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 9. Тренінг 3

Самооцінка характеру
Мета
Мотивувати учнів до самовдосконалення, розвивати навички само
оцінки, постановки і досягнення мети.
Очікувані результати
Наприкінці заняття учні:
наводять приклади загальнолюдських цінностей;
аналізують вигоди, які можна отримати від удосконалення характеру;
демонструють уміння ставити перед собою мету і досягати її.
Обладнання і матеріали
Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери, папір формату А 4.
Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор (бажано).
Що підготувати заздалегідь
Роздрукувати Роздавальні матеріали для учнів.
Перевірити презентацію до теми.
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Орієнтовний план уроку
Стартові завдання

15 хв

Руханка «Сонце світить для тих, хто...»

2 хв

Практична робота «Оцінюємо свій характер»

23 хв

Підсумкові завдання

5 хв
Усього тривалість

45 хв

Рекомендації щодо проведення уроку
Відкритий мікрофон
Якщо у класі понад 20 учнів або не вистачає часу, виконайте вправу в парах.
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Стартові завдання (повторити попе Підсумуйте: «Коли люди у своєму житті
керуються такими цінностями і формуредній матеріал і перейти до нового)
ють відповідні риси характеру, то зазви1. Зворотний зв’язок. Запитайте учнів:
чай досягають високої якості життя».
«Про що ми говорили на минулому
уроці»? Вислухайте відповіді охочих і Руханка «Сонце світить для тих, хто…»
підсумуйте їх.
• Запросіть учнів сісти в коло.
2. Оголосіть тему уроку: «Сьогодні ви дізнаєтеся про загальнолюдські цінності
та оціните ваші особистісні якості».

Слово вчителя: «Сонце світить для тих,
хто вважає себе життєрадісним». Усі, хто
вважає себе життєрадісним(-ою), міня3. Інформаційне повідомлення «Вищі цін- ються місцями.
ності». За допомогою інформації у Роз- • «Сонце світить для тих, хто вважає
давальних матеріалах для учнів розкасебе щедрим(-ою)».
жіть про вищі цінності. Запропонуйте
• «Сонце світить для тих, хто вважає себе
учням по черзі зачитати 13 цінностей,
впевненим(-ою) (асертивним(-ою))».
які найбільше впливають на життя.
• «Сонце світить для тих, хто вважає
себе комунікабельним(-ою)».
• «Сонце світить для тих, хто вважає
себе стриманим(-ою)».
• «Сонце світить для тих, хто поважає
себе».
• «Сонце світить для тих, хто вважає
себе соціальним(-ою)».
Вищі цінності

Упродовж своєї історії людство виробило моральні цінності вищого порядку.
Їх ще називають загальнолюдськими, універсальними або справжніми цінностями.
Досвід багатьох поколінь і сучасні наукові дослідження переконливо доводять, що
коли люди у своєму житті керуються такими цінностями і формують відповідні
риси характеру, то зазвичай досягають високої якості життя.
Що таке справжні цінності і як вони
впливають на якість життя, досліджував
Даррел Франкен — учений зі США. Він
поставив за мету:
• з’ясувати, які моральні цінності є найважливішими для здоров’я і життєвого успіху;

• встановити, чи існує зв’язок між ними
і показниками якості життя.
Дослідження тривало 10 років. Опитування проводили 9 професорів провідних університетів США. У ньому взяли участь 1800 осіб із чотирьох країн світу. До загального переліку було внесено
342 моральні цінності, якість життя оцінювалася за 300 параметрами.
У результаті статистичної обробки
анкет було визначено 13 цінностей, які
найбільше впливають на якість життя.
З’ясувалося, що універсальні цінності
1—9 повністю збігаються з тими, які проповідують світові релігії.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Любов, дружба (соціальність замість ізольованості).
Оптимізм (життєрадісність замість зневіри).
Миролюбність (співпраця замість конфліктності).
Толерантність (повага замість нетерпимості).
Чуйність (емпатія замість байдужості).
Довіра (відчуття безпеки замість підозрілості).
Душевна щедрість (альтруїзм замість егоїзму).
Гідність (асертивність замість агресивності й пасивності).
9. Самоконтроль (володіння собою замість імпульсивності).
10. Самоповага (впевненість замість почуття мізерності).
11. Спілкування (комунікативність замість сором’язливості).
12. Впливовість (лідерство замість підпорядкування).
13. Автономність (незалежність замість залежності).
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Підсумуйте: «За допомогою цієї руханки ви оцінили деякі риси свого характеру.
Наступна вправа дасть змогу вам точніше оцінити їх за допомогою спеціально
розроблених анкет».

