керівник підсумовує висловлені думки та за необходністі додає свої:
– Цей ролик демонструє, як діти застосовують у звичайному спілкуванні з оточенням
сленгові слова та водночас як дорослі в змозі зрозуміти таке мовлення та навіть з певною
метою застосувати такий стиль.
2. Щоб батьки проаналізували своє ставлення та реакцію на те, що в спілкуванні
постала проблема мовлення, можна роздати анкети (керівник роздає анкети та
пропонує заповнити поки що тільки другий стовпчик):
Моя дитина
стала розмовляти лише
на сленгу, вдома – теж.
дозволяє собі нецензурні
висловлювання.
застосовує ненормативну
лексику в спілкуванні
зі старшими членами сім'ї.
вилаялася у присутності
моїх гостей.
вважає, що сленг –
це природно.
стала відчувати труднощі
в спілкуванні без сленгу.

На це я… (мої дії, почуття)

Чи правильно я зробив?
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пишуть те ж саме, тільки без сленгових слів. На виконання відводиться 10–15 хвилин. Якщо
виникають труднощі, можна скористуватися словниковим аркушем. Після виконання
команди по черзі представляють свої твори, а інші намагаються їх розшифрувати та
записують свій варіант. Після озвучення варіантів інших команд аркуш перегортається та
всі порівнюють, чи правільно зрозуміли текст.
– Давайте з вами проаналізуємо, у чому користь або сутність дій цієї вправи
(учасники відповідають).
– Дія вправи в тому, що:
· при застосуванні її можна продемонструвати підлітку, що треба розмовляти однією
мовою, йти назустріч батькам, коли вони просять говорити з ними зрозумілими словами;
· вправа дає змогу зрозуміти, що й підлітку не все буде зрозуміло, якщо батьки
почнуть розмовляти з ним за допомогою сленгу свого часу;
· для батьків вправа – це можливість продемонструвати, що й вони пройшли
аналогічний етап у своєму житті, але зараз розмовляють літературною мовою;
· показати підлітку, що бажання розмовляти сленгом можна здійснювати там, де
тебе зрозуміють, тобто в компаніях однолітків.
4. Повертаємось до ваших анкет. Зараз вам необхідно заповнити третій стовпчик
(учасники заповнюють). Подивіться, чи змінилася ваша думка або реакція на ту чи іншу
дію? Є бажаючі зачитати вголос приклад того, що вийшло? (За бажанням учасники
зачитують).
Підсумок
Чи складно було виконувати вправу?
Що було найскладнішим?
Що ви відчули після закінчення вправи?
Додаток
Словничок–80-ті (піонери):
Герла – девушка
Грабли – руки (ты куда грабли тянешь!)
Зырить, позырить – смотреть, посмотреть
Навернуться – упасть
Покемарить – поспать
Сейшн – концерт
Стебаться – смеяться над кем-то или над чем-то (это ближе к перестройке)
Тырить – стащить
Фаза – свет (отрубить фазу – выключить свет)

3. Зараз я пропоную вам об'єднатися у три команди для виконання нижчеподаної вправи.
Група об'єднується в команди за таким принципом: команди повинні бути трьох
вікових груп.
Розподіл можна здійснити за допомогою таких критеріїв:
а) хто грав у приставку «Денді» (середня вікова група),
б) хто був піонером (старша вікова група),
в) хто складав ЗНО (молодша вікова група).
Кожна з команд отримує аркуш та маркери для виконання завдання: скласти розповідь
про свій день із вживанням молодіжного сленгу свого часу. На зворотному боці аркуша
Культура добросусідства

Словничок–90-ті (денді)
Все выше крыши – все хорошо
Ездить по ушам – говорить долго и нудно
Загрузить – заставить задуматься
Классная тема – хорошая музыка
Клюшка – девушка
Лавэ – деньги
«Мои нервы!» – восклицание, выражающее широкий спектр чувств от крайнего
возмущения до бурного веселья
Ништяк! – выражение одобрения
Батьківські збори по-новому
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Нулячий – абсолютно новый (о вещах)
Прикид – одежда, стиль одежды
Прикольный – доставляющий радость
Сабантуй – вечеринка
Стремный – немодный, плохой
Трещать – говорить
Штукатурка – косметика
Словничок–2010-ті (ЗНО)
Баян – повторение
Гоу – идём, пошли
Дикий – странный
Замутить – организовать вечеринку, начать отношения
Зеркалка – профессиональный или полупрофессиональный фотоаппарат
Кадр – неординарный человек
Канать – подходить, быть подходящим
Няшно – мило, хорошо, приятно, красиво
ОМГ – восклицание, выражающее удивление, испуг и прочие бурные эмоции (от
англ. аббревиатуры OMG – Oh my God – О боже мой!)
Параллельно – без разницы, всё равно, неважно
Пичалька – обида или расстройство
Попрошайка – бесплатное sms-сообщение с просьбой перезвонить
Угарный – смешной
Фейк – подделка, фальсификация, неправда (от англ. fake – подделка)
Хипстер – человек, идущий против мейнстрима
Штука – 1000 грн.
Юзать – пользоваться чем-либо
11. Руханка «Як вітались у різні часи»
Мета: зняти фізичну та розумову напругу, створити емоційний позитив.
Час проведення: 2 хв.
Хід вправи
Спочатку всім демонструється, як віталися:
70-ті роки: рукостискання;
80-ті роки: хлопати по плечу;
2000-ні: поцілунки в порожнечу (мимо обличчя, на відстані, тричі).
Всі ходять вільно по аудиторії, поки не пролунає назва періоду. Після цього треба
привітатися способом цього періоду з якомогна більшою кількістю людей.
Рефлексія
Рефлексію в цьому блоці можна виконати через «коло». Я пропоную вам відповісти
на два питання:
1. Яка була ваша перша думка, коли ви почули тему цього блоку?
2. Яка ваша думка стосовно цієї теми зараз, після вправ?
НАПРЯМОК «ЦІКАВЕ ДОЗВІЛЛЯ ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ'Ї». Гладких В. М.
12. Вправа «Батьки та діти»
Мета: показати необхідність планування дозвілля дітей, поглибити знання батьків
Культура добросусідства
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про види та форми дозвілля; сформувати інформаційний банк щодо організації дозвілля
дітей та батьків.
Обладнання: 6 аркушів паперу формату А1, відеоролик (посилання), маркери.
Час проведення: 15 хв.
Хід вправи
1. Перегляд відеоролика.
2. Дати відповідь на питання:
– Який у батьків був шанс не втратити довіру сина?
3. Виконання вправи «Батьки та діти».
Нам необхідно об'єднатися у 4 групи. Для цього перших чотирьох учасників тренінгу
просимо назвати улюблене місце літнього відпочинку. Наприклад, під час відпусток ми
відпочиваємо на березі моря, у горах, за кордоном або мріємо про спокійний відпочинок у
лісі. Далі продовжимо рахувати учасників тренінгу за категоріями: «море», «гори», «за
кордоном», «ліс», таким чином утворюється чотири групи.
Групи виконують завдання: групи № 1 і № 3 повинні дата відповідь на питання: «Як
бажають відпочивати батьки?», групи № 2 і № 4 відповідають на питання: «Як хочеться
провести дозвілля підліткам?»
Після підготовки відбувається презентація групової роботи. Створюється спільний
плакат груп 1 і 3, 2 і 4.
Обговорення:
– Як ви вважаєте, хто найчастіше обирає вид відпочинку у сім'ї?
– Як часто бажання батьків і підлітків збігаються? Чому?
– Як буде себе почувати підліток під час такої форми відпочинку, яка йому не подобається?
– Що може стати наслідком такої події?
Отже, і під час відпочинку відбувається зіткнення інтересів.
Ми з вами повинні продовжити нашу роботу, об'єднавшись у 2 групи (1 об'єднується
з 2, 3 з 4). Ваше завдання – виробити рекомендації для батьків, як поєднати дозвілля
батьків і дітей, щоб усі були задоволені, тобто необхідно створити інформаційний банк
щодо організації дозвілля дітей та батьків. Групи представляють спільні наробки.
Висновок
Спільний відпочинок сім'ї – це дивовижна можливість всієї родини побути разом не
тільки фізично, а й духовно. Це шанс пізнати одне одного краще і зблизитися. Сімейний
відпочинок – привід для батьків краще зрозуміти власну дитину, побачити й почути, чим
вона живе. Спільний відпочинок сприяє зміцненню дружби, розуміння, довіри між
батьками і дітьми. Якщо проводити вільний час неординарно, то яскраві враження забезпечені всій родині. Залишаються не тільки щасливі спогади, а й формуються сімейні
цінності, які з дитинства зберігаються на все життя, які стануть фундаментом для
будівництва майбутнього особистого сімейного життя дітьми.
НАПРЯМОК «ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА ДІАЛОГУ ПОКОЛІНЬ»
13. Вправа «З любов'ю до дитини»
Мета:ознайомити з прийомом роботи з проектними картками.
Обладнання: проектні картки.
Час проведення:10 хв.
Хід вправи
Батьківські збори по-новому
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Вступне слово. Толерантне ставлення до світу є, безумовно, однією зі складових
частин громадянського виховання. І починається виховання толерантної особистості
саме в родині. Толерантність дитини, яка виходить у велике життя, є чинником
соціалізації та значною мірою визначає успішність життєвого шляху людини. Свого часу
Бернард Шоу сказав: «Тепер, коли ми навчилися літати по повітрю, як птахи, плавати під
водою, як риби, нам не вистачає тільки одного: навчитися жити на землі, як люди». Що
стосується конкретно сім'ї, потрібно врахувати те, що діти – це дзеркало відносин у
батьківській сім'ї. Тому для початку потрібно самим дорослим ставитися до дитини
толерантно. Якнайкраще це відзеркалено в такій притчі.
Притча «Чотири слова»
Жила-була на світі сім'я. Вона була непроста. Більше ста чоловік нараховувалось
у родині. І всі були такі різні. А займали вони ціле село. Так і жили всією родиною в одному
селі. Ви скажете: ну і що, хіба мало великих сімей у світі. Але справа в тому, що ця сім'я
була особливою – мир і спокій, любов і дружба панували в цій родині. Ні сварок, ні бійок.
Дійшли слухи про це село до наймогутнішого султана. І він вирішив перевірити, чи
правду кажуть люди. Приїхав він до села, і душа його зраділа: навколо чистота, краса,
достаток, мир. Добре малим, спокійно старим. Здивувався султан і вирішив
дізнатися, як жителі села можуть так жити.
Прийшов він до найстаршого: розкажи, як ти добиваєшся такої єдності, такого
розуміння у твоїй родині? Той узяв аркуш паперу й почав щось писати. Писав довго,
видно, не дуже сильним був у грамоті.
Потім передав аркуш султану. Чотири слова було написано на аркуші:
ЛЮБОВ, ПРОЩЕННЯ, ТЕРПІННЯ, ПІКЛУВАННЯ
Прочитав султан, почухав за вухом і запитав:
– І все?
– Так, – відповів старий, – це і є основа життя будь-якої хорошої родини.
І, подумавши, додав:
– І СВІТУ теж.

Кошкер А. Й., Гладких В. М., Кірпіченко Н. В., Літвін М. Ф., Покатілова Ю. О., Чупіка С. М. ВЗАЄМО...

Своїм колегам по школі розповім…
Якщо ви нічого не візьмете до свого арсеналу, то стікер не заповнюється. Учасники
студії озвучують свої відповіді.
15. Руханка «Друкарська машинка»
Мета: об'єднати учасників студії, спонукати їх до подальшої спільної роботи після
завершення конференції.
Обладнання: картки з надрукованими літерами алфавіту.
Час проведення: 3 хв.
Хід вправи
(Всі учасники отримують по одній літері алфавіту).
Ми з вами вже звикли працювати на комп'ютері. Але ще зовсім недавно такий
прилад, як друкарська машинка, використовувався освітянами дуже часто. Тож давайте
пригадаємо, як працює друкарська машинка. Щоб надрукувати слово, треба було
вдарити по певній клавіші. При цьому лунав певних звук. Коли слово набирали, треба
було зробити пробіл. І так далі. У принципі, так само набираємо й на клавіатурі
комп'ютера. Тільки звуки інші. Тож спробуємо відтворити роботу друкарської машинки.
Кожний з вас отримав певну букву, тобто став певною клавішею друкарської
машинки. Спробуємо надрукувати певні вирази. Для цього необхідно певній букві слова,
коли слово буде сказане, по черзі піднятися, показати букву, плеснути в долоні і сісти,
коли слово закінчується – всі плескають у долоні, це – пробіл. Отже, спробуємо друкувати
таку фразу. Це назва того проекту, що зібрав нас тут. «Через школу – до громади. Разом –
до миру, демократії, розвитку».
Дякуємо всім за роботу.

А тепер за допомогою проектних карток дамо відповідь на питання: то як ви
вважаєте, на чому ґрунтуються взаємовідносини батьків і підлітків?
Чи сподобався вам цей метод?
Коментар. Робота з проектними картками – це метод, який можна використовувати
в діагностичній, корегувальній, навчальній, консультативній діяльності, а також у
випадках пошуку нових ідей. Вправи та завдання є невичерпними, залежать тільки від
креативності, досвіду та діяльності тренера.
14. Підсумки студії
Мета: отримати зворотніий зв'язок від групи.
Обладнання: плакат «Сонячна відпустка», кольорові стікери.
Час проведення: 5–7 хв.
Хід вправи
Учасники студії отримують по три стікери різного кольору, на яких треба продовжити
речення:
До свого педагогічного арсеналу візьму...
До свого батьківського арсеналу візьму...
Культура добросусідства
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Крук Світлана Сергіївна,
м. Львів

Тема: ПРЕЗЕНТАЦІЯ АВТОРСЬКОЇ МЕТОДИКИ
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ГОЛОКОСТОМ,
СХВАЛЕНОЇ МІЖНАРОДНОЮ ШКОЛОЮ ВИВЧЕННЯ
ГОЛОКОСТУ «ЯД ВАШЕМ» (Ізраїль)
(майстер-клас)
Мета і завдання заходу: представити дослідження механізму ознайомлення дітей
дошкільного віку з темою Голокосту на прикладі знайомства їх із книгою Алізи Тайтельбойм
«Історія Лулу, маленької дівчинки в часи Голокосту» (автобіографічна розповідь про долю
маленької єврейської дівчинки Лулу, яка пережила Голокост у Франції).
1. Донести до слухачів виховну значимість проблеми Голокосту у вихованні підростаючої
особистості в сьогоднішніх умовах полікультурного і поліетнічного середовища в Україні і світі.
2. Дати слухачам знання про методику ознайомлення дітей з Голокостом на прикладі
ознайомлення дітей із світом дитинства періоду Катастрофи.
3. Встановити важливість вивчення Голокосту як фактора виховання дітей, а саме
знання про Голокост повинні стати внутрішніми переконаннями, частиною світогляду
дитини в кожній сім'ї, незалежно від національної приналежності.
4. Визначити важливість працювати з батьками над створенням у сім'ї та дитячому
садку (школі) атмосфери, яка навчає дітей толерантності, формує у дітей глибокі
гуманістичні переконання: розуміння людяності, добра, співчуття.
5. Усвідомити, що Голокост міг і може торкнутися кожного, незалежно від віку, національності, світогляду; осмислити свою відповідальність за майбутнє світу, за збереження
загальнолюдських моральних цінностей.
6. Вироблення рекомендацій щодо ознайомлення із темою Голокосту дітей дошкільного віку.
Учасники: батьки вихованців дитячого садочка, початкової школи, педагог.
Учасники зустрічі познайомляться:
· з оригіналом Книги (חולון, 2014 року) עליזה מאת בשואה קטנה ילדה לולו של ספורה
;טייטלבוים
· із «власною книгою» дітей і їхніми проникливими до глибини душі ілюстраціями;
· з фотографіями, що демонструють етапи роботи над книгою;
· з особистим листуванням дітей з автором книги бабусею Алізою;
· з програмою проведення «Тижня пам'яті» з дітьми, батьками та громадськістю
(книга з досвіду роботи).
Матеріали: Молитвенник «Сидур. Труд Души: ежедневные, субботние и праздничные
молитвы» – Всемирный союз прогрессивного иудаизма, Движение прогрессивного иудаизма в Израиле, 1998; книга «Історія Лулу, маленької дівчинки в часи Голокосту», Ізраїль, 2014;
книга, створена дітьми і вихователем, «Історія Лулу, маленької дівчинки в часи Голокосту» з
ілюстраціями дітей; листи з переписки дітей і бабусі Алізи (Лулу); фотографії бабусі Алізи;
лист від голови відділу розвитку навчальних програм Міжнародної школи вивчення Голокосту «Яд Вашем»; серія плакатів на тему Голокосту; картки «Ключові терміни» (Голокост, Катастрофа – ШОА); плакати «Допомога вихователю і батькам»: «Ключові терміни», «Дидактичний сенкан», «Ключові фрази» для резюме; книга з досвіду роботи «Тиждень пам'яті».
Час: 90–120 хв.
Культура добросусідства
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Проведення майстер-класу
І етап. «Виклик»
· На початку майстер-класу зачитати лист від голови відділу розвитку навчальних
програм Міжнародної школи вивчення Голокосту «Яд Вашем» (додаток 1). Потім
пропоную слухачам подумати над такими питаннями:
– Як розповідати дітям про Голокост?
– Як донести до дітей унікальність цієї трагедії в історії людства?
– Як розповісти про злочини нацистів і не відштовхнути, не ранити ще не зміцнілі
дитячі душі?
· Обмін думками.
· Узагальнення: розповідати дітям про Голокост складно, але необхідно. Катастрофа
європейського єврейства під час Другої Світової війни – особлива тема, ознайомлення з
якою пов'язане з великою кількістю складностей як психологічного, так і методологічного
характеру. Однією з головних проблем є правильний підбір матеріалу і кут зору, під яким
його можна подати (зміст і рівень подачі). Головна особливість: вибрані теми повинні
стосуватися не фактологічних аспектів Катастрофи, а духовно-світоглядних. Важливим
аспектом при підборі навчального матеріалу на тему Голокосту є аспект «щасливого
закінчення».
· Висновок: розуміючи складність сприйняття теми Голокосту дітьми дошкільного віку,
ми свідомо вибрали для ознайомлення дітей книгу Алізи Тайтельбойм «Історія Лулу,
маленької дівчинки в часи Голокосту»: вона доступна розумінню дитини, і, головне, в
процесі роботи над цією книгою кожна дитина мала можливість співпереживати з героїнею
твору маленькою дівчинкою Лулу… Цей твір відповідає вимогам «щасливого закінчення»:
дівчинка Лулу пережила Голокост, здійснила репатріацію в Ізраїль, у неї сім'я, діти, онуки,
правнуки і вічно жива пам'ять про Голокост.
ІІ етап. Терміни (робота зі слухачами)
1. Поділ аудиторії на групи. Робота в групах, роздати картки «Ключові терміни», оголошення завдань для груп:
а) уважно прочитати термін;
б) обговорити між собою зміст поняття;
в) вибрати людину, яка буде презентувати відповідь.
2. Робота з аудиторією:
а) вислухати відповіді від груп;
б) які висновки можна зробити: загальний – антиєврейська політика на
окупованих територіях, мета – повне знищення єврейського населення;
в) виставити плакати «Ключові терміни» (перевір себе).
Голокост
Слово «голокост» походить від англ. holocaust, лат. holocaustum і грец. ὁλόκαυστον.
Воно являє собою форму середнього роду іменника ὁλόκαυστος, утвореного від ὅλος –
«цілий» або «цілковитий» – та καύστος – «спалений», «спопелений» (у контексті
ритуального жертвоприношення). Спочатку слово «голокост» мало релігійний підтекст,
але також вживалося протягом сторіч стосовно катастроф та великого лиха, переважно
пов'язаних із пожежами. Наприклад, його використовували для позначання геноциду
вірменів османами 1909 р., для опису великих пожеж у Міннесоті (США) 1918 р.
Уже в середині ХХ сторіччя слово «голокост» вживали в пресі щодо хвилі терору
проти єврейського населення Європи, розпочатого Адольфом Гітлером. Із середини 50-х
Батьківські збори по-новому
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років ХХ сторіччя слово «Голокост» загальновживане стосовно політики винищення
нацистами під час Другої світової війни євреїв та інших народів Європи. У такому сенсі
сучасне слово «Голокост», на відміну від іншого його значення, пишемо з великої літери.
Поняття «Голокост» вживається в Західній Європі і США для позначення геноциду
єврейського народу в роки Другої світової війни.
Катастрофа – ШОА
Єврейське слово «ШОА» (івр. нещастя, розруха, катастрофа) вживається євреями в
Ізраїлі для позначення дій німецьких нацистів, які здійснювали планомірне знищення єврейського народу як етносу. Програма «кінцевого вирішення єврейського питання» була одним з найпріоритетніших завдань Третього Рейху. Це планове знищення єврейського народу
протягом декількох років незалежно від віку, роду, політичних поглядів, віросповідання,
країни проживання. Лише за те, що ти – єврей. Це єврейське слово взяте з Тори. Його
приблизне значення – «морок порожнечі», космічне «ніщо», безпросвітність, у якій немає
жодної іскорки, повна темрява. Євреїв перетворювали на попіл, в траву, перемелюючи
кістки, переплавляючи золоті персні і коронки, – від людини нічого не залишалося! Пустота!
3. «Мозковий штурм» на тему «Права дитини і Голокост».
Питання, запропоновані для аналізу:
а) Які права дитини були порушені під час Голокосту?
б) Чи могли батьки захистити права дітей?
в) Що відчували самі діти, коли порушувались їхні права?
Пошук відповідей, які найбільшою мірою відповідають усім критеріям.
III етап. Презентація авторської методики ознайомлення дітей з Голокостом:
дослідження механізму ознайомлення дітей дошкільного віку з темою Голокосту
на прикладі ознайомлення їх із книгою Алізи Тайтельбойм «Історія Лулу,
маленької дівчинки в часи Голокосту» (про долю маленької єврейської дівчинки
Лулу, яка пережила Голокост у Франції)
Педагогічний підхід
Розуміючи складність сприйняття теми Голокосту дітьми дошкільного віку, ми свідомо
вибрали твір, доступний їхньому розумінню, а головне, в процесі роботи над ним відбувається ідентифікація дітей з героїнею оповідання. Ми даємо можливість кожній дитині
співпереживати з конкретним героєм твору – ровесником наших дітей. Емпатичне
проникнення у внутрішній світ і співчуття героїні, глибоке емоційне переживання, яке
збагачує дітей досвідом життя інших людей, несхожих на них, – все це сприяє тому, що
процес сприймання оповідання перетворюється в процес збагачення особистого досвіду
дітей. Діти не є сторонніми спостерігачами. Вони стають дійовими особами, стають поруч із
дівчинкою Лулу, співпереживають їй. Такий підхід дає можливість дітям зрозуміти Голокост
як трагедію окремої особистості Лулу і водночас, як загальнолюдську трагедію. Важливий
аспект для оберігання дитячої психіки: історія героїні твору – це історія порятунку, історія зі
«щасливим закінченням», яке завжди чекають малі діти.
Запропонована розробка вимагає власної великої не тільки інтелектуальної, а й
душевної, духовної роботи.
Я вважаю, ви погодитеся, що виховати людину, здатну співпереживати чужому
болю, здатну зберегти людську гідність у будь-якій ситуації, – це потребує великих
зусиль.
Культура добросусідства
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Етичні завдання книги
Допомогти сучасній дитині навчитися цінувати такі прості на перший погляд речі, як
дім, сім'я, школа, улюблена тваринка – все те, чого були насильно позбавлені їхні
ровесники в роки Голокосту. Як дидактичний прийом авторка використала розповідь про
зустріч дівчинки Лулу з кошеням. Маленька тваринка допомогла дівчинці зберегти
душевну рівновагу, доброту, чуйність, залишитися нормальною в ненормальних умовах.
Рекомендації слухачам щодо роботи над книгою:
џ прочитати оповідання;
џ виділити головні моменти щодо хронології подій і щодо змісту;
џ визначити питання для обговорення з дітьми (в ході обговорення звернути увагу на

стратегію виживання дітей, їхню звичку берегти їжу);
џ скопіювати ілюстрації до книги і розмістити їх відповідно до тексту;
џ доповнити власними ілюстраціями;
џ «видати» спільну з дітьми «Власну книгу про Лулу», яка буде ілюстрована створеними вами спільними ілюстраціями або ілюстраціями, намальованими тільки вашими дітьми;
џ за бажанням доповнити фотографіями, як результат виконання завдання;
џ продумайте, якими будуть підсумки роботи з цієй теми (чому Лулу стала «жертвою» нацизму, засвоїти інформацію про труднощі та недостатки, про допомогу християнмонахинь, котрі були добрими і рятували єврейських дітей, про непрості відносини та
правила в прийомній сім'ї).
Порядок роботи
1. Перед тим як розпочати роботу з дітьми з ознайомлення з книгою, раджу вам
опрацювати весь матеріал завчасно самим, оскільки вам необхідний буде час, щоб обміркувати питання щодо змісту оповідання, продумати, як почати розмову з вашими дітьми.
2. Ознайомлення з книгою пропоную провести в такому порядку:
а) лист-звернення бабусі Алізи до наших дітей;
б) як жила Лулу до війни;
в) початок Голокосту: переслідування єврейських сімей у Франції;
г) життя Лулу у прийомній християнській сім'ї;
ґ) навчання в школі при монастирі;
д) зустріч із маленьким кошеням;
е) визволення Франції, зустріч Лулу з мамою;
є) повернення до дому, пошуки батька;
ж) звернення бабусі Алізи (Лулу) до дітей;
з) подорож бабусі Алізи – повернення у минуле.
3. Робота з книгою:
а) читання окремих частин;
б) розв'язування завдань, під час виконання яких обговорити такі важкі, але
важливі для виховання питання, як сенс і ціна життя, трагедія розриву сім'ї,
втрата рідних, передчасне дорослішання дітей, вміння не тільки виживати, а й
жити в умовах війни і злиднів, дитяча праця на вугільній шахті, норми харчування,
постійний голод, вимушена дитяча крадіжка, яка була пов'язана зі щоденною і
щогодинною боротьбою дітей за елементарне виживання;
в) пошук відповідей на запитання:
џ якими були взаємовідносини Лулу і батьків до розлучення;
џ чому Лулу та її батьки стали жертвами нацизму;
џ які нещастя випали на долю Лулу і її сім'ї;
Батьківські збори по-новому
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џ як саме відбувалися утиски прав євреїв;
џ чому фашистська влада пропагувала ненависть до євреїв через вивішування

