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 5. Тренінг 4

Що сприяє порозумінню між людьми
Мета
Дати змогу відпрацювати навички комунікації: слухати і говорити, розуміти і використовувати «мову жестів», розвитку щирої і доброзичливої манери спілкування, вміння долати сором’язливість.
Очікувані результати
Наприкінці заняття учні:
розпізнають вербальні й невербальні засоби спілкування;
називають чинники, які сприяють спілкуванню і заважають йому;
розповідають, як можна подолати сором’язливість і стати впевненішим;
демонструють навички подолання невпевненості.
Обладнання і матеріали
Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери,
клейкі папірці.
Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор (бажано).
Що підготувати заздалегідь
Роздрукувати Роздавальні матеріали для учнів.
Роздрукувати та розрізати Додаток 4.1 за кількістю учасників для
об'єднання у п’ять груп.
Малюнки двох людей для плаката.
Малюнок кораблика «Спілкування», розрізаний на 4 частини
(Додаток 4.2)
Перевірити презентацію та відео до теми.
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Орієнтовний план уроку
Стартові завдання

10 хв

Інформаційне повідомлення «Спілкування без слів»

3 хв

Вправа «Відгадайте слово»

7 хв

Робота у групах

15 хв

Підсумкові завдання

10 хв
Усього тривалість

45 хв

Рекомендації щодо проведення уроку
Робота у групах
Якщо у вашому класі мала кількість учнів, можна виконати це завдання в парах і послідовно опрацювати тему за темою.
Відкритий мікрофон
Якщо у класі понад 20 учнів або не вистачає часу, виконайте вправу в парах.
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Стартові завдання (повторити попередній матеріал і перейти до нового)

Вправа «Відгадайте слово» (на розвиток невербальної комунікації)

1. Зворотний зв’язок. Запитайте учнів:
«Про що ми говорили на минулому
уроці»? Вислухайте відповіді охочих,
підсумуйте їх.

Хтось з учнів (за бажанням) виходить у центр класу, і вчитель пошепки
каже йому будь-яке слово, наприклад,
«корова». Завдання полягає в тому,
щоб повідомити це класу, але без слів.
Коли учні починають називати варіанти, можна показати жестом: «Ні, це не
те» або «Приблизно так» і уточнювати
до моменту, коли хтось скаже правильно. Коли учні навчаться розуміти слова,
загадуйте якісь події, наприклад, «Перше
вересня», «Новий рік» та інші.

2. Знайомство, повідомлення теми уроку.
• Роздайте учням стікери і запропонуйте їм записати відповідь на запитання:
«Що допомогає мені у спілкуванні?»
• Розмістіть на дошці малюнки двох
осіб і запропонуйте учням по черзі виходити до дошки, зачитувати
те, що вони записали, і «будувати» зі
своїх стікерів «міст» між малюнками.
Підсумуйте: «Отже, тренінг нашого
уроку присвячено тому, що сприяє порозумінню між людьми».
Інформаційне повідомлення «Спілкування без слів»
Запропонуйте кільком охочим прочитати інформацію про спілкування у
Роздавальних матеріалах для учнів.
Спілкування
Спілкування — це обмін думками, новинами, враженнями, тобто повідомленнями.
Спілкуватися можна за допомогою
слів, тобто вербальним способом — усне і
письмове спілкування, і без слів — невербально, з використанням міміки, жестів,
інтонації тощо.
Міміка — виразні рухи м’язів обличчя
людини.
Жести — виразні рухи частин тіла
(рук, ніг, голови).
Важливим засобом невербального
спілкування також є особливості вимови: висота і тембр голосу, його гучність,
інтонація, темп мовлення тощо.

Спілкування без слів
Ти вважаєш, що головне у спілкуванні — лише висловлене вголос? У тако-

Запитання для обговорення:
• Що допомогло вам виконати завдання?
Підсумуйте: «Люди можуть передати інформацію не лише словами, а й без
них — невербально».
Робота у групах (засвоєння нової інформації у процесі групової роботи)
1. Слово вчителя: «Переглянемо відео і
проаналізуємо, як проходив процес
спілкування».

му разі ти помиляєшся. Має значення не
лише те, що ми говоримо, а й те, як ми це
робимо. Адже до 70 % інформації ми передаємо одне одному невербально.
У спілкуванні все важливе: інтонація
і сила голосу, міміка і жести, положення
тіла і навіть зовнішній вигляд. Наприклад, головне у виборі одягу — це доречність. Навряд чи адвокат, який прийде в
шортах, справить добре враження на суддю. Його просто виставлять із зали суду
за неповагу.
Це стосується не лише дорослих. Те,
що вдягати до школи піжаму недоречно,
знає кожен. Але модне яскраве вбрання
тут також недоречне. Твій друг навряд чи
зрадіє, якщо ти з’явишся на його день народження у пом’ятій футболці і брудних
черевиках. Літня сукня недоречна взимку,
а зимові чоботи — влітку.

