Активне громадянство

Ґендерна чутливість

Повага до
прав людини

Самооцінка,
самоповага

Асертивність

Запобігання
конфліктам
та розв’язан
ня їх

Розв’язання
проблем

Кооперація

Емпатія

Самоконтроль

Ефективна
комунікація

Клас 6. Тренінг 2

Вчимося ухвалювати рішення
Мета
Вчити дітей аналізувати проблеми і ухвалювати зважені рішення.
Очікувані результати
Наприкінці заняття учні:
розрізняють прості, щоденні та складні рішення;
називають чинники, що впливають на ухвалення рішень;
пояснюють алгоритм ухвалення рішень за «правилом світло
фора».
Обладнання і матеріали
Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери.
Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор (бажано).
Що підготувати заздалегідь
Роздрукувати Роздавальні матеріали для учнів.
Перевірити презентацію та відео до теми.
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Клас 6. Тренінг 2

Орієнтовний план уроку
Стартові завдання

8 хв

Інформаційне повідомлення

2 хв

Вправа «Голосуй ногами»

10 хв

Міні-лекція

3 хв

Повідомлення: «Правило світлофора»

5 хв

Підсумкові завдання

17 хв
Усього тривалість

45 хв

Рекомендації щодо проведення уроку
Знайомство / Відкритий мікрофон
Якщо в класі понад 20 учнів або не вистачає часу, виконайте вправу в парах.
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Клас 6. Тренінг 2

Стартові завдання (повторити попе
редній матеріал і перейти до нового)
1. Зворотний зв’язок. Запитайте учнів:
«Про що ми говорили на минулому
уроці»? Вислухайте відповіді охочих,
підсумуйте: «На минулому уроці ми з
вами говорили, як формується самооцінка і як її можна підвищити».
2. Актуалізуйте тему уроку: «Коли ви
були маленькими, більшість рішень
приймали за вас дорослі. Тепер вам
частіше доводиться приймати самостійні рішення. Сьогодні поговоримо
про те, як приймати самостійні, зважені рішення».
3. Вправа на знайомство. Запропонуйте учням по черзі продовжити речення: «Я переважно сам вирішую (який
фільм подивитися, що сьогодні вдягнути, яке морозиво купити, з ким дружити, коли вчити уроки … )».
Підсумуйте: «Дуже багато рішень ви
вже здатні приймати самостійно. Однак прийняття деяких рішень викликає
труднощі».
Інформаційне повідомлення (розпо
вісти, якими бувають рішення, та з’ясу
вати, як люди приймають рішення)
1. Слово вчителя: «Серед рішень, які ми
приймаємо, є:
• прості – не потребують особливого
розміркування, наприклад, яке морозиво купити, який фільм подивитися;
• щоденні або звичні – наприклад, що
сьогодні вдягнути, вчити уроки чи
йти гуляти;
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• складні – ті, що можуть мати серйозні
наслідки: скажімо, рішення, яку спеціалізацію у навчанні обрати, впливає
на подальшу долю людини.
Приймаючи прості рішення, ми зазвичай покладаємося на свій смак, чиюсь
пораду, робимо так, як раніше, як чинять
інші. Адже ціна такого рішення невисока. У крайньому разі, нам не сподобається смак морозива чи фільм, який ми вибрали.
Дехто звик так розв’язувати всі проблеми. Однак у більшості випадків краще діяти не імпульсивно, а добре усвідомлюючи наслідки своїх вчинків (що
буде, коли підеш гуляти, замість того
щоб виконати домашнє завдання). Ціна
такого неправильного рішення — низька
оцінка, зіпсований настрій і навіть твоя
репутація, якщо тебе раніше вважали
старанним учнем.
Особливої зваженості потребують
рішення, які можуть вплинути на життя і здоров’я людей. Та все у твоїх руках,
майже як у китайській легенді».
2. Запропонуйте переглянути відео «Усе
в твоїх руках!»

Клас 6. Тренінг 2

3. Кого запросити на свій день народження?
4. Купити песика чи котика?
5. Що з’їсти на сніданок?
6. Яку іноземну мову почати вивчати?
7. Що одягнути до школи?
8. Яку спортивну секцію вибрати?
http://autta.org.ua/ua/materials/
material/USE-V-TVOYiH-RUKAH/

9. Яку книжку почитати?

Запитання для обговорення:

11. Який подарунок привезти бабусі і дідусеві?