плакатів;
џ які почуття викликає у вас таке ставлення до євреїв;
џ хто за національністю і віросповіданням були люди, які рятували єврейських дітей;
џ чому вони це робили і яким чином;
џ що керувало такими людьми;
џ наскільки вони усвідомлювали загрозу небезпеки їм і їхнім сім'ям;
џ які труднощі, несподіванки були уготовані дітям у прийомній сім'ї;
џ якою була зустріч дівчинки з мамою після війни, чи була вона радісною;
џ які почуття й емоції викликали у вас спогади бабусі Алізи, яка пережила Голокост;
џ що ми можемо зробити для того, щоб ці страшні події не повторилися;
г) «живе» спостереження за кошеням;
ґ) обговорити, які питання ставили єврейські діти в роки Голокосту:
џ чому я не така, як всі;
џ чому сусідські діти не хочуть зі мною бавитися;
џ чому фашисти так до нас ставляться;
џ чи знову я побачу маму і тата;
д) ілюстрування, створення «Власної книги Лулу».
4. Ознайомлення з перепискою і фотографіями, які свідчать про збереження пам'яті
про Голокост.
Висновок: розповідати про Голокост треба починати змалку, коли ми формуємо
розуміння поняття людяності, добра, співчуття, – щоб батьки звернули увагу, не забули,
не прогледіли завдання...
џ Розвивати у дітей співчуття до жертв Голокосту.
џ Виховувати у дітей почуття неприязні до насилля.
џ Формувати моральну установку на заперечення нацизму, толерантне ставлення
до різних явищ у житті.
џ Зберігати пам'ять про Голокост, щоб вирости Людиною.
Головна думка: донести важливість цього питання, переконати, що треба думати не
тільки про сьогоднішній день (аби було що «добре поїсти» і «багато одягнутись»), а й про
завтрашній день, в якому відобразиться майбутнє дітей і всього покоління.
ІV етап
1. Сенкан.
Виставити плакат
Сенкан (синкан, синкант)
— це вірш, що складається з п'яти рядків. Слово «сенкан» походить від французького
слова «п'ять» і означає вірш з п'яти рядків. Французькою це слово звучить як «cinquains»,
англійською – «cinquain», російською – «синквейн».
Дидактичний сенкан укладається не за певною кількістю складів, а згідно зі змістовими
і синтаксичними вимогами до кожного рядка. Такий твір – це п'ятирядковий неримований
вірш, що складається за заданим алгоритмом з одинадцяти слів.
Цей різновид сенкану розвинувся в американській школі з дидактичною метою як
спосіб підвищення креативності учнів і як ефективний прийом розвитку образного
мовлення, який дозволяє швидко отримати результат. З кінця 90-х років дидактичний
сенкан поширився і на пострадянському педагогічному просторі (Росії, України тощо).
Культура добросусідства
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Добре відома формула (схема, план, алгоритм) створення дидактичного сенкану.
Вона доволі проста:
1. Іменник (тема).
2. Два прикметники (яка вона?)
3. Три дієслова (що вона робить?)
4. Фраза-висновок із чотирьох слів.
5. Іменник-синонім до теми або ж слово-асоціація до теми.
џ Завдання: запропонувати слухачам скласти сенкан на тему майстер-класу.
џ Приклади сенкану, які склали батьки (додаток 2).
џ Завдання: поясніть складений вами сенкан, дайте йому оцінку.
џ Головна думка: не буває геноциду проти одного народу, геноцид завжди направле-

ний проти людства, завдання кожного – не допустити його повторення.
2. Ознайомлення з книгою «Тиждень пам'яті» (з досвіду роботи).
3. Резюме. Рефлексія. Ключові фрази
У ході майстер-класу нам вдалося…
Найважливішим знанням для мене стало…
У ході роботи над темою я пережив/ла почуття…
Вижили – створили сім'ю – але не змогли забути. Чому?..
Чому треба зберігати пам'ять про Голокост?..
4. Запропонувати написати спільне звернення про недопустимість у майбутньому повторення Голокосту (додаток 3)
Додаток 1
ЛИСТ ВІД ГОЛОВИ ВІДДІЛУ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
МІЖНАРОДНОЇ ШКОЛИ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ЯД ВАШЕМ».
Дорога Світлана Крук!
Я була дуже рада отримати навчальні матеріали для молодих студентів, які ви
надіслали мені. Ви налагодили особливий і важливий контакт з Алізою Тайтельбойм.
Ваша співпраця, яку ви втілюєте в навчальній роботі, та методика, яку ви розробили,
дуже вражають. Це вимагає багато мужності, щоб займатися цією складною
проблемою в такому чутливому віці, як ваші вихованці. Ми поділяємо вашу позицію, що
важливо висвітлювати ці теми вже в молодшому віці. Через історію людини, яка це
пережила і вижила, вихованці можуть пізнати цінності життя і навчитись механізмів
виживання. Ваша робота, яка документально відображена в надісланих нам
матеріалах, була проведена з великою чутливістю та з глибоким педагогічним
мисленням.
Нехай ваша просвітницька робота, як і раніше, буде процвітати і нехай ваші
зусилля навчати толерантності зростають.
Ми будемо раді підтримувати Вас у майбутньому.
Вітаємо!
Яель Річлер-Фрідман
Голова відділу розвитку навчальних програм
Міжнародна школа вивчення Голокосту «Яд Вашем».
Батьківські збори по-новому
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Додаток 2
Аушвіц
Смертельний, зловіщий
Фабрика смерті (як виняток, замість трьох дієслів)
Ворота «Робота робить вільним»
Освенцим

Діти
Щасливі, безпечні
Живуть, вчаться, розуміють
Наша надія, опора, совість
Громадяни

Батьки
Розумні, відповідальні
Розвивають, виховують, формують
Думають про минуле, сьогодення, майбутнє
Вчителі

Дитина
Розумна, вихована
Розуміти, розвивати, діяти
Позиція: як стати людиною
Особистість

Виховання
Духовне, гармонійне
Вивчати, пам'ятати, шанувати
Формування загальнолюдських моральних цінностей
Процес

Збори
Батьківські, інтелектуальні
Обговорювати, шукати, визначати
Атмосфера співробітництва, співтворчості, довір'я
Рада

Вчитель
Духовний, кваліфікований
Виховує, навчає, розуміє
Він – інженер людських душ
Вихователь

Катастрофа
Трагічна, жахлива
Знищує, ненавидить, принижує
Позбавлення євреїв права жити
Геноцид

Голокост
Страшний, нелюдський
Розлучає, вбиває, спалює
Трагедія, яка не повинна повторитися
Всеспалення

Нацизм
Нетолерантний, неприязний
Ненавидіти, переслідувати, вбивати
Позбавляти прав за національністю
Дискримінація

Голокост
Унікальний, злочинний
Ненавидить, не любить, принижує
Геноцид, направлений проти людства
Трагедія

Нацизм
Жахливий, трагічний
Переслідує, утискує, страчує
Нацисти остаточно знищували євреїв
Злочин

Голокост
Нацистський, трагічний
Вбиває, душить, морить
Трагедія Голокосту ніколи не повториться
Катастрофа

Пам'ять
Історична, незабутня
Зберегти, відчути, донести
Голокост не можна забути
Увіковічення

Голокост
Унікальний, злочинний
Ненавидить, не любить, принижує
Геноцид, направлений проти людства
Трагедія

Пам'ять
Світла, виховна
Передати, пам'ятати, не повторювати
Пам'ятати минуле – жити для майбутнього
Меморизація

Голокост
Смертельний, зловіщий
Вбив, задушив, спалив
Символ нелюдської нацистської ідеології
Могила

Пам'ять
Вічна, гірка
Співстраждати, плакати, шанувати
Глибока світова скорбота людства
Скорбота
Культура добросусідства
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Перемога
Радісна, щаслива
Воскрешає, визволяє, возвеличує
Віра у світле майбутнє
Мир

Толерантність
Доброзичлива, відкрита
Об'єднує, консолідує, збагачує
Повага до людини, поведінки, культури
Неконфліктність

Толерантність
Миролюбна, добра
Розуміти, поважати, знати
Залишатися людьми в нелюдських умовах
Людяність

Толерантність
Одухотворена, осмислена
Визнавати, приймати, розуміти
Духовне братерство між людьми
Розуміння

253

Додаток 3
ПРИКЛАД ТЕКСТУ ЗВЕРНЕННЯ, СКЛАДЕНОГО БАТЬКАМИ
Обітниця батьків
Ми, батьки маленьких дітей, на початку третього тисячоліття Нової ери, перед
обличчям Творця неба і землі, Бога Авраама, Ісаака і Якова, перед пам'яттю минулих
поколінь, які стали жертвами Голокосту, перед майбутнім світу:
· обіцяємо спрямовувати усі свої духовні сили і помисли на виконання у
повсякденному житті Божих Заповідей, маючи їх за найголовнішу опору для себе;
· обіцяємо любити своїх дітей, навчати і виховувати їх миротворцями, відданими
миру з народження;
· обіцяємо бути толерантними до всіх, поважати честь і гідність кожного;
· обіцяємо бути братами (сестрами) у великій сім'ї планети Земля;
· обіцяємо виконати заповідь бабусі Алізи: «Я розповідаю вам цю історію, щоб ви
змогли передати її своїм дітям, а вони її передадуть своїм дітям, далі з покоління в
покоління»;
· обіцяємо не порушувати цієї обітниці, яку ми склали добровільно і без примусу, і
хай допоможе нам у цьому Бог.
Шалом, мир Вам!
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Тема: ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ
Мета та завдання: розширити знання батьків про проблему гендерних взаємовідносин у суспільстві:
џ розкрити поняття «гендер», «гендерні стереотипи»;
џ розкрити негативне значення й існування будь-яких стереотипів, зокрема гендерних;
џ визначити поширення стереотипних уявлень про гендер;
џ формувати неупереджене ставлення до представників обох статей;
џ розкрити прояви гендерної нерівності в різних сферах життя.
Учасники: батьки, класний керівник.
Тривалість: 90 хв.
Матеріали та обладнання: два аркуші формату А3, А4, маркери різних кольорів,
бланки відповідей тесту «Якою мірою ви зорієнтовані на психологічні відмінності статей»,
картки з міфами, картки з незакінченими реченнями, вислови та прислів'я, що стосуються
гендерної рівності, ключі від авто, пакет для сміття, черпак, журнал мод, дзеркало,
гаманець, плакат із зображенням скрині, стікери у вигляді жовтих кружалець-монет.
Попередня підготовка. Перед заняттям на дошці розміщують аркуші з друкованими висловами та прислів'ями, що стосуються гендерної рівності.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Вступне слово вчителя:
– Дитина ще з півторарічного віку починає усвідомлювати свою належність до статі.
А з 5–6 років переймає манери: дівчатка – жіночі, а хлопчики – чоловічі.
Усвідомлення дитиною статі відбувається на генетичному рівні, підсвідомо. А в
суспільстві протягом багатьох років виробилися свої стереотипи. Про них ми й будемо
говорити на нашому занятті сьогодні.
Тільки-но дитина народилася, а вже починають діяти стереотипи.
Якщо ми бачимо рожеву або червону коляску – то це…, а якщо синю чи коричневу – то це…
Батьки хочуть бачити своїх дітей: дівчинку – господинею, а хлопчика – господарем,
захисником. На гурток вишивання, шиття, моделей ходять…, а на гурток з гончарства,
різьблення, столярства…
Відомо, що хлопчики створюють більше проблем з дисципліною, ніж дівчатка. Однак
помічено, що дрібні порушення дисципліни, наприклад викрики з місця, негативно сприймаються вчителями стосовно дівчат і майже не помічаються стосовно такої ж поведінки
хлопців; хлопців частіше хвалять за гарну поведінку, ніж дівчат. Але відмінності існують не
тільки за кількісними показниками, а й за якісними. Хлопців хвалять за їхні знання й за правильні відповіді, а дівчат – за слухняність та старанність. Хлопців засуджують за незадовільну поведінку, а дівчат – за помилки у відповідях. Таким чином, кількісна та якісна увага,
яку дорослі приділяють дівчаткам у прихованому вигляді, дає можливість зрозуміти, що їм
відводяться другорядні ролі порівняно з хлопчиками. Батьки та й учителі по-різному
пояснюють погані успіхи учнів різної статі: незадовільні знання дівчат – відсутністю
здібностей, а незадовільні знання хлопців – неуважністю.
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Сьогодні ми ознайомимося з проблемою гендерної освіти в суспільстві, з'ясуємо, як
вона вирішується на державному рівні.
Вправа «Знайомство»
Усі учасники групи отримують завдання: відрекомендуватись іншим учасникам групи
(по черзі), називаючи характерну йому цінність у житті, що починається з тієї літери, що й ім'я.
Вправа «Очікування» (матеріали: три аркуші паперу А4, маркери)
Інструкція учасникам:
џ об'єднуючись у три групи (паросток, квітка, плід), на цих аркушах ви маєте написати
три слова;
џ перша група записує, що вона хоче дізнатися від заняття, пише на аркуші: «ЗНАТИ»;
џ друга група записує, які вона хоче отримати навички на занятті й пише: «ВМІТИ»;
џ третя група записує, який вона хоче пережити новий досвід, почуття й пише: «ВІДЧУТИ».
Записуючи твердження на аркушах, використовуйте метод мозкового штурму (не
критикуючи). Потім кожна група по черзі коментує свої записи. Записи груп не повинні
збігатися й повторюватись.
Правила роботи в групі:
– Пропоную учасникам створити умови, щоб кожен почувався зручно й робота в групі
була ефективною. Для ефективного спілкування в умовах тренінгу запропонуйте
принципи:
џ «тут і тепер» – розмова про те, що відбувається в групі в кожен конкретний момент;
џ відкриті новим враженням;
џ приймаємо іншого, як себе;
џ нікого не критикуємо;
џ бути чесним із самим собою;
џ підтримуємо одне одного;
џ не обговорюємо поза групою те, що в ній відбувається.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Валіза». SWOT-аналіз (матеріали: 3 аркуші А3, маркери)
Раніше створені батьківські групи отримують завдання за 5 хвилин створити
психологічний портрет жінки та чоловіка, використовуючи 10 рис – 5 позитивних і 5
негативних. Намалювати образ-символ жінки та чоловіка.
Після вправи проводиться обговорення:
џ На що орієнтувались у виборі якостей?
џ Які якості було вибрати легше?
Потім проводиться узагальнення, наскільки стереотипізованими вийшли створені образи.
Слово вчителя:
– Гендерні стереотипи – один із видів соціальних стереотипів, це відносно стійкі, нормативні уявлення про соматичні, психічні й поведінкові особливості представників чоловічої та жіночої статі, які склалися в результаті узагальненого людського досвіду та уявлень
про статеві особливості чоловіків і жінок, поширені в суспільстві. Можна сказати, що гендерні стереотипи є одним із різновидів перетвореної форми суспільних відносин, а саме –
їхньою персоніфікацією у вигляді образів жіночності (фемінності) і мужності (маскулінності). Чоловіча роль асоціюється із силою, грубістю, агресивністю, розсудливістю тощо,
а жіноча – зі слабкістю, пасивністю, ніжністю, миролюбством, емоційністю.
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Відповідно до стереотипу вважається, що чоловік повинен бути витриманим,
врівноваженим, неемоційним у стосунках з іншими людьми. Жінка ж може собі дозволити
не стримувати почуттів, а при образі може й поплакати. Більша емоційність жінок є одним
зі стійких гендерних стереотипів. Для осіб чоловічої статі «пустити сльозу» – означає
порушити норму мужності. У результаті в хлопчиків може розвинутися феміфобія, що
означає страх перед проявами в себе жіночності.
Тому чоловіки з вираженим підходом до чоловічої ролі можуть вважати, що чоловік
не повинен бути емоційним, ні до чого покращувати експресивні якості, удосконалювати
розуміння емоцій інших. Як результат – «природні розбіжності» між чоловіками й жінками
ще більше поглиблюються. Стереотип обмежує людину, заганяє її в певні рамки, часто
перешкоджає самовираженню. Гендерні стереотипи можуть бути хибними, занадто
узагальненими. У цьому разі вони будуть виконувати консервативну та навіть шкідливу
роль, формуючи в підлітків хибне знання про гендерні ролі, неконструктивно впливати на
їхню міжособистісну взаємодію й сприяти викривленому сприйняттю чоловіків та жінок та
їхніх ролей у суспільстві. Портрети, створені вами, відповідають одній групі стереотипів.
А зараз ми перевіримо, наскільки кожен з вас орієнтується на загальноприйняті уявлення
про психологічні відмінності чоловіків і жінок.
Гра «Гендерні стереотипи»
Охочі підходять до столу, беруть різні предмети, і якщо вони вважають, що цими
предметами частіше користується жінка, то стають у «жіночий сектор», якщо «чоловік» –
то стають у «чоловічий» сектор.
Інформація – Факти свідчать
Швейцарські вчені провели експеримент. В одному з великих супермаркетів
встановлено велике дзеркало із вмонтованою відеокамерою, що вела спостереження за
відвідувачами. Було зафіксовано, що в дзеркало уважно розглядали себе 428 жінок
і…735 чоловіків.
У нашій державі правом декретної відпустки скористалися лише 3 % чоловіків.
Щороку зростає кількість жінок-автомобілістів. Доведено, що жінка більш обачна на
дорозі, хоча на роботу водієм беруть переважно чоловіків. У найдорожчих ресторанах
шеф-кухарі – чоловіки, а вдома готує жінка. Із часів Стародавньої Греції професія
педагога була суто чоловічою.
Вважається, що за модою й за собою більше стежать жінки й професії модельєра,
візажиста, стиліста суто жіночі, хоча на сьогодні ми бачимо, що чоловіки не без успіху
опановують ці професії.
Проведення тестування «Якою мірою ви орієнтовані на психологічні
відмінності статей»
Батькам зачитують 10 ситуацій, а вони на бланку відмічають, про кого йдеться –
жінку чи чоловіка.
Після виконання вправи проводиться обговорення.
На що орієнтувались у виборі варіанта – на власний досвід чи на загальноприйняте
уявлення?
Слово вчителя:
– Історично так склалося, що чоловіки завжди займали домінуюче становище в
суспільстві. Звичайно в різних культурах, ступінь домінування коливався, але в більшості –
чоловіки мали більше прав, мали більше суспільне значення. Вважалося, що жінка – істота
слабка й досить безхарактерна, тому вона не може обіймати керівні посади, не може
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виконувати провідних ролей у громадському та політичному житті. І хоча історія має багато
доказів протилежного, подібні переконання залишались провідними у свідомості людства.
Навіть у ХХ ст., коли почалися зміни суспільної свідомості, були вчені, які проводили
наукові дослідження на підтвердження подібних переконань. Зокрема, американські
психологи Макобі й Джеклін після копіткої роботи дійшли висновку, що чоловіки мають
розвиненіші лідерські здібності, прагнення й здатність до домінування, схильність до
лідерства та вищу активність. За результатами цього ж дослідження жінки виявили якості
підпорядкування та пасивність.
Звичайно, частково це так. Але зазначені вчені не врахували того, що всі
перераховані якості виховуються, а оскільки під час виховного процесу ставлення до
дівчаток і хлопчиків різне від першого дня життя, то й характери формуються різні.
Результати сучасних досліджень свідчать: хлопчики й дівчатка, жінки й чоловіки не
відрізняються за рівнем організаторських та лідерських здібностей. Але представники
різних статей демонструють різні методи управління: чоловіки схильні до авторитарного
стилю керівництва, а жінки – до демократичного.
Але це не значить, що один тип гірший за інший. В одних випадках необхідним є
жорсткий авторитарний метод, в інших – ефективнішим є демократичний.
Але справа в тому, що життя у чоловічому суспільстві, існуючі хибні уявлення та
упередження стосовно жінок перешкоджають їм у досягненні успіху.
У нижчеподаній вправі ви спробуєте спростувати хибні уявлення про чоловіків та
жінок та обґрунтовано довести достовірні.
Гра «Міф чи правда»
На дошці записані слова «міф», «правда». Кожна група отримує однаковий перелік
тверджень. Перша група має вибрати твердження «міф», друга – твердження «правда» і
прикріпити їх на дошці під відповідними словами.
Твердження
· Дівчата більш спостережливі, ніж хлопці (хлопці краще орієнтуються на місцевості). (М.)
· Хлопці менше обговорюють один одного. (П.)
· Дівчата більш слухняні (тільки в ранньому дитинстві). (М.)
· Лише дівчата більше уваги приділяють зовнішності. (М.)
· Дівчатам більше притаманні суперечки. (П.)
· Хлопці краще знають математику. (М.)
· Хлопці краще знаються на комп'ютері. (П.)
· Дівчата більш активні на уроках. (П.)
· Дівчата краще вміють висловлювати свої думки. (М.)
· Фемінізм – це рух за рівність у суспільстві обох статей. (П.)
· Дівчата краще схильні до творчої роботи (вони краще пишуть твори). (П.)
· Дівчата більше товариські. (М.)
· Хлопці більше піддаються впливу. (М.)
Слово вчителя:
– Майже кожний вислів може бути як міфом, так і правдою. Це залежить від колективу,
обставин, сприйняття певних тверджень. Людина не повинна бути залежною від стереотипів, вона має чітко розуміти ситуацію, мати особисту думку з того чи іншого питання, у разі
необхідності аргументовано вести дискусію. Справді, чоловіки й жінки різні, але вони повинні мати однакові права, однакові можливості для самореалізації. Як відомо, 1945 р. ООН
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прийняла «Загальну декларацію прав людини», яка стала основою для розробки відповідних законів у багатьох державах світу. У цьому документі було заявлено про рівність статей.
Конституція України також гарантує рівні права всім громадянам, незалежно від статі.
Вправа «Добре бути чоловіком, добре бути жінкою» (матеріали: бланки (за
кількістю учасників) з незакінченими реченнями: «Добре бути чоловіком, бо… Добре бути
жінкою, бо…»
Завдання: закінчити ці вислови.
Після виконання кожен з учасників зачитує свій варіант завершення речення.
III. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Вправа «Чарівна скринька» (матеріали: аркуш ватману із зображенням великої
скриньки, кольорові кружечки за кількістю учасників тренінгу).
Кожний учасник тренінгу отримує кружечок, який символізує скарб знань, умінь,
отриманих упродовж тренінгу. Психолог пропонує кожному з учасників написати про
здобуті скарби. Учасники по черзі «кладуть скарби» в чарівну скриньку (прикріплюють
кружечки на плакат із зображенням скриньки), коментуючи свої враження від тренінгу.
Коли скринька «заповнена», учитель звертається до учасників із пропозицією висловити
свої зауваження та рекомендації, після чого дякує групі за спільну роботу.
Додаток 1
ТЕСТ «ЯКОЮ МІРОЮ ВИ ОРІЄНТОВАНІ
НА ПСИХОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ СТАТЕЙ»
1. Дві людини відкривають коробку цукерок. Одна кладе всю цукерку в рот, а інша
відкушує шматочок, щоб подивитись на начинку.
– Хто ця остання людина?
2. У компанії зайшла мова про те, що багато хто відмовився б полетіти на Місяць.
Одна з присутніх людина погодилася з цим, а інша заперечила: «Не вірю. Я б, наприклад,
полетіла».
– Хто сказав ці слова?
3. Подружжя ввечері дивиться телевізор. У сусідній кімнаті спить хвора дитина. Один
з подружжя каже: «Не хвилюйся, справи покращаться».
– Хто це сказав?
4. Подружжя обідає в ресторані. Один з них вибирає страву з екзотичною назвою,
інший – добре знайому.
– Хто гурман – чоловік чи жінка?
5. У крамниці на поличках зліва виставлені новинки, справа – давно відома продукція.
– Хто з подружжя зацікавиться новинками?
6. Бензин в автомобілі закінчується. Один з подружжя пропонує заправитись на
найближчій станції, інший пропонує почекати до іншої, де ввічливіший персонал.
– Хто з подружжя пропонує зачекати?
7. Подружжя розшукує будинок приятеля. Один з них пропонує запитати перехожих,
інший каже: «Знайдемо самі».
– Хто не хоче питати дорогу?
8. На стоянці незнайомий автомобіліст каже подружжю, що сидить у машині: «У вас
ніби спускає колесо». Водій відповідає: «Нічого, якось доїдемо». Пасажир заперечує:
«Треба подивитися, що там!»
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– Хто сидить за кермом?
9. На перехресті перед світлофором у трьох рядах зупинилося три легкові
автомобілі. Коли загорається зелене світло, один з водіїв прагне стартувати першим,
щоб стати «лідером».
– Хто він?
10. У кінотеатрі показують дуже важкий фільм.
– Хто більше схвильований трагічними сценами – чоловік чи жінка?
Ключ:
1. Дружина.
2. І чоловік, і жінка.
3. Чоловік.
4. Дружина.
5. Чоловік.
6. Чоловік.
7. Чоловік.
8. Дружина.
9. Чоловік.
10. Чоловік, і дружина.
За кожний збіг із ключем нараховується 1 бал. За збіг із відповіддю на останнє
питання – 2 бали.
Якщо набрано 3 бали й нижче – ви не поділяєте точки зору про відмінності чоловіків і
жінок. Ви вважаєте, що між статями більше подібного, ніж відмінного.
Якщо набрано від 4 до 8 балів – ви вважаєте, що чоловіки й жінки дещо відрізняються
одне від одного, але ці відмінності не дуже значні.
Якщо набрано 9 і більше балів, ви вважаєте чоловіків та жінок двома полярними
світами.
Список використаних джерел
1. Кравець В. П. Гендерна педагогіка. Навчальний посібник. – Тернопіль : Джура,
2003. – 416 с.
2. www.olena-tsapenko.ck.sch.in.ua/.../Урок%20гендерної%2...
3. shirokeschool.at.ua/.../treningove_zanjattja_mi_za_gendernu..
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Кущ Леся Іванівна,
м. Буча, Київська область