35

Підсумуйте: «Серед невербальних засобів
спілкування виокремлюють міміку, жести й положення тіла. Дуже важливо правильно розуміти їх. Навчитися цього допоможе наступна вправа».
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Щирість і тактовність
Відкритість і щирість сприяють порозумінню. Набагато легше збагнути
повідомлення людини, яка говорить те,
що думає. У цьому випадку ти не відчуєш незручності. Якщо хтось щиро радіє
зустрічі з тобою, це зрозуміло не лише
з його слів, а й з радісної усмішки, обіймів, інтонації. А якщо він чи вона тільки прикидається, жести, міміка чи голос
неодмінно це видадуть.
Однак щирість також повинна мати
межі. Інакше вона перетворюється на не-

Доброзич ливість і гарні манери

тактовність. Виховані люди поводяться
чемно навіть із тими, хто їм не до вподоби. Вони не скажуть першому-ліпшому:
«У тебе неприємний голос» або: «Я не хочу з вами розмовляти».
Щоразу, перш ніж щось сказати чи зробити, вони ставлять себе на місце іншого.
Коли бачать, що їхня відверта оцінка може когось прикро вразити, то намагаються повідомити її тактовно, стримано, а то
й взагалі утриматися від висловлювання
своєї думки.

Приязна, відкрита манера спілкування є надзвичайно привабливою. З доброзичливими людьми залюбки спілкуються і встановлюють дружні стосунки. Тому люди виробили правила ввічливості — етикету, які сприяють порозумінню.
Розгляньте малюнки і запишіть по три слова чи фрази, які можна використати для:
1) прохання про послугу, по допомогу;
2) вибачення;
3) вітання і прощання з друзями;
4) вітання і прощання з дорослими, вчителями;
5) висловлення подяки.

Завдання 1
Розгляньте малюнки і поміркуйте, на якому з них зображено щирість, а
на якому — нетактовність.

— Як ти виріс за літо!

а

— Куди поділося
твоє волосся?

3

2

б

Запитання для обговорення:
• Який експеримент задумав Гена? (Він
хотів перевірити, як спілкування впливає на цвітіння кактуса.)
• Кому він хотів розповісти про це? (Сестричкам і братикові.)
• Чому йому не вдалося цього зробити?
(Ніхто його не слухав.)
• Чому сестри і брат подумали, що він
збожеволів? (Дізналися, що він розмовляє з кактусом.)
• Що вони почули, коли збиралися викрасти кактус? (Що Гена ображається
на них за те, що його не слухають.)

1

5

4
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Уміння говорити і слухати
Уміння говорити
Володіння словом — чи не одна з найголовніших навичок спілкування. Проте
діти (а іноді й дорослі) не завжди вміють
чітко висловити свою думку, правильно
поставити запитання. Про таких кажуть,
що вони не можуть зв’язати і двох слів.
Звісно, це не сприяє порозумінню.
Навичок спілкування словом набувають у школі. Важлива роль у цьому належить урокам мови і літератури. Та їх недостатньо, щоб оволодіти вмінням чітко й
дохідливо висловлюватися. Треба багато
працювати з книжкою, читати й переказувати тексти з історії, природознавства та
інших предметів.
Намагайся також більше читати художньої літератури. Це збагачує словниковий запас. І не забувай обмінюватися
враженнями з батьками і друзями.

Як подолати невпевненість

Уміння слухати
Уміння слухати не менш важливе, ніж
уміння говорити. Той, хто слухає, є активним учасником розмови. Уважного слухача неважко розпізнати.
Положення тіла: злегка нахилене до
того, хто говорить.
Міміка: зосереджений вираз обличчя,
уважно і зацікавлено дивиться на того,
хто говорить.
Жести: кивання головою у разі розуміння тощо.
Слова: «так-так», «цікаво», «а що було
далі?», «чим усе скінчилося?» тощо.
Однією з важливих навичок слухання, яка допомагає уникати непорозумінь,
є вміння перепитати й уточнити зміст
повідомлення.

Невпевнені у собі люди багато втрачають. Їм важко знайомитися, знаходити нових друзів. Та що вдієш, коли хтось
сором’язливий за своєю вдачею? На щастя, це можна виправити.
Найкраще виходить тоді, коли невпевнена у собі людина спробує уявити,
що вона впевнена. Як актор. Наприклад,
якщо дівчинка боїться купувати щось у
магазині, їй треба уявити, що вона грає

людину, для якої покупки — звична річ.
Можна спробувати зіграти таку сценку перед дзеркалом, потім разом з мамою
чи друзями. Нехай хтось грає роль продавця, а ти — покупця.
Кілька репетицій — і ви готові вийти на
сцену. От побачиш, усе буде добре! Тільки
не зупиняйся. Щоразу ускладнюй ситуації, і за якийсь час помітиш, що почуваєшся набагато впевненіше.

