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У методичній розробці подано матеріали з досвіду роботи педагогаорганізатора Рівненської української гімназії Корчаги Н.В. Автор подає
теоретичні
та практичні матеріали щодо формування соціальнокомунікативної компетентності у школярів, розкриває значення учнівського
самоврядування у здійсненні компетентнісного підходу у педагогічній
діяльності педагога-організатора. У розробці запропоновано серію
тренінгових занять з розвитку лідерських якостей та комунікативних навичок
особистості сучасних підлітків.
Матеріали, спрямовані на допомогу класним керівникам, педагогаморганізаторам, керівникам гуртків закладів освіти.
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Вступ
Сучасне реформування освіти – це відгук на гостру потребу
суспільства у творчих, діяльних, активних громадянах, здатних до життєвого
самовизначення і моделювання подальшої життєвої стратегії.
Сьогодні просто дати суму знань – це катастрофічно мало. Важливо,
щоб кожен з випускників школи був не просто добре обізнаний з певних
предметів, а й мав компетентність, як загальну здатність, що ґрунтується на
знаннях, досвіді, цінностях та здібностях.
У наш час, коли стан українського суспільства характеризується
динамічними змінами в суспільно-політичному житті країни, перед закладом
освіти постали нові вимоги до формування життєво компетентної
особистості, здатної до реалізації себе як громадянина держави. Сьогодення
потребує людей відповідальних, здатних мислити неординарно, генерувати
нові ідеї та приймати нестандартні рішення, свідомих громадян та патріотів.
Ось чому одне із головних завдань школи – виховання учнівської молоді, чия
життєва позиція спрямована на активну участь у громадському житті, молоді,
яка має організаторські здібності, усвідомлює себе лідером, розуміє, що
великі справи починаються із малих вчинків. Оскільки школа – це одна з
перших мікромоделей громадянського суспільства в житті кожної дитини, то
учнівське самоврядування – це той важливий простір, який допомагає учням
збагнути як організувати власне життя і спільну діяльність у середовищі
однолітків, і таким чином оволодіти важливими соціальними
компетентностями.
Сьогодні чітко визначенні роль і місце учнівського самоврядування в
освітньому процесі, що є провідним фактором формування соціальнокомунікативної компетентності школярів.
На розвиток молодого покоління впливає чинник вибору між двома
моделями життя:
 пасивна модель - коли за людину хтось робить вибір і приймає
рішення;
 активна модель - коли людина свідомо вирішує, як їй жити і діяти.
І тому важливо організувати діяльність учнівського самоврядування
таким чином, щоб народжена ініціатива мала форму ідей і прагнень, спроб
діяти, брати відповідальність за результат. Розвиток лідерських якостей,
громадянська активність, ініціативність, здатність організовувати діяльність
– це той мінімум, який ми маємо сформувати в учнівської молоді ще у
закладі освіти, для того, щоб у подальшому житті було зроблено вибір на
користь активної моделі життя. Саме така освітня стратегія відповідає на
сучасний запит суспільства.
Учнівське самоврядування – найефективніший чинник формування
соціально-комунікативних компетентностей особистості. Адже саме через
діяльність у ньому учні отримують можливість перевірити власну
спроможність вирішувати різноманітні завдання, пізнають себе та своє
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середовище, свій життєвий потенціал, можливості його розвитку, розвивають
соціальні та комунікативні навички.
Сучасні
тенденції
розвитку
загальної
середньої
освіти
характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи
до розвиваючої конструктивної, орієнтованої на результат. Саме учнівське
самоврядування, яке є універсальним простором для набуття учнями
різностороннього досвіду, дозволяє успішно реалізовувати компетентнісний
підхід в освітньому процесі, адже максимально сприяє формуванню
життєвих компетентностей особистості.
Якщо суть компетентнісного підходу полягає в тому, що він
методологічно орієнтований на діяльність, що забезпечує розвиток життєвих
компетенцій, то учнівське самоврядування – це практичний інструмент, який
надає можливість учням діяти і відчувати практичну користь. Досвід
взаємостосунків, спільна діяльність, виявлення і захист своїх інтересів,
здобутий в такій діяльності, стане корисним багажем, з яким випускники
увійдуть у доросле життя. Виховний потенціал учнівського самоврядування
надзвичайно потужний: він вводить особистість у світ лідерства, формує
соціальні можливості, забезпечує можливість прийняття рішень, культивує в
учнівської молоді позицію, за якої вона є господарем власних дій.