Тема: СТЕЖКОЮ БАТЬКІВСЬКОЇ ЛЮБОВІ
Мета та завдання: ознайомлення присутніх зі стилями спілкування в родині;
формування відповідального ставлення батьків до виховання фізично та психологічно
здорового підростаючого покоління.
Учасники: батьки та класний керівник.
Тривалість: 90–120 хв.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Вправа «Карусель побажань»
Усі учасники сидять у колі.
Мета: сприяння згуртованості в групі, створення доброзичливої атмосфери.
Учитель:
– Доброго дня й здоров'я вам бажаю! Сьогодні ми з вами поспілкуємося в тісному
родинному колі, адже ми одна велика, дружна сім'я.
А для того щоб наше спілкування пройшло в дружній та теплій атмосфері, візьміть
сердечка, що наліплені на спинки ваших стільців, і запишіть на них те, чого вам не
вистачає для щастя: відпочинку, взаєморозуміння, любові… Наклейте серця на
стільчики, підведіться та зробіть три кроки праворуч по колу. Займіть місця, біля яких ви
опинились, і прочитайте, що ви побажали одне одному.
Мета: акцентування учасників на дотриманні правил роботи й регламентації роботи.
Використовуючи метод мозкового штурму, учасники обговорюють та записують
«Основні правила роботи»:
· говорити чітко і конкретно;
· правило «піднятої руки»;
· бути активним, брати участь у всіх видах діяльності;
· правило гарного настрою…
Очікування
Мета: визначення очікувань учасників від роботи в групі.
Учитель:
– Шановні батьки! Перед вами стікери, вирізані у формі відбитка стопи. Запишіть на
них свої надії й очікування від нашої зустрічі.
Далі слід озвучити їх і прикріпити до плаката «Пейзаж», на якому зображена стежка,
що простягнулася від будинку до пагорба Батьківської Мудрості.
Стікери треба прикріпити на початку шляху, тобто біля будинку.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Поділ на групи.
Учитель:
– Ну а для того, щоб наша подорож була комфортною, об'єднаємося у три групи:
сонце, місяць, зорі.
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«Мозковий штурм»
Учитель: Важко переоцінити вплив сім'ї на розвиток, навчання й виховання дитини.
Це було відомо людям здавна та знайшло своє відображення в крилатих фразах,
афоризмах.
Давайте спробуємо віднайти половинки прислів'їв.
Якщо дитину не навчиш у пелюшках... то не навчиш і в подушках.
Коли батько каже «так», а мати – «сяк», росте дитина, як… бур'ян.
Що вчать вдома діти, то знають… і сусіди.
Умів дитя народити, умій… і навчити.
Який явір – такий тин, який батько – … такий і син.
Яблуко від яблуні… далеко не падає.
Інформаційне повідомлення «Стилі виховання»
Батьківське виховання є найпершим і найвпливовішим у житті дитини. Характеристику
стилів батьківського виховання визначають за двома аспектами: контроль і підтримка.
Контроль – це аспект батьківства, в якому батьки намагаються сформувати поведінку своєї
дитини. Підтримка – це усвідомлення потреб дітей та відповідь на них з боку батьків.
Комбінація цих двох аспектів зумовлює чотири стилі батьківського виховання.
Скеровуючий стиль
Це – найкращий стиль виховання, оскільки рівень контролю й підтримки є однаково
високим. Батьки встановлюють прийнятні межі у взаємостосунках з дітьми та
наполегливо їх дотримуються. Належний прояв любові, двостороннє спілкування,
моделювання сприйнятливих цінностей і поведінки також визначають цей стиль. Добре
сформована воля й сильний характер – це те, що прагнуть бачити батьки у своїх дітях.
Цей стиль характеризують такі два слова: «люблячий» і «постійний». Діти з таких сімей
мають високу успішність у школі, тому що почуваються впевнено в батьківській любові й
тих межах, які їм встановили батьки. Ці діти вміють контролювати себе та долати
перешкоди. Вони знають, як поважати інших людей.
Владний стиль
Батьки з владним стилем виховання виявляють високий рівень контролю й низький
рівень підтримки. Вони встановлюють жорсткі, часто необґрунтовані стандарти, які вони
не бажають пристосовувати до потреб та здібностей дитини. Вони вимагають
бездоганного виконання й повної покори, не демонструють любові й змушують дітей
відчувати себе винними, соромитися, якщо вони зробили щось не так. Така поведінка
батьків не сприяє двосторонньому спілкуванню. У цьому стилі переважає контроль, він
руйнує як волю, так і характер дитини.
Діти з таких сімей мають найнижчий рівень самоповаги, хоча в них досить непогані
успіхи в школі. Зазвичай вони добре поводяться в підлітковому віці, але мають слабкі
соціальні та комунікативні навички. Такі діти більш схильні до депресії, ніж інші. Вони не
готові до самостійності, у них не розвинені навички самоконтролю й вміння приймати
рішення. Ці діти схильні до хибного вибору в життєвих ситуаціях, оскільки батьки не
пояснювали причини, а лише встановлювали правила.
Поблажливий стиль
Поблажливий стиль батьківства – це пряма протилежність владному стилю. Батьки
всіляко підтримують своїх дітей, але майже не здійснюють контроль. Як наслідок, вони
мають теплі стосунки з дітьми, але не скеровують їхній вибір цінностей або поведінки. Цей
стиль є «теплим» і «вседозволяючим». Діти таких батьків мають нестійку волю. Вони часто
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почуваються незахищеними, незважаючи на любов, яку отримують, адже вони не мають
меж, за якими б почувалися в безпеці. Вони завжди намагаються знайти межі й стикаються
з проблемами, пов'язаними з відповідальністю й пристосуванням до встановлених
правил. Замість того щоб дотримуватися цих стандартів, часто намагаються їх обійти.
Саме тому таким дітям притаманні проблеми з поведінкою та успішністю в школі.
Уникаючий стиль
Цьому стилю не притаманні ні контроль, ні підтримка. Батьки, що виховують дитину в
такому стилі, не беруть участі в житті своїх дітей: іноді через фізичну відсутність
(зайнятість на роботі), але найчастіше через егоїстичну байдужість. Такі батьки ігнорують
своїх дітей заради своїх бажань. Досить часто вони висловлюють невдоволення дітьми,
якщо ті намагаються втрутитись у їхнє життя. Діти з таких сімей мають слабку волю,
оскільки не отримали належної підтримки та скерування. Цей стиль характеризується
словами «віддалений» і «відсутній».
Дітям, яких виховували в уникаючому стилі батьківства, як правило, бракує
самоповаги, оскільки їх не цінували вдома. Їм притаманна низька мотивація, вони майже
не довіряють іншим. Також їм бракує самоконтролю та впевненості. Як наслідок, такі діти
мають проблеми з поведінкою та успішністю в школі.
Анкетування батьків «Стиль батьківського виховання»
Інструментарій наданий «Міжнародним шкільним проектом» (див. додаток).
Анкета допомагає визначити стилі батьківського виховання. Вона складається з 20
пунктів. Батьки мають прочитати кожен пункт та оцінити від 1 до 5, тобто 1 – «зовсім не
погоджуюсь». На цьому занятті кожен з батьків має провести таке оцінювання двічі:
спочатку для визначення стилю виховання, у якому зростали вони, бувши дітьми, а потім
визначити стиль виховання своїх дітей. Для цього батькам роздається 2 анкети: додаток
1А для визначення стилю, у якому зростали батьки, коли були дітьми, та додаток 1В – для
визначення власного стилю виховання.
Обробка результатів анкет
Після того як батьки проставили оцінки в кожному пункті анкети, вони мають додати
окремо результати парних і непарних пунктів. Додаток 1Б є ключем до обробки першої
анкети, а додаток 1Г – до визначення власного стилю батьківства. Цей ключ зображений
у вигляді осі координат: вісь Х відображає рівень батьківського контролю, а вісь У – рівень
підтримки, притаманної певному стилю. Чим вищий арифметичний показник, тим вища
цінність, притаманна певному стилю. Для визначення стилю, за яким виховували їх, та
свого власного стилю батьки самостійно виконують цю вправу.
Покажіть на прикладі, як обробляти результати. Попросіть батьків відмітити
результати першої анкети «Батьківський стиль виховання» (Б) на першому графіку
(додаток 1Б), повторіть те саме з анкетою «Власний стиль батьківського виховання» (М)
та попросіть відмітити результати на другому графіку (додаток 1Г).
Повідомлення результатів: учасники озвучують отримані результати за бажанням.
Робота в групах «Обговорення»
Учитель об'єднує батьків у групи по 4 особи й просить їх розповісти, що вони
дізналися, працюючи з анкетами. Пропонує їм обговорити думку про те, що більшість
батьків виховують дітей так, як виховували їх. Небагато батьків обирають абсолютно
протилежний стиль. Якщо залишається достатньо часу, можна визначити кількість тих,
хто виховує своїх дітей так, як виховували їх, і тих, хто має інший стиль. Підсумовуючи,
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кожна група розповідає про значення впливу, як мали на їхнє життя батьки, та наголошує
на тому, що вони мають вплив на своїх дітей.
Вправа «Казки нашого дитинства»
Мета: розгляд різних моделей сімейного спілкування та проявів різних типів
спілкування.
Кожна група отримує фрагмент казки з певною моделлю сімейного спілкування
(казки «Колобок», «Дідова дочка і бабина дочка», «Івасик-Телесик» або інші, за вибором).
Завдання кожної групи – драматизувати фрагмент казки, інші команди повинні
здогадатися, про який саме стиль сімейного виховання йде мова.
Обговорення:
– Що було для вас незвичним?
– Які ваші відчуття від роботи?
– Складно було виконувати завдання?
– Складно було розпізнати стилі виховання по драматизації?
Розминка «Листоноша»
Мета: зняття емоційної напруги.
Психолог: Ви активно працювали, тому настав час для відпочинку.
Кожен учасник отримує аркуш паперу з назвою міста.
Ведучий : «Пошта йде з Києва до Львова і з Харкова до Черкас».
Гравці, чиї міста названі, повинні якнайшвидше помінятися місцями. У цей час ведучий
намагається зайняти вільне місце. Гравець, місце якого зайняли, стає ведучим. Якщо
ведучий скаже: «Пошта йде у всі міста», тоді місцями повинні помінятися всі учасники.
Вправа «Чотири зони Гіппенрейтер»
Мета: встановлення обмежень для дітей.
Учитель:
– Правила та обмеження обов'язково повинні бути в житті кожної дитини. Вони
допомагають структурувати світ, дають відчуття стабільності. Але їх не повинно бути
занадто багато, і вони повинні бути гнучкими. Знайти золоту середину чудово вийшло у
Ю. Б. Гіппенрейтер, яка описала чотири кольорові зони поведінки дитини: зелену, жовту,
помаранчеву й червону.
1. У зелену зону автор помістила все те, що дозволяється робити дитині на її
власний розсуд або за бажанням. Наприклад, у які іграшки грати, у який гурток
записатися, з ким дружити… Залежно від віку дитини та її особливостей.
2. Дії дитини, у яких їй надається відносна свобода, містяться в жовтій зоні. Їй
дозволяється діяти на власний вибір, але в межах певних обмежень. Інакше кажучи, вона
може вирішувати сама, але за умови дотримання деяких правил. Наприклад, можна сісти
за уроки коли хочеш, але треба закінчити роботу до 8-ї години вечора.
3. У помаранчевій зоні містяться такі дії дитини, які загалом нами не схвалюються,
але через особливі обставини зараз допускаються. Наприклад, після довгої відсутності
тато приїжджає о 10-й годині вечора, і дитині дозволяють не лягати спати до його появи.
Або: малюк наляканий страшним сном, і мати бере його у своє ліжко, поки він не
заспокоїться.
4. Нарешті, в останній, червоній, зоні містяться дії дитини, неприйнятні ні за яких
обставин. Це наші категоричні «не можна», де не може бути винятків: не можна гратися з
вогнем, ламати речі, ображати маленьких, перебігати дорогу...
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Зелена зона
Жовта зона
Помаранчева зона
Червона зона
Завдання: у кольоровий бланк внесіть ті правила, які діють у сім'ї, дотримуючись зон,
які визначила Ю. Б. Гіппентрейтер.
Обговорення правил:
– Чи важко це було зробити, чому?
– У якій зоні правил було найбільше?
Наступний етап: спробувати переставити правила чи то на сходинку нижче, чи на
сходинку вище.
– Чи можлива така перестановка? За яких умов?
Рекомендації для батьків
1. Перш за все необхідно показати дитині, що батьки приймають його почуття й
розуміють важливість бажань: «Я розумію твоє бажання…»
2. Потім батьки встановлюють обмеження, пояснюючи причину: «Але цього робити
не можна, тому що...»
3. Нарешті батьки пропонують дитині альтернативу, яка не викликає небажаних
наслідків й одночасно дозволяє дитині реалізувати свою активність, задовольнити певні
бажання. Важливо, щоб альтернатива зацікавила дитину й була певним замінником
неадекватних дій.
4. Якщо й після цього дитина намагається вдаватися до дій, які можуть зашкодити їй
самій або іншим, то дорослий повинен попередити її про покарання за недотримання
правил.
III. РЕФЛЕКСІЯ
Учитель: Наша зустріч завершується, тому давайте визначимо, чи збулися наші
очікування. Якщо так, необхідно переставити стікери на пагорб Батьківської мудрості, якщо
ж очікування справдилися частково – ставте стікери на стежці між будинком і пагорбом.
Додаток 1А
АНКЕТА «БАТЬКІВСЬКИЙ СТИЛЬ ВИХОВАННЯ».
«ЯК ВАС ВИХОВУВАЛИ ВАШІ БАТЬКИ?»
Дайте відповіді, як вас виховували батьки…
Оцініть кожне твердження за шкалою балів:
1 = абсолютно незгоден, 2 = незгоден,
3 = не можу вирішити,
4 = згоден,
5 = повністю погоджуюсь
1. Мої батьки вважали, що за дітьми треба доглядати, а не слухати їх.
2. Мої батьки заспокоювали мене, коли я був засмучений.
3. Мої батьки карали мене фізично за мої провини.
4. Мої батьки рідко виправляли мене, даючи мені можливість навчатися на помилках.
5. Мої батьки робили все можливе, щоб я досяг успіху.
6. Я міг про все розповісти батькам, не побоюючись покарання.
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7. Мої батьки навчили мене поважати їх та інших людей.
8. Мої батьки не звертали увагу на мою неслухняність, якщо вона не переходила межі.
9. Мої батьки навчили мене правильно поводитися майже у всіх ситуаціях.
10. Мої батьки вибачалися перед дорослими, яких я скривдив.
11. Моя миттєва покірність була дуже важливою для батьків.
12. Мої батьки завжди виявляли любов до мене.
13. Мої батьки завжди перевіряли, чи зробив я важливі речі першими.
14. Мої батьки ніколи не цікавилися, з ким я дружу.
15. Мої батьки сприймали лише мої найкращі спроби й намагання.
16. Мої батьки дозволяли мені висловлювати емоції, навіть коли я їх збентежував.
17. Мої батьки навчили мене цінувати самоконтроль.
18. Мої батьки сприймали мій гнів і дозволяли його висловлювати без страху.
19. Мої батьки навчили мене цінностей і традицій нашої культури.
20. Мої батьки із задоволенням дали мені можливість вибору кар'єри й стилю життя.
Додаток 1Б
ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ «ЯК ВАС ВИХОВУВАЛИ БАТЬКИ?»
Загальна кількість балів непарних тверджень –
Загальна кількість балів парних тверджень –
50

40
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5. Я роблю все можливе, щоб моя дитина досягла успіху.
6. Моя дитина може про все розповісти мені, не боячись покарання.
7. Я вчу дитину поважати батьків та інших людей.
8. Я не звертаю увагу на неслухняність своєї дитини, якщо вона не переходить межі.
9. Я вчу дитину, як правильно поводитися майже у всіх ситуаціях.
10. Я вибачаюся перед дорослими, яких скривдила моя дитина.
11. Миттєва покірність дитини є дуже важливою для мене.
12. Я завжди виявляю любов до своєї дитини.
13. Я завжди перевіряю, чи зробила моя дитина важливі речі першими.
14. Я ніколи не цікавлюся, з ким дружить моя дитина.
15. Я сприймаю лише мої найкращі спроби й намагання своєї дитини.
16. Я дозволяю дитині висловлювати емоції, навіть коли це мене збентежує.
17. Я вчу дитину цінувати самоконтроль.
18. Я сприймаю гнів дитини й дозволяю його висловлювати без страху.
19. Я вчу дитину цінностей і традицій нашої культури.
20. Я із задоволенням дам дитині можливість вибору кар'єри й стилю життя.
Додаток 2Б
ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ
«ЯК ВИ ВИХОВУЄТЕ СВОЮ ДИТИНУ?»
Загальна кількість балів непарних тверджень –
Загальна кількість балів парних тверджень –

30

20

10
10

20

30

40

50

1. На нижній горизонтальній лінії вищенаведеного графіка (вісь X) поставте позначку
«Б» відповідно до кількості балів ваших непарних відповідей.
2. На лівій вертикальній лінії графіка (вісь Y) поставте позначку «Б» відповідно до
кількості ваших парних відповідей.
3. Проведіть лінію вгору від вашої першої позначки «Б» і вправо від вашої другої
позначки «Б». Місце, де вони перетинаються (у певному квадраті) і вказує на стиль
виховання ваших батьків.
Додаток 2А
АНКЕТА «ВАШ СТИЛЬ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ»
Дайте відповіді стосовно того, як ви виховуєте свою дитину.
Оцініть кожне твердження за шкалою балів: 1 = абсолютно незгоден,
2 = незгоден, 3 = не можу вирішити, 4 = згоден, 5 = повністю погоджуюсь.
1. Я вважаю, що за дітьми треба доглядати, а не слухати їх.
2. Я заспокоюю свою дитину, коли вона засмучена.
3. Я караю дитину фізично за її провини.
4. Я рідко виправляю дитину, даючи їй можливість навчатися на помилках.
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Лисенюк Наталя Володимирівна,
смт Новоолексіївка, Генічеський район, Херсонська область

Тема: ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСОБИСТІСТЬ
ДИТИНИ
Мета та завдання:
· ознайомлення батьків з позитивними й негативними аспектами впливу інформації
на розвиток дитини;
· усвідомлення батьками відповідальності за безпеку дітей в інформаційному
просторі;
· орієнтація батьківської громади на відродження сімейних цінностей.
Учасники: учитель, батьки.
Тривалість: 45–60 хв.
Обладнання: класна дошка, стікери.
Попередня підготовка. «Вплив літератури на особистість дитини». Матеріали для
роботи батьків над колажем ведучий разом з дітьми готує заздалегідь. Діти малюють
улюблених літературних героїв, знаходять афоризми, висловлювання за цією тематикою
тощо.
«Вплив різносторонніх захоплень на розвиток особистості дитини». Матеріали для
роботи батьків над колажем ведучий разом з дітьми готує заздалегідь. Обговорює з
дітьми їхні захоплення (а також це можуть бути сімейні захоплення), діти роблять
малюнки, фотографії, міні-твори за цією тематикою.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
У вихованні вся справа в тому, хто вихователь.
Д. І. Писарєв
…Ввіряючи вихованню чисті й вразливі душі дітей, ввіряючи
для того, щоб воно провело в них перші, а тому й
найглибші риси, ми маємо цілковите право спитати
вихователя, якої мети він добиватиметься у своїй діяльності,
і вимагати на це питання ясної й категоричної відповіді.
К. Д. Ушинський
Ведучий:
– Люблячі батьки мріють, щоб діти виросли добрими, порядними, успішними
людьми. Проте світ став іншим, у сучасному інформаційному світі батьки нерідко
недооцінюють вплив інформації на стан здоров'я, формування характеру, цінностей,
світогляду дитини. Нам необхідно навчитися жити в інформаційному просторі, не
втрачаючи того найкращого, що дала нам попередня історія людства, не втрачаючи
здатності співчувати, любити, цінувати життя.
Вправа «Знайомство»
Ведучий просить назвати ім'я та рису характеру, назва якої починається на першу
літеру власного імені (наприклад, «Мене звати Наталія. Я надійна»).
Вправа «Прийняття правил»
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II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Асоціація – малюнок»
– Які асоціації пов'язані зі словом «інформація»?
Малюнки вивішуються на дошку та за бажанням або за необхідності коментуються батьками.
Ведучий: Інформація – нові відомості, знання, виклад фактів, подій, тлумачення.
Інформація для дитини є дуже важливим чинником розвитку.
«Мозковий штурм»
«Джерела інформації». Звідки сучасна дитина отримує інформацію?
Можливі відповіді:
· література;
· телебачення;
· Інтернет-мережа;
· школа;
· спілкування з батьками;
· спілкування з друзями, дорослими;
· пізнавальні, дослідницькі гуртки та секції тощо.
Вправа «Об'єднуємося за…»
Ведучий оголошує інструкцію:
– Усім учасникам необхідно буде об'єднуватися в різних частинах приміщення в малі
групи, виходячи з тих критеріїв, які буде пропонувати ведучий.
Критерії:
· моя дитина дуже любить читати книжки;
· моя дитина більшість часу проводить за комп'ютером;
· моя дитина постійно дивиться телевізор;
· моя дитина більше часу приділяє навчанню, різним захопленням.
Робота батьків у групах за методиками «SWOT–аналіз» і «Колаж»
Методика «SWOТ–аналіз»
Тематика для роботи груп:
– вплив телебачення на особистість дитини;
– вплив комп'ютера на особистість дитини.
Методика «Колаж»
– Вплив літератури на особистість дитини. (Матеріали для роботи батьків над
колажем заздалегідь готуються разом з дітьми. Діти малюють улюблених літературних
героїв, знаходять афоризми, висловлювання за цією тематикою тощо).
– Вплив різноманітних захоплень на розвиток особистості дитини.
(Матеріали для роботи батьків над колажем заздалегідь готуються разом з дітьми.
Обговорюються з дітьми їхні захоплення (можуть бути сімейні захоплення), діти роблять
малюнки, фотографії , міні-твори за цією тематикою).
Обговорення проводиться в такому порядку:
1. Вплив телебачення на особистість дитини (додаток 1).
2. Вплив комп'ютера на особистість дитини (додаток 2).
3. Вплив літератури на розвиток особистості дитини.
4. Вплив різносторонніх захоплень на розвиток особистості дитини.
III. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Букет напам'ять
Батьки залишають у букеті власну паперову квіточку, висловлюючи враження,
поради щодо контролю за інформаційним простором дитини, вимог до підбору
літератури, фільмів, мультфільмів, раціонального розподілу часу протягом дня.
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Ведучий також залишає квіточку з порадами та роздає батькам буклети з пам'ятками
(додаток 3).
Перегляд відеофільму: «Усе, що важливо, поряд з тобою» (додається).
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Додаток 1
ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ НА ТЕМУ:
«ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ» (для вчителя)
Переваги:
· Гострі сюжети, яскраві картинки, що швидко переміщуються й змінюються на
екрані, привертають та утримують увагу.
· Великий обсяг цікавої різноманітної інформації.
· Задоволення від перегляду мультфільмів, фільмів, передач.
Недоліки:
· Формує пасивне сприйняття інформації;
· Більшість інформації розрахована на дорослих;
· Сцени насильства, агресії, сексу, зловживання алкоголем, тютюном, наркотиками;
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· Частина інформації, що подається на екрані, є недостовірною.
· Ідеалізація соціальної інфантильності – «можна отримати все й одразу», непотріб-