Завдання 3
1. Визнач ситуацію, з якою маєш проблеми, за допомогою тесту на наступній сторінці.
2. Запиши, як треба діяти в такій ситуації.
3. Зіграй таку сценку перед дзеркалом, потім разом із мамою, другом,
подругою.

Опиши ситуацію, в якій почуваєшся невпевнено:
— Синку, збігай у магазин.
— А що купити?
— Пачку масла, сиру і
яйця.
— Масла і сиру?

Напиши, як краще діяти:

— Ще яйця.
— Масло, сир і яйця.
Десяток яєць вистачить?
— Візьми два десятки.

Які слова треба використати:

— Добре, мамо.

39
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• Що вони зробили наступного ранку? • Презентації груп, обговорення (презентувати може одна людина або вся група).
(Запропонували свою допомогу.)
2. Роздайте учасникам картинки із тваринками: жабка, баранчик, котик, песик, свинка (Додаток 4.1). Запропонуйте учням закрити очі і за допомогою характерних звуків цих тварин
об'єднатися у 5 груп.

Запитання для обговорення:
• Які якості, вміння допомагають краще
зрозуміти іншу людину?
• Як впливає на спілкування зайва
сором’язливість?

• Кожна група вивчає інформацію із Роз- Підсумуйте: «Щирість, тактовність, додавальних матеріалів для учнів та готує брозичливість і гарні манери, вміння говорити та слухати сприяють порозумінню
презентацію про:
між людьми».
група 1 — щирість і тактовність;
Підсумкові завдання (закріпити набуті
група 2 — доброзичливість і гарні мазнання)
нери;
1. Зачитайте висновки:
група 3 — уміння говорити;
• Спілкування — це обмін думками, ногрупа 4 — уміння слухати;
винами, враженнями, тобто повідом
група 5 — подолання невпевненості.
леннями.
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• Спілкуватися можна використовуючи
слова та без них (невербально), з використанням міміки, жестів, інтонації
тощо.
• Міміка — виразні рухи м’язів обличчя
людини.
• Жести — виразні рухи частин тіла (рук,
ніг, голови).
• Для порозуміння необхідними є: щирість і тактовність; доброзичливість і
гарні манери; вміння говорити та слухати, розуміти невербальні сигнали.

2) доброзичливість і гарні манери;
3) уміння говорити;
4) уміння слухати.
Наголосіть, що частинки «сором’язли
вість» нема, бо вона перешкоджає спілкуванню.
3. Учні по черзі продовжують фразу: «На
цьому занятті я… (дізнався про те, усвідомила, що…)»
4. Домашнє завдання (діти виконують за
бажанням).

• Зайва сором’язливість перешкоджає • Запропонуйте учням виконати Завдання 2, 3 у Роздавальних матеріалах.
спілкуванню, але за потреби можна набути впевненості у різних ситуаціях.
Завдання 2

2. Вправа «Корабель порозуміння» (повторити елементи спілкування, що
сприяють порозумінню)

Слова, які можна використати для:
1) вітання і прощання з дорослими, вчителями

Мої навички спілкування
Ситуації

Як я почуваюся
упевнено

2) вітання і прощання з друзями

3) прохання про послугу, по допомогу

Слово вчителя: «Уявимо спілкування
у вигляді кораблика, кожна частина якого
буде заповнена певним правилом».
• Розріжте на 4 частини кораблик (Додаток 4.2).

Завдання 3
За допомогою цього тесту визнач, в яких ситуаціях почуваєшся впевнено, а в яких — ні. Обери одну з таких ситуацій та повправляйся впевнено
поводитися у ній за допомогою порад на попередній сторінці.

невпевнено

1. Зателефонувати у
довідкову службу, щоб
дізнатися номер телефону чи іншу інформацію.
2. Попросити вчителя
пояснити те, що
незрозуміло.
3. Познайомитися з
людиною.

4) подяки

4. Привітатися і
поговорити зі знайомими
своїх батьків.
5. Купити щось у
магазині.

5) вибачення

6. Розпитати продавця
про товар.
7. Запитати дорогу.

38
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• Викладіть на дошці заготовки (час- 5. Подаруйте одне одному усмішки та
поаплодуйте за чудову роботу.
тинки кораблика «Спілкування»):
1) щирість і тактовність;
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Додаток 4.1.
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Додаток 4.2
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