5

Розділ І. Учнівське самоврядування – середовище розвитку
соціально-комунікативної компетентності особистості
Учнівське самоврядування є невід’ємним компонентом виховної
системи будь-якого закладу освіти, його чітка організація і належне
функціонування забезпечує динаміку демократичних відносин в шкільному
середовищі, сприяючи особистісному розвитку, самовизначенню, соціальній
адаптації та самореалізації особистості.
Головне завдання органів учнівського самоврядування – організація
різнопланової діяльності усіх його структурних підрозділів, створення
оптимальних умов для розвитку учнів, кінцевим результатом якого можуть
бути сформовані:
•
активна позиція щодо реалізації ідеалів і цінностей України;
•
демократична громадянська культура;
•
уміння критично мислити;
•
здатність до самоосвіти й саморозвитку;
•
уміння використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання
проблеми;
•
уміння сприймати та аналізувати проблеми та потреби суспільства;
•
взаємозв’язок між індивідуальною свободою, правами людини та її
громадянською відповідальністю;
•
прагнення змінити на краще своє життя і життя своєї країни;
•
бути конкурентоспроможним на ринку праці, впевнено приймати
сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці.
Саме
наявність
потужного
виховного
впливу
учнівського
самоврядування вплинула на вибір провідної теми у роботі з учнівським
колективом. Пріоритетом моєї роботи є прагнення підготувати особистість
гімназиста до тих життєвих ситуацій, в яких йому доведеться діяти в
майбутньому, доступними засобами, в контексті особистісно орієнтованого
навчання, допомогти перейти йому на якісно новий рівень розвитку, стати
суб’єктом власної життєтворчості та життєдіяльності, бути здатним до
подолання труднощів, вміти адаптуватись до умов, що змінюються.
На сучасному етапі розвитку науки актуальною є увага до проблем
формування в учнів життєвих компетентностей.
З досліджень науковців можна зробити висновок, що ключовими
компетентностями є ті, які необхідні всім людям для підвищення особистого
потенціалу і розвитку, розширення можливостей працевлаштування,
соціальної інтеграції та активного громадянства. Такі компетентності
розвиваються в процесі навчання протягом усього життя, починаючи з
раннього дитинства шляхом формального, неформального та інформального
навчання.
Усі ключові компетентності вважаються однаково важливими: кожна з
них сприяє успішному життю в суспільстві. Компетенції можуть
застосовуватися у багатьох контекстах і в різних комбінаціях. Вони
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переплітаються та поєднуються: розвиваючи компетентності, важливі для
однієї життєвої сфери, ми одночасно розвиваємо й пріоритетні для іншої.
Серед ключових компетентностей, якими має володіти випускник
сучасної школи - соціально-комунікативні. Адже вони є комплексними і
складаються з таких навичок, як критичне та аналітичне мислення,
вирішення проблем, творчість, робота в команді, вміння спілкуватися та
проводити переговори, прийняття рішень, саморегуляція, стійкість, емпатія,
участь, повага до різноманітності.
Компетентнісний підхід до визначення змісту і організації освітнього
процесу та його результатів став для мене орієнтиром у пошуку форм та
методів роботи з органами учнівського самоврядування.
Структура учнівського самоврядування
гімназії багаторівнева:
діяльність учнів здійснюється у класних колективах, на загальногімназійному
рівні в різнофункціональних за змістом діяльності об’єднаннях учнів –
центрах самоврядування. Голови центрів утворюють об’єднання лідерів
Рівненської української гімназії - координаційну раду. Вищим органом
гімназійного самоврядування є учнівська конференція, яку скликають не
рідше одного разу на рік. Координаційну раду гімназії очолює координатор
(додаток 1).
Об’єднання гімназистів для діяльності в центрах організовується за
принципом їх добровільної участі та за інтересами. Справи, які ініціюються
та реалізуються координаційною радою спільно з центрами самоврядування,
завжди є актуальними та цікавими учням. Це свята та ігрові змагання,
волонтерська та доброчинна діяльність, участь у загальногімназійних
проектах, допомога тваринам, птахам, діяльність зі збереження довкілля,
просвітницька діяльність, тощо.
Учасники центру культури та дозвілля, реалізуючи свої справи,
отримують досвід в організації свят, розважальних вечірок, квестів. Такий
досвід формує у них навички написання сценаріїв, здійснення постановок,
організацій концертів, аукціонів. Вони вчаться добирати художні номери,
творчі завдання, готувати реквізит та музичний супровід свята, здійснювати
відео та аудіо монтаж, тощо. Прикладами яскравих творчих справ центру є
концерт до Дня вчителя, Свято зустрічі випускників «У колі друзів»,
розважальні конкурсні програми: «Хто зверху», «Гарбузова вечірка»,
«Вечорниці-посиденьки на Андрія», Новорічні дійства та постановки: «Ніч
перед Різдвом», «Снігова Королева на сучасний лад», «Попелюшка – казкова
історія 100 років потому», тощо (додаток 2).
Учасники прес-центру гімназії навчаються видавничій діяльності. Вони
випускають газети, створюють стіннівки, інформаційні буклети, оголошення
та реклами. Також вони є активними дописувачами новин на сайті гімназії.
Гімназисти, діючи спільно, отримують навички організації виставок
художніх робіт та поробок, тематичного оформлення свят, зону-приміщення
проведення дійств, навчаються здійснювати інформаційний супровід годин
спілкування, подій у гімназії, тощо (додаток 3).
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Учасники центру популяризації здорового способу життя здійснюють
просвітницьку діяльність, яка спрямована на формування звичок, які
сприяють збереженню здоров’я, проводять акції попереджувального та
профілактичного спрямування: «Геркулеси гімназії» (збереження постави,
профілактика сколіозу), «Викинь чіпси, з’їж морквину» (популяризація ідеї
здорового харчування), «Рухлива перерва», «РУГ - за активний рух»
(попередження гіподинамії), тощо. Також учасники центру долучаються до
проведення соцопитувань: «Наші щоденні шкідливі та корисні звички»,
«Ставлення до гаджетів», тощо (додаток 4).
Гімназисти-учасники центру науки та освіти здійснюють діяльність,
яка взаємопов’язана із навчанням. Вони набувають навичок з організації
акцій просвітницького характеру: «Ні» лихослів’ю», «Говори правильно
українською», «Відгадай фразеологізм», «Каліграф гімназії» (до Дня
української писемності та мови), допомагають у підготовці та проведенні
квестів: «Математичний потяг», «Мовний потяг», «Історичний квест». Також
учасники цього центру спільно із координаційною радою є організаторами
щорічного Дня самоврядування в гімназії (додаток 5).
Учнівське самоврядування, як форма організації життя гімназистів,
дозволяє розв’язувати завдання з виховання громадянської активності, що
сприяє накопиченню досвіду реальних соціально значущих справ.
Сучасні події, стан суспільства значно впливають і на дитячі
колективи. Зокрема, активно розвивається серед учнівської громади
волонтерський рух. Ще кілька років назад ми сприймали волонтерство, як
явище, характерне лише для західного суспільства. Але поступово воно
почало розвивається в учнівському середовищі. За останні, важкі для України
роки це явище у вигляді добровільних, доброчинних справ тісно увійшло в
шкільне життя. Не винятком є і наша гімназія.
Найчастіше доброчинна діяльність в Рівненській українській гімназії
організовується зусиллями центру «Милосердя».
Так популярними серед гімназистів впродовж останніх років є
загальноміські акції «Від серця до серця», благодійні ярмарки «Врятуємо
життя разом», акції «Доброго Різдва»; усі без винятку благодійні акції з
допомоги воїнам АТО, організовані у співпраці з громадським об’єднанням
«Громадянський актив Рівненщини» та у співпраці з міським парламентом
дітей: «Допомога воїнам, замість букету», «Зігрій солдата», «Рука допомоги
переселенцям», «Ангел в АТО», «На крилах янгола», «Малюнок та лист
солдату», «Подарунок солдату», «Книга ровеснику», «Сітка на передову»,
тощо (додаток 6).
Ніколи не відмовляються гімназисти від традиційних ярмарків до Дня
людей з особливими потребами. Впродовж останніх років кошти, зібрані на
таких ярмарках передаються самими гімназистами ровесникам, які
потребують нагальної допомоги.
Цікавою практикою учасників центру «Милосердя» є відвідування з
розважальною програмою дітей-сиріт у Міському дитячому будинку, дітей у
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Обласному соціально-реабілітаційному центрі с. Олександрія, що у
Рівненському районі.
Також, у добровільних доброчинних справах беруть участь учасники
центру корисних справ та екології. Діяльність учасників цього центру сприяє
формуванню екологічного світогляду у гімназистів через організацію
природоохоронних акцій та проектів «Де вода, там життя», «Посади дерево»,
«Годівничка для синички», «Намисто для птахів», акції з допомоги
безпритульним тваринам «Потурбуйсь, і будуть жити!», акція з допомоги
людям похилого віку «Турбота» (додаток 7).
Активно співпрацюють наші лідери і з Парламентом дітей м. Рівне.
Цінність досвіду, який набувають гімназисти як депутати міського
парламенту, полягає у тому, що вони активно співпрацюють з міською,
обласною владою, ровесниками з України та зарубіжжя. Прикладом їх
діяльності можуть бути загальноміські акції «Діти-дітям», «Допомога
притулку для тварин», «Добро на Різдво». Наші активісти-волонтери, з
ініціативи Парламенту, брали участь у загальноміських акціях з сприяння
благоустрою прибудинкових та пришкільних територій «Дитячі майданчики»
та «Спортивні майданчики», під час яких провели опис дитячих дворових та
шкільних спортивних майданчиків.
Участь у громадській та добровільній доброчинній діяльності – це
чудова можливість:

отримати досвід роботи (особливо якщо функції волонтерської
діяльності тісно пов’язані з майбутньою спеціальністю);

розвинути нові навички;

започаткувати своє резюме, яке зарекомендує учня, як людину з
активною та відповідальною громадянською позицією;

почати створювати портфоліо своїх досягнень, що допоможе
гімназистам вигідно виокремитися на фоні інших претендентів при
стажуванні, участі у конкурсі на отримання стипендії або гранту для
навчання за кордоном;

набути корисних та цікавих знайомств.
Як бачимо, доброчинність – це школа зростання, саморозвитку та
самореалізації. Учнівське самоврядування як рушій волонтерського руху в
гімназії, – це можливість спробувати себе у якості волонтера, відчути свою
необхідність у вирішенні суспільних проблем і отримати задоволення від
результатів своєї роботи.
Крім волонтерського руху популярності набувають серед наших
гімназистів флешмоби, які учасники гімназійного самоврядування
організовували до Дня миру, Соборності України, Дня порозуміння з ВІЛінфікованими, Дня української писемності та мови, Дня художника. Вони
навчають творчо і яскраво висловлювати своє ставлення до певних подій чи
явищ.
Потужний виховний потенціал з набуття соціального досвіду міститься
і в проектній діяльності. Цінність проектної технології в тому, що задля
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реалізації певних проектів, інтегруються зусилля учасників не одного, а
кількох центрів. Така діяльність посилює міжособистісну взаємодію, сприяє
широкій комунікації. Гімназисти, які залучені до проектної діяльності,
формують навички роботи у різноманітних групах, виконуючи різні
соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника, тощо). Проектна діяльність
розширює коло спілкування учнів, знайомить з іншими культурами, різними
точками зору на одну проблему; формує уміння користуватися
дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її
аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, вчить робити
висновки.
Щороку учасники учнівського самоврядування гімназії долучаються до
реалізації загальногімназійних проектів різнопланових за своїм змістовим
значенням. Екологічні - «Де вода, там життя», благодійні - «Добро
починається з тебе», «Об’єднаємось заради добра», краєзнавчі - «Сім чудес
Рівного», мистецькі - «Рівненщина мистецька». Проекти учнівського
самоврядування: «Вибори», «Таємний друг», «День вчителя», тощо.
Активна громадська позиція, середовище активної взаємодії з
ровесниками в гімназії є поштовхом для саморозвитку і спонукає наших
гімназистів створювати цікаві проекти і поза гімназійним життям.
Розділ ІІ. Розвиток лідерських якостей гімназистів,
як складова формування соціально-комунікативної
компетентності особистості
Сутність компетентнісного підходу до формування лідерських
компетенцій у особистості школяра полягає в організації освітнього
середовища таким чином, щоб він забезпечував розвиток лідерських якостей.
Тому в своїй роботі надаю пріоритетного значення учнівському
самоврядуванню, адже розглядаю його і як середовище для розвитку
лідерських якостей учнів, і як чинник впливу на формування таких якостей у
особистості.
Насьогодні між теоретиками продовжуються наукові суперечки на
тему: «Лідерами народжуються або ж лідерами стають?». Так, деякі з них
переконують нас у тому, що лідери від народження мають якості, які роблять
його лідером, в той час як інші переконані, що за умови певного правильного
поєднання освіти, підготовки і наявного досвіду, лідера можна створити і
сформувати.
Цікавий результат був отриманий відомим американським
консультантом У. Беннісом, який досліджував 90 успішних лідерів й
позначив наступні чотири групи лідерських якостей:

вміння керувати увагою, або здатність так представити суть
діяльності, мети або напрямки дій, щоб це було привабливим для
послідовників;
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вміння керувати значенням, або здатність так передати значення
створеного образу, ідеї або бачення, щоб вони були зрозумілі й прийняті
послідовниками;

вміння керувати довірою, або здатність побудувати свою діяльність з
такою сталістю й послідовністю, щоб одержати довіру підлеглих;