но ані довго вчитися, ані важко працювати.
Можливості:
· Формує суспільну думку.
· Визначає тип поведінки, який діти наслідують. Тому з упевненістю можна сказати,
що це могутній засіб виховання певних уявлень та рис характеру.
· Щодо можливостей, які дає перегляд телевізора, то 66 % дітей вважають, що
телевізор дає змогу знайти відповіді на запитання, на які не відповідають дорослі через
зайнятість, трішки менше (27 %) – можливість дізнатися про різні явища в різних галузях
знань, 6 % – можливість розслабитися, забути щоденні проблеми.
Загрози:
· Виникнення залежності від перегляду телепередач. На запитання про те, чи
змогли б ви відмовитись від телевізора, 72 % дітей дали невпевнену відповідь, 11 % – «з
легкістю», 16 % – однозначно ні.
· Діти не ставляться до телебачення настільки критично, як дорослі, і дитяча
особистість зазнає змін під впливом недостовірної інформації (страхи, неврози, агресія,
втрата моральних цінностей).
Додаток 2
ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ НА ТЕМУ:
«ВПЛИВ КОМП'ЮТЕРА НА ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ» (для вчителя)
Переваги:
Чим приваблює Інтернет дітей і підлітків?
· Різноманітне спілкування.
· Угамування інформаційного голоду.
· Пошук нових форм самовираження.
· Анонімність і віртуальна свобода (моделювання множинності «Я»).
· Відчуття спільності та приналежності до групи.
· Численні додаткові програмні комплекси для навчання й розвитку.
Недоліки:
· У соціальній мережі діти розділені простором і часом. Відсутні такі компоненти
спілкування, як ситуація, жести, міміка, інтонація. Дистантність створює ілюзію, яка не
приводить до формування навичок справжнього спілкування.
· Втрачається сутність поняття «дружба». Це відбувається тому, що в соціальній
мережі діти співрозмовників називають друзями й кількість їх може бути необмеженою.
· Діти не можуть реально оцінювати рівень достовірності й безпеки інформації, що
містить інтернет-простір.
· Віртуальний ігровий світ, на відміну від реального, вирізняє керованість подій (можливість збереження в грі та можливість «переграти» подію), прогнозованість подій та можливості вибору складових (рівня складності, супротивника, зброї, місця дії), наявність здібностей, неможливих у реальному світі: декількох життів, інших фізичних законів, (наприклад, гравітації чи швидкості) та фізіологічні особливості (здатність відчувати біль, втому),
відсутність базових потреб (у сні, відпочинку, їжі). Діти втрачають відчуття реальності.
· Комп'ютерні ігри навчають дітей жити за іншими правилами, де відсутня необхідність
дотримуватися єдиних для всіх норм і законів, навіть законів природи. У віртуальному світі
знімаються заборони й обмеження морально-етичного й соціальних планів (зняття табу
насилля, вбивств, руйнування; відсутність правових норм, що діють у реальності). Діти на
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підсвідомому рівні відчужуються від головних речей: необхідності дотримання правил,
неминучості покарання за агресивну поведінку й порушення закону цінності та
неповторності життя.
Можливості:
Що роблять діти та підлітки в Інтернеті:
· Спілкуються – знайомляться й шукають нових друзів у соціальних мережах, чатах,
беруть участь у дискусіях і віртуальних форумах. Навчаються й розвиваються –
продивляються контрольні, реферати й матеріали для домашньої роботи, читають
новини, підвищують рівень знань, технічної і медійної освіченості.
· Розважаються – граються, слухають музику, дивляться фільми й відеоролики.
· У віртуальному середовищі діти та підлітки прагнуть розслабитися й абстрагуватися
від психологічних проблем реального світу, дати вихід емоціям, цікаво провести час.
· Віртуальний ігровий простір дозволяє дітям реалізовувати низку базових потреб: у
грі, розвагах, досягненні поставленої мети, саморозвитку, розвитку позитивних якостей,
сміливості, вмінні долати перешкоди, поразки і невдачі; потреби у повазі та самоповазі,
потреби в автономії, у протесті проти існуючих правил, знятті соціальних табу; потреби у
домінуванні; потреби в агресії у запобіганні небезпеці тощо.
Загрози:
Інститут соціології НАН України провів дослідження про те, наскільки серйозними є
загрози, які підстерігають українських дітей в Інтернеті. Хоча рівень комп'ютерної
грамотності зростає, багато батьків просто не розуміються на підводних каменях мережі
для їхніх чад: 76 % батьків навіть не цікавляться, які інтернет-сторінки відвідує їхня
дитина.
Тим часом в Україні поки що мало хто усвідомлює реальні загрози з боку злочинців,
які несе Інтернет для дітей.
Які загрози українським дітям несе Інтернет:
· Побачивши в Інтернеті рекламу алкоголю чи тютюну, хоча б раз пробували їх
купити – 28 %.
· Готові переслати свої фотографії незнайомцям у мережі – 28 %.
· Періодично потрапляють на сайти для дорослих – 22 %.
· Без вагань погоджуються повідомити інформацію про себе й свою сім'ю (місце
проживання, професія та графік роботи батьків, наявність у будинку цінних речей) – 17 %.
· Відправляють платні SMS за бонуси в онлайн-іграх, не звертаючи уваги на їхню
вартіст, – 14 %.
· Намагалися купити наркотики – 11 %.
· Потрапляють у групи з дуже небезпечними іграми, наприклад у групи самогубців.
У таких групах застосовуються психологічні механізми маніпуляцій і впливу на
психіку дітей:
· знеособлювання, приниження власної особистості;
· значущість приналежності до групи;
· нагнітання й перебільшення проблем;
· формування романтичного ореолу смерті;
· загадковість і застосування ігрових прийомів тощо;
· діти отримують залежність від комп'ютерних ігор.
У цілому ризик високий для будь-якого віку, проте для молодших груп ризик
потрапити на онлайн-загрози не з власної волі вищий. Швидше від незнання, цікавості –
адже більш старші підлітки шукають інформацію в Інтернеті цілеспрямовано.
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Додаток 3
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК ДЛЯ ВПРАВИ «БУКЕТ НАПАМ'ЯТЬ» (для вчителя)
1. Відсутність реальних інтересів і цілей у житті дитини викликає порушення балансу в
сприйнятті телебачення, Інтернету, стає для неї важливішим за реальне життя. Привчайте
дітей до праці, формуйте захоплення різними справами.
2. Слід пам'ятати, що ставлення дитини до комп'ютера та Інтернету формують дорослі
на власному прикладі. Проводьте більше часу не за комп'ютером і телевізором, а за
читанням та обговоренням книжок, спільними справами.
3. Перевіряйте, які сайти відвідує ваша дитина.
4. Обговорюйте з дітьми правила безпечної поведінки в Інтернеті.
5. Привчайте критично ставитися до будь-якої інформації, перевіряти її достовірність.
6. Формуйте смаки при виборі книжок, телепередач, мультфільмів, кінофільмів.
Переглядайте їх разом з дитиною.
7. Обмежуйте перегляд дитиною новин, телепередач, фільмів, мультфільмів, які
можуть травмувати її психіку.
Додаток 4
ПАМ'ЯТКА БАТЬКАМ: «ПРО ЩО ВАРТО ПОГОВОРИТИ З ДІТЬМИ»
ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТІ:
· не давати нікому свої паролі та не відправляти нікому своє фото;
· без необхідності не надавати особисту інформацію електронною поштою, у чат-кімнатах;
· не давати відповіді на послання непристойного та грубого змісту;
· повідомити старшим про отримання інформації, яка примусить почуватись незручно
або налякано;
· не погоджуватись на зустріч із випадковим онлайновим другом. Якщо все ж таки це
необхідно, то зустріч повинна відбуватися в громадському місці або в присутності друзів
чи батьків;
· уникати участі в групах, де пропонують виконувати чиїсь завдання або пропагують
бездумні й небезпечні вчинки.
Інформація для батьків
Серед українських дітей поширюється небезпечна гра. На сполох забили батьки дітей,
які розсилають у соцмережах інформацію. Увага батьки та водії! Зараз серед дітей дуже
популярною стала гра «Біжи або помри!». Суть цієї гри – перебігти дорогу якомога ближче
перед рухомим транспортом. Тому й водіям треба бути гранично уважними, коли бачите
дітей край дороги, і враховувати той факт, що вони можуть кинутися бігти прямо під колеса.
Шановні батьки!!! Прочитайте, будь ласка, до кінця й перевірте, чим займається ваша
дитина в соціальній мережі. Діти «грають у свою смерть»! Це дуже небезпечна гра, вийти з
якої неможливо. За дітьми закріплюється людина, що стежить за виконанням завдань,
останній етап гри – суїцид.
На що слід звернути увагу:
· підліток не висипляється, навіть якщо рано лягає спати, – простежте, чи спить він у
вранішні години;
· малює китів, метеликів, однорогів;
· підписаний у групах, що містять у назві таке: «Кити пливуть вгору»; «Розбуди мене о
4.20»; «р7, 158»; «Тихий дім»; «Рина»; «Няпока»; «Море китів»; «50 днів до мого...»; хеш
теги: #дім китів, #чумацький шлях, #150 зірок, #33, #Л28, #хочу в гру;
· закрив у ВКонтакте доступ до детальної інформації, у листуванні з друзями (на
особистій стіні) є фрази «розбуди мене о 4.20», «я в грі».
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Матвеєва Оксана Миколаївна,
м. Київ

Тема: ГІПЕРОПІКА.
ЧИ ВАРТО ЗАНАДТО ОПІКАТИ СВОЮ ДИТИНУ?
Мета та завдання:
· розвивати педагогічну компетентність батьків;
· сприяти критичному осмисленню стійких стереотипних установок у сімейному вихованні;
· розвивати вміння будувати діалогічну взаємодію при розв'язанні проблемних
сімейних ситуацій;
· формувати компетентності толерантної поведінки в сім'ї.
Учасники: батьки, класний керівник.
Тривалість: 45 хв.
Обладнання: класна дошка, стікери, маркери, фліпчарт, аркуші для фліпчарту,
інформаційні матеріали.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Слово вчителя:
– Сьогодні ми зібралися з вами на нетрадиційні батьківські збори. І я як педагог
пропоную вам обговорити питання взаємин дітей і батьків у сім'ї, проблеми виховання та
опікування дитини. На початку зборів ми повинні з вами разом обговорити правила
спільної взаємодії, що сприятимуть нашій продуктивній і цікавій роботі.
Учасники вносять свої пропозиції; кожне правило обговорюється і, якщо всі згодні,
записується.
Правила:
· бути активними та позитивними;
· говорити по одному;
· дотримуватись регламенту;
· «мобільна тиша»;
· обговорювати думку, а не людину.
Слово вчителя:
– На початку роботи я б хотіла почути ваші очікування від наших сьогоднішніх зборів.
Батьки по черзі, сидячи в колі, промовляють свої очікування.
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Слово вчителя: Розпочати нашу роботу я пропоную з прослуховування казки.
Сподіваюся ця казка допоможе нам сформулювати тему наших зборів.
Птенец
Большое белое яйцо лежало на траве, а внутри у него билось маленькое сердце.
Птенец, который должен был вот-вот появиться на свет, находился еще там, но уже
испытывал непонятное беспокойство. Скорлупа, просторная прежде, вдруг стала
тесной. Теплый дом, который защищал от холода, ветра и дождя, охранял от косых
взглядов и острых когтей, начал мешать. Птенец вдруг почувствовал, что не может
расправить крылья и взлететь, не знает, что находится за тонкой и прочной
стенкой, хотя звуки и голоса, доносившиеся оттуда, он слышал постоянно.
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«Я хочу увидеть, что там», – подумал птенец и тронул крылом скорлупу.
Она осталась невредимой, но недовольно сказала:
– Что ты делаешь, глупый птенчик? Зачем покидать родной дом, который
вырастил и воспитал тебя? Окружающий мир суров, он не будет заботиться о тебе
так, как забочусь я. Тебе самому придется искать себе пищу и кров. Хотя, если
хочешь, можешь сломать меня. Не тебе ведь будет больно.
Птенец растерялся: как же он раньше не подумал о скорлупе? Там, за стенкой,
был неизвестный мир, который звал и манил. Неведомая сила влекла его туда, влекла
так, что сидеть взаперти было уже невозможно. Но скорлупа... Она всегда охраняла
его от опасностей и согревала.
«Какой я неблагодарный», – подумал птенец, – «как я мог решиться на такое?»
И он притих, а затем сказал:
«Попробую жить, как прежде. Ведь было же мне раньше хорошо, тепло и уютно. А
неизвестный мир? Может быть, он действительно холодный и колючий?»
И птенчик остался в скорлупе.
Но беспокойство почему-то не проходило, с каждым днем птенцу становилось
все труднее дышать.
«Если я останусь здесь, то никогда не научусь летать», – вдруг громко сказал
птенец и почувствовал силу в крыльях.
Он посмотрел на скорлупу и добавил:
«Прости, но моя жизнь не должна пройти здесь. Ты помогла мне вырасти, но
сейчас я хочу увидеть новый мир, жить в нем и, конечно, летать. А с трудностями,
которые встретятся на моем пути, я справлюсь сам».
Скорлупа молчала. Наконец она сказала: ...
Слово вчителя: Как вы думаете, что сказала скорлупа?
«Ты прав, мой птенец. Из-за большой любви к тебе я даже не заметила, как ты
вырос и окреп. Лети же, и пусть удача будет с тобой!»
Птенец расколол клювом скорлупу и вышел в незнакомый, удивительный,
таинственный и такой желанный мир.
Сказка «Птенец» И. В.Стишенок из книги «Сказка в тренинге: коррекция, развитие, личностный
рост» (СПб. : Речь, 2006).

Обговорення:
· Про що ця казка?
· Як ви думаєте, за яких обставин може виникнути подібна ситуація?
· Хто з героїв вам найбільше близький? Чому?
· Чи знайома вам подібна ситуація й ті почуття, які відчували герої?
· Що відбулося б, якби пташеня залишилося в шкаралупі?
· Чи є сенс у тому, щоб пташеня розбило шкаралупу й вийшло в незнайомий небезпечний світ?
· І головне запитання: на вашу думку, про що сьогодні піде мова? Що ми з вами
будемо обговорювати?
Методична порада. Потурбуйтеся про те, щоб батьки прийшли до висновку, що на
зборах піде мова про гіперопіку своїх дітей.
Слово вчителя: Минулого разу ми з вами говорили про те, що більшість батьків хочуть
бачити своїх дітей самостійними та успішними. І порушили питання, як цього досягти. Чи не
буде це однією з відповідей на поставлене запитання?
Батьківські збори по-новому
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Дуже часто ми готові виконати за дітей поставлені завдання, незважаючи на те що
єдиний шлях до розвитку – це діяльність. Діяльність розглядається ученими, як форма
активності, яка, у свою чергу, спонукається потребою у відповідних умовах дискомфорту,
незадоволеності, що породжує пошукову діяльність. У ході пошуків активність стає
спрямованою, а потреба – предметною, конкретною. Усе життя дитини супроводжується
різними видами діяльності, у процесі яких дитина набуває певних знань, здійснюється її
психічний розвиток, збагачення форм пізнання довкілля, засвоєння суспільного досвіду,
норм і правил взаємин між людьми, відбувається соціалізація дитини.
Протягом грудня діти заповнювали щоденник своїх обов'язків, який вам необхідно
було контролювати (підписувати). (Щоденник був складений з відповідей дітей на
запитання, які домашні обов'язки вони мають і виконують).
Коли ви побачили цей щоденник, які запитання виникли у вас?
Грудень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Всього
Застеляю постіль
Роблю зарядку
Накриваю на стіл
Прибираю зі столу
Готую:
· чай;
· бутерброди;
· салат;
· інші страви.
Мию посуд
Прибираю:
· робоче місце;
· іграшки;
· кімнату.
Складаю одяг
Виношу сміття
Витираю пил
Поливаю квіти
Підмітаю
Пилососю
Мию підлогу
Доглядаю за домашніми тваринами:
· вигулюю;
· годую;
· прибираю;
· інше.
Чищу взуття
Доглядаю братика чи
сестричку
Складаю
портфель
Ходжу за покупками
Всього за день
Підпис батьків
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Можливі відповіді батьків:
џ Чи є взагалі обов'язки в моєї дитини?
џ Що вміє моя дитина й чого вона не робить (не робила ніколи)?
џ Чи правдиво відповідає моя дитина?
џ Що я роблю сам/сама за свою дитину?
Обговорення:
Слово вчителя:
џ На вашу думку, яку я ставила мету, пропонуючи вам разом з дитиною виконувати
це завдання протягом місяця?
џ Чи змінилося щось у ваших відносинах, діях?
џ Чи цікаво вам було виконувати цю роботу? Можливо, складно?
џ Чи з'явились у вашої дитини нові обов'язки?
џ Чи стала вона більш самостійною, відповідальною?
џ Чи можна цей крок вважати кроком до самостійності та успішності?
џ Як ви гадаєте, чи хочуть ваші діти бути самостійними?
Слово вчителя:
– Відкрию вам секрет: перш ніж проводити з вами обговорення казки про пташеня, я
провела цю саму роботу з нашими дітьми й ставила їм ті самі запитання, що й вам. Хочу
сказати, що наші діти вразили мене своїми відповідями, я сама відчула, які вони вже
дорослі. Їхні відповіді були непередбачуваними, думки – вільними, прагнення –
відвертими. Діти малювали й лише на одне запитання давали письмову відповідь. Ці
роботи хочу вам зараз представити. (Батьки переглядають роботи дітей).
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Вправа «Усе в моїх руках»
Слово вчителя:
– Зараз на аркушіпаперу обведіть свою руку й впишіть відповіді на кожне запитання.
џ Більш за все мені сподобалось…
џ Надалі я буду використовувати…
џ Сьогодні я дізнався (дізналась) нове…
џ Я й раніше знала (знав) те, що сьогодні почула (почув) про…
џ Несподіваним для мене сьогодні було…
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Ошийко Яна Юріївна,
м. Біла Церква, Київська область

Тема: ВЧИМОСЯ РОЗМОВЛЯТИ…
Мета та завдання: знайомство з ефективними методами спілкування з дітьми;
виявлення позитивного досвіду сімейного виховання; обговорення проблем виховання.
Учасники: батьки та вчитель.
Тривалість: 60–90 хв.
Обладнання: папір формату А4, А3, ручки, фломастери, дошка або фліпчарт,
стікери, малюнок «Квітка», ватман для правил, скотч.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Вправа «Сімейне коло»
Тренер (учитель) роздає вирізані з паперу фігурки. На фігурці протягом 5 хв. учасник
пише своє ім'я, сімейну роль (тато, мама, тьотя, дядя, брат тощо) та очікування від
тренінгу. Під час самопрезентацій учасників психолог кріпить фігурки на великий аркуш
паперу таким чином, щоб утворилося символічне «сімейне коло» учасників тренінгу.
«Правила сімейного кола»
Прийняття правил роботи в групі
Формулюємо правила спільної взаємодії, що сприятимуть продуктивній праці
протягом тренінгу. Учасники вносять свої пропозиції методом «мозкового штурму».
Кожне запропоноване правило обговорюється і, якщо всі згодні, записується в центрі
«сімейного кола», утвореного з фігурок учасників.
Правила:
џ говорити по черзі (правило руки);
џ бути позитивними до себе та інших;
џ дотримуватись регламенту;
џ бути активними;
џ працювати в групі від початку до кінця.
II.ОСНОВНА ЧАСТИНА
Міні-лекція
Пропоную поговорити сьогодні про те, у якому стилі дорослі спілкуються з дітьми.
Для встановлення контакту з будь-якою людиною потрібно вміти встановити контакт –
вибрати правильне поводження, підібрати потрібну інтонацію, навіть положення тіла,
використовувати необхідні жести, міміку, тобто визначити стиль спілкування.
Особливо важливо це при спілкуванні з дітьми. Чому? Тому що неправильно
обраний стиль спілкування може:
џ придушити найкращі душевні й творчі пориви дитини;
џ зупинити розвиток його унікальних здібностей;
џ заглушити прояви індивідуальності;
џ призвести до неправильного вибору в житті.
У сім'ї, де стиль спілкування вибрано неправильно, творчий розвиток дитини може
піти двома шляхами.
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Перший шлях: привчившись тільки виконувати завдання дорослих, дитина повністю
втратить здатність до творчості.
Другий шлях: дитина зможе творчо розкритися не вдома, якщо їй пощастить і їй
зустрінеться хороший педагог. А якщо не зустрінеться, то талант може бути загублений.
Крім того, неправильний (або непродуктивний) стиль спілкування може повністю
дезорієнтувати дитину. Тоді справжні цінності будуть підмінятися помилковими, пороки –
прийматися за чесноти, а ціле – підмінятися приватним і дріб'язковим.
Написано багато томів, присвячених професійній етиці поведінки, але етиці
спілкування з дітьми дорослі приділяють мало уваги. І хоча виник цілий напрямок –
«Етична педагогіка», про неї багато педагогів, а тим більше батьки, нічого не чули.
Вправа «Спілкування» (20 хв.)
Батьки об'єднуються у 2 групи (день – ніч).
Завдання для роботи в групах:
1 група – що, на вашу думку, допомагає ефективному спілкуванню з дитиною?
2 група – що, на вашу думку, заважає ефективному спілкуванню з дитиною?
Свої ідеї учасники схематично відображають на папері формату А2, А3 за
допомогою фломастерів. Потім свої ідеї презентують, а схеми приклеюються на дошку.
Ефективний діалог з дитиною залежить від 3 факторів:
џ що говорити;
џ як говорити;
џ коли говорити.
Якщо батьки розуміють потребу дитини в спілкуванні з ними, вони обов'язково
знайдуть час, місце й потрібні слова.
«Мозковий штурм» (15 хв.)
Завдання: які моменти (ситуації), на ваш погляд, є слушними для спілкування з
дитиною. Тренер записує відповіді на дошці.
Коментар тренера: головне в спілкуванні, щоб моменти були неформальні та
ненав'язливі, наприклад під час спільного відпочинку.
Інформаційне повідомлення. «Теми для спілкування з дитиною», «Прийоми
ефективного спілкування» (10 хв.)
На дошку вивішуються плакати з темами та прийомами спілкування (або у формі
презентації).
Теми для спілкування з дитиною:
– Що робить людину унікальною?
– Що таке дружба?
– Що таке повага?
– Яким чином можна завоювати повагу друзів?
– Чи можна розважатися без алкоголю, наркотиків, сигарет? Як?
– Які проблеми можуть виникнути, якщо почати вживати наркотики, алкоголь, почати
курити?
– Хто для тебе є кумирами й чому?
– Що означає мати власний погляд на щось? Чи важливо це?
– Що для тебе означають гроші?
– Що для тебе є цінністю?
– Які методи допомагають тобі покращити настрій?
Батьківські збори по-новому
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«Прийоми ефективного спілкування»
– Відкласти справи заради розмови з дитиною. Під час спілкування з дитиною не
варто займатись іншою роботою. Дитина може подумати, що вона для вас нецікава.
– Розмова повинна відбуватись на рівні зросту дитини.
– Потрібно демонструвати дитині, що ви її чуєте.
– Мова вашого тіла повинна демонструвати, що ви уважно слухаєте дитину.
– Підтримка дитини усмішкою, обіймами, поглядом під час розмови.
– Тон вашої мови повинен бути довірливий.
– Робіть паузи, дайте дитині подумати, помовчати, не вимагайте негайної відповіді.
Не варто під час спілкування зі своєю дитиною:
– Ігнорувати.
– Віддавати накази.
– Погрожувати.
– Читати мораль, повчати.
– Давати відразу готові рішення.
– Критикувати, ображати.
– Наводити свої здогадки.
– Проводити розслідування. Залякувати під час бесіди.
– Нагадувати минулі провини.
– Наводити приклади інших дітей.
– Вести монолог, а не діалог.
Вправа «Мозаїка стилів батьківського виховання»
Який стиль спілкування між батьками й дітьми притаманний вашій сім'ї:
демократичний, авторитарний чи ліберальний? Нагадую, чим характеризуються ці стилі.
Демократичний (Д): дружній тон, коректне направлення поведінки, допускаються
диспути з приводу розпоряджень дорослого, не підкреслюється «керівне» становище.
Авторитарний (А): короткі ділові розпорядження без пояснень, не беруться до
уваги почуття та емоції дитини, витримується дистанція між дорослими й дітьми.
Ліберальний (Л): Не даються вказівки та розпорядження, повна згода з усіма діями
дитини й домашніх, і взагалі дотримання в сім'ї принципу «моя хата скраю».
Проаналізуйте стиль вашого спілкування з дитиною й підніміть картку відповідного
кольору.
Робота із ситуаціями
У кожного на столах картки, на яких описано педагогічні ситуації. Ознайомтесь із
ними і спробуйте дати поради вирішення тієї чи іншої ситуації.
Ситуація 1:
Ці батьки хочуть, щоб їхні діти слухалися, але не завжди вміють цього добитися. Або
роблять це пізно, коли дитина вже звикне не слухатися.
Я почала привчати свою дочку до слухняності, коли вона була зовсім крихіткою, коли
помітила, що моя Ася розуміє слово «не можна». Тоді я почала їй дещо не дозволяти робити, але вдавалася до заборони нечасто. Говорила «не можна» спокійним голосом. Намагалася не допускати «досвіду неслухняності». І завжди поводилася з дочкою лагідно. Адже
коли серце дитини щире, матері легше вселяти те, що хочеш. На своєму материнському
досвіді переконалася: слухняності можна досягти тільки любов'ю й довірою.
1. Проаналізуйте позицію автора листа. Які виховні дії, на думку автора, сприяють
слухняності дітей?
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2. Чи згодні ви з висловленою думкою? Як ви добиваєтеся слухняності дітей у своїй сім'ї?
Ситуація 2:
Мені шістнадцять років. У мене є мама, тато, молодший брат. Але кожний у нашій
сім'ї живе сам по собі. За стіл ми ніколи не сідаємо разом, а кожний їсть окремо. Ми нікуди
не ходимо всією сім'єю: ні гуляти, ні в кіно. Одного разу купили квитки до цирку, і то тато з
мамою з нами не пішли.
Тато не п'є, любить працювати, допомагає мамі, мама також дуже роботяща. Але як
вона до мене ставиться! Жодного разу мене не приголубила. Коли я з нею раджусь, вона
відповідає коротко: «Не знаю». Коли ж я сама хочу поцілувати маму, вона мене зупиняє:
«Не люблю телячих ніжностей». Радитися мені доводиться з бабунею (мамина мама).
Бабуня в мене чудова, вона мене розуміє. Але бабуня старенька, багато чого в її житті
було по-іншому, а мама могла б зрозуміти мене краще.
Я дуже заздрю своїй подрузі: у неї мама зовсім інша. Коли я в них буваю вдома, мама
подруги завжди цікавиться моїми справами. Разом ми п'ємо чай, розмовляємо. Мама
подруги розповідає про себе, я – про себе, про що мрію, ким хочу стати. Ця чужа жінка
звертається до мене лагідно, а моя мама ні разу не назвала мене дочкою. Тільки Лілька!
Вона дуже нестримана, кричить, обзиває, а іноді може й вдарити. У присутності гостей
лає, принижує мене, виставляє напоказ мої недоліки. Я дуже ображена на мою маму,
часто плачу.
1. Проаналізуйте ситуації сімейного життя, які описала Ліля.
2. Визначте характер стосунків між дорослими й дітьми в кожній із ситуацій.
3. Як впливають особливості стосунків у сім'ї на формування особистості?
4. Оцініть традиційні взаємини у вашій сім'ї, стосунки між дорослими та дітьми.
Ситуація 3:
Останнім часом загострилися стосунки в сім'ї. Справа в тому, що син, якому 13 років,
росте кволим, часто хворіє. Усі мої спроби заохотити його до занять спортом, почати
принаймні з десятихвилинної ранкової гімнастики наштовхуються на його вперте
небажання, іноді озлоблення. Більше того, дружина горою стоїть на сторожі його
вдаваного спокою: «Не чіпляйся, нехай дитина краще довше поспить». Такі ситуації
закінчуються розмовою на високих тонах, сваркою з дружиною, але головне – мене
турбує здоров'я сина. Бачу довкола активних, рухливих, здорових дітей, а синові
допомогти не можу.
1. Дайте оцінку позиціям членів сім'ї в наведеній ситуації.
2. Як би ви діяли в подібному випадку?
3. Обґрунтуйте необхідність єдиних вимог до дітей у сім'ї. Як досягти цієї єдності
щодо фізичного виховання дітей?
Ситуація 4:
Наш син ріс кволим, хворобливим. У цьому, напевно, і наша вина: не звертали уваги
на фізкультуру, а турбувалися про те, щоб нагодувати смачно й ситно, вдягти, узути. Так,
мабуть, і тривало б, але до школи прийшов новий учитель фізкультури. Вона побувала в
нас удома, поговорила і, знаєте, переконала нас у тому, що за такого способу життя
синові буде важко вчитися в школі. Минув лише рік. Якісно іншими стали уроки
фізкультури – син буквально прагне їх відвідувати. Але головне – він щодня робить
зарядку, обтирання, ходить на лижах. Зникли простуди й пригнічений стан, він став
бадьорим, життєрадісним, активним, значно зміцнів фізично. Дякуємо вчителеві!
1. Чи вважаєте ви, що кожній сім'ї, де не приділяється увага фізичному вихованню,
слід чекати відвідин вчителя, щоб змінити свою виховну поведінку?
Батьківські збори по-новому