• Наведіть приклади рішень, які можуть вплинути на здоров’я і долю
людей (сісти за кермо у нетверезому
стані, обрати професію до душі … ).
Підсумуйте: «Особливої зваженості потребують рішення, які можуть вплинути на життя і здоров’я людей».
Вправа «Голосуй ногами» (учні розрізняють види рішень)
• З одного боку класної кімнати покладіть картку зі словом «Просте», з іншого – «Складне».
• Один за одним зачитуйте приклади рішень і запропонуйте учням визначити, якими вони є (простими
чи складними). Учні висловлюватимуть свою думку, рухаючись до певної картки. Якщо рішення не може
бути ідентифіковане як «Просте» чи
«Складне», можна стати посередині.
Запропонуйте 1-2 охочим пояснити,
чому вони обрали певну позицію.
Рішення до вправи «Голосуй ногами»
1. Що подарувати другові?
2. Що вдягнути на вечірку?

10. Що подарувати мамі на День матері?

12. На який фільм піти до кінотеатру?
13. Яку спеціалізацію обрати у навчанні?
14. Учити уроки чи піти погуляти?
15. Які засоби гігієни вибрати?
16. Яке морозиво купити?
17. Пригостити друга солодощами чи
з’їсти їх самому?
18. Як кардинально змінити зачіску?
19. Куди поїхати відпочивати на канікулах?
20. Допомогти із хатньою роботою чи
піти погуляти з друзями?
Запитання для обговорення:
• Які ситуації викликали у вас найбільше сумнівів?
Підсумуйте: «Щодня ми ухвалюємо багато рішень. Деякі з них є простими, інші
потребують зваженого підходу».
Міні-лекція
• Запропонуйте учням виконати Завдання 1–2 у Роздавальному матеріалі для учнів.

163

Клас 6. Тренінг 2

Завдання 1

Завдання 2

Якими бувають рішення

ЗМІ

Удома

У школі

Чого я хочу?
Що мені подобається?
Що мені необхідно?
Що я ціную?
Кому довіряю?

Які наслідки моїх рішень
для мене та інших?
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• На наш вибір впливають рідні, близькі дорослі, друзі, ЗМІ, реклама.
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Запитання для обговорення:
• Хто найбільше впливає на ваші рішення?
• Як ви вважаєте, чи завжди цей вплив
є корисним?
Підсумуйте: «На наші рішення впливає
безліч людей і обставин, тому ми повинні
вміти розрізняти ті, на які з них варто
зважати».
Повідомлення «Правило світлофора»
(ознайомити з алгоритмом ухвалення
рішень)
• За допомогою презентації або Роздавальних матеріалів для учнів ознайомити учнів з алгоритмом ухвалення
рішень «Правило світлофора».
Як ухвалюють рішення
Ухвалюючи прості рішення, ми зазвичай покладаємося на свій смак, чиюсь пораду, робимо так, як раніше, як чинять
інші. Адже ціна такого рішення невисока.
Дехто звик так розв’язувати всі свої про-

Крок 2. Подумай

блеми. Однак здебільшого краще діяти не
імпульсивно, а добре усвідомлюючи наслідки своїх вчинків. У цьому тобі допоможе «правило світлофора».

Зупинися

Зупинися — заспокойся і зосередься. Визнач
проблему. Не ухвалюй рішень під впливом емоцій, коли ти голодний або втомлений.

Подумай

Подумай — розглянь усі можливі варіанти свого
вибору (але не менш як три) і подумай про
«плюси» та «мінуси» кожного з них.

Перш ніж ухвалити рішення, збери
всю необхідну інформацію і звернися за
порадою до тих, кому довіряєш. Розглянь
усі можливі варіанти свого вибору (але не
менш як три) і подумай про «плюси» та
«мінуси» кожного з них.
Звіряй свій вибір з почуттями. У цьому
тобі допоможе здатність уявляти свої по-

Оціни свій вибір за
допомогою почуттів.
Твої почуття приємні?

чуття і почуття довколишніх (див. блоксхему). Уяви, як розвиватимуться події і
що ти відчуватимеш. Якщо ці почуття неприємні, треба спробувати інший варіант.
Та уявляти свої почуття замало. Щоб уникати слів і вчинків, які ображають людей,
віддаляють їх від тебе, постав себе на місце тих, на кого вплине твоє рішення.

так

Уя в и , я к у ц і й
ситуації почуватимуться
інші люди. Ці почуття
приємні для них?

ні
ні

Вибери

1. Пошукай інший варіант.
2. Уяви, як у такому разі
розвиватимуться події.

Вибери — зробивши вибір, візьми на себе
відповідальність за його наслідки.