вміння керувати собою, або здатність настільки добре знати й вчасно
визнавати свої сильні й слабкі сторони, щоб для посилення своїх слабких
сторін уміло залучати інші ресурси, включаючи ресурси інших людей.
Ці вміння, досліджені У. Беннісом, можуть бути орієнтирами для
педагогів, які працюють над розвитком лідерських якостей у школярів.
Існує й третя точка зору – теорія лідерства, як функція ситуації, яка в
даний час є найпоширенішою. Спостереження за тим, як одні й ті ж учні в
різних групах можуть мати різний статус, відіграючи в них різні соціальні та
міжособистісні ролі (дитина може бути лідером серед однолітків свого двору
і не бути таким у школі), привели дослідників до висновку, що лідерство – це
не стільки функція особистості або групи, скільки результат складного і
багатопланового впливу різних факторів і ситуацій.
Підхід до особистості з точки зору ролей, які приймає вона на себе, дав
привід розглядати різні ситуації як моменти, з яких і починається розвиток
лідера. І тому діяльність в учнівському самоврядуванні забезпечує
різноплановість і різноманітність таких ситуацій.
З власних спостережень роблю висновок, що учасниками учнівського
самоврядування найчастіше стають діти, які, прагнуть розвинути лідерські
якості у собі. Тому важливим напрямком своєї роботи вважаю розвиток
лідерських та комунікативних якостей через навчання у «Школі лідера».
Метою роботи такої школи є формування у підлітків організаторського
мислення, рефлексії, здатності об’єктивно оцінювати себе і роботу інших;
розвиток уміння та навичок організації оптимального спілкування,
конструктивної взаємодії.
Основними завданнями «Школи лідера» є розвиток комунікативних
навичок гімназистів, стимулювання толерантного та доброзичливого
ставлення до однолітків, розкриття особистісного потенціалу учасників,
ознайомлення з методами організаторської роботи; навчання роботі з ідеями
та реалізації їх у життя; актуалізація ціннісно-мотиваційної сфери підлітків
на досягнення успіху у спілкування та під час реалізації спільних справ;
навчання прийняттю відповідальних рішень; самопізнання.
Навчальні заняття проводжу у формі тренінгів за різноманітною
тематикою: «Поняття лідерства. Якості лідера», «Принцип «САМО» в роботі
лідерів гімназійного самоврядування», «Сильні сторони лідера», «Позитивне
і негативне сприйняття подій. Вчимося мислити позитивно», «Моє «Я» серед
людей», «Вчимося бути РАЗОМ», «Бар’єри у спілкуванні», тощо (додаток 8).
У цьому напрямку своєї роботи з лідерами учнівського самоврядування
надаю перевагу саме тренінговому навчанню, адже тренінг – це одночасно:

цікавий процес пізнання себе та інших;
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спілкування;
ефективна форма обміном знань;
інструмент для формування вмінь і навичок;
форма розширення досвіду.
Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування,
яке відкриває перед групою безліч варіантів розвитку та розв'язання
проблеми, заради якої вона зібралася. Як правило, учасники в захваті від
тренінгових занять, тому що процес навчання є невимушеним.
Під час тренінгових занять використовую інтерактивні методи,
спрямовані на стимуляцію взаємодії учасників. Ціную тренінг за те, що він:

дозволяє організувати групу, яка допомагає стати кожному її учаснику
більш компетентним;

це процес, під час якого учасники вступають у взаємодію;

це навчання, під час якого активність учасників вища, ніж активність
ведучого;

це навчання, яке дає учасникам задоволення, активізує їх, стимулює
інтерес до пізнання;

це навчання, результат якого досягається у взаємодії всіх учасників
тренінгу;

дозволяє відкрити учасниками в собі нові можливості, відчуття того,
що вони знають і вміють більше, ніж до цього часу думали про себе;

дає можливість відкриття інших людей, навчання через взаємодію з
ними, розуміння того, на що здатні люди, від яких раніше не очікувалося
нічого цікавого;

дає можливість у безпечних, з одного боку, трохи штучних, а з іншого наближених до реальності умовах взаємодії з іншими людьми досягти
бажаних змін.
І тому учнівське самоврядування – це педагогічна технологія, яка
забезпечує створення виховного простору школи, що сприяє формуванню
ключових компетентностей особистості, сприяє її самовизначенню,
самодіяльності, самоорганізації, самоствердження та самореалізації.
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Розділ ІІІ. Розробки тренінгових занять
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Заняття 1.
Тема «Принцип САМО у роботі лідерів гімназійного самоврядування».
Очікувані результати: підвищення мотивації учнів-лідерів до активної
діяльності в гімназійному самоврядуванні, створення атмосфери, що сприяє
бажанню взаємодіяти в команді, усвідомлення учнями потреби бути
самостійними у роботі з однолітками, поява навичок самоорганізації,
відповідальності, активності.
Організаційний блок заняття.
Загальне вітання зустріч. Тренер вітає учасників самоврядування на занятті
«Школи лідера», організованої з метою розвитку в них лідерських якостей,
вмінь успішно взаємодіяти з однолітками, створювати ефективну команду.
Вправа на знайомство «Візитівка».
Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу,
сприяти пошуку й усвідомленню позитивних якостей особистості,
згуртованості групи.
Інструкція. «В сучасному світі для того, щоб підтримувати контакти,
прийнято обмінюватися візитними картками. Протягом 5 хвилин вам
потрібно підготувати власну візитівку. (Порада: не варто захоплюватись
формою та зовнішніми деталями. Важливо, що саме про себе повідомити,
дотримуючись суті візитівки: наприклад, ПІБ, «Переможець обласної
олімпіади» або «Кращий футболіст нашого двору»,тощо). Не бійтеся
похвалити себе, адже саме візитівка якнайкраще презентує вас незнайомцю».
Учасники по черзі представляють візитні картки, клеять їх на заздалегідь
підготовлений великий ватман і разом з усіма оформлюється «Візитівка
Школи лідера».
Після обговорення вправи, учасники по черзі відповідають на запитання:

Що ви очікуєте від заняття?

Що очікуєте від групи?
Інструкція. «Наша група – це мікросоціум, і як кожна спільнота, ми не
можемо провести наш час хаотично, не дотримуючись правил, які
регламентуватимуть наше життя. Як ви вважаєте для чого нам потрібні
правила?» (думки вголос)
Тренер. А для того, щоб кожен учасник групи міг:

відкрито висловлюватися і виражати свої почуття;

здобути новий досвід, навчитися новому;

міг чути інших, спів ставляти різні точки зору;

не боятися стати об’єктом критики;

був упевнений у тому, що все особистісне, що обговорюється на
занятті не вийде за межі групи.
Тому важливо прийняти правила, які допоможуть нам в цьому. Дієвими і
традиційними є такі правила(тренер розвішує на дошці правила, просить
долучитися до створення правил учасників групи):
1.
Слухати один одного і чути
2.
Бути лаконічним, говорити по темі
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3.
Бути толерантним,доброзичливим
4.
Обговорювати не людину, а проблему, ситуацію
5.
Бути активним
6.
Дотримуватись часу
7.
Виконувати прийняті правила
Інформаційний блок заняття.
Тренер. Якщо уважно прислухатися до слова «самоврядування», то можна
припустити що воно означає. Безумовно, є безліч визначень цьому явищу.
Спершу, щоб зрозуміти, що ви думаєте з цього приводу, я пропоную вам
розшифрувати на власний розсуд найголовніший принцип у самоврядуванні
САМО.
(Учасникам роздаються листки, на яких вони працюють самостійно 2-3
хвилини, а по завершенню,презентують свою роботу)
Тож, виходячи з ваших міркувань, самоврядування – це…(тренер проводить
аналіз висловів учасників).
Пропоную вашій увазі 2 визначення, які на мою думку достатньо доступно
трактують це явище.
Визначення 1
Самоврядування –це реальна участь дітей в позаурочній діяльності
класу, школи. Самоврядування – це самостійне вирішення питань,
виконання різноманітних заходів, відповідальність за реалізацію яких
несуть самі лідери – учні.
Визначення 2
Учнівське самоврядування – це універсальна форма активності, яку
можна з однаковим успіхом вважати як способом організації шкільного
життя, так і засобом творчої самореалізації особистості.
Тренер обговорює дані визначення з учасниками заняття. З’ясовує, яке
найбільше їм подобається.
Підводячи підсумки бесіди, учасники складають девіз самоврядування, що
ґрунтується на принципі САМО: «САМІ вирішили, САМІ зробили, САМІ
відповідаємо».
Запитання тренера

А чи легко реалізувати принцип САМО у повсякденному шкільному
житті?