282

Розділ 2. Практичний досвід

2. Як популяризація фізичного виховання дітей у сім'ї, що здійснюється багатьма
каналами (телебачення, радіо, преса тощо), впливає на життя вашої сім'ї?
3. Що може зробити школа для активізації ролі сім'ї у фізичному розвитку дітей?
Ситуація 5:
Двері розчинилися, і на порозі з'явилася жінка в поганому настрої, тримаючи за руку
здорованя, який опирався.
– Валентине Івановичу, візьміть до училища мого телепня. Ніяк не можу примусити
його вчитися або працювати... До п'ятого класу син добре вчився, – розповідала мати. –
Потім купили йому мопед, потім – мотоцикл. І поступово школу він закинув.
– А сам заробив що-небудь? – запитую хлопця.
– Ні звичайно.
1. До формування яких рис характеру спричиняють подібні помилки у вихованні
дітей?
2. Назвіть способи й методи стимулювання навчальної діяльності. Наведіть
приклади з вашого досвіду.
3. Чи треба враховувати характер, темперамент, вік та інші індивідуальні особливості дітей у процесі стимулювання їхнього навчання?
Що можуть зробити батьки, щоб, з одного боку, не перешкоджати розвитку інтересу
учня до техніки, а з другого – заохочувати до навчання?
Ситуація 6:
...Здібності дітей... Про них окремі батьки судять з надзвичайною легкістю:
– У мого Володі такі здібності! Він уроки робить на ходу, а з деяких дисциплін зовсім
нічого не читає... Але в нього тільки «чотири» і «п'ять». Коли б він учив...
1. За якими ознаками можна судити про наявність в учня здібностей?
2. Наполеглива праця й розвиток здібностей, як вони пов'язані між собою? Наведіть
приклади.
3. Проаналізуйте поведінку, звички, інтереси вашої дитини. Якої ви думки про її
здібності?
Ситуація 7:
...Раніше в Толі все було гаразд. Я не працювала й дуже багато часу приділяла йому.
Потім пішла працювати, і відразу ж посипались у нас двійки. Приходжу увечері
додому, перевіряю уроки – страхіття! Частина не зроблена, а те, що зроблено, треба
переробляти – бруд, виправлення.
1. Про які недоліки у вихованні дитини свідчить ця ситуація?
2. Проаналізуйте поведінку своєї дитини. Подумайте, які навички самоконтролю
розвинуті в нас добре, а які – недостатньо.
3. Які методи доцільно застосовувати для формування в дітей навичок
самоконтролю в процесі навчання?
Ситуація 8:
Учень восьмого класу читає підручник з історії та намагається запам'ятати основні
дати. Батько придивляється до нього й нарешті запитує: «Ну як справи, синку? Ти ось вже
цілісіньку годину читаєш одне й те ж». А хлопець і сам, як кажуть, дійшов до ручки: «Я
навіть розгубився. Ніби все важливе, але жодна нормальна людина всього цього не
запам'ятає».
1. Що ви радите своїм дітям у подібній ситуації?
2. Як часто звертаються до вас діти за допомогою під час приготування уроків? У
чому виявляється ця допомога?
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3. Що, на вашу думку, треба порадити учневі: повторно прочитати матеріал; скласти
план прочитаного, зазначивши головні події та дати; виписати дати, які потрібно
запам'ятати.
Проконсультуйтеся з класним керівником, як краще організувати навчання дітей
вдома.
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Зворотний зв'язок (7–10 хв.)
Батькам пропонується висловити свої почуття, враження від тренінгу.
Справдження очікувань (7–10 хв.)
Якщо очікування справдились, то на стікерах у вигляді квітки батьки пишуть, що
саме справдилось та якою мірою. Приклеюють на малюнок «Квітки» на верхню її частину.
Вправа «Усмішка по колу» (5 хв.)
Батькам пропонується завершити роботу усмішкою по колу.
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Ошийко Яна Юріївна,
м. Біла Церква, Київська область

Тема: ПІДЛІТКОВИЙ ВІК
Мета та завдання: сприяти навчанню батьківської громади безконфліктного
спілкування з підлітками та компромісного вирішення проблем.
Учасники: батьки та учитель.
Тривалість: 60–90 хв.
Обладнання: аркуші паперу, реквізит, для проведення необхідна велика кімната/
клас без меблів.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Відкриття тренінгу, привітання.
Знайомство. Вправа «Це чудово!» (5 хв.)
Учасники стоять півколом, досить великим, щоб промовцям було зручно виступати.
Тренер пропонує кожному по черзі назвати своє ім'я та розповісти про якусь свою рису,
уміння чи талант.
Прийняття правил роботи групи (наприклад):
џ бути позитивними;
џ бути активними;
џ вміти слухати одне одного;
џ говорити від свого імені;
џ говорити коротко й по черзі;
џ говорити те, що думаєш;
џ говорити тільки за темою;
џ дотримуватися регламенту;
џ не критикувати: кожний має право на власну думку.
Очікування
Вправа «Дерево очікувань» (5 хв.)
Тренер заздалегідь готує ватман А1 із зображенням дерева, але без листя. Під час
вправи учасникам роздаються стікери, на яких вони пишуть свої очікування. Потім
учасники по черзі підходять до квітки, голосно озвучують свої очікування (чи не
озвучують, залежно від рівня згуртованості учасників тренінгу) та наклеюють свій стікер.
Таким чином дерево «обростає» зеленим листям.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вступне слово педагога-тренера
Підліток і складності в спілкуванні – майже синонімічні поняття. Важкий, перехідний,
кризовий вік – це все про підлітковий період, коли дитина 11–16 років потрапляє в
абсолютно невизначений стан, адже дитинство вже ніби закінчилося, а ось справжнє
доросле життя ще не почалося.
Ще зовсім недавно ласкава, розумна й слухняна дитина перетворюється на різкого й
агресивного підлітка, який ігнорує прохання батьків і демонстративно робить усе так, як він
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вважає за потрібне. Що ж відбувається з дитиною і як допомогти їй пройти цей важливий
життєвий етап? За кількістю гормональних і фізіологічних змін підлітковий період можна
порівняти, не дивуйтеся, з вагітністю. Організм дитини змінюється також кардинально, як
організм жінки, яка готується стати матір'ю, тільки під час вагітності цей процес більш
стиснутий у тимчасових термінах. Погодьтеся, такі фізіологічні зміни не можуть відбутися
безслідно й для психіки дитини, адже все взаємопов'язано. Зростання серця, легенів і
системи кровоносних судин відбувається ривками, а в результаті – недостатнє насичення
головного мозку дитини киснем. До чого це призводить? Знижується увага, виникають
складнощі з роботою над декількома об'єктами, наприклад успішне вирішення завдання і
паралельне базікання із сусідом по парті стають набагато проблематичнішими. Дитина
відчуває себе втомленим, не хоче ходити до школи, вчитися, докладати якісь зусилля до
здобуття нових знань. У такий період батькам необхідно зрозуміти стан дитини, підтримати
її здоров'я та спробувати максимально полегшити симптоми, що виникли. Також у
підлітковий період у дитини часто виникають проблеми в школі. Через зниження рівня
уваги та концентрації погіршується успішність, до того ж підліток вже потребує певної
самостійності й незалежності, тому у відповідь на зауваження вчителя відповідає
різко, демонстративно й цинічно. У підлітковому віці дитина у всьому сумнівається, не
довіряє чужого досвіду, йому необхідно особисто упевнитися, наскільки гіпотези
відповідають істині, авторитет учителя для неї вже нічого не значить. Сьогодні ми з вами
спробуємо знов повернутись у свій підлітковий вік і допомогти одному конкретному
підліткові розібратись у його проблемах.
Важливу роль у соціалізації дитини, її гармонійному розвитку відіграє родина. Проте в
Україні збільшується кількість сімей, які потрапили в складні життєві обставини. За
визначенням, сім'я, що перебуває в складних життєвих обставинах, – це сім'я, яка втратила
свої виховні можливості через виникнення таких умов, що порушують нормальну життєдіяльність одного або кількох членів сім'ї, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. Перелік таких ситуацій може бути чималим. До прикладу: втрата роботи членами сім'ї,
інвалідність, тяжке захворювання, насильство, розлучення, повернення одного з батьків
після відбування покарання в місцях позбавлення волі, алкогольна чи наркотична залежність, смерть близьких тощо. Останнім часом у школах збільшується кількість дітей, яких
кидають батьки. Включення таких дітей в основний навчальний процес вимагає підвищеного рівня емпатії як до учня, так і до класу загалом. Клас має бути готовий до такої ситуації,
щоб не відбулося відчуження. Позитивний досвід від школи, від співпраці з однокласниками
та особливо батьків може вплинути на все подальше життя такої дитини. Особлива увага в
такий період має приділятися спілкуванню з дитиною в такий спосіб, щоб вона могла
відкритись вам та довіряти і бути впевненою у вашій підтримці, що б не трапилось.
Набуття практичних навичок
ЗНАЙОМСТВО
Учитель представляє присутнім дівчинку Даринку (у ролі Даринки інший дорослий,
який за допомогою якогось аксесуара швидко перевтілюється): їй 13–14 років, у неї є мама,
яка вже два роки живе в іншому місті та нещодавно народила малесеньку сестричку.
Дівчинка ж проживає в невеличкому містечку із старою бабусею, з якою не знаходить
спільної мови, та старшим братом. Даринка дуже сумує за мамою. Навчання її не цікавить.
Тренування вона покинула (Даринка займалася плаванням). Не знаходячи розуміння ні
вдома, ні в школі, вона шукає друзів на вулиці. З новими друзями починає курити, вживати
алкогольні напої та втікати з дому.
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ГАРЯЧИЙ СТІЛЕЦЬ
Даринка сидить на стільці. Людина в ролі Даринки повинна правдиво відповідати на
запитання інших гравців, які хочуть з'ясувати якнайбільше інформації про Даринку, її
погляди, особливості характеру, причини поведінки.
ЖИВІ КАРТИНИ
Учасники діляться на три групи. Кожна група отримує шляхом жеребкування тему
(«Даринка в школі з однокласниками», «Даринка з бабусею вдома», «Даринка на вулиці з
друзями»). Учасники не знають теми інших груп. Кожна група підготує «фотографію», живу
картину, різних подій життя Даринки. Учитель зачекає, поки всі групи не будуть готові, а
потім кожна група показує свою «фотографію». Учасники намагаються вгадати підпис до
фотографії, яку подію із життя Даринки вони бачать і які ролі мали їхні однокласники. На
завершення групи можуть «оживити» картини, щоб глядачі переконалися, чи були їхні
здогадки правильними.
Рефлексія: Розмова відбувається поза ролями.
џ Які стосунки в Даринки з однокласниками, судячи з живої картинки?
џ Що ми ще знаємо про дівчинку?
џ Чи комфортно їй із друзями на вулиці?
џ Чому немає взаєморозуміння з бабусею?
ЛИСТ ВІД МАМИ
Учасники сідають у коло. Вони стануть колективною мамою Даринки. Учитель у ролі
бабці повідомляє внучці, що прийшов лист від мами. Може відбутися короткий діалог: що
означає «не проживає з батьками», хто знає таку сім'ю, як почувалась Даринка тощо?
ВНУТРІШНІЙ ГОЛОС
Учитель: «Настав довгожданий день. Даринка повернулася зі школи. Уже був вечір,
сутеніло, але мами так і не було. Даринка сіла на килимок, заплющила очі й намагалася ні
про що не думати. Але що б вона не робила, тривожні думки не давали їй спокою».
Даринка сидить нерухомо. Решта «дітей» стають за спиною й висловлюють думки та
почуття дівчинки стосовно її почуттів (самотності й непотрібності).
Рефлексія: Розмова відбувається поза ролями.
џ Що відчуває Даринка?
џ Що, на вашу думку, вона вчинить?
ДАРИНКА
Учитель повідомляє дітям, що Даринка втекла з дому. Поліція знайшла її аж у
Миколаєві. Дівчинка перебувала у жахливому психологічному стані, і її госпіталізували.
Вона пройшла курс лікування й ось-ось мала повертатись додому. Проте Даринка не
хоче повертатись до бабусі, яка її не розуміє, і планує знову втекти.
«ВУЛИЧКА»
Учитель у ролі Даринк проходить «вуличкою» з решти учасників, які висловлюють
свої поради щодо того, яке рішення ухвалити у важливому життєвому моменті. З одного
боку стоять учасники, які радять дівчинці повернутись до бабусі, а з другого – ті, хто
впевнений, що на вулиці їй буде краще. У кінці «вулички» героїня має зробити вибір.
Рефлексія: Розмова відбувається поза ролями.
џ Що ви відчували?
џ Чому, на вашу думку, Даринка вчинила саме так?
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ЛІНІЯ РІШЕННЯ, ШКАЛА ДУМОК
Учасники висловлюють своє ставлення до ситуації своїм розташуванням у просторі –
близько чи далеко стоять до рішення Даринки, повернуті спиною чи обличчям. Вони
повинні обґрунтувати, чому стоять саме на цьому місці.
ЗАВЕРШЕННЯ
Тренер дякує учасникам за їхню роботу, за те, що вони були відверті. Далі розмова
продовжується у формі реакції на запитання, які з'явилися під час драми. Наприклад:
џ Легко чи нелегко дітям розповісти дорослим про свої проблеми і що дітям у цьому
перешкоджає?
џ Чи важко мовчати чи заговорити?
џ Чому Даринка нікому не відкрилася?
џ Які б кроки для примирення зробили ви?
џ Які почуття пережила бабуся, коли дізналася, що дівчинка прогулює школу?
џ З якими почуттями Даринка пішла з дому?
џ Чого бракує дітям – любові чи свободи?
џ Чого очікувала Даринка, коли йшла з дому?
џ Як почувається той, хто зі своїми судженнями в меншості або взагалі сам?
џ Який у вас особистий досвід непорозуміння із дорослими з власного підліткового
віку?
џ Чому, на вашу думку, діти почуваються самотніми?
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Підведення підсумків – на цьому етапі тренер разом з учасниками обговорюють
результати роботи, діляться думками й враженнями, з'ясовують, чи справдили вони свої
очікування, закріплюють здобуті знання. Основні висновки заняття можуть бути
зафіксовані письмово на плакаті.
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Ошийко Яна Юріївна,
м. Біла Церква, Київськa область

Тема: СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ
У ВИХОВАННІ ДИТИНИ
Мета та завдання: розвивати педагогічну компетентність батьків; сприяти
критичному осмисленню стійких стереотипних установок у сімейному вихованні;
розвивати вміння будувати діалогічну взаємодію при розв'язанні проблемних сімейних
ситуацій; формувати компетентності толерантної поведінки в сім'ї.
Учасники: учитель, батьки учнів 7 класу.
Тривалість: 60–90 хв.
Обладнання: класна дошка, стікери, маркери, аркуші паперу, фліпчарт, аркуші для
фліпчарту, інформаційні матеріали, реквізит.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Привітання. Доброго дня, шановні батьки! Вітаю вас. У вас сьогодні був у всіх порізному насичений подіями та емоціями день, тому пропоную вам виразити свої почуття в
образі тварини, якою ви себе почуваєте, при цьому додати звук, яким виражає настрій
вашої тварини.
(Ця вправа допомагає розрядитись та налаштуватись на роботу).
Представлення.
Слово вчителя: Уявіть себе в ролі своєї дитини та спробуйте розповісти, за що ви
любите своїх батьків. (Я – Настя. Я люблю своїх батьків за підтримку та розуміння, за те,
що вони найкращі).
(Ця вправа викликала в батьків значні емоції, сльози. Часу зайняла більше, ніж
очікувалось, але добре допомогла батькам розкритись і, головне, говорити).
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Сходинки»
Завдання зводиться до того, що батькам роздається бланк, на якому намальовані
сходинки, й озвучується інструкція: «Якою ви бачите свою дитину в майбутньому, виділіть
5 ознак (можна вказувати не обов'язково лише позитивні риси). Потім оберіть одну рису, з
якою хочете попрацювати детальніше, й напишіть її вгорі сходинок, які зображені на
бланку. На сходинках, які ведуть вгору, напишіть ваші дії, які стимулюють розвиток цієї
риси, а на сходинках, які ведуть вниз, – дії, що стимулюють розвиток протилежної риси».
На виконання завдання дається 5–10 хвилин. Потім результати обговорюються в
колі. Важливо, що батьки діляться досвідом та знаходять підтримку й відповіді на
запитання одне в одного.
Обговорення:
џ Які емоції викликала у вас ця вправа?
Вправа «Не кричіть на дитину»
Батьки об'єднуються в пари. Один учасник пари повинен стояти й кричати на іншого
з якогось придуманого приводу. А інший учасник у свою чергу повинен присісти
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навпочіпки або стати на коліна, щоб бути набагато меншим зростом, й говорити тільки
одну фразу: «Я маленький, і я просто хочу, щоб мене любили». Приблизно на третьому
повторі цієї фрази той, хто перебуває на місці дитини, починає плакати. Охоплюють дуже
сильні почуття, часто спогади із власного дитинства. Після цієї вправи кричати на свою
дитину стає практично неможливо. Учасники кажуть, що вперше насправді відчулите, що
відчуває в такі моменти дитина.
Вправа «Якісна похвала»
Слово вчителя: Такі оціночні слова, як хороший, гарний, фантастичний, не зовсім
підходять для якісної похвали. Якщо дитину так хвалять, у неї може виникнути відчуття
типу «якщо я не зроблю щось добре, то мене засудять». Така похвала має зворотний бік:
хвалити – значить оцінювати. Тому хвалити треба правильно.
Якісна похвала складається з таких частин:
џ Опишіть, що ви бачите. «Я бачу чисту підлогу, рівно застелене ліжко й книги,
акуратно виставлені в ряд на поличці».
џ Опишіть, що ви відчуваєте. «Так приємно заходити до цієї кімнати!»
џ Узагальніть усе яким-небудь словом: «Ти склав свої олівці, крейду й ручки та
розклав їх у різні коробки. Ось що я називаю організацією!» Суть у тому, щоб знайти таке
слово, яке «продемонструє» вашій дитині щось таке, чого вона не знала про себе раніше.
Таким чином з наших описів діти дізнаються про свої сильні сторони.
Слово вчителя: Учитель пропонує батькам вправу, яка допомагає попрактикуватися в
тому, щоб якісно хвалити.
Вправа «Проаналізуйте ситуації та заповніть пропуски»
џ Ситуація 1. Ваша маленька дитина щойно перший раз самостійно одягнулась.

Вона стоїть перед вами, сподіваючись, що ви помітите.
Звичайна похвала:
Похвала, яка описує, що ви бачите й відчуваєте:
Що дитина може сказати собі?
џ Ситуація 2. Вас запросили на шкільний спектакль, у якому грає ваша дитина. Він
або вона грає роль короля, королеви або іншого героя (виберіть самі). Після вистави
ваша дитина підбігає до вас і запитує: «Ну, як я зіграв?»
Звичайна похвала:
Похвала, яка описує, що ви бачите й відчуваєте:
Що дитина може сказати собі?
џ Ситуація 3. Ви помітили, що ваша дитина поступово почала краще вчитися. На
сторінках із твором робить поля; використовує складні звороти, нову лексику, цікаві
думки; минулу доповідь підготувала навіть на день раніше, ніж потрібно.
Звичайна похвала:
Похвала, яка описує, що ви бачите й відчуваєте:
Що дитина може сказати собі?
џ Ситуація 4. Ви захворіли й кілька днів лежите в ліжку. Ваша донька зробила вам
чаю, провітрила кімнату. Вона чекає вашої реакції.
Звичайна похвала:
Похвала, яка описує, що ви бачите й відчуваєте:
Що дитина може сказати собі?
Батьківські збори по-новому
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Вправа «Портрет вашої дитини»
Намалюйте портрет вашої дитини за допомогою словесного опису. Спробуйте
використати позитивні риси та негативні. Напроти кожної риси напишіть вашу думку,
завдяки чому сформувалась ця риса, завдяки яким чинникам або діям оточення.
Вправа «Портрет щасливої родини»
Намалюйте свою щасливу родину у вигляді символу, у центрі напишіть, хто входить
до вашої щасливої родини; у квадратиках, які утворились на межі перетину пелюсток, –
кого ви залучите до створення вашої щасливої родини; у пелюстках напишіть, які ви кроки
зробите для створення щасливої родини.
Вправа «Віртуальний подарунок»
Подаруйте одне одному віртуальний подарунок, який допоможе кожному у
створенні власної щасливої родини.
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Руда О. С. ЧИ МОЖЛИВЕ ЖИТТЯ БЕЗ КОНФЛІКТІВ?

Руда Олена Сергіївна,
м. Львів

Тема: ЧИ МОЖЛИВЕ ЖИТТЯ БЕЗ КОНФЛІКТІВ?
Батьківські посиденьки за чашкою кави
Мета та завдання:
џ ознайомити батьків з конфліктом як елементом людських взаємин;
џ вивчити анатомію конфлікту, функції, структуру, динаміку розвитку;
џ розібратися в причинах виникнення конфліктів;
џ навчитися всебічно розглядати конфліктну ситуацію;
џ сформувати вміння керувати вираженням своїх почуттів та емоційних реакцій;
џ закріпити в практичних вправах набуті теоретичні знання;
џ навчити висловлювати свої почуття без оцінок, невдоволення й образ;
џ сприяти формуванню навичок спілкування, вміння слухати, висловлювати свою

точку зору.
Учасники: батьки та вчитель.
Тривалість: 90–120 хв.
Обладнання: на стіні висловлювання видатних людей про конфлікти; ватман А5 і А3
формату, скотч, фломастери; унаочнення до лекції та бесіди: динаміка конфлікту
(графік), прості секрети безконфліктності, таблички «так» і «ні»; проектор, мультфільм
«Конфлікт» (Г. Бардін; https://www.youtube.com/watch?v=RblTFi7ZQm4).
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Які вправи у вас викликали найбільше емоцій?
Чи взяли ви для себе щось нове, що допоможе в подальшому спілкуванні з вашою
дитиною?

Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Шановні батьки! Ви вже шостий рік знайомі одне з одним. Я пропоную вам
вишикуватися в колі: зліва від мене батьки, які народилися пізніше від мене за датою мого
дня народження (15 січня) й так далі в хронологічному порядку (незалежно від року
народження), а праворуч від мене будуть стояти батьки, дата народження яких – перед
моєю датою. Але є нюанс: ставати в коло ви повинні без слів, використовуючи
невербальне спілкування. А як це можна зробити – подумайте.
– Оскільки наші заняття будуть проходити у формі тренінгу, ми повинні виробити
(встановити) правила тренінгу. На аркуші А2 вчитель записує думки батьків.
Правила тренінгу:
џ висловлюємося від «Я»;
џ говорити по одному;
џ добровільність;
џ конфіденційність;
џ поважати думки інших – ми обговорюємо думку, а не людину;
џ правило «стоп»;
џ пунктуальність.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
«Мозковий штурм»
Тема наших зборів: «Чи можливе життя без конфліктів? А що таке конфлікт? Які у вас
виникають асоціації з цим словом?
Батьки по черзі висловлюються, й один з батьків записує всі твердження.
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Отже, конфлікт – протистояння двох або декількох сторін через суперечності, що
виникли, дійсні або уявні.
Перегляд мультиплікаційного фільму Гаррі Бардіна «Конфлікт».
Обговорення:
1. Що автор цього мультфільму хотів нам показати?
2. Як розгорався конфлікт і чим він закінчився?
Щоб ми з вами не згоріли, як сірники з коробки, ми сьогодні будемо вчитися
розв'язувати конфлікти й не допускати їх.
Визначення конфлікту та його причин (міні-лекція вчителя).
Ознайомлення з термінами, якими ми оперуємо при визначенні конфлікту:
џ інцидент – збіг обставин, який є приводом для конфлікту;
џ опонент – супротивник у суперечці;
џ предмет конфлікту – це уявна або об'єктивно наявна проблема, що лежить в основі
конфлікту. Це ті суперечності, через які сторони розпочинають протиборство.
А щоб ви краще зрозуміли ці терміни, виконаємо вправу «Вихід із ситуації». Я
попрошу двох мам вийти на середину класу. Перед вами стілець. Ви купили квитки в касі
автовокзалу на одне місце в міжміському автобусі, який відправляється через 5 хвилин, і ви
не маєте можливості й часу вияснити ситуацію в касі, з водієм чи подзвонити на гарячу
лінію. Яким чином ви вирішите це питання?
Пропозиції батьків:
1. За датою й часом придбання квитків – сідає той, хто купив раніше.
2. Сидіти по черзі.
3. Сидіти вдвох на одному кріслі.
4. Сидить той, хто старший тощо.
Обговорення:
Хто в цій ситуації виступає як опонент? Що є предметом конфлікту? Конфлікт у цій
ситуації буде завжди, оскільки відбувається поділ обмеженого ресурсу.
Причини конфліктів (бесіда):
џ зіткнення інтересів;
џ поділ обмеженого ресурсу;
џ розбіжності в думках;
џ недостатнє розуміння;
џ неконтрольовані емоції;
џ різниця в цілях, інтересах;
џ впевненість у своїй правоті;
џ непоінформованість і перекручування фактів.