Крок 1. Зупинися

З’ясуй, чи маєш змогу негайно ухвалити рішення. Не ухвалюй рішень під впливом сильних емоцій. Якщо нервуєш або
гніваєшся, постарайся заспокоїтися. Також намагайся не ухвалювати важливих
рішень, коли голодний чи втомлений.
Не дозволяй іншим людям підганяти
тебе. Краще взяти перерву, ніж потім по-

так

Це — зважене
рішення. Твій вибір
прийнятний для тебе
і для оточення.

Крок 3. Вибери

терпати від наслідків необдуманого рішення.
Найгірші, неправильні рішення люди
ухвалюють у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Вони не здатні тверезо мислити і можуть заподіяти шкоду
собі і тим, хто опинився поруч. Тому в таких випадках тримайся від них подалі.
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Підсумкові завдання (закріпити набуті знання)
• Щодня ми ухвалюємо багато рішень.
Деякі з них є простими, інші потребують зваженого підходу.

Чого очікують друзі?

З друзями

Що є модним
і сучасним?

Підсумуйте: «Ухвалювати зважені рішення допомагає "Правило світлофора"».

1. Зачитайте висновки:

Які правила я мушу
виконувати?

Що вимагають дорослі?

Хто впливає на мої рішення
Учителі

• складні — ті, що можуть мати серйозні наслідки: скажімо, рішення,
яку спеціалізацію у навчанні обрати, впливає на подальшу долю людини.

Мої рішення

Друзі

• щоденні, або звичні, — наприклад,
що сьогодні вдягнути, вчити уроки
чи йти гуляти;

На ухвалення рішень впливають багато людей, обставин та інших чинників.
По-перше, це наші внутрішні цінності
та вподобання. Має значення те, чого ми
хочемо, що нам подобається, що нам потрібно, що ми цінуємо.
По-друге, це зовнішні чинники: які
правила і закони ми мусимо виконувати, що очікують від нас дорослі, чого хочуть друзі, що пропагують фільми і реклама, які це може мати наслідки для нас та
інших людей. Так, іноді ми ухвалюємо рішення тільки тому, що не хочемо справити погане враження (наприклад, щоб нас
вважали нетовариськими або дивними).

Батьки

• прості — не потребують особливого розмірковування, наприклад,
яке морозиво купити, який фільм
подивитися;

Я сам

Серед рішень, які ми ухвалюємо, є:

Запиши важливі рішення, які ти часто ухвалюєш удома, у школі, з друзями. Познач один або кілька чинників, що впливають на кожне з цих рішень.

Зробивши вибір, візьми на себе відповідальність за його наслідки. Це означає
також твою готовність захищати своє рішення. Якщо впевнений у своїй правоті,
зробити це буде легше.
Пам’ятай, що маєш право і передумати. Коли ти переконався, що твій вибір не
найкращий, немає нічого поганого в тому,
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щоб визнати це і змінити своє рішення.
Сприймай негативний результат не як поразку, а як корисний досвід, що допоможе
тобі уникати помилок у майбутньому.

• Ухвалюючи рішення, маємо впевнитися, що воно нікому не зашкодить.
• Ухвалити зважені рішення допомагає
«Правило світлофора»: «Зупинися.
Подумай. Вибери».
2. Повправляйтеся обирати правильні рі
шення у наведених нижче ситуаціях.
Ситуація 1. Завтра в Олега тренінгова атестація. Якщо він не підготується, то
матиме низьку оцінку за семестр і проблеми з батьками. Однак друг кличе його
на фільм, який вони давно збиралися подивитися.
Ситуація 2. Олені купили нову сукню, і вона хоче вдягнути її наступного
дня до школи. Однак у них суворі правила щодо носіння шкільної форми. Якщо
Олена це зробить, їй запишуть зауваження у щоденник, і весь клас буде покарано.
3. Домашнє завдання (діти виконують за
бажанням)
• Запропонуйте учням виконати Завдання 3 у Роздавальному матеріалі
для учнів.

Клас 6. Тренінг 2

4. Завершення тренінгу.
Завдання 3

• Вправа «Відкритий мікрофон». Запропонуйте дітям по черзі продовжити речення: «На сьогоднішньому тренінгу я
дізнав(-ла)ся ..., навчив(-ла)ся …».

1. Проаналізуй ситуацію і зроби вибір.
2. Запиши свою ситуацію, проаналізуй її і зроби вибір.

Ситуація
Завтра у тебе контрольна. Звісно, тобі треба вчитися. Але тебе
запросили на день народження. Твоє рішення?

Варіанти рішення
Підготуватися
рольної.

до

Можливі наслідки
конт

Іти на день народження.
Пропустити контрольну.
Мій вибір
Моя ситуація

Варіанти рішення

Можливі наслідки

1.
2.
3.
Мій вибір
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