Які якості потрібно мати, щоб бути успішним лідером самоврядування?
Очікуваний висновок. Лідерству можна і потрібно вчитися.
Блок активізації комунікаційних вмінь.
Для створення сприятливої атмосфери спілкування тренер пропонує вправу
«Рима по колу», яка не потребує обговорень.
Тренер. Часто у житті нам необхідно швидко та влучно знайти відповідь, а
вміння підтримати будь яку, навіть несподівану розмову одна з лідерських
якостей.Допоможе навчитися цьому наступна вправа. Потрібно кожному по
черзі задати сусідові слово, а той придумати якомога швидше до нього риму
(бажано цензурного змісту). Такий пінг-понг римами повторюємо три рази.
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Вправа «2 в 1».
Тренер. Усім відомо, що коли поряд є вірне плече друга, то й найскладніша
справа долається ефективніше, швидше, цікавіше, а отриманий результат –
кращий! Тому наступну вправу ми будемо виконувати у парах. Проте не
завжди у парі ми співпрацюємо з тими, з ким товаришуємо, а у дорослому
житті взагалі часто доводиться взаємодіяти з малознайомими людьми. Тому
зараз ми об’єднуємося у пари за принципом найменшого знайомства.
Пари гравців одержують завдання, де вони можуть виявити свою
згуртованість і вміння приходити на допомогу, а також перевірити
координацію рухів. Потрібно об’єднатися, взявшись за талію, потім стати
одне для одного правою і лівою рукою.
А тепер слід виконати, як єдиному організмові, такі завдання (складаються
для відповідної кількості пар):

зав’язати шнурки на черевиках;

зробити літачок з паперу;

надути кульку та зав’язати її;

проплескати в долоні заданий ритм;

креслять геометричну фігуру, тощо.
По завершенні учасники обмінюються враженнями, зазначаючи про
труднощі, роблячи припущення, чому навчила ця вправа.
Вправа «Світ ідей».
(Ресурси: аркуші паперу, кольорові маркери)
Тренер. Зараз кожен з вас створить малюнок, намагаючись чітко
дотримуватись моїх інструкцій.

Візьміть свій улюблений колір і намалюйте коло в центрі аркуша.

Візьміть ще один маркер іншого улюбленого кольору і намалюйте
квадрат в центрі аркуша.

Візьміть ще один маркер іншого улюбленого кольору та намалюйте
трикутник у верхньому правому куточку

Намалюйте прямокутник будь-якого кольору, будь-де.

Намалюйте ще більший квадрат на іншому боці аркуша

Намалюйте коло в будь-якому квадраті

Намалюйте трикутник будь-де, де є місце

Напишіть свої ініціали на аркуші.
Запитання до учасників
Чи усі малюнки однакові?
Чи повинні малюнки мати однаковий вигляд?
Що хорошого в тому, що малюнки різні?
Підсумок тренера. Уявіть, що ці малюнки – це наші ідеї. Безумовно
команда, що починає діяти задля гарного результату має бути натхненна
однією ідеєю. Хороші лідери завжди мають свої ідеї, але вони завжди готові
розглянути ідеї інших, навіть, якщо ідеї не завжди подобаються. Вони
оцінюють ідею за її корисністю, обирають найкращий курс дій, навіть якщо
він не їх власний.
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Висновок. Хороший лідер – це справедливий суддя ідей.
Вправа «Колесо ідей».
(Ресурси: аркуш із зображенням колеса без шпиць, паперові смужки«шпиці»)
Взагалі світ дуже цінує вміння генерувати ідеї! Все, що нас оточує – спочатку
було чиєюсь ідею. Колись винайдення колеса, дало поштовх до розвитку
людської цивілізації: людина змогла пресуватися швидше, перевозити важкі
речі, колесо лягло в основу складних механізмів, які значно полегшили
працю людині, і зрештою цей поступальний розвиток призвів до
сьогоднішнього прогресу.
Тому колесо вважається символом руху, розвитку, динаміки. Зараз і ми з
вами створимо незвичайне колесо – колесо ідей. Перед вами лише частина
колеса, а у ваших руках шпиці, на яких потрібно записати, ваші ідеї щодо
того, де б ви могли застосувати свої лідерські здібності, що б хотіли
реалізувати в гімназії (організація свята, проведення акції, створення
проекту, допомога молодшим гімназистам тощо…)
Учасники працюють 3 хвилини. Пропозиції дітей клеяться на плакаті таким
чином, щоби завершити зображення колеса.
Підсумок вправи.
Тренер. Щойно ви визначили сфери гімназійного життя, у яких би вам було
цікаво проявити себе. Нехай ваше бажання та принцип САМО допоможуть
зробити наше колесо рухомим, що забезпечить розвиток як гімназійного
самоврядування так і ваше особистісне зростання. Успіхів вам у реалізації
ваших планів.
Вправа «Запровадження змін».
Тренер. Як ви вважаєте, кожен, кому вдається реалізувати свої ідеї змінює
світ? (припущення учасників).
Тренер пропонує кожному учаснику обвести свою долоньку і вирізати з
кольорового паперу. На них з однієї сторони потрібно написати те, що б вони
найбільше хотіли змінити в цьому світі. На звороті – як б вони самі могли
змінити це. Тренер просить поділитися своїми думками про написане.
Коли всі долоньки розміщенні на дошці, тренер підводячи підсумки,
пояснює, що однією з найважливіших рис лідерів є те, що вони вірять у
можливість змін і вирішення проблем, мають сили робити ці зміни. Вони
діють, щоб вирішувати проблеми, бо ці проблеми їх справді турбують.
Наприклад: можливо, одна людина не може вирішити проблему
поширення ВІЛ в світі, але вона може розпочати проект просвітницького
характеру, щоб люди знали про можливості убезпечення від цієї хвороби, або
стати лікарем, щоб шукати ефективні ліки.
Та навіть, якщо відбуваються зміни не дуже помітні для інших, цінним є
досвід, який ми набуваємо на шляху від народження до реалізації ідеї.
Блок завершення та рефлексія
Вправа розминка «Надійні руки».
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Тренер.Успіх діяльності у самоврядуванні безумовно залежить від наявності
надійної команди однодумців. Це не просто ваші ровесники, люди яким
довіряєш, друзі, на надійність яких можна покластися. Зараз ми спробуємо
зробити у нашій команді це буквально.
Серед дітей обирається перший доброволець. Він із зав’язаними очима
спробує не тримати рівновагу, а падати. Решта, утворивши, щільне коло, не
дає людині впасти, утримує його рівновагу руками. Важливо, щоби кожний
спробував себе в позиції «падаючої» людини. (ІІ варіант – виконання у парі.
Сильний партнер ловить напарника, який падає у його напрямку спиною до
нього).
Після виконання вправи діти діляться враженнями та відчуттями, які виникли
під час виконання вправи.
Робиться висновок про те, наскільки є важливим відчуття довіри у команді
однодумців.
Підсумки заняття
Тренер просить обмінятися по колу враженнями від заняття та чи
справдились очікування, висловлені на початку заняття. Діти обмінюються
компліментами по колу.