Вправа «Як народжуються плітки?»
П'ятеро батьків виходять за двері кабінету й по черзі заходять у клас. Учитель
повідомляє першому інформацію. Наприклад, у суботу 3 лютого о 10.00 їдемо в
Стрийський парк автобусом № 3. Якщо буде дощ – ідемо в бібліотеку № 5. Потім учасники
переказують по черзі одне одному цю інформацію. Батьки порівнюють інформацію, яку
озвучує останній, з тією, яку отримав перший.
Обговорення:
1. Що потрібно робити батькам для того, щоб уникнути неправдивих даних?
2. Наведіть приклад із власного життя, коли ви отримали від дитини чи рідних
перекручену або недостовірну інформацію.
3. Як ви дізналися правду?
Культура добросусідства
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Функції конфлікту (бесіда, робота в групах)
Найчастіше, говорячи про конфлікт, ми згадуємо тільки його негативні наслідки:
втрати, розчарування, сльози, сварки. Але ж конфлікт має немало позитивних наслідків:
він ініціює зміни, оновлення, прогрес. Чесне суперництво підвищує взаємну повагу й
довіру в колективі, стимулює розвиток вільнодумства, індивідуальності, посилює
згуртованість у групі однодумців.
Робота в групах. Батьки об'єднуються в 4 команди (весна, літо, осінь, зима).
Завдання кожної команди полягає в тому, щоб упродовж 5 хвилин поділити аркуш
формату А3 на 2 стовпчики, написати, що хорошого (конструктивні функції) і що поганого
(деструктивні функції) вносить у наше життя конфлікт. Через 5 хвилин кожна команда
зачитує свої роботи. У результаті ми зможемо мати повне уявлення про те, які все ж таки
функції містить у собі конфліктна ситуація.
Обговорення:
1. Що доброго може дати нам конфлікт?
2. Чи завжди варто уникати конфліктної ситуації?
3. Чи можна в процесі конфлікту зрозуміти, які функції він виконує?
Позитивний вплив конфлікту:
џ у багатьох випадках прискорює процес самопізнання;
џ часто приводить до об'єднання однодумців усередині та між групами;
џ розставляє пріоритети;
џ приводить до виникнення робочих контактів;
џ стимулює розробку систем успішного запобігання конфліктам, управління ними та

вирішення конфліктів.
Негативний вплив конфлікту:
џ загрожує заявленим інтересам сторін;
џ перешкоджає здійсненню швидких змін;
џ підриває довіру;
џ має тенденцію до поглиблення й розширення.

Види конфліктів (фасилітація)
На ватмані написані види конфліктів, і батьки висловлюють свої думки стосовно
конфліктуючих сторін.
1. Внутрішньоособистісний – виникає через стан невдоволеності людини будьякими обставинами її життя, через наявність у неї суперечливих особистих інтересів,
прагнень, потреб.
2. Між групою та особистістю – виявляється як суперечність між очікуваннями
окремої особистості та нормами поведінки спілкування, що склалися в групі.
3. Міжгруповий, зокрема релігійний, етнічний тощо, – виникає внаслідок зіткнення
інтересів різних груп.
4. Міжособистісний – між людьми через несумісність їхніх поглядів, інтересів, цілей,
потреб.
Як ви вважаєте, які конфлікти дуже часто трапляються між дітьми, між батьками й
дітьми, у класі, у країні?
Тож чи можливе життя без конфліктів?
Вправа «Займи позицію»
Я прошу зайняти позицію біля таблички «Так» або «Ні». Це буде відповіддю на
питання.
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Отже, шановні мами, які вміють не конфліктувати, розкажіть нам за чашечкою кави,
як вам це вдається (батьки аргументують свою позицію).
Стадія конфлікту та динаміка (міні-лекція вчителя). Розглянемо стадії конфлікту:
џ виникнення конфлікту;
џ усвідомлення ситуації, що склалася, як конфліктної хоча б однією зі сторін;
џ конфліктна поведінка;
џ результат конфлікту: конструктивний (плідний), деструктивний (руйнівний), заморожування конфлікту.
Динаміка конфлікту (графік)
На ватмані зображений графік-залежність інтенсивності конфлікту від часу (вчитель
коментує наслідки конфліктів).
Способи поведінки в конфлікті.
Батьки об'єднуються в пари й обговорюють, який спосіб поведінки є найбільш
сприятливим у розв’язанні конфліктів між школою й родиною:
– Ухилення (прагнення ухилитися від конфлікту, нічого не робити й не мати проблем)
= Рак – ухилення від конфлікту, але не розв'язання його. Девіз: «Моя хата скраю, нічого не
знаю».
– Пристосування (пасивні дії, бажання задовольнити інтереси інших) = Коала –
висить, а конфлікту не розв'язує. Девіз: «Давайте жити дружно».
– Компроміс (розташування до врегулювання розбіжності на основі взаємних
поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів) = Лисиця. Девіз: «Ти –
мені, я – тобі» або «Ми ділили апельсин».
– Конфронтація (задоволення власних інтересів навіть на шкоду іншим, активні
індивідуальні дії, прагнення нав'язати іншим своє розв'язання проблеми) = Акула. Девіз:
«Усе тільки мені, а ви обійдетеся!», або «Стій! Буду стріляти!»
– Співпраця (спільні активні дії) = Мудра Сова – слухає, аналізує, діє. Девіз: «Одна
голова добре, а дві – краще!»
Обговорення:
Що є умовами конструктивного розв'язання конфлікту:
џ контроль негативних емоцій;
џ припинення агресивного протистояння;
џ відмова від сприйняття опонента як ворога;
џ вибір оптимальної стратегії розв'язання конфлікту.
Прості секрети безконфліктності (фасилітація)
1. Пригадайте з вашого шкільного життя, які були конфлікти у ваш час і які були
оптимальні шляхи виходу з них.
2. Чого вони вас навчили?
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Підведення підсумків зборів. Учасники висловлюють свої враження по колу.
Домашнє завдання:
Вдома розкажіть вашому чоловіку/дружині про почуте на батьківських посиденьках
та обговоріть, як можна жити не конфліктуючи або гідно виходити з конфліктної ситуації.
Прощання:
Усі хором скажемо: «Давайте жити дружно!»
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Трапезнікова Олена Василівна,
м. Каховка, Херсонська область

Тема: КОНФЛИКТ И СПОСОБЫ ЕГО РЕШЕНИЯ
Цели и задачи:
џ формирование представления о природе конфликта;
џ проанализировать конфликт с точки зрения положительного и отрицательного

воздействия на межличностные отношения и на отношение к самому себе;
џ ознакомить родителей со способами решения конфликтных ситуаций; выработка
навыков бесконфликтного поведения;
џ сплочение родительского коллектива.
Участники: родители и учитель.
Продолжительность: 1,5–2 часа.
Оборудование: мультимедийная презентация, компьютер, большой и маленькие
листы бумаги, фломастеры, скотч, раздаточный материал.
Ход родительского собрания
I. ВСТУПЛЕНИЕ
Вступительное слово классного руководителя (2 мин.):
– Добрый вечер, уважаемые родители! Я начну наше собрание с вопроса: как вы
думаете, почему часто родители и дети ссорятся? Наверное, потому, что не понимают друг
друга. Дети не понимают, что родители устали на работе, что они раздражены своими
тяжелыми заботами и проблемами, и не догадываются помочь им, успокоить. Родителям
некогда понять проблемы и интересы ребенка, они не понимают, что для него игра – это
серьезно и важно. И родители начинают «воспитывать», требовать, приказывать, а детям не
хочется слушать нотации. И родители с детьми оказываются по разные стороны баррикад.
А не лучше ли объединиться, понять друг друга и жить в добре и согласии. Поэтому
очень важным является вопрос об уровне культуры межличностных отношений, об умении
и желании быть толерантными, готовым идти на компромиссы. Ведь культура общения,
этика – обязательный элемент повседневных отношений, поэтому они должны войти в
законы жизни, стать реально действующими нормами. Именно от них зависит восприятие
нас окружающими.
Принятие групповых правил (5 мин.)
«Правила работы»
џ Приходить вовремя.
џ Отключить мобильный телефон.
џ Правило «свободной ноги».
џ Правило поднятой руки.
џ Правило активности.
џ «Здесь и сейчас».
џ «Я – высказывания».
џ Принцип доброжелательности.
Упражнение «Ожидаемые результаты» (10 мин.)
Цель: Обозначить основное направление в работе, проговорить тематику встречи,
личностные переживания участников. Коррекция запросов. Ведущий записывает
результаты обсуждения на флипчарте.
Батьківські збори по-новому

296

Розділ 2. Практичний досвід

– Для чего мы рассматриваем тему «Конфликт и способы его решения»? Что вы
ожидаете от сегодняшнего занятия?
II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Упражнение «Эмоция по кругу» (5 мин.)
Цель: создание и формирование позитивных эмоциональных установок на
доверительное общение в процессе налаживания контактов.
Инструкция: Один из участников показывает соседу какую-то гримасу. Тот как можно
точнее ее копирует и передает дальше. Гримаса должна передаваться по кругу и
вернуться к «автору». Он должен сказать, какую эмоцию хотел передать и какую получил.
– Давайте подумаем, почему нас часто неправильно понимают.
Упражнение «Мозговой штурм» (15 мин.)
Цель: определить понятие «конфликт», главные причины конфликтов и систематизировать их в зависимости от источника.
– Что такое конфликт? Каковы причины его возникновения?
Все варианты ответов фиксируют на доске или на листах бумаги. После этого
аналогично выясняют причины конфликтов. Названные причины разделяют на
объективные и субъективные.
Просмотр и обсуждение видео «Каждый видит мир по-своему»
https://www.youtube.com/watch?v=yDF3v_P6RHo
Упражнение «Ящик недоразумений» (10 мин.)
Цель: формирование навыков разрешения конфликтов. Участники достают из
«ящика недоразумений» описание определенной ситуации. Каждая ситуация – это
ситуация зарождения своеобразного конфликта. Задача – найти выход из ситуации, не
спровоцировав эскалацию конфликта.
После обсуждения вариантов разрешения конфликтных ситуаций в малых группах,
участники презентуют результаты у флипчарта.
Упражнение «Плюсы и минусы конфликта» (15 мин.)
На конфликт, как, наверное, и на любое явление действительности, можно
посмотреть с разных точек зрения и найти свои плюсы и минусы.
Участники объединяются в две группы. Первой команде нужно будет в режиме
«мозгового штурма» записать как можно больше позитивных следствий конфликтных
ситуаций, второй команде, соответственно, – описать негативные последствия
конфликтов. На работу группам дается 10 минут.
Конструктивные стороны конфликта:
џ Конфликт вскрывает «слабое звено» в организации, во взаимоотношениях (диагностическая функция конфликта).
џ Конфликт дает возможность увидеть скрытые отношения.
џ Конфликт дает возможность выплеснуть отрицательные эмоции, снять
напряжение.
џ Конфликт – это толчок к пересмотру, развитию своих взглядов на привычное.
џ Необходимость разрешения конфликта обуславливает развитие организации.
џ Конфликт способствует сплочению коллектива при противоборстве с внешним врагом.
Деструктивные стороны конфликта:
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џ Отрицательные эмоциональные переживания, которые могут привести к
различным заболеваниям.
џ Нарушение деловых и личных отношений между людьми, снижение дисциплины. В
целом ухудшается социально-психологический климат.
џ Ухудшение качества работы. Сложное восстановление деловых отношений.
џ Представление о победителях или побежденных как о врагах.
Временные потери:
На одну минуту конфликта приходится 12 минут послеконфликтных переживаний.

Тест «30 пословиц» (15 мин.)
Участники отвечают на тестовые задания (смотри Приложение).
Мини-лекция (10 мин.)
К. Томас выделяет пять способов выхода из конфликтной ситуации:
Конкуренция (соревнование) предполагает сосредоточение внимания только на
своих интересах, полное игнорирование интересов партнера.
Избегание (уклонение) характеризуется отсутствием внимания как к своим
интересам, так и к интересам партнера.
Компромисс представляет собой достижения «половинчатой» выгоды каждой
стороной.
Приспособление предполагает повышенное внимание к интересам другого человека,
при этом собственные интересы отходят на задний план.
Сотрудничество является стратегией, позволяющей учесть интересы обеих сторон.
џ «Акулы» чаще используют соревнование;
џ «черепахи» – уклонение;
џ «медвежата» – приспособление;
џ «лисы» – компромисс;
џ «совы» – сотрудничество.
Просмотр и обсуждение видео «Как избежать конфликтов»
https://www.youtube.com/watch?v=h8A8KdYjnhQ
III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. РЕФЛЕКСИЯ (10 мин.)
Цель: вспомнить, выявить и осознать основные тезисы темы.
– Поделитесь своими чувствами, впечатлениями о нашей встрече, выскажите свои
пожелания.
Заключительное слово (5 мин.)
Мы устроены, к сожалению, весьма несовершенно: болезненно реагируем на обиды
и оскорбления, проявляем ответную агрессию.
Безусловно, требованиям высокой морали отвечает умение сдержаться, а еще
лучше – простить обиду. К этому призывают все религии и этические учения, однако,
несмотря на все увещевания, воспитание и обучение, число желающих «подставить
другую щеку» не множится. Вероятно, это объясняется тем, что потребность чувствовать
себя в безопасности, комфортно и оберегать свое достоинство относится к числу
основных потребностей человека, и потому покушение на нее воспринимается крайне
болезненно. Берегите себя и своих близких! Спасибо за внимание!
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Приложение
ТЕСТ «30 ПОСЛОВИЦ»
«Представьте себе, что вы – экзаменатор, оценивающий предлагаемые ниже суждения так, что не удовлетворяющие из них лично вас оцениваются единицей или двойкой, а
совпадающие с вашим личным мнением или близкие к нему – 4 или 5. Оценка 3 не должна
использоваться вовсе. Оценивается каждое суждение без особенно долгих раздумий,
чтобы не затягивать процедуру «экзамена».
После того как участники оценят все пословицы, они могут подсчитать баллы по колонкам. Тренер, перед тем как зачитает интерпретацию, напоминает участникам, что если
они не согласны с тем, что получилось в тесте, то лучше оставаться при своем мнении.
Любой тест работает с определенной долей вероятности, и всегда находятся люди, чьи
результаты ошибочны. Совпадает результат с действительностью или нет, решать самим
участникам.
Бланк теста «30 пословиц»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Обработка:
Сложите баллы, соответствующие номерам утверждений, написанных в столбце под
названием стиля поведения.
Сравните полученные баллы всех стилей между собой; стиль поведения,
получивший наибольшее количество баллов, является вашим стилем поведения в
конфликтной ситуации.
«черепашка»
«акула» «медвежонок» «лиса»
«сова»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Тест «30 пословиц»
1. Худой мир лучше доброй ссоры.
2. Если не можешь заставить другого думать, как ты хочешь, заставь его делать.
3. Мягко стелет, да жестко спать.
4. Рука руку моет.
5. Ум хорошо, а два лучше.
6. Из двоих спорящих умнее тот, кто замолчит.
7. Кто сильнее, тот и прав.
8. Не подмажешь – не поедешь.
9. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
10. Правда то, что умный знает, а не то, о чем все бают.
11. Кто ударит и убежит, тот смелый драться хоть каждый день.
Культура добросусідства

Трапезнікова О. В. КОНФЛИКТ И СПОСОБЫ ЕГО РЕШЕНИЯ

299

12. Слово «победа» четко написано только на спинах врагов.
13. Убивай врагов своей добротой.
14. Честная сделка не вызывает ссоры.
15. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть что добавить.
16. Дерись подольше да ума набирайся побольше.
17. Сражение выигрывает тот, кто верит в победу.
18. Добро слово победит.
19. Ты – мне, я – тебе.
20. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, может извлечь пользу из
истины, которой обладает другой.
21. Кто спорит – ни гроша не стоит.
22. Кто не отступает – тот обращает в бегство.
23. Ласковый теленок двух маток сосет.
24. Кто дарит – друзей наживает.
25. Вынеси заботы на свет и держи с другими совет.
26. Лучший способ решить конфликт – избежать его.
27. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
28. Кротость торжествует над злом.
29. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
30. Чистосердечие, честь и доверие сдвинут горы.
Интерпретация
1-й тип – «черепашка». У людей такого типа – большое желание спрятаться от
проблем под «панцирь». Это представители позитивного консерватизма, они ценны тем,
что никогда не теряют цель. В спокойной ситуации человек данного типа с вами во всех
делах, но в сложной ситуации он может изменить вам.
2-й тип – «акула». Для людей этого типа главное – их цель, их работа. Их не волнует
отношения коллег («Ваша любовь мне ни к чему»). Умный руководитель уважает
целенаправленность «акулы» – надо лишь ограничить ее притязания. Если коллектив
состоит из «черепах», он может добиться, чтобы «акулы» не процветали. «Акулы» очень
важны для коллектива, потому что, двигаясь к собственной цели, они могут вывести
коллектив из сложной ситуации.
3-й тип – «медвежонок». Люди этого типа стараются сглаживать острые углы, чтобы
все в коллективе любили друг друга. Зная заботы и интересы каждого, они вовремя
подадут чай, подарят цветы в день рождения, посочувствуют, поддержат в трудную
минуту. Но при этом они могут полностью забыть конечную цель своей деятельности,
потому что для них наиболее важным оказываются человеческие отношения.
4-й тип – «лиса». Люди этого типа всегда стремятся достигнуть компромисса. Они не
просто хотят, чтобы всем было хорошо, – они становятся активными участниками любой
деятельности. Но в отношениях с людьми «лиса» может отойти от главных заповедей
(пользуются принципом «Не обманешь – не проживешь»). Люди этого типа часто не
понимают, почему их не ценят окружающие.
5-й тип – «сова». Это честные и открытые люди. Представители этого типа никогда
не будут изворачиваться, уходить от борьбы, они могут пожертвовать хорошими
отношениями во имя выбранной цели. У них стратегия честной и открытой борьбы,
честной и открытой цели.
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Тур Світлана Іванівна,
м. Рубіжне, Луганська область

Тема: БАТЬКИ ТА ДІТИ – МИСТЕЦТВО
СПІЛКУВАННЯ
(зустріч у «Міжкультурному кафе»)
Мета та завдання: Познайомити батьків молодших школярів з «мистецтвом
спілкування». Навчити долати конфлікти в спілкуванні з дитиною без переможців та
переможених. Розширити можливості розуміння психологічних особливостей своєї
дитини. Підвищити інтерес батьків до внутрішнього світу дитини. Створити умови для
налагодження співпраці вчителя й батьків.
Учасники: батьки та вчитель.
Тривалість: 60–90 хв.
Обладнання: олівці, фломастери, папір А4, роздруківка фраз, картки двох кольорів,
фільм «Я – справжній!», фільм «7 помилок у спілкуванні з дитиною», роздруківка «меню»,
запрошення, малюнок яблуні, паперові яблучка зі словами, телевізор, картки «довіра»,
«розуміння», «повага», «підтримка», «турбота», «відповідальність», комплект із 3
аркушів однакового кольору (кількість кольорових комплектів дорівнює кількості команд).
Захід має проводитись у приміщення, де можна розташувати кілька столиків зі стільцями
на зразок кафе.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Батьки запрошуються за столики.
Привітання.
– Добрий вечір, шановні батьки! Сьогодні ми проводимо зустріч у міжкультурному
кафе «Мистецтво спілкування».
Я сьогодні виступаю в ролі шеф-кухаря. На вас чекають: навчання, розваги,
смаколики. Тож бажаю вам смачного без меж! Тому попрошу бути вас:
џ активними, але не галасливими;
џ веселими, але не саркастичними;
џ стриманими, та не мовчазними.
Ви сидите в групах. Це означає, що вам даватимуться певні завдання, які ви
виконуватимете разом, але це не змагання й не конкурси.
На мій погляд, справедливо зазначено: «Якби тільки батьки могли собі уявити, як
вони набридають своїм дітям!» (Джордж Бернард Шоу). Щоб цього не було, потрібно
ознайомитися з мистецтвом спілкування, тому що «для виховання дитини потрібні більш
проникливе мислення, більш глибока мудрість, ніж для управління державою» (Вільям
Еллері Ченнінг).
Вправа «Інтерв'ю з партнером»
Мета: ближче знайомство одне з одним, взаємодія та обмін інформацією.
Учасники утворюють пари, беруть інтерв'ю в сусіда за столиком за питаннями:
– Як ти хочеш, щоб я до тебе звертався?
– Яка твоя улюблена книжка?
– Яка улюблена книжка твоєї дитини?
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– Про що мріє твоя дитина?
Після проведення інтерв'ю всі учасники знайомлять усю групу з тим, про що вони
дізнались.
Вправа «Наш кодекс»
Мета: сформулювати правила роботи групи.
– Ось уже за кожним столиком значно потеплішало. Настав час сформулювати
правила роботи, у разі дотримання яких усі будуть почуватися комфортно.
џ Мобільні телефони мають бути вимкнені.
џ Доброзичлива атмосфера.
џ Відкритість.
џ Взаємоповага тощо.
Вправа «Очікування й перспективи»
Мета: з'ясувати очікування й побоювання учасників.
– Ознайомтесь, будь ласка, з «меню».
Учасники відповідають на питання, записуючи на картках свої думки: «Я буду дуже
задоволений, якщо завдяки нашій зустрічі…»
На картках іншого кольору пишуть: «Мені буде приємно, якщо…»
Кожен учасник зачитує свої очікування, прикріплюючи на «яблуньку».
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
– Закуски спробували, а ось і перші страви.
Вправа «Довіра»
Що означає для вас «довіра»? Підійдіть до картки, станьте поруч: «розуміння»,
«повага», «підтримка», «турбота», «відповідальність».
Поясніть свій вибір. (Обговорення).
Висновок. Коли ми спілкуємося, то розуміємо, поважаємо, підтримуємо, турбуємося,
стаємо відповідальними, а це означає – довіряємо.
Вправа «Чути співрозмовника»
– Згадайте ситуацію, коли ваша дитина зазнала невдачі (дістала погану оцінку,
посварилася з друзями). Поділіться, як будувалося ваше спілкування з цього приводу. Чи
прояснилася ситуація після вашої розмови? Який емоційний стан був у дитини? У вас? Чи
знайшли спосіб вирішення проблеми?
1 частина. Учасники розбиваються на пари. Партнер А повинен розповісти про подію,
що його схвилювала. Завдання партнера В усім своїм виглядом показати, що він його не
слухає, при цьому дивиться на годинник, відвертається, позіхає. Через 2 хвилини партнери
міняються ролями. Потім, діляться почуттями, яких зазнали під час виконання вправи.
– Чи була подібна ситуація у вашому житті, коли дитина хотіла розповісти вам про
значиму для неї подію, а ви не звертали уваги, займаючись своїми справами? Як ви
припускаєте, які почуття скоріше всього пережила дитина?
2 частина. А тепер вправа виконується в тих же парах, але завдання партнера В
полягає в тому, щоб дуже уважно слухати співрозмовника, ставити уточнюючі питання.
Через 10 хвилин закінчити вправу та обговорити такі питання:
– Як ви почувалися під час спілкування?
– Чи легко вам було говорити?
– Яка реакція співрозмовника допомагала вам відкриватися у спілкуванні?
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Навести приклади подібного спілкування з дитиною.
Рольова гра «Машинка»
Мета: залучити батьків в освітній процес, виробити модель співпраці.
Обладнання: комплект із 3 аркушів різного кольору (кількість кольорових комплектів
дорівнює кількості команд).
Опис і хід гри: учасники вишиковуються за кольором листків одне за одним. Перший
учасник – «бампер», другий – «мотор», третій – «водій». «Машина» починає рух, причому у
першого учасника очі заплющені, руки витягнуті вперед. Після команди «стоп» учасники
міняються місцями. Кожен повинен побути в ролі «бампера», «мотора» й «водія».
Питання: У якій ролі виступає вчитель? Батько? Учень?
Висновки: найважче учневі «бамперу», він рухається наосліп, натикаючись на
перешкоди, не знаючи, чи правильно він іде. «Мотор» (батько) хоче допомогти не впасти,
чи не спіткнутися, але не знає, як це краще зробити. Від «водія» (вчителя) залежить,
наскільки професійно він поведе «машину».
Прийшов час спробувати «гаряче» (міні-лекція)
Перегляд фільму «7 помилок у спілкуванні з дитиною».
Прийоми активного слухання:
џ підтакування: «угу», «ага»;
џ вчасна пауза;
џ особливості постановки питання;
џ перефразування отриманої інформації;
џ резюмування отриманої інформації (виділення головної думки);
џ рапорт – приєднання до дихання, темпу мовлення, інтонації;
џ відображення почуттів, емпатія – співчуття.
Фрази, які допоможуть налагодити контакт із дитиною (використовуйте їх у
повсякденному спілкуванні):
– Як ти стараєшся!
– Я бачу, ти багато праці доклав до цього.
– Я бачу, як ти дуже старався.
– Ти так попрацював над цим – у тебе чудово вийшло!
– Було класно!
25 способів запитати про справи в школі:
1. Що найкраще відбулося з тобою в школі? Що найгірше?
2. Розкажи, що було смішного сьогодні, над чим ти сміявся.
3. З ким ти хотів би сидіти в класі? А з ким ні? Чому?
4. Розкажи мені про найкраще місце в школі.
5. Яке незвичне (нове) слово ти почув сьогодні?
6. Якщо б ми сьогодні запросили твого вчителя в гості, що б він мені про тебе розказав,
як ти думаєш?
7. Кому ти сьогодні допоміг?
8. Можливо, тобі хтось допоміг?
9. Розкажи мені, що цікавого ти дізнався сьогодні.
10. Чи був сьогодні момент, коли ти відчував себе щасливим?
11. Чи було тобі сьогодні дуже нудно?
12. Якщо б інопланетяни прилетіли у ваш клас і забрали когось із учнів, кого б ти хотів
їм віддати?
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13. З ким би ти хотів погратися на перерві, з ким ти ще ніколи не грався?
14. Розкажи мені про щось хороше, що відбулося з тобою сьогодні.
15. Яке слово вчитель сьогодні найчастіше повторював?
16. Про що ти хотів би ще більше дізнатися в школі?
17. Чого тобі б хотілося менше робити в школі?
18. З ким би ти у своєму класі міг би поводити себе краще?
19. Де ти найчастіше граєшся на перерві?
20. Хто найсмішніший у вашому класі? Чому?
21. Тобі сподобався сьогоднішній обід? Що було найсмачнішим?
22. Якщо завтра ти став би вчителем, що б ти зробив?
23. Як ти вважаєш, можливо, комусь із вашого класу краще піти зі школи?
24. Якщо б ти міг помінятися в класі з кимсь місцями, хто це міг би бути? Чому?
25. Розкажи мені про три різні випадки, коли ти використовував олівець сьогодні у школі.
Смакуємо «десерт»!
Перегляд фільму «Я – справжній!» з використанням стоп-кадру. Колективне
обговорення побаченого.
– А зараз комплімент від шеф-кухаря.
Інтерактивна гра «Незакінчене речення»
Завдання: поєднати розрізані частини висловів. Кожен учасник повинен знайти
закінчення речення.
Кодекс родинного середовища дитини (автор Дороті Нольте)
Дитину постійно критикують
Дитину постійно хвалять
Дитину постійно висміюють
Дитину підтримують
Дитина росте в докорах
Дитина росте в терпимості
Дитина росте в чесності
Дитина росте в безпеці
Дитина живе у ворожнечі
Дитина живе в розумінні
та дружелюбності

вона вчиться ненавидіти
вона стає замкнутою
вона вчиться бути вдячною
вона вчиться цінувати себе
вона вчиться жити з почуттям провини
вона вчиться розуміти інших
вона вчиться бути справедливою
вона вчиться вірити в людей
вона вчиться бути агресивною
вона вчиться знаходити любов
у цьому світі

Відповіді:
– Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти.
– Якщо дитина живе у ворожості, вона вчиться агресивності.
– Якщо дитину висміюють, вона стає замкнутою.
– Якщо дитина росте у докорах, вона вчиться жити з почуттям провини.
– Якщо дитина живе в терпимості, вона вчиться сприймати інших людей.
– Якщо дитину заохочують, вона вчиться вірити в себе.
– Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною.
– Якщо дитина росте серед чесності, вона вчиться бути справедливою.
– Якщо дитина живе у безпеці, вона вчиться вірити в людей.
– Якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе.
– Якщо дитина живе в розумінні та доброзичливості, вона вчиться знаходити любов
у цьому світі.
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ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Найстав час страв «на винос».
– Чи здійснилися ваші очікування?
Символом нашого спілкування була яблунька. Прикрасимо її яблучками, які лежать
у кошику. Але вони незвичні, на них написані опорні слова, з яких ви повинні скласти
правила спілкування. Проте там є й червиві плоди, які потрібно відкинути.
Слова: співрозмовника, тактовним, незручне становище, слухати, чути, думку
іншого, зважуй, перебивай, зневажай, перекрикуй.
Вправа «Кухар»
Мета: зворотний зв'язок у вигляді метафоричних порад «кухареві» стосовно
рецептів «страв»:
џ Цих інгредієнтів було занадто багато…
џ Я б додав…
џ Це моя (не моя) кухня.
џ Поясніть, будь ласка, що…
– Я дякую вам за приємне спілкування. Сподіваюся, що ви будете постійними
клієнтами нашого кафе.
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Додаток 2

1. Закуски холодні й гарячі
(вправи «Інтерв'ю з партнером», «Наш кодекс»,
«Очікування й перспектива»).
2. Перші страви (вправа «Довіра», рольова гра
«Чути співрозмовника», «Машинка»).

Додаток 1
ЗАПРОШЕННЯ
Шановні (Ім’я по батькові)
Запрошую Вас на зустріч до Міжкультурного кафе «Мистецтво спілкування», яка
відбудеться… (дата, час). Із собою мати гарний настрій, бажання співпрацювати,
запас вільного часу.
Чекаю, до зустрічі.

3. Гарячі страви (методичні цікавинки, фільм
«Я – справжній»).
4. Десерти (фільм «7 помилок у спілкуванні
з дитиною»).
5. Комплімент від шеф-кухаря
(«Незакінчене речення»).
6. Страви «на винос»
(«Дерево з яблуками», «Кухар»).
СМАЧНОГО!

Список використаних джерел
1. Агапова О. Старіти? Немає часу! Методичний посібник для освітньої роботи з
людьми літнього віку. – К., 2014. – 120 с.
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Федоров Вадим Володимирович,
м. Олешки, Херсонська область

Тема: КОНФЛІКТИ – ЗА І ПРОТИ.
КОНФЛІКТ У МОЇЙ СІМ'Ї
Мета та завдання: ознайомити учасників з основами конфліктології та з особливостями виникнення та протікання сімейних конфліктів
Учасники: батьки та вчитель.
Тривалість: 80–100 хв.
Обладнання: презентація, маркери, ватман, фліпчарти.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Активізація групи і знайомство (10–15 хв.)
Вступне слово тренера: Презентація мети і завдань тренінгу (2–3 хв.).
Знайомство. Вправа «Пересядьте всі ті хто…»
Необхідно заготовити не менше восьми загальних характеристик людини, які
повинні бути відносно нейтральними. Тренер зачитує особливість, на яку учасник може
відповісти «так» (пересідає на інше вільне місце) чи «ні» (залишається на своєму). Слова
«так» чи «ні» говорити вголос не треба.
Завдання: Пересядьте всі ті…
џ в кого чорне волосся;
џ в кого сірі очі;
џ хто хоче додому;
џ хто народився взимку;
џ хто любить спілкуватися;
џ хто хоче відпочити на морі;
џ хто любить своїх дітей;
џ у кого гарний настрій.
Після проведення вправи ставляться питання:
– Як ваш настрій?
– Які ваші враження від вправи?
– Відмінності – це те, що нас роз'єднує, що робить нас цікавими одне одному?
Ухвалення правил поведінки та очікування від тренінгу
Пропонуємо учасникам ухвалити правила, які будуть на тренінгу.
– Які правила ви можете запропонувати, щоб нам було комфортно працювати?
Відповіді учасників тренер записує на ватмані, після їхнього обговорення
затверджує правила.
Пояснюємо, що правила поведінки на заняттях визначають основу, завдяки якій
група зможе працювати продуктивно, а потреби кожного будуть враховані. Повідомляє,
що ухвалені нами правила будуть діяти протягом тренінгу, і якщо на якомусь етапі комунебудь з учасників здасться, що правила порушені, то він зможе знову звернутися до них і
залагодити ситуацію.
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Правила:
џ «біла ворона»;
џ взаємоповага;
џ «вільна нога»;
џ двомовність;
џ добровільність;
џ мобільна тиша;
џ «один в ефірі»;
џ позитив;
џ толерантність;
џ «тут і зараз»;
џ «шмат пирога».
«Дерево очікувань». Роздаємо стікери
Заздалегідь малюємо дерево на ватмані. Всі озвучують свої очікування від семінару
з елементами тренінгу. Після закінчення слід повернутися до «дерева очікування», щоб
визначити, якою мірою очікування виправдалися.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Чарівні фрукти» (20–25 хв.)
Потрібно створити групи, у яких буде по три особи, котрим буде роздано аркуші із
завданнями (див. додаток); виконати свою роль у співпраці з членами групи. Кожен із
членів групи повинен задовольнити свої потреби.
Запитання після вправи:
1. Чи вдалося вирішити свою проблему?
2. Яким чином ви це зробили?
3. З якими проблемами ви зустрілися?
Міні-лекція, робота з презентацією (10–20 хв.)
Слайд 2
Конфлікт (з лат. conflictus – зіткнення) – особливий вид взаємодії, в основі якого
лежать протилежні і несумісні цілі, інтереси, типи поведінки людей та соціальних груп, які
супроводжуються негативними психологічними проявами.
Виникнення конфліктів є об'єктивним і неминучим явищем. Адже життя – це постійний
діалектичний процес виникнення проблем та їхнього вирішення. Якщо у стосунках між
людьми проблем не виникає, тоді наявним є факт «застою», відсутності розвитку.
Взаємовідносини людей, у яких відсутні конфлікти, поступово згасають. Конфлікти, у свою
чергу, породжують відповідальність і небайдужість, стимулюють оновлення і поліпшення
стосунків між людьми.
Слайд 3. Типи (види) конфліктів
З точки зорі суб'єктів конфлікту існують такі типи (види) конфліктів:
џ внутрішньоособистісний – сторонами конфлікту виступають дві або більше
складових однієї і тієї ж особистості;
џ міжособистісний – конфронтація з приводу потреб, мотивів, цілей, цінностей між
окремими особистостями;
џ особистісно-груповий – невідповідність норм поведінки, цінностей, цілей окремої
особистості та групи;
џ міжгруповий – зіткнення норм поведінки, цінностей, цілей різних груп.
Батьківські збори по-новому
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Слайд 4. Причини виникнення міжособистісних конфліктів
Щоб керувати конфліктом та уміти його вирішити, необхідно розуміти причини його
виникнення. До причин виникнення конфліктів спеціалісти відносять:
џ різницю в психологічних особливостях людей (темперамент, характер та ін.);
џ погану комунікацію (відсутність взаєморозуміння);
џ різницю в поглядах, системі цінностей;
џ різницю в цілях та інтересах;
џ відмінність у манері поведінки;
џ різницю в рівні освіти.
Слайд 5. Методи керування конфліктом (способи поведінки в конфлікті)
У разі виникнення конфлікту важливим для подальшого перебігу конфлікту, його
наслідків є вибір методу керування конфліктом (способу поведінки в конфлікті).
џ Ухиляння – полягає у відмові від конфліктної взаємодії.
џ Згладжування – базується на реалізації принципу кота Леопольда «Давайте жити
дружно!» або принципу «Не потрібно розхитувати човен!».
џ Примушування – полягає в намаганні примусити іншого прийняти свою точку зору,
намаганні отримати перемогу в конфлікті.
џ Компроміс – характеризується прийняттям до певної міри точки зору іншої сторони.
џ Вирішення (улагодження, розв'язання) – полягає у намаганні улагодити конфлікт
на основі вирішення проблеми, яка лежить в його основі (співробітництво).
Слайд 6. Методика вирішення міжособистісного конфлікту
Співробітництво є основою вибору методики вирішення конфлікту. Розглянемо один
з можливих і, на нашу думку, ефективних варіантів методики.
1. Повернутися до звичного особистісного стану, «стати самим собою». («Зняти
маски» – відмовитися від схем поведінки, емоційного стану ревнивця, егоїста, диктатора,
заздрісника, агресивності тощо).
2. Виявити справжню причину конфлікту.
3. Відмовитися від принципу «перемога за всяку ціну». У конфліктах не перемагають,
їх вирішують (улагоджують).
4. Знайти декілька можливих варіантів вирішення конфлікту.
5. Оцінити варіанти і вибрати найкращий дієвий варіант.
6. Переконати іншу сторону конфлікту у тому, що цей варіант є найоптимальнішим
(«говорити, щоб нас почули», «уміти слухати іншу сторону»).
7. Усвідомлювати й оберігати цінність взаємовідносин.
Вправа на розрядку «Карлики-велетні» (3–5 хв.)
Тренер ставить учасників у коло і пропонує показати карликів (присідаючи) та велетнів (стаючи навшпиньки, тягнучись догори). Завдання тренера – заплутати учасників,
кажучи «велетні» і водночас присідаючи. Вправа закінчується, коли всі учасники
перестають плутатися і виконують дії синхронно та правильно.
Слайд 7. Сімейні конфлікти
Сімейні конфлікти є однією з найпоширеніших форм конфліктів.
За оцінками фахівців, у 80–85 % сімей відбуваються конфлікти, а в інших 15–20 %
виникають сварки з різних приводів.
Сімейні конфлікти – це протиборство між членами сім'ї на основі зіткнення
протилежно направлених мотивів і поглядів.
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Слайд 8. Причини конфліктів у сім'ях:
џ міжособистісна нерозуміння;
џ претензії на лідерство;
џ претензії на перевагу;
џ розподіл домашніх справ;
џ використання порад членів родини чи друзів.

Слайд 9. Типи конфліктів між батьками та їхніми дітьми:
џ конфлікт нестійкості батьківського ставлення (постійна зміна критеріїв оцінки

дитини);
џ конфлікт гіперопіки;
џ конфлікт неповаги прав на самостійність (тотальність вказівок і контролю);
џ конфлікт батьківського авторитету (прагнення домогтися свого в конфлікті за всяку
ціну).
Слайд 10. Реакція дітей на конфліктні ситуації:
џ реакція опозиції (демонстративні дії негативного характеру);
џ реакція відмовлення (непокора вимогам батьків);
џ реакція ізоляції (прагнення уникнути небажаних контактів з батьками, приховування
інформації і дій).
Слайд 11. Шляхи вирішення конфліктів:
џ Перш за все навчіться правильно діяти під час сварки – визначте проблему.
џ Чітко і спокійно обговоріть проблему з домочадцями, звертаючи увагу на свій тон і

слова, які ви добираєте, щоб висловити свої почуття.
џ Якщо дискусія розпалюється і починає переростати у сварку, зробіть перерву, щоб
всі могли охолонути і повернутися до спокійного обговорення.
џ Придумайте вирішення проблеми і колективно узгодьте.
џ Застосуйте ваше рішення на практиці. Ви повинні діяти відповідно до рішення, для
того щоб конфлікт був найсправді вичерпано.
Слайд 12. Поради щодо відносин батьків і дітей:
џ Не керуйте дітьми заради задоволення. Утримуйтесь від непотрібних «проповідей».

Дитина намагається зрозуміти, що можна, а що – ні, тому потребує авторитету батьків.
џ Ніколи не приймайте рішення одноосібно. Золоте правило для батьків: двовладдя і
єдина політика. Вірте в тих, хто вам протистоїть. Сім'я – це перше середовище, де
формуються соціальні навички дитини.
џ Переконати можна лише власним прикладом. Якщо самі не вірите в те, що
прищеплюєте своїм дітям, не сподівайтеся, що вони повірять.
џ Говоріть з дітьми про все. Не вірте, що мовчання – золото. Говоріть з дітьми про
вашу роботу, про них самих, про домашні проблеми…
џ У потрібний момент відійдіть. Хоча присутність близьких – найбільше багатство,
батьки повинні усвідомлювати, що їм слід ще за життя передати це багатство в спадок
своїм дітям.
Слайд 13
Сьогодні родина чомусь не в пріоритеті. Бізнес, успіх і гроші для багатьох стали
метою номер один. Але ми повинні приділяти увагу найголовнішому в нашому житті –
нашим рідним і близьким. Все інше може почекати. Тільки тоді сімейний конфлікт стане
дуже рідкісним «гостем» у вашому будинку.
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Робота з відеоматеріалом – «For the Birds» (20–25 хв.)
Цей відеофрагмент має показати, як позитивно чи негативно конфлікт впливає на
особу та її оточення.
Питання для обговорення:
1. Що ми бачимо у відеофрагменті?
2. Яке ставлення маленьких пташок до великої?
3. Який результат відносин між птахами?
Коментар тренера: Таким чином, з відеофрагмента ми можемо побачити, що,
знаходячи вихід із конфліктної ситуації, треба розуміти наслідки, до яких можна прийти.
Завжди можна вийти з конфлікту, якщо докласти зусилля та бажання, але вихід повинен
задовольняти всі конфліктні сторони.
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Підводимо підсумки, даючи відповіді на запитання:
1. Чи виправдалися мої очікування від семінару-тренінгу?
2. Що нового я дізнався(лася)?
Дякую всім за активну роботу!!! Оплески групі.
Додаток
ВПРАВА «ЧАРІВНІ ФРУКТИ»
Завдання учасникам:
Учасник 1:
«Вы заведуете детской больницей в городе. Вам обязательно нужны чудесные
фрукты, поскольку их мякоть содержит компоненты, которые помогут спасти от смерти
детей, находящихся под вашей опекой. Перед самым закрытием рынка вы находите
прилавок, где продаются 17 чудесных фруктов по цене 1 доллар за штуку. Вам нужны все
17 фруктов, но у Вас всего 12 долларов. В идеале, поскольку у больницы мало денег, вы
хотели бы заплатить как можно меньше».
Учасник 2:
«Вы – владелец прилавка на рынке в центре города. Вам нужно продать 17
чудесных фруктов по цене 1 доллар за штуку. Плоды очень спелые и завтра могут быть
вне кондиции. Вы сами за все 17 фруктов заплатили 8 долларов. Вы очень обеспокоены,
поскольку рынок скоро закроется».
Учасник 3:
«Вы – глава парфюмерной компании в городе. Вам срочно нужно купить чудесные
фрукты, потому что через два дня в город приезжает группа богатых туристов. В кожуре
чудесного фрукта содержится ингредиент, необходимый для изготовления очень
дорогих духов, которые вы надеетесь продать туристам. Если вы этого не сделаете,
ваша компания обанкротится и 10 ваших работников станут безработными. Перед
самым закрытием рынка вы нашли прилавок, где продаются 17 чудесных фруктов по
цене 1 доллар за штуку. Вам нужны все 17, но у вас только 15 долларов. В идеале,
поскольку у компании мало денег, вы бы хотели заплатить как можно меньше».
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Чупіка Світлана Миколаївна,
м. Маріуполь, Донецька область

Тема: «АЛЛО, МАМО, Я В ПОЛІЦІЇ!»
Мета та завдання: пояснити батькам, у яких випадках і за яких обставин може бути
затриманий поліцією підліток; опрацювати алгоритм і правила дії в подібних ситуаціях;
сформулювати пам'ятку для підлітка; визначити моральну відповідальність батьків через
затриманого підлітка.
Учасники: учитель, батьки учнів 8–9 класів.
Тривалість: 45–60 хв.
Обладнання: картки з текстами для опрацювання, чиста дошка, великі аркуші,
фломастери.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Слово вчителя: Що робити, якщо такий дзвінок стався у вашому житті? Спочатку
сподіваєшся, що це популярний вид телефонного шахрайства. А якщо ні?
Яка перша думка й дія, яка виникає з такою новиною? («Мозковий штурм»).
Отже, що ж робити насправді.
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Починаємо з термінів»
Запропонувати батькам визначитися з термінами:
џ «затримання»;
џ «арешт»;
џ «кримінальна відповідальність неповнолітніх».
Об'єднуємося й працюємо в групах по 4 особи з інформацією на картках (кожній
групі даються однакові картки (додаток 1).
Обговоріть між собою й дайте відповідь на запитання:
џ У якому випадку й на який термін може бути здійснено затримання?
џ Де буде перебувати затриманий?
џ Чи обов'язково про затримання сповіщати батьків?
џ Чим арешт відрізняється від затримання?
џ З якого віку підліток може бути затриманий?
џ З якого віку буде нести адміністративну й кримінальну відповідальність?
Слово вчителя:
– Які ситуації можуть спричинити можливість затримання підлітка?
(«Мозковий штурм»).
Методична порада . Найчастіші відповіді можуть бути:
џ під час вуличних масових заворушень;
џ конфлікт у громадських місцях;
џ вживання спиртних напоїв;
џ на концерті в центрі міста тощо.
Так що ж робити? Зачинити дитину вдома й заборонити спілкуватися з іншими взагалі?
Батьківські збори по-новому
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Так, це не вихід. Весь час у «парничку» дитину тримати неможливо, вона повинна вчитися
життя й вміння вести себе та ухвалювати рішення в будь-яких життєвих ситуаціях.
Тому краще навчити дитину, як вести себе у разі затримання поліцією.
Питання на випередження
– Що ви самі хотіли в першу чергу дізнатися про дії в подібній ситуації?
(Мікрофон. Батьки озвучують питання стосовно своїх дій чи поведінки дитини у
разі затримання).
Вправа «2, 4, усі разом»
1) Пропоную роботу в парах. (Кожна пара отримує пам'ятку про поведінку щодо
затримання підлітків (додаток 2). Але перша пара отримує пам'ятку для батьків,
друга, для підлітків. І так усі подальші пари).
У вас перед очима пам'ятка, прочитайте, обговоріть. Позначте напроти тексту
умовни-ми позначками те, що знали раніше, (+), те, що дізналися нового, (–) і
найважливіше для вас – (!).
2) Тепер пари об'єднуються в четвірки. 1–2 пари, 3–4 і так далі.
Обміняйтеся отриманою інформацією. Зверніть увагу на зроблені позначки й
обговоріть.
Дайте відповідь на питання:
– Які головні кроки й правила поведінки є схожими в обох пам'ятках?
– Яку пораду ви можете дати дитині щодо поведінки?
– Чи мають емоції впливати на дії й рішення, якщо вашу дитину затримано? Чому?
– Чи отримали ви відповідь на ті питання, про які ви хотіли дізнатися? Якщо ні, то як
ви думаєте, де можна дізнатися більше?
3) Ці рекомендації, з якими ми працювали, навіть якщо вони і не дають нам повної
відповіді на усі запитання, підліткам здаються досить довгими й нудними. Сучасна
молодь прагне бачити чіткі, ясні й короткі пам'ятки. Тому пропоную розробити коротку
узагальнювальну пам'ятку-інструкцію, яку можна покласти в кишеню чи викласти на
сторінці в соцмережі. Працюємо всі разом, один записує на великому аркуші.
III. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Слово вчителя:
– Ми вже з вами говорили про емоції й чому необхідно їх контролювати в подібній
ситуації.
Пропоную вашій увазі два правила, які не є інструкцією до дії, а більш до
усвідомлення ситуації.
Пам'ятайте, що в Україні діє принцип презумпції невинуватості, а саме:
Головний принцип презумпції невинуватості – особа не вважається винуватою, поки
її вина не доведена в установленому законом порядку й не визнана обвинувальним
вироком суду.
Пам'ятайте, навіть якщо ваша дитина зробила помилку, оступилася, вона
однаково залишається вашою дитиною. І в цей момент найбільше потребує підтримки й
допомоги, а не вашого осуду чи покарання.
– Як ви розумієте ці слова? Чи вплинуть вони на ваші дії?
– Що корисного для себе ви взяли з нашого заняття?
– Як ви зможете допомогти своїй дитині, використовуючи набуті знання й досвід?
Дякую всім за приємну співпрацю!
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Додаток 1
Затримання – це примусове доставляння особи до відділку поліції та утримування
там протягом певного часу.
Відповідно до закону працівники поліції мають право затримувати й тримати у
відділку:
џ тих, хто вчинив адміністративні правопорушення, – на термін до трьох годин;
џ тих, хто виявив непокору законній вимозі працівника поліції, – не більше ніж на 24
години;
џ осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, – на термін до 72 годин.
Також можна затримати особу в стані сп'яніння.
Згідно зі статтею 434 Кримінально-процесуального кодексу про затримання
неповно-літнього обов'язково сповіщаються його батьки.
Адміністративна відповідальність
Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх
За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від
шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:
1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення в потерпілого;
2) попередження;
3) догана або сувора догана;
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під
нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим
громадянам на їх прохання.
Стаття 32. Адміністративний арешт
Адміністративний арешт установлюється та застосовується лише у виняткових
випадках за окремі види адміністративних правопорушень на термін до п'ятнадцяти діб.
Адміністративний арешт призначається районним, районним у місті, міським чи
міськрайонним судом (суддею).
Адміністративний арешт не може застосовуватись до вагітних жінок, жінок, що
мають дітей віком до дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, до
інвалідів першої та другої груп.
Кримінальна відповідальність неповнолітніх
Згідно зі ст. 22 Кримінального кодексу України, відповідальність за деякі злочини
настає з 14 років. Тому перелік злочинів, за які можлива кримінальна відповідальність,
обумовлений головним чином не їхньою тяжкістю (як це помилково вважають), а саме
можливістю усвідомлювати суспільно небезпечний характер відповідних дій навіть у 14річному віці. А із 16 настає відповідальність за всі вчинені злочини. Вчинення злочину
неповнолітніми розглядається як пом'якшувальна обставина.
Додаток 2
ПОРАДИ ПІДЛІТКУ ПРИ ЗАТРИМАННІ
1. Не тікай та не чини опір.
2. У якій би ролі ти не потрапив до поліції (свідка, потерпілого, правопорушника), твої
права повинні захищати твої законні представники, насамперед батьки чи особи, що їх
замінюють.
3. Будь чемним із працівниками поліції, не намагайся їх залякувати своїми
«впливовими» знайомствами.
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4. Знай свої права. Вимагай від працівників поліції пояснення причин твого затримання та обов'язкового роз'яснення твоїх прав.
5. Не обманюй, якщо не хочеш говорити правду. Краще мовчи – ти маєш на це право.
6. Обов'язково повідомляй працівникам поліції своє прізвище, ім'я, по батькові, дату
народження та домашню адресу. Якщо ти приховуєш ці відомості й твої батьки через це
не будуть знайдені, тебе можуть помістити до дитячого приймальника-розподільника на
3 доби, а це на користь тобі не піде.
ПОРАДИ при затриманні
1. Обов'язково запитайте про підстави затримання.
2. Співробітник поліції повинен назватися й показати своє посвідчення.
3. Тобі зобов'язані у разі необхідності надати медичну допомогу.
4. Тебе не мають права тримати в камері попереднього слідства разом із дорослими.
5. Поліція не має права допитувати тебе без присутності твоїх батьків, адвоката,
педагога, які є твоїми законними представниками. Затримувати тебе мають право не
більше ніж на 8 годин після з'ясування твоєї особи.
6. Необхідно відразу зателефонувати батькам чи зробити таку спробу.
Якщо вам завадили це зробити, це буде грубим порушенням, оскільки треба
НЕГАЙНО, але не пізніш як через дві години після затримання, повідомити батьків
(родичів) про місцеперебування підлітка.
ЗНАЙТЕ! Затримання, як правило, супроводжується особистим оглядом людини,
яка підозрюється у скоєнні злочину чи адміністративного правопорушення. Можливим є
огляд особистих речей. Також можуть вилучити документи та предмети, що можуть
бути речовими доказами.
УВАГА! Особистий огляд і вилучення речей мають відбуватися в присутності двох
понятих і про це складають протокол. Якщо вилучили якісь речі, але «забули» скласти
протокол, нехай підліток сам попросить його скласти. Коли ж протокол уже складено, його
пропонують підписати.
ЗНАЙТЕ! У вас є право не підписувати протокол! Але не варто цим користуватись,
крім крайніх випадків, коли, наприклад, уже застосовується фізична сила. Непідписання
протоколу позбавляє людину важливого права на захист себе від обвинувачення в
майбутньому.
ВАРТО спочатку уважно прочитати протокол. Якщо у вас є зауваження – напишіть
про це в протоколі, поставте підпис із приміткою: «Із зауваженнями».
Якщо немає можливості подати зауваження, то перед підписом варто просто
написати «З протоколом не погоджуюсь». Чому незгоден, пояснювати не обов'язково!!!
ЯКЩО ж все таки підлітка доправили до відділку – перш за все треба вимагати
скласти й дати на підпис протокол затримання.
НЕ зважайте на запевнення співробітника міліції, що це дрібниці, які не мають
значення, – насправді в майбутньому від цих дрібниць може залежати доля людини!!!
УВАГА! У цьому протоколі можна зазначити й те, що ви відмовляєтесь від
фотографування й дактилоскопії (отримання відбитків пальців).
І, нарешті, три практичні поради:
1. Якщо підлітка затримали й помістили в камеру, нехай він познайомиться з іншими
громадянами, що там перебувають, обміняється прізвищами та телефонами.
2. У будь-якому разі треба бути чемним і стриманим, нікого не провокувати – це
зменшить ризик застосування фізичної сили.
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3. Треба реально оцінювати ситуацію й у разі, коли є загроза позбавлення волі,
невідкладно залучити адвоката (право на отримання його допомоги виникає з моменту
затримання). Для захисту неповнолітнього адвоката залучають батьки.
Підліток на вулиці та поліція
У разі будь-якої небезпеки собі чи оточенню, не вагаючись звертайтесь до
патрульної поліції. Найкраще за телефоном 102.
ОДНАК варто пам'ятати, що зустріч із співробітниками поліції на вулиці чи в
громадських місцях інколи може наражати підлітка на ризики! 4 головних принципи,
якими варто користуватися при спілкуванні з працівниками поліції:
џ Не провокуй!
џ Не ображай!
џ Не тікай!
џ Не бійся!
Ці принципи універсальні, незалежно від того, з ким саме спілкується підліток. Вони й
мають завжди застосовуватися на вулиці чи в громадському місці.
Чемність (бажано до всіх, а не лише до співробітників поліції), спокій, впевненість у
собі: при такому поводженні ризик наразитися на неприємності є мінімальним.
ЗНАЙТЕ! Працівник поліції має право вимагати від громадян, які порушують
громадський порядок, припинення таких дій.
Якщо підліток справді скоїв дрібне правопорушення, варто вибачитися й одразу
виконати вимогу поліціянта: припинити голосно співати вночі на вулиці, сховати пляшку з
пивом, підняти кинутий непотріб тощо. І пообіцяти, що такого більше не буде.
При потребі – зателефонувати батькам і дати слухавку поліцейському для проведення профілактичної бесіди. Часто цього буває достатньо, щоб вирішити конфлікт.
ЗНАЙТЕ! Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції є
адміністративним проступком. Наслідком може бути застосування фізичної сили та
адміністративний арешт на термін до 15 діб.
ПРАВА працівників поліції:
џ має право перевіряти в громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи,
що посвідчують їхню особу;
џ у разі, коли виникає потреба у встановленні особи правопорушника, затримати
особу на строк не більше трьох діб (радимо, щоб і навіть на вулиці в підлітка завжди був із
собою документ, підійде й учнівський квиток чи пропуск із фотографією). Радимо бути
уважними й стриманими!
Затримання підлітка: поради батькам
Затримання – це примусове доставляння особи до відділку поліції та утримування там
протягом певного часу. Тож у разі, коли підлітку запропоновано проїхати (пройти) до
відділку поліції, треба запитати про підстави. А також попросити співробітника назватися
й показати посвідчення. Отримавши таку інформацію, ваш син чи дочка мають невідкладно
зателефонувати батькам. Чи принаймні зробити таку спробу. Звичайно, якщо мотиви
затримання є сумнівними, поліціянти можуть завадити це зробити. Але це буде грубим
порушенням, оскільки треба НЕГАЙНО, але не пізніш як через дві години після затримання,
повідомити родичів про місцеперебування затриманого. А згідно зі статтю 434 Кримінально-процесуального кодексу про затримання неповнолітнього обов'язково сповіщаються
його батьки.
Радили б обов'язково знайти час і проговорити з дитиною, що дорослішає, варіанти
поведінки на випадок її затримання поліцією. Може статися, що це допоможе не дати
зламати долю дитини.
Затримання, як правило, супроводжується особистим оглядом осіб, що підозрюються в скоєнні злочину чи адміністративного правопорушення, речей, що є при них,
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транспортних засобів, вилученням документів та предметів, що можуть бути речовими
доказами. Проте такий огляд має відбуватися в присутності двох понятих і про це має
складатися протокол. Якщо вилучили якісь речі, але «забули» скласти протокол, нехай
підліток сам попросить його скласти.
Законом передбачено право не підписувати протоколи, але ми б не радили
користуватися цією нормою. Крім крайніх випадків, коли, наприклад, вже застосовується
фізична сила. Непідписання протоколу позбавляє людину важливого інструменту
захисту своїх прав у майбутньому. Тож варто спочатку уважно прочитати протокол
огляду й внести зауваження (зазначити, які факти викладені неточно), а потім підписати з
приміткою: «Із зауваженнями». Якщо немає можливості подати зауваження, то перед
підписом варто просто написати «З протоколом незгоден».
Аналогічно треба вчиняти й у разі, коли складається протокол про адміністративне
правопорушення – на місці подій чи у відділку поліції. Замість відмови його підписати
краще зазначити свої зауваження до нього. Проте якщо людина не знає, з чим саме
незгодна (наприклад, потрібна допомога юриста), то варто написати стандартну фразу
«З протоколом незгоден». Чому незгоден, пояснювати не обов'язково, бо згідно з
Конституцією людина не має доводити свою невинуватість.
Після прибуття у відділок поліції перш за все треба вимагати скласти й дати на
підпис протокол затримання. Треба уважно переглянути написане в протоколі затримання, перш за все стосовно місця, часу, обставин та учасників подій. І в поясненнях чи
запереченнях зазначити, що не відповідає дійсності. Не треба зважати на запевнення
співробітника поліції, що це дрібниці, які не мають значення, – насправді в майбутньому
від цих дрібниць може залежати доля людини.
Крім того, непогано в цьому протоколі зазначити й те, що підліток відмовляється від
фотографування й дактилоскопії.
Чемність (бажано щодо всіх, а не лише щодо співробітників поліції), спокій, впевненість у собі: при такому поводженні ризик наразитися на неприємності є мінімальним. І
треба донести до свідомості сина чи дочки, що згідно зі статтею 185 Кодексу про
адміністративні правопорушення злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі
працівника поліції є адміністративним проступком. Наслідком може бути «законне»
застосування фізичної сили та адмінарешт на термін до 15 діб. Відповідно до пункту
другого цієї статті поліція має право перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні
правопорушень документи, що посвідчують їхню особу. А в разі, коли виникає потреба у
встановлені особи правопорушника – відповідно до абзацу третього пункту п'ятого цієї
статті – затримати особу на строк не більше трьох діб. Звичайно, зазначені норми
поширюються на випадки, коли особа підозрюється в скоєнні правопорушення чи
злочину, але ж і просто зупинити людину на вулиці можна теж лише за таких обставин. А в
житті часто трапляється інакше. Тож порада – потурбуватися, щоб у підлітка на вулиці
завжди був із собою документ. Не обов'язково (і небажано) паспорт, цілком підійде й
учнівський квиток чи пропуск з фотографією.
Ми б радили переконати свого сина чи дочку у двох речах, які на перший погляд
суперечать одна одній. У випадку будь-якої небезпеки собі чи оточуенню, джерелом якої
є протиправні дії інших осіб, треба не вагаючись звертатися до поліції. Найкраще за
телефоном 102, за яким відбувається автоматичне фіксування повідомлень громадян. У
той же чай підліток має пам'ятати, що зустріч із співробітниками поліції на вулиці чи в
громадських місцях інколи може наражати його на ризики.
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Чупіка Світлана Миколаївна,
м. Маріуполь, Донецька область