Обговорення у колі
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Заняття 2.
Тема «Сильні сторони лідера».
Очікуваний результат: згуртування групи, створення атмосфери довіри,
усвідомлення учасниками своєї індивідуальності, як інструменту власної
траєкторії розвитку, формування ставлення до індивідуальності інших
людей, як доцінності.
Організаційний блок заняття.
Тренер вітає команду учасників, створює доброзичливу атмосферу,
повідомляє про мету заняття: допомогти учасникам усвідомити власну
індивідуальність, визначити свої сильні сторони, навчити бачити однодумців
в середовищі однолітків.
Також наголошує, що в продовж цього заняття актуальними є правила, які
група узгодила раніше.
Вправа «Індіанське ім’я».
Мета вправи: продовжити знайомство учасників, вчити помічати та
виокремлювати найяскравіше, що відрізняє учасників один від одного,
формує вміння презентувати себе
Тренер. Чи задумувались ви над тим, чому індіанські імена унікальні? Ні в
одній мові світу для них немає аналогів. Тому вони незмінно зберігають свою
самобутність і неповторність. В індіанських племенах було прийнято давати
імена, пов’язані з тваринами чи природними явищами. (наприклад, Мато –
«ведмідь», Амитола – «веселка»). Також імена часто відбивали суттєву рису
(життєву позицію) людини. Наприклад, давалися імена «Швидка річка»,
«Ясний вогонь», тощо.
Пропоную зараз поряд з вашим іменем на бейджику написати ваше особливе
ім’я на індіанський манер.
(Якщо учасники відчувають труднощі, тренер перший виконує вправу і тим
самим є прикладом для групи)
За хвилину часу діти по черзі називають свої імена, коротко пояснюючи чому
вони так назвали себе.
Подивіться один на одного. Як вам здається, яке ім’я можна придумати для
нашої групи, як для маленького племені?
Визначення очікувань від заняття.
Тренер. Шановне моє плем’я, перед вами паперові пір’їни-стріли –
найулюбленіша індіанська оздоба. Напишіть на них свої очікування від
заняття (1 хвилина). Розмісіть на дошці ліворуч, ніби вони прямують у
польоті до цілі, а чи досягнуть вони її, побачимо в кінці заняття.
Інформаційний блок заняття.
Тренер. У житті кожної людини є такі моменти, коли вона відчувала повну
упевненість в собі, в своїх силах, гордість за себе. Якщо пригадати ті
відчуття, які ви пережили, то стане зрозуміло, що означає відчувати себе
потрібним іншим. В такий момент людина відчуває свою значущість і має
високу самооцінку.Та коли людина відчуває труднощі або невдачі, почуття
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часто протилежні: це може бути і безпорадність, і розгубленість,
невпевненість. В ці моменти ми маємо низьку самооцінку.
Під час повідомлення тренер розміщує на дошці листки –узагальнення:
Висока самооцінка:
Я розумний
Я красивий
Я веселий
В мене все вийде
Низька самооцінка:
Я невдаха
Я похмурий
Я не можу
Я боюся
Як ви вважаєте, що таке самооцінка?
Узагальнення: «Самооцінка – це здатність людини чесно та об’єктивно,
з любов'ю і гідністю оцінювати себе».
Тренер. Як ви вважаєте за якої самооцінки людина досягає більшого?
Лідер – це людина з високою чи низькою самооцінкою?
Чи можемо ми впливати на самооцінку?
Тренер підводить до висновку, що підтримка себе і усвідомлення своїх
найкращих якостей – це секрет успіху, який дозволяє втілювати мрії і задуми,
почуватися впевнено і гармонійно. А ще, коли ми цінуємо власну
індивідуальність, нам легко приймати якості людей, які навколо нас:
однокласників, друзів, батьків, сусідів, вчителів…
Блок активізації комунікативних вмінь.
Вправа "Чотири кути - чотири вибори».
Мета вправи: підвищити рівень згуртованості учасників, поглиблення
знайомства, усвідомлення учасниками своєї індивідуальності та подібності з
іншими учасниками.
Підготовка та проведення гри
Відставте у бік стільці і столи, щоб учасники могли вільно ходити по
приміщенню. На час гри для кожного раунду знадобляться по чотири набори
великих карток (не менше А4), з’єднаних між собою у певній послідовності.
Прикріпіть ці аркуші в чотирьох кутках кімнати на видних місцях. Перші
листки кольорові (червоний, синій, зелений, жовтий).
Члени групи стають на середину кімнати.
Інструкція:«Зараз у вас є нагода продемонструвати власну індивідуальність,
а також побачити, хто може бути в схожий на вас. Перед вами чотири кути.
Оберіть собі той, колір якого вам імпонує найбільше.»
Коли всі учасники, зібралися в певних кутах, їм пропонується обговорити,
чому вони вибрали саме цей колір, і повідомити, що він на їх думку
символізує. Бажано запам'ятати всіх, хто знаходиться в тому ж кутку в цьому
раунді.
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Другий раунд розпочинається з того, що перший листок перекидається і всі
бачать листки , на яких написано чотири пори року. Учасники змінюють своє
місце знаходження, згідного того, яка пора року найулюбленіша,
обговорюють та називають переваги свого вибору
У третьому раунді використовуються назви чотирьох музичних інструментів,
наприклад: гітара, саксофон, фортепіано, барабан. Завдання те ж саме
У четвертому раунді потрібно обрати з-поміж геометричних фігур:
трикутник, квадрат, коло і зигзаг.
Тут тренер може використати популярний тест, і зачитати короткі
характеристики учасникам в залежності від того, яку геометричну фігуру
вони обрали.
По завершенні раунду гравці збираються в середині кімнати.
Обговорення гри.
Чи завжди у кутах збиралися одні й ті ж самі учасники?
Хто з вас найчастіше виявлялися в спільних групах?
Які гравці опинялися в одній
групі
рідко
або
взагалі
Вправа «Чотири кути- чотири
жодного разу?
вибори»
Що цікавого кожен з вас
дізнався про інших членів
групи?
Загальний підсумок вправи:
«Ми часто хочемо бути
схожими на інших, інколи
страждаємо, відчуваючи, що
відрізняємося від інших. Іноді
дійсно добре, коли ми, як усі,
але не менш важлива і наша
індивідуальність. Її можна і
потрібно цінувати»
Вправа «Сильні сторони або «Я» в промінчиках сонця»
Тренер роздає учасникам листки із зображенням сонця з 9 промінцями.
Пропонує кожному у центрі сонечка написати своє ім’я та три якості, які
позитивно відрізняють його від всіх інших членів групи. Це може бути
визнання своїх очевидних переваг або талантів, досягнення, життєві
принципи, гарні вчинки, тощо.
На перших трьох промінцях потрібно написати, які якості у вас цінують
батьки, на наступних трьох – ваш друг чи друзі, на наступних трьох ваші
однокласники, вчителі.
Діти спочатку створюють свої сонечка, потім презентують.
Підсумок вправи: «Ваші сонечка – це ваші сильні сторони, це ті якості, які
ви цінуєте у собі, і ті, які люди цінують у вас. Всі вони – ваша опора і
джерело високої самооцінки. Пам’ятайте про них, коли відчуваєте труднощі,
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вмійте підтримати себе у моменти невдач, поглянувши на ці сонечка.
Пам’ятайте, що той, хто вміє підтримати себе, завжди підтримає й інших, а
це вміння – ознака справжнього лідера»
Вправа «Зберись за голосом».
Мета вправи: навчитися виокремлювати лише потрібну інформацію, чути
суть, головне. (Ресурси: картинки з тваринками, шарфи для зав’язування очей
кожному учаснику)
Перед початком гри учасники отримують шляхом вибору наосліп картку із
зображенням тваринки (потрібно мати по 3 однакові тваринки: коники,
собачки, півні, корівки, коти, кози – залежить від кількості учасників)
Гравці нікому не говорять, яка тваринка їм дісталася.
Інструктаж: «Кожен з вас – якась тваринка. Радісна новина – у вас є ціла
родина. Щоб не бути самотнім, вам потрібно знайти свою родину. Але все не
так просто!»
Завдання для всіх.
1.
Зав’язати очі.
2.
За сигналом тренера зібратися родинами, але знайти «родичів» можна
лише за допомогою голосу. «Говорити» можна лише мовою тої тваринки,
яка вам дісталася.
3.
Розпочати гру за командою: «Один-два-три. Гру почали!».
Обговорення
Чому вчить ця гра? (заявляти про себе і чути інших)
Що можуть символізувати ці «родини»? (однодумців)
Чи легко було зібратися? Чому?
У яких життєвих ситуаціях проявляється подібний ефект!
Вправа «Зберись за голосом»
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Вправа «Шукаю товариша»
Тренер. Сьогодні ми говоримо про те, що важливим у діяльності команди є
власні якості та якості тих людей, з якими доводиться співпрацювати.
Ідеально співпрацювати з товаришами, адже взаєморозуміння і підтримка
вже є між вами, вони ваші однодумці. А який він, товариш, для кожного з
вас? Спробуємо це з’ясувати!
За 2 хвилини потрібно скласти уявне оголошення у газету про пошук друга,
товариша, у ньому стисло проте щиро і відверто мають бути описані якості
людини, яку б ви могли назвати товаришем.
По завершенні – презентація оголошень.
Блок завершення. Рефлексія
Вправа «Відро для сміття»
Тренер. Хоч ми все заняття говорили про свої позитивні якості, було
помітно, що вам в окремих випадках було складно пригадати свої гарні риси.
І якщо зараз я попрошу назвати вам свої негативні якості, ви зробите це
легше і швидше. Чому на вашу думку так відбувається? (на них часто
вказують дорослі, критика важко переживається, а тому запам’ятовується,
вони часто є причиною невдач, тощо)
Перед вами листи паперу (можна використати сірий непривабливий папір).
Напишіть на ньому ті свої негативні якості, які вам заважають почуватися
впевнено, створюють вам прикрощі і перешкоди, часто є причиною
непорозумінь, і головне – ви хочете їх позбутися. (2 хвилини)
Діти зачитують написане. Потім учасникам надається можливість
«позбутися» тих якостей, про які вони зазначили, зім’явши папір і рішуче
вкинувши до реального смітника.
Підсумок тренера: «Ви можете щоразу згадувати про цей смітник, коли
знову будете відчувати негативні емоції. Згадайте цю рішучість, з якою ви
викидали папір у смітник, нехай цей спогад в такі моменти робить вас
впевненішим, а ще згадуйте свої сонечка»
Рефлексія.
Тренер. (звертає увагу до дошки з очікуваннями) Дороге моє плем’я! Наше
заняття завершується, і мені цікаво знати, чи досягнули ваші очікуванняпір’їни цілі? Якщо так, то перемістить пір’їну до мішені: чим ближче до
центру тим кращі ваші враження від заняття.
Діти почергово виконують завдання, коротко коментуючи свої враження від
заняття
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Заняття 3.
Тема: «Моє «Я» серед людей».
Очікувальні результати: створення активної взаємодії учасників тренінгу,
активізація спілкування
в групі, розвиток креативності та вмінь
діятинестандартно, розвиток навичок самопрезентації та презентації своєї
команди.
Організаційний блок заняття
Заняття розпочинається з привітання тренера та нагадування правил групи.
За потребою тренер запитує, чи є необхідність додати правило, чи
удосконалити наявні.
Продовжує заняття коротка вправа-знайомство «Мій смайлик».
Інструкція: «Сьогодні універсальним засобом донести свої емоції і почуття є
смайлик. На ваших жовтеньких листочках намалюйте такий, якій
максимально передає ваш емоційний стан, а з іншої сторони зазначте свої
очікування від заняття». Тренер перший розпочинає вправу, називаючи своє
ім’я, а далі – по колу.
Для активізації роботи групи тренер пропонує вправу «М-М-М по колу».
Для її виконання необхідно по черзі промовляти звук «м» доти, доки
вистачає дихання учасника. Завдання кожного наступного – відчути коли цей
звук необхідно «підхопити», так щоб звук не припинився. Якщо звучання
припиняється, вправа починається спочатку.
Блок активізації комунікативних вмінь
Продовжує заняття вправа, яка поглиблює знайомство та вчить короткій та
яскравій презентації кожного учасника: «Моє гасло для світу»(Ресурс:
невеликі клаптики паперу, вирізані за формою футболки, кольорові маркери.
фломастери).
Тренер. Одяг давно перестав бути просто одягом, часто це можливість
проявити свою індивідуальність. А футболки взагалі є універсальним
способом оригінально виокремитися з натовпу, чи заявити про себе. Так
інколи ми за футболкою дізнаємося про футбольного кумира котрогось з
підлітків, або це спосіб об’єднати працівників однієї корпорації логотипом чи
яскравою емблемою. Саме до вибору футболки ми ставимося більш уважно.
Погодьтеся важко уявити тата у футболці зі свинкою Пепою, а маму в тій, що
рекламує пиво.
Інструкція: «Перед вами ваші футболки. Поки що вони нічого не можуть
розповісти про свого господаря. Завдання для вас зробити її ексклюзивною –
такою, яка може бути тільки у вас. Намалюйте на ній гасло чи емблему, яка
максимально відображає вашу індивідуальність чи погляди, заявіть світу про
себе!».
Учасники виконують вправу, по черзі презентують себе, беручи участь у
імпровізованому дефіле: тренер пропонує «одягнути» футболки,
пришпилюючи до одягу булавками. Далі кожен учасники зачитує своє гасло
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або презентує емблему, прямує кілька кроків, імітуючи дефіле на показі мод,
решта учасників підтримують його та аплодують, мов зірці.
По завершенні всі обговорюють свої відчуття по колу.
Вправа «Розшифруй».
(Ресурс: картки з словами на кожного учасника, що записані вертикально,
так, щоб можна було розшифрувати кожне слово. Наприклад: КРІТ ,ЖУК,
МУХА, ВАСЯ, КУЩ, ЛІТО, МОРЖ, ЛОПУХ. ВУЖ, СОНЯ, НЕБО)
Тренер. Вміння креативно (творчо), оригінально мислити, а згодом і
висувати сміливі нестандартні ідеї допоможе наступна вправа. Кожен
отримав слово. Усі його букви потрібно розшифрувати як абревіатуру.
Наприклад, МОРЕ – Маленькі Олені Радіють Едельвейсам. А тепер
розшифруйте таємницю слова, яке дісталося саме вам.
Діти спочатку працюють (до 2 хвилин), а потім презентують свої
розшифровані слова.
Вправа «Спільноти».
Мета: потренуватися у високому рівні взаємодії між один одним і підсилити
відчуття приналежності до групи.
Перед початком заняття тренер наголошує, що всі вправи потрібно робити
достатньо швидко.
Перший раунд гри.
Інструкція: «Знайдіть всіх учасників, які живуть в одному з вами районі».Як
тільки утворюються відповідні команди, запропонуйте кожній групі
презентувати свій район. (Бажано, щоб презентація була оригінальною,
емоційною і не довгою)
Другий раунд.
Інструкція: «Швидко знайдіть гравців, які народилися під тим же сузір'ям,
що і ви».Утворені команди презентують своє сузір'я.
Третій раунд.
Інструкція: «Знайдіть чим швидше учасників, які люблять той самий
предмет, що й ви». По утворенні команди отримують завдання створити
рекламний ролик свого улюбленого предмета.
Четвертий раунд.
Інструкція: «Знайдіть чим швидше учасників, які мають спільне з вами
хобі». Утворені спільноти демонструють те, що їх об’єднує (разом
танцюють, чи співають, створюють спільний малюнок, зображають
командну гру, тощо).
По завершенні вправи діти обговорюють свої враження.
Інформаційний блок заняття, який завершує попередню вправу.
(Тренер підводить учасників до узагальнення)
Тренер. Ми щодня є учасниками не однієї а різних спільнот. Зараз ви у
спільноті учасників тренінгу, лідери гімназійного самоврядування, вранці ви
були у спільноті пасажирів, а згодом учнями свого класу, всі ми – громадяни
своєї країни, тощо.
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Людина – це істота суспільна, де б вона не була, присутність спільноти інших
людей є для неї дуже важливою. Ми у спільноті навчаємося, розвиваємося, у
порівнянні із іншими бачимо свою індивідуальність, реалізуємо себе, діємо
на користь інших, відчуваємо любов, повагу від інших, маємо потребу
дарувати такі ж емоції іншим. Власне явище лідерства теж народжується
лише у спільноті. Важливо вчитися помічати щоразу, що об’єднує нас з
іншими людьми в певних життєвих ситуаціях, учасниками яких спільнот ми
буваємо ситуативно і за власним вибором; чи є корисним для кожного
особисто перебування в тій чи іншій спільноті; чи можемо ми розвивати свої
спільноти, робити їх кращими і сильнішими.
Вправа «Несподівані картинки».
Тренер. Наступна вправа навчить нас розумінню, як кожен з нас впливає на
загальну, спільну справу.
(Ресурс: кольорові олівці, папір формату А4 на кожного учасника тренінгу).
Інструкція: «Намалюйте те, що вам хочеться - це малюнок на вільну тему.
Після мого сигналу, я попрошу вас передати свій малюнок по колу за
годинниковою стрілкою. І далі наступний учасник буде продовжувати
роботу над вашим малюнком. Так повторюватиметься доти, доки вам не
повернеться «ваш» малюнок.
Учасники виконують вправу. По завершенні діти обмінюються враженнями
від малюнків. Запитання для обговорювання:

чи було продовжено ваш задум?

чи подобається кінцевий результат?

які емоції ви відчували?
Рольова гра «Цивілізація».
Тренер за допомогою розрахунку «день-ніч» об'єднує учасників у дві
команди, які розміщуються у різних кінцях кімнати.
Інструкція: «Уявіть собі, що кожна з команд - це окрема прогресивна
цивілізація. Ви – її представники, що подорожують у космосі. Зараз ви летите
на планету Земля на міжгалактичний фестиваль, і вам потрібно:
1.
Представити свою прогресивну цивілізацію, вигадавши її назву,
географічне положення, природні ресурси, населення (бажано намалювати
портрет представника цивілізації), систему правління й оборони, закони, за
якими живе цивілізація, її культурні особливості, можливо особливості мови,
тощо(обов'язково все це записати або намалювати. Незаписаного не існує!). (
орієнтовно15хв.).
2. Розподілити між учасниками в кожній підгрупі ролі парламентерів
цивілізації (2-3 особи).
3.Через парламентерів презентувати свою цивілізацію.
Команди створюють і презентують свої цивілізації.
Тренер. Ви уважно слухали своїх нових знайомих. А тепер кожна цивілізація
має за 2-3 хв. знайти найсильніші і найслабші сторони іншої представленої
цивілізації і передати цю інформацію через парламентерів.
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4. З цього етапу розвитку гри тренер оголошує кризову ситуацію:
«Увага! На нашу Галактику здійснено напад небезпечними вірусами , які все
живе перетворюють на зомбі. Якщо не вжити термінових заходів.
використовуючи сильні сторони цивілізацій і захищаючи слабкі місця, то
життя на ваших планетах загине.»
5. За 10 хв. потрібно спільно, обома групами створити систему захисту
від вірусів і представити її через парламентерів (знову записати,
намалювати).
По закінченні тренер пропонує поаплодувати та подякувати один одному за
плідну взаємодію під час гри.
Запитання для обговорення.

Які ваші думки і враження від гри «Цивілізація»? Чому вона
вчить?

Які труднощі виникали під час гри?

Чи змінився настрій під час створення системи захисту
Галактики?

Що і яким чином вплинуло на зміну настрою?
Висновок. Ця гра дає можливість створити справжню команду. При
обговоренні слід звернути увагу на взаємодію між учасниками гри, а також
на те, що спільними зусиллями можна вирішити багато проблем.
Блок завершення. Рефлексія.
Вправа «Олівці».
На початку вправи учасники довільно утворюють пари, стають обличчям
одне до одного і намагаються втримати між собою олівці лише кінчиками
пальців .
Важлива умова: жоден олівець не має впасти на підлогу!
Ускладнення завдання: тренер повільно просить підняти й опустити руки.
Вправа завершується у колі. Тренер пропонує учасникам утворити коло, так,
щоб міждітьми була відстань. Усі учасники намагаються утримати олівці між
пальцями сусіда зліва і справа.
Ускладнення завдання:

підняти руки та опустити руки;

простягнути руки вперед і назад;