БАТЬКІВСЬКІ ОЧІКУВАННЯ ВІД ДИТИНИ,
ЧИ «НЕ ОБРІЗАЙТЕ ДИТИНІ КРИЛА»
Мета та завдання: визначити, чому у батьків і дітей бувають різні погляди на
важливе й на майбутнє; визначити, як поведінка батьків впливає на майбутнє дітей;
навчити батьків і дітей співпрацювати разом; складати спільні плани і моделі поведінки.
џ Визначити причини непорозуміння і чи є воно взагалі;
џ навчитися розуміти співрозмовника та опонента;
џ навчитися доносити свою думку;
џ застосовувати на практиці здобутний досвід.
Учасники: батьки, учні 8–9 класів.
Тривалість: 45–60 хв.
Обладнання: анкети, картки із завданням, картки з малюнками, великі аркуші,
фломастери.
Хід батьківських зборів
І. ВСТУП
Слово вчителя: Рада вітати вас у класі. Сьогодні незвичайні збори, сьогодні відбудеться спільне заняття батьків і дітей для кращого порозуміння. Давайте проведемо
невеличке опитування.
Анкета для батьків:
1. Ким ви хотіли стати після школи?
2. Ким хотіли вас бачити ваші батьки?
3. Чого не вистачало вам у відносинах з батьками?
4. З яким настроєм ваша дитина пішла сьогодні до школи?
5. Яку найважливішу новину вам розповіла ваша дитина за останній тиждень?
Анкета для дітей:
1. Ким ви хочете стати після школи?
2. Ким хочуть бачити вас ваші батьки?
3. Чого не вистачає вам у ставленні до вас ваших батьків?
4. З яким настроєм ви вийшли вранці з дому?
5. Що важливого ви розповіли своїм батькам за останній тиждень?
Методична порада. Умови анкети були такі: якщо дитина бажає зберегти анонімність і не хоче, щоб батьки бачили її відповіді, то пише це у своїй анкеті. Усі діти
погодились на оприлюднення своїх відповідей.)
Обговорення:
џ Більшість із вас відповіли, що ваші і батьківські точки зору на ваше майбутнє не
збігалися, як ви почувалися? Чия мрія врешті-решт здійснилася, ваша чи батьків?
џ Щодо ранкового настрою і новин ваших дітей, як бачимо, не всі відповіді збіглися.
Як ви думаєте – чому?
џ Щодо останнього питання, то що ви, що ваші діти написали майже однаково – недостатньо уваги, спільного часу, поваги до дитячих інтересів. І особливо я хочу звернути
увагу на відповідь «ставитися до мене серйозніше, а не як до малої дитини».
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ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправа «Наш спільний дім»
Об'єднання в пари «батьки – діти». Пари отримують аркуш паперу та один фломастер. Завдання: беремо фломастер разом руками і мовчки, не використовуючи вербальну
комунікацію, малюємо будинок, у якому хотіли б жити.
Обговорюємо:
џ Як вам працювалося в парі?
џ Було бажання в одного з вас домінувати чи ні?
џ Чи вдалося вам домовитися і як?
Вправа «Пауза – розминка»
Слово вчителя: Пропоную невеличку гумористичну розминку: «Тест на вік».
Увага, питання на плакаті:
А) Як недавно це було, неби вчора.
Б) Які ми були молоді і наївні.
В) Що це таке?
Тепер слухаємо запитання. (Звучить музика із серіалу «Санта-Барбара» чи інша
легко впізнавана мелодія початку 90-х рр., але не дуже відома зараз).
Будь ласка, ті, кому ближча відповідь:
А) пересядьте ліворуч від мене, ті кому відповідь;
В) пересядьте праворуч. Хто підтримує відповідь;
Б) пересядьте напроти.
Вправа з малюнками
Слово вчителя: Для виконання цієї вправи нам необхідно об'єднатися в групи.
(Називаю ознаки для об'єднання пори року по колу. Після попередньої розминки і такого
перемішування у кожній новоствореній групі повинні бути представники різних поколінь).
Об'єднуємося в групи по 4 особи. Кожна група отримує аркуш з малюнками.
Роздивіться малюнки і обговоріть у групі (додаток 1):
џ Яка роль батьків і модель виховання стосовно своєї дитини показана?
џ Як це вплине на подальший розвиток і життя вже дорослої людини?
џ На третьому малюнку немає батьків, але їхня участь у цій події передбачається. Як
би ви «домалювали» роль батьків у цьому випадку?
џ Зміг би цей чоловік досягти успіху, якщо б батьки створили йому умови як на
попередніх малюнках?
Групи представляють свій результат. По черзі по кожному питанню.
III. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК
Знову об'єднуємося в пари «батьки – діти».
Слово вчителя: Перед вами збірка порад різних психологів щодо розвитку дитини
(додаток 2).
Завдання: використовуючи їх як підказку, складіть збірку 6–8 головних правил
поведінки у сім'ї для розвитку дитини як самостійної, успішної і творчої особистості.
Методична порада. Правила вивішуємо на дошку й озвучуємо.
Слово вчителя: Тепер підпишіть ці правила і можете забрати їх додому, це ваші
особисті правила, прийняті вами.
Дякую всім за плідну цікаву співпрацю.
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Додаток 1
МАЛЮНКИ ДЛЯ ВПРАВИ
.

Додаток 2
ЯК ВИХОВАТИ ВПЕВНЕНУ В СОБІ ДИТИНУ
Кінцева мета всіх батьків полягає в тому, щоби підготувати дітей до виживання й
досягнення успіху в цьому світі. Усі цінності та знання, які прищеплюються дитині, у
довгостроковій перспективі стануть її життєвим набутком. Але головна якість, яку дитина
повинна розвинути в собі, щоб потім уміло скористатися здобутим, – це впевненість.
Розвивати її необхідно всіма доступними способами.
1. Цінуйте зусилля дитини, незважаючи на те, досягла вона успіху чи ні. Діти ніколи
не повинні ніяковіти через спробу щось зробити.
2. Заохочуйте дитину до практикування чогось нового, займатись тим, що її цікавить,
але старайтесь не тиснути на неї.
3. Дозвольте дитині самостійно вирішувати проблеми. Надмірна батьківська допомога може перешкоджати розвитку впевненості в собі, адже бере початок від з'ясування
всього самостійно.
4. Заохочуйте цікавість і нові запитання.
5. Не створюйте дитині легких шляхів та не робіть винятків.
6. Не критикуйте дитину. Найчастіше батьківська критика понижує самооцінку та
розуміння власної важливості.
7. Сприймайте помилки як шанс навчитися чогось. «Якщо ви вчитесь на помилках, то
зміцнюєте впевненість у собі», – стверджує психолог.
8. Будьте готові до нових викликів та випробувань у житті дитини.
9. Вчіть дитину того, що самі знаєте.
10. Підтримуйте дитину, коли в її житті стається неприємність.
11. Будьте авторитетом, однак не надто суворим.
12. Уникайте надмірних обмежень і не чиніть надмірного тиску.
13. Дозвольте дитині вільно експериментувати.
14. Розвивайте навички спілкування.
15. Припиніть порівнювати дитину з іншими дітьми.
16. Допомагайте дитині справлятися з розчаруваннями та сумнівами, з негативною
реакцією підлітків.
17. Намагайтеся відповідати на всі запитання, навіть якщо вони здаються дикими і
абсурдними.
18. Допомагайте дитині вчитися будувати її систему цінностей.
19. Допомагайте дитині стати «розумним авантюристом» і часом покладатися в
пізнанні на ризик та інтуїцію.
20. Вірте у свою дитину.
Батьківські збори по-новому
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м. Ужгород, Закарпатська область

Тема: УЧИМОСЯ СЛУХАТИ ТА СПІЛКУВАТИСЯ
Мета та завдання:
џ навчання навичок саморегуляції;
џ пошук резервів спілкування батьків та дітей;
џ навчання способів ефективного слухання;
џ усвідомлення «дистанції» у вихованні дитини.
Учасники: батьки та вчитель.
Тривалість: 60–90 хв.
Обладнання: аркуші паперу, ручки, музичний супровід.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП (10 хв.)
«Розминка»
1. Привітання.
2. Вправа «Озеро спокою»
Мета: навчання батьків навичок розслаблення, заспокоєння й саморегуляції.
Учитель включає спокійну розслаблюючу музику й каже: «Сядьте зручно, заплющте
очі й уявіть собі чудовий сонячний ранок. Ви знаходитесь біля тихого, красивого озера.
Чути лише ваше дихання й плескіт води. Сонце яскраво світить, і це змушує вас почувати
себе все краще й краще. Ви відчуваєте, як сонячні промені зігрівають вас. Ви чуєте звуки
природи. Ви абсолютно спокійні. Сонце світить, повітря чисте й прозоре. Ви відчуваєте
всім тілом тепло сонця. Ви спокійні й нерухомі, як цей тихий ранок. Ви почуваєте себе
спокійними й щасливими. Кожна клітинка вашого тіла насолоджується спокоєм і
сонячним теплом. Ви відпочиваєте...
А тепер розплющиваємо очі. Ми знову разом, ми добре відпочили, у нас бадьорий
настрій. Приємні відчуття не покинуть нас протягом усього дня».
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА (35 хв.)
Вправа «Справжні й помилкові твердження»
Мета: навчання дорослих слухати партнера по спілкуванню.
Інструкція: Необхідно повідомити партнеру твердження, які ви вважаєте істинними,
а він повинен повторити почуте, намагаючись наслідувати голос, тон, інтонації, вираз
обличчя, позу партнера. Вправа виконується в парах зі зміною ролей.
Вправа «Дерево»
Мета: формування внутрішньої стабільності, балансу нервово-психічних процесів,
звільнення від конфліктної ситуації.
Інструкція: Ігротехнічна вправа виконується індивідуально.
Уявляємо себе деревом (яке подобається). Необхідно детально програти образ
цього дерева: його могутній або гнучкий стовбур, гілки, що переплітаються, листя, що
колишеться на вітрі, спрямованість крони назустріч сонячним променем, циркуляцію
живильних соків по стовбуру, коріння, яке міцно вросло в землю.
Культура добросусідства
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Земля – це символ життя, коріння – це символ стабільності, зв'язку людини з
реальністю.
1. Уявіть себе деревом.
2. Відчуйте, який у вас стовбур.
3. Відчуйте, яка кора.
4. Ваші гілочки направлені до сонця.
5. Ваше листя тихенько колише вітерець.
6. Сонячні промені приємно гріють усе дерево.
7. А зараз відчуйте рух живильних соків усередині дерева.
8. Відчуйте своє могутнє коріння, яке витягає із землі необхідні вам речовини.
9. У вас могутнє коріння, стрункий стовбур, відкрита крона.
Вправа «Ти – повідомлення»
Мета: познайомитися з різними типами мовної поведінки.
Інструкція: Один партнер вимовляє певні твердження, які здаються йому
правильними, а другий повинен вислухати не перебиваючи й повторити вислів, починаючи
його словами: «Ти маєш на увазі, що...» Його завдання – тричі добитися згоди.
Наприклад:
«Мені здається, що тут спекотно».
«Ти маєш на увазі , що тобі тут дискомфортно?»
«Так…» тощо.
Вправа виконується кілька разів на парах змінного складу.
Вправа «Мій Всесвіт»
Мета: пізнання себе, свого внутрішнього світу.
Процедура проведення:
Учасникам роздають аркуші з малюнком Всесвіту, сонце з великою літерою «Я»
всередині, від нього лінії до зірок (мої досягнення), хмаринок (риси мого характеру) та
сердець (мої захоплення). Після заповнення кожен учасник зачитує свої записи.
– Що було легше написати?
– Що нового дізналися про себе й інших учасників?
– Психолог говорить про те, що в нас багато відмінностей, але є щось спільне, схоже
для всіх.
Знайомство з правилами ефективного слухання і їхнє обговорення:
џ слухати з цілковитою увагою те, що говорить співрозмовник;
џ уникати упереджень щодо того, що співрозмовник збирається сказати;
џ не користуватися чужими й упередженими оцінками;
џ ставити запитання, щоб прояснити будь-які багатозначні висловлювання;
џ коротко переказати співрозмовнику те, що він сказав.

Розбір ситуацій взаємодії з дитиною:
а) дитина прийшла зі школи дуже засмученою й повідомляє батькам про те, що
більше туди ніколи не піде;
б) батькам пропонується пригадати ситуації (1–2), коли їм було важко змусити
дитину щось виконати, якщо вона була не в настрої.
Інформаційне повідомлення (презентація)
Правила поведінки під час діалогу за способом активного слухання.
Батьківські збори по-новому
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– Якщо ви хочете послухати дитину, обов'язково поверніться до неї обличчям. Дуже
важливо, щоб її й ваші очі були на одному рівні.
– Якщо ви спілкуєтесь із засмученою дитиною, не варто ставити їй запитання.
Бажано, щоб ваші відповіді звучали у стверджувальній формі.
– Здавалося б, різниця між стверджувальним реченням незначна, іноді це слабка
інтонація, а реакція на них буває різна.
– Дуже важливо в бесіді «тримати паузу». Після кожної вашої репліки краще за все
помовчати. Пауза допомагає дитині розібратися у своїх переживаннях й одночасно
повніше відчути, що ви поруч. Якщо її очі дивляться не на вас, а вбік чи вона «заглиблена
в себе», продовжуйте мовчати: у дитини відбувається зараз дуже важлива внутрішня
робота.
– Бесіда за способом активного слухання незвична для нашої культури, нею
оволодіти непросто.
Однак результати приємні:
– Зникає чи принаймні дуже зменшується негативне хвилювання дитини. Тут
виявляється чудова закономірність: розділена радість подвоюється, розділене горе
зменшується вдвічі.
– Дитина, впевнившись, що дорослий готовий її слухати, починає розповідати про
себе все більше.
– Дитина сама просувається у вирішенні своєї проблеми.
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК (20 хв.)
Тренер пропонує учасникам обмінятися своїми враженнями, поділитися емоціями.
Релаксація
Мета: вихід із психологічної атмосфери, яка виникла під час основної частини
заняття.
Вправа на релаксацію «Повітряні кульки» (під музичний супровід):
– Сьогодні ви – повітряні кульки. Різнокольорові, пустотливі, легкі й стрімкі. Зараз ви
наповнюєтеся повітрям і з кожною секундою стаєте легшими. Піднімаєтеся вгору,
торкаєтеся хмар, летите з ними наввипередки. Вітерець підхоплює вас, ви підноситеся
все вище й вище. Зверху ви бачите людей, що біжать слідом за вами. Вони кричать вам,
махають руками. Від цього вам стає ще веселіше. Але в хмарах стає прохолодно... Сонце
сховалося... Хочеться повернутися додому. Потихеньку випускаєте повітря й
спускаєтеся вниз. Повітряна подорож закінчена. Ви знову в себе в кімнаті... Потягнули за
ниточку й розплющили очі на рахунок «три».
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Тема: УЧИМОСЯ ЗНАХОДИТИ
ВИХІД ТА ВИЯВЛЯТИ ПОЧУТТЯ
Мета та завдання:
џ розвиток здатності вербального й невербального самовираження;
џ навчання техніці «Я – повідомлення»;
џ знайомство з технікою конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.
Учасники: батьки та вчитель.
Тривалість: 60–90 хв.
Обладнання: аркуші паперу, ручки.
Хід батьківських зборів
I. ВСТУП
Розминка (15 хв.)
«Нестандартне вітання»: привітатися ногами, ступнями, ліктями, тильними
сторонами долонь тощо.
Мета: зняття напруження, створення емоційно-довірливої атмосфери.
Вправа «Я хочу сьогодні: дізнатися…, почути…, навчитися...»
Вправа на розвиток пантомімічних здібностей самовираження.
Кожен учасник без слів повинен зобразити загадану йому річ або тварину, а інші –
вгадувати її назву.
Фасилітація
Згадати кілька ситуацій, коли ви злилися, гарячкували через поведінку (вчинки, дії)
своєї дитини. Обговорення ситуацій з виходом на проблему негативних переживань
батьків і причин, які спровокували ці переживання.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА (30 хв.)
Дискусія. Правило «Я – повідомлення» і «Ти – повідомлення»: у яких випадках його
слід застосовувати; «+» і «-» «Я й Ти – повідомлень», розбір декількох ситуацій з
перефразування «Ти – повідомлення» на «Я – повідомлення».
Тренінг ефективного вербального спілкування в комунікації дорослий –
дитина.
Завдання: Заповнити таблицю з описом ситуацій взаємодії дорослий – дитина,
використовуючи «Я – повідомлення».
Аналіз помилок при використанні «Я – повідомлення».
Робота з переконаннями батьків
Мета: порівнювати власні очікування з можливостями дитини.
Завдання: дописати два списки:
1-й – «Кожна дитина повинна і зобов'язана...»
2-й – «Будь-який батько повинен і зобов'язаний...»
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Після виконання батьки пишуть у кожному списку джерела, тобто, як вони про це
дізналися. Потім робиться висновок про те, що деякі переконання й очікування шкодять,
заважають, ламають батьків і дитину. Щоб уникнути зайвих проблем і конфліктів,
необхідно порівнювати власні очікування з можливостями дитини.
Знайомство з п'ятикроковою моделлю конструктивного вирішення конфлікту
на прикладі конкретної ситуації
Розігрування ситуації.
Мета: знаходження конструктивних способів вирішення конфлікту.
Ситуація: «Батько приходить утомлений з роботи, заходить і бачить жахливий
безлад. При зверненні до дочок (дочки й сина) він спостерігає їх суперечку і звинувачення
одна одної...». Батьки повинні продовжити цю ситуацію, використовуючи конструктивний
спосіб вирішення конфлікту.
ІІІ. РЕФЛЕКСІЯ/ПІДСУМОК (15 хв.)
Рефлексія
Обмін враженнями про хід заняття невербальним і вербальним способами.
Вправа «Внутрішній промінь»
Мета: зняття втоми та внутрішніх «утисків», знаходження внутрішньої стабільності.
Процедура проведення (під музичний супровід):
Необхідно зайняти зручну позу сидячи чи стоячи, у залежності від того, у якій
конкретній ситуації вправа буде виконуватись.
Уявіть, що всередині вашої голови, у верхній її частині, виникає світлий промінь, що
повільно й послідовно рухається зверху вниз, освітлюючи зсередини теплим, рівним і
розслаблюючим світлом усі частини обличчя, шию, плечі, руки тощо. У міру руху променя
зникає напруга в ділянці потилиці, розгладжуються зморшки на обличчі, краще бачать
очі, опускаються плечі. «Внутрішній промінь» ніби формує нову зовнішність спокійної
людини, задоволеної собою та своїм життям.
Уявний рух «внутрішнього променя» зверху вниз, а потім знизу нагору необхідно
здійснювати кілька разів. Від виконання вправи важливо одержувати внутрішнє
задоволення, навіть насолоду. Закінчується вправа словами: «Я стала новою людиною!
Я стала молодою та сильною, спокійною та стабільною! Я все тепер буду робити добре!»
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