присісти,встати.
Вправа завершується без обговорення.
Тренер завершує заняття, просить поділитися враженнями від тренінгу і
розповісти, чи справдилися очікування.
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Заняття 4.
Тема: «Вчимося бути РАЗОМ».
Очікувальні результати: формування в учасників вмінь узгоджувати та
координувати свої дії задля ефективності команди, посилення командної
взаємодії, розширення уявлень про явище лідерства через усвідомлення
учасниками ролі і значення командної координованості та взаємодії в роботі
органів самоврядування.
Організаційний блок заняття.
На початку заняття часники виконують вправу «Ніхто не знає про мене, що
я…».
Тренер. Не дивлячись на те, що ми вже достатньо добре знаємо одне одного,
в кожного з нас є щось, про що ніхто, навіть близькі, не здогадуються.
Розкриття такого секрету не лише задовільнить нашу цікавість, а й буде
корисним і його власникові: це ж треба здогадатися, що саме про мене ніхто
не знає!».
Тренер дає час на роздуми і пропонує написати таємницю про себе на
кольорових листочках. Учасники зачитують інформацію, продовживши
речення «Ніхто не знає про мене, що я…». Далі папірці приклеюють на
плакаті «Таємниці розкрито».
Заняття розпочинається з привітання тренера та нагадування правил групи.
Коротко кожен висловлюється щодо своїх очікувань від заняття.
Вправа «Друкарська машинка».
Мета: вправа активізує увагу учасників тренінгу, сприяє згуртуванню та
посилює взаємодію, спонукає відчувати відповідальність кожного за
спільний результат, а також корисна у якості розминки.(Ресурс: надруковані
на картках літери українського алфавіту, фрази-заготовки для «друку»).
Учасники в цій грі уподібнюються клавіатурі, за допомогою якої створюють
текст. Кожному дістається певна кількість літер. Тренер (при бажанні і
учасник ) диктує текст. Завдання учасників «надрукувати» його. Для цього
потрібно коли до літери учасника надходить черга. підстрибнути з місця,
голосно промовити свою літеру, та плеснути у долоні.
Вправа може мати 2 варіанта виконання:
1 – повільне прочитання і одночасне друкування;
2 – фраза вимовляється швидко, а гравці по пам’яті «друкують» її.
В обговоренні достатньо обміну враженнями.
Інформаційний блок заняття.
Тренер. Усі присутні тут учасники – лідери самоврядування – команда, яка
має спільну мету, завдання, інтереси. Як ви вважаєте від чого залежить
ефективність вашої команди?
Учасники висловлюють свої думки.
Що в команді залежить від лідера? Учасники разом з тренером схематично
фіксують на плакаті які чинники ефективної команди залежать від лідера.
Вони можуть бути такими:
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вміння довіряти і делегувати повноваження (не брати все на

себе);

будує ефективний зв'язок обміну інформацією в команді;

ефективно використовує потенціал (особливості і здібності)
учасників команди (художники – малюють, генератори ідей планують,
тощо);

вміє розподіляти завдання, створює мікрогрупи;

не намагається домінувати, а створює партнерські відносини;
Всі ці фактори пояснюють таку важливу функцію команди, як координацію.
Іншими словами, координація - це узгодження, упорядкування дій в
команді. Діяльність, що має на меті забезпечити взаємодію різних
учасників команди в інтересах виконання поставлених цілей.
Координація забезпечує цілісність команди.
Це висловлювання фіксується тренером на дошці.
Блок активізації комунікативних вмінь.
Гра «Єдиний механізм»
Мета: згуртування учасників тренінгу.
Примітка: для зручності (якщо учасників багато) на початку гри їх можна
об’єднати у 2 команди.
Тренер повідомляє правила гри учасникам: за певний час всі учасники
(команди) мають утворити собою фантастичну машину, в якій кожен гравець
– це частина механізму. Її деталі - це тільки злагоджені та різноманітні рухи і
вигуки гравців. При цьому кожному учаснику доведеться уважно стежити за
діями інших членів команди.
Важлива умова: під час гри учасникам не можна домовлятися наперед.
Тренер запрошує першого добровольця (гравець № 1) вийти на середину
кола і повідомляє йому інструкцію: «Я хочу, щоб зараз ти почав виконувати
один й той самий рух, що постійно повторюється. Можливо ти захочеш,
поперемінно витягати руки вгору, або погладжувати живіт правою рукою,
або стрибати на одній нозі? Твоя фантазія тобі підкаже – годиться будь-яка
дія, але ти повинен безперервно повторювати її. Якщо бажаєш, можеш свої
рухи супроводжувати вигуками».
Коли гравець № 1 визначиться зі своїми діями, він стає першою деталлю
машини. Тепер наступний доброволець, гравець № 2, може стати другою
деталлю з умовою, що буде виконувати інший рух, але він певним чином має
доповнюватидію першого гравця.
Коли рухи перших добровольців дістануть достатню координованість, до них
може приєднуватися третій гравець. Кожен гравець повинен стати новою
деталлю збільшується машини і намагатися зробити її більш цікавою і
багатогранною. Кожен може вибрати собі місце, де він міг би розташуватися,
а також придумати свою дію і вигуки.
Коли задіяні всі гравці. Ви можете дозволити фантастичній машині
півхвилини працювати в обраному групою темпі. Потім запропонуйте, щоб
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швидкість роботи дещо збільшилася, потім злегка сповільнилася, потім
почала зупинятися. Зрештою машина повинна розвалитися.
Обговорення гри.

Чи змогла група створити цікаву машину?

Функціонувала чи машина деякий час без перебоїв?

У який момент ви стали деталлю машини?

Як ви придумали свої дії?

Чи важко було дотримуватися єдиного ритму і темпу роботи?

Що відбувалося, коли хід машини прискорювався або
сповільнювався?

Чи важко було розібрати машину?

Як впливало на роботу те, що вам не можна було перемовлятися
між собою?

Чому вчить ця гра?
Вправа «Вавилонська вежа».
Мета вправи: вчить гравців спостережливості, вмінню розуміти функції
учасників команди, діяти швидко та узгоджено, посилює командну
взаємодію.
(Ресурси: кольорові маркери, ватмани, заготовлені заздалегідь індивідуальні
картки-завдання, секундомір).
Якщо група велика, тренер об’єднує учасників в 2 команди за допомогою
розрахунку «перший-другий».
Інструкція: «Всі ми знаємо легенду про Вавилонську вежу, яка розповідає,
що колись людство було одним єдиним народом і спілкувалося однією
мовою. Вирішив цей народ побудувати в догоду своїй гордині і величі місто
й велику вежу. Та Господь покарав людей, змусивши розмовляти людей
різними мовами. Втратили люди здатність розуміти одне одного. Так
будівництво вежі зупинилося.
Ми звами вежу будувати не будемо, а спробуємо її намалювати. Тільки, як і
древнім людям, вам заборонено спілкуватися. Кожен з вас у командах
отримає індивідуальну картку із завданням, що потрібно намалювати.
Завдання для кожного в команді різне, і є суворо конфіденційним, ви нікому
його не показуєте. Завдання для вас – намалювати вежу за 90 секунд у
повному мовчанні».
Тренер видає ватмани, маркери, запрошує учасників отримати свої картки,
оцінивши готовність команди чи команд, оголошує старт).
Завдання на картках:

вежа повинна мати10 поверхів;

вся вежа має коричневий контур;

над вежею розвивається синій прапор;

у вежі всього 6 вікон;

праву сторону вежі обплітає плющ;

на кожному вікні вежі різна квітка, тощо.
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По завершенні часу тренер зупиняє роботу учасників. Всі оцінюють
результат та роблять висновок, чи вдалося намалювати вежу, чи всіх вимог
дотримано.
Учасники гри по черзі говорять про свої відчуття під час виконання завдання.
Дають відповіді на запитання:

що було найскладнішим?

чи зрозуміли вони стратегію, як виконати завданняефективно?
Вправа-гра «Тік-так».
Мета: зняття напруги, активізація уваги.
Учасники передають один одному звукову передачу: вигук «тік» - праворуч,
вигук «так» - ліворуч по колу. Вигук «Бум»- означає зміну напрямку передачі
звуку. Будь-який учасник гри має правозмінити напрямок передачі.
Примітка: ця вправа не потребує обговорення.
Вправа «Малюнок під керівництвом».
Мета вправи: розвивати вміння в учасників чітко висловлювати,передавати
інформацію, розуміти її, уважно слухати, довіряти.
Для виконання вправи учасники довільно об’єднуються у пари та сідають
спинами одне до одного. Один отримує картку із зображенням, інший не
дивлячись має це відтворити зображення на чистому аркуші лише за
голосовими інструкціями свого партнера.
Зразки карток можуть бути такими:

Варіанти проведення.
•
Із зворотнім зв’язком – коли можна задавати уточнюючі
запитання.
•
Без зворотного зв’язку.
Потім порівнюються результати за першим і другим варіантом.
Запитання для обговорення:

чому вчить гра?
Блок завершення і рефлексія.
Вправа «Торбинка мудрості».
Тренер. На завершення нашого заняття отримайте у дарунок мудрість , яка
дозволить зрозуміти, хто такий лідер.
Учасники із «Торбинки мудрості» наосліп виймають цукерку із
висловлюваннями про лідерство.
Висловлювання для вправи «Торбинка мудрості»:
«Лідер навіть катастрофу може перетворити на неймовірну пригоду»;
31

«Лідер вважає, що життя надто коротке, щоби фарширувати
грибочки»;
«У тому, що здається нещастям лідер вміє бачити промінь сонця»;
«Бути, ніби за кам’яною стіною – безпечно, проте, призводить до
отупіння»;
«Хто не падав, той не піднімався»;
«Якщо ви не робите 20 помилок на день, то ви погано стараєтесь»;
«Зарийте голову в пісок, тоді точно отримаєте копня під зад»;
«Будь-які відхилення – ознака вашої геніальності»;
«Якщо бачити у відьмі принцесу – вона точно не образиться»;
«Певна неповага до неможливого – ознака справжніх лідерів».
Учасники заняття зачитують висловлювання й обмінюються думками щодо
тверджень.
Після обговорення всі діляться враженнями від заняття та оцінюють
наскільки справдилися їхні очікування.

Вправа «Малюнок під
керівництвом»
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Заняття 5.
Тема: «Бар’єри у спілкуванні».
Очікувальні результати: посилення командної взаємодії, формування
уявлень про бар’єри у спілкуванні, усвідомлення впливу різних установок на
ставлення до подій чи явищ.
Організаційний блок заняття.
Заняття розпочинається з привітання тренера, нагадування правил групи та
висловлювань учасників щодо очікувань від заняття.
Вправа «Розкажу про свого господаря».
Мета: включення учасників тренінгу в групову роботу.
Учасникам пропонується вибрати який-небудь особистий предмет
(гребінець, сумочку, авторучку, тощо) і від імені цього предмета представити
свого господаря, розповісти про нього що-небудь цікаве або визначне (чим
ця людина відрізняється від інших).
Першим представлення робить ведучий, потім інші члени групи у
добровільній послідовності. Заохочується оригінальність, імпровізація.
Вправа-розминка «Веселий фотограф».
Тренер запрошує одного учасника (за бажанням) стати «фотографом». Всі
інші учасники збираються в певному місці-фотозоні і створюють «похмуру
команду». Завдання «фотографа» під час зйомки розсмішити «похмуру
команду», а завдання решти не піддаватися на заохочення «фотографа»
(звуки, слова, жести, міміка тощо) і залишатися похмурими. Той з команди,
хто не витримає і хоча б посміхнеться, переходить на бік «фотографа» й
допомагає йому розсмішити інших.
Запитання для обговорення.

Як почував себе фотограф?

Чи стало легше, коли йому почали допомагати?

Коли було легше опиратися жартам фотографа: коли багато
учасників «похмурої команди», чи коли лишаєшся наодинці (запитання
останньому похмурому гравцеві)?
Інформаційний блок заняття.
Повідомлення тренера: «Вам вже досить добре відомо, що лідер – це та
людина, яка вступає не лише у дружнє спілкування, а й в ділове, часто за
необхідності, задля успіху справи. При цьому спілкування з одними людьми
проходить легко, з іншими ж лише інтереси справи змушують продовжувати
стосунки. В багатьох ситуаціях спілкування людина зіштовхується з тим, що
її слова, її бажання і спонукання якось неправильно сприймаються
співрозмовником. Іноді навіть складається враження, що партнер по
спілкуванню захищається від нас, від наших слів і переживань,
встановлюючи певні бар'єри. Що ж таке бар'єри спілкування?»
Учасники висловлюють свої припущення. Тренер робить узагальнення:
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Бар'єри спілкування - це психологічні труднощі, що виникають в
процесі
спілкування,
які
служать
причиною
непорозумінь
перешкоджають взаємодії.
Фактори, з якими можуть бути пов’язані бар’єри у спілкуванні
(напрацьовуються спільно):

з характерами людей;

їх мовними особливостями;

релігійними поглядами;

з невпевненістю, комплексами;

з упередженнями, установками, тощо.
Блок активізації комунікативних вмінь.
Вправа «Ярлики».
(Ресурс: набори пазлів за кількістю груп, набори «корон» (смужок білого
паперу, склеєних по боках), що одягаються на голови учасникам).
На кожній «короні» написаний один з поданихвиразів:

«Усміхайся мені»;

«Будь похмурим зі мною»;

«Корчи мені гримаси»:

«Ігноруй мене»;

«Розмовляй зі мною як з дитиною»;

«Роби все за мене»;

«Кажи мені, що я нічого не вмію»;

«Жалій мене».
Тренер об'єднує учасників у групи по 6-7 осіб. Кожному він одягає на голову
«корону» таким чином, щоб той не бачив, що на ній написано. Після цього
кожній групі дається завдання впродовж 10 хв. скласти картинку з пазлів, але
звертатися під час роботи до учасника своєї групи потрібно так, як написано
на його «короні».
За 10 хв. усі учасники по черзі (не знімаючи «корон») відповідають на
запитання тренера:

Чи сподобалось вам, коли з вами спілкувалися таким чином?

Як ви вважаєте, що написано на вашій короні?
Після того, як усі висловляться, тренер пропонує учасникам зняти «корони» і
вийти із своїх ролей.
Запитання для обговорення.

Що символізують корони?

Як впливає наявність подібних установок на спілкування?

Як часто ми стикаємось із ситуаціями навішування установокярликів?

Як можна змінити чиєсь уявлення про вас?

Чи легко позбутися ярлика, коли його вже «навішено»? Як це
зробити?
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Узагальнення тренера: «Ця гра продемонструвала, як установкиупередження впливають на наше спілкування, виконуючи функцію бар’єрів.
Важливо навчитися неупередженому спілкуванню, вміти долати такі бар’єри
і труднощі в спілкуванні».
Вправа «Шість капелюхів».
(Ресурси: 6 кольорових капелюхів (можуть бути символічними, паперовими),
картки з установками).
Інструкція: «Бувають ситуації, коли вміння бачити ситуацію з різними
установками допомагає лідеру краще розуміти ту чи іншу проблему,побачити
нові можливості, зрозуміти вчинки інших людей. Цьому вчить вправа «Шість
капелюхів».
Команда об’єднується в 6 груп (за кількістю капелюхів – білі, чорні, жовті,
червоні, зелені і сині). Колір команди обирається «сліпим» жеребкуванням.
Завдання командам: створити нову інтерпретацію казки про Колобка,
виходячи з світоглядних життєвих установок того капелюха, який їм
дістався.
Опис капелюхів.
Капелюх певного кольору передбачає «включення» відповідного режиму
мислення, якому має слідувати учень чи команда в момент аргументації своєї
позиції у процесі переказування подій казки.

Білий (факти) – фокусування уваги на інформації (аналіз
відомих фактів та цифр, а також оцінка того, яких відомостей не вистачає, та
з яких джерел їх можна отримати).

Жовтий (можливості) – дослідження можливих успіхів, пошук
переваг та оптимістичний прогноз події/ідеї/ситуації, яка розглядається.

Чорний (критика) – оцінка ситуації з точки зору наявності
недоліків, ризиків та загроз розвитку подій.

Червоний (емоції) – увага до емоцій, відчуттів та інтуїції. Не
вдаючись у подробиці та міркування, на цьому етапі висловлюються всі
інтуїтивні здогадки.

Зелений (креатив) – пошук альтернатив, генерація ідей,
позитивна трансформація подій.

Синій (сенс, мораль) –обговорення користі та ефективності
всього того, що відбулося в конкретних умовах.
Команди готуються до інтерпретації казки відповідно до свого капелюха,
презентують роботу.
Запитання: чому навчила вас ця гра?
Вправа –розминка «Колективний рахунок».
Учасники по колу здійснюють рахунок до 33, та ті кому «дістаються» числа,
які містять трійку, або число, що ділиться на 3 плескають у долоні, не
називаючи вголос це число. Якщо хтось збивається, рахунок починається
знову.
Блок завершення. Рефлексія.
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Вправа «Валіза».
(Ресурси: файли-«валізи» на кількість учасників, смужки паперу для
написання якостей)
Інструкція: «Дорога лідера складна та водночас цікава, важливо знати, що
взяти з собою в дорогу. Зараз ми по черзі кожному зберемо валізу».
Один з учасників виходить з кімнати, інші починають збирати йому в дорогу
«валізу», складаючи позитивні якості, які група особливо цінує в цій людині.
Збираючи «валізу», необхідно дотримуватися чотирьох правил:

до «валізи» потрібно покласти однакову кількість якостей,
наявних і відсутніх, але необхідних учаснику команди в спілкуванні з
людьми;

кожна якість буде «вкладатися» до «валізи» тільки за згодою всієї
групи. Якщо хоча б один не згоден, то його або переконують у правильності
рішення, або, якщо це не вдається зробити, відмовляються «покласти»
обговорювану якість до «валізи»;

«покласти» до «валізи» можна тільки ті якості, які проявилися в
ході роботи групи;

«покласти» до «валізи» можна тільки ті якості, які піддаються
змінам.
Учасника запрошують повернутися до кола, де знайомлять його з вмістом
його валізи. Учасник має право поставити будь-яке запитання до групи.
Потім виходить наступний учасник і процедура повторюється до тих пір,
поки всі учасники не отримають по «валізі».
Вправа «Дерево підсумків».
Учасникам тренінгу для підведення підсумків заняття пропонується взяти
аркушіпаперу рожевого та синього кольорів. На рожевих папірцях потрібно
записати свої позитивні враження від тренінгу, а на синьому – побажання
щодо поліпшення роботи. При бажанні можна скористатися тільки одним
кольором.
По завершенні учасники підходять до малюнка дерева та наклеюють на нього
свої аркуші.
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