4. Вправа на знайомство «Острів» (усвіПрактична робота «Оцінюємо свій хадомлення цінностей).
рактер» (оцінювання особистісних якос• Роздайте парам учнів (або трійкам учнів,
тей, що відповідають загальнолюдсь
залежно від кількості присутніх на за- ким цінностям)
нятті) по одному аркушу формату А4,
на яких написана одна із 13 цінностей, 1. Запропонуйте учням виконати Завдання 1 у Роздавальних матеріалах для
і запропонуйте зобразити її за допомоучнів.
гою малюнка або символів. Відтак попросіть учнів ходити до дошки, називати своє ім’я, прикріпити аркуш на дошці за допомогою цінників чи скотчу і розповісти, що вони зобразили на малюнку.
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Оцінювання рівня душевної щедрості

Завдання 1
На наступних сторінках наведено анкети для оцінювання твоїх особистісних якостей, пов’язаних із загальнолюдськими цінностями:
•
•
•
•
•
•
•

душевна щедрість;
соціальність;
оптимізм;
асертивність;
самоконтроль;
самоповага;
комунікабельність.

Дай відповіді на запитання анкети і визнач свої результати за
допомогою ключів.
Наприклад, якщо за анкетою «Оцінювання рівня душевної щедрості»
ти отримав 35 балів, рівень твоєї душевної щедрості — 55 %. Це означає,
що у 45 % опитаних рівень душевної щедрості вищий за твій.

Прочитайте наведені твердження. Оберіть відповідь, яка вам найбільше підходить.
Запишіть номер цієї відповіді у заданому проміжку. Підрахуйте результат.
0 – ніколи; 1 – дуже рідко; 2 – іноді; 3 – час від часу; 4 – часто; 5 – майже завжди.
1. ___ Я щедра людина.
2. ___ Щось роблю не лише для членів моєї родини, а й для інших людей.
3. ___ Безкорисливо допомагаю друзям і сусідам.
4. ___ Дбаю, щоб спочатку задовольнити потреби інших, а відтак власні.
5. ___ Роблю внесок у добрі справи.
6. ___ Купую для своїх друзів листівки або сувеніри.
7. ___ Мої рідні та друзі вважають мене щедрою людиною.
8. ___ Роблю більший внесок у добрі справи, ніж мої однолітки.
9. ___ Приділяю достатньо уваги і часу тим, кого люблю.
10. ___ Вдома і в школі я енергійніший(-а) за інших.
___ Всього балів
Ключ до анкети
К-сть
балів

Відносний
рівень до
100 людей

К-сть
балів

1

11

2

12

3

13

4
5

1%

Відносний
рівень до
100 людей

1%

К-сть
балів

Відносний
рівень до
100 людей

К-сть
балів

Відносний
рівень до
100 людей

К-сть
балів

Відносний
рівень до
100 людей

21

6%

31

35 %

41

83 %

22

7%

32

40 %

42

87 %

8%

33

45 %

43

90 %

14

24

9%

34

50 %

44

92 %

15

25

10 %

35

55 %

45

94 %

26

13 %

36

60 %

46

96 %

27

17 %

37

65 %

47

97 %

28

20 %

38

70 %

48

98 %

29
30

25 %
30 %

39
40

75 %
80 %

49
50

99 %

6

16

7

17

8

18

9
10

19
20

2%
3%
4%
5%

23

Вигоди від підвищення рівня душевної щедрості
Якщо результат знаходиться у верхній третині (66—99 %), то порівняно з результатами
у нижній третині (1—33 %) вигоди такі:
• стрес на роботі (у школі) знижується на 8,6 %;
• у майбутньому стрес, пов’язаний із фінансовими негараздами, знижується на 21,8 %;
• кількість днів перебування на лікарняному зменшується на 40 %;
• академічна успішність (оцінки) підвищується на 5,3 %;
• зловживання алкоголем (алкогольний стрес) зменшується на 36,8 %;
• зловживання тютюнопалінням (стрес курця) зменшується на 6,8 %;
• ризик розлучень (у майбутньому) зменшується на 35 %;
• впливовість (авторитет) зростає на 44 %.
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За допомогою анкет оцініть рівень:
— душевної щедрості;
— соціальності;
— оптимізму;
— асертивності;
— самоконтролю;
— самоповаги;
— комунікабельності.
• Рівень душевної щедрості визначте у
класі всі разом.
• Далі об’єднайте учнів у п’ять груп, розрахувавши їх за назвами пальців (великий, вказівний, середній, безіменний, мізинець). Усі члени однієї групи аналізують одну й ту саму особистісну рису,
яку запропонує вчитель.
• Запропонуйте учням виконати Завдання 2 (частково) у Роздавальних
матеріалах для учнів.
• Поясніть, що, відклавши свої результати якостей на осях номограми, вони дізнаються актуальний рівень свого розвитку та які в них є резерви для самовдосконалення.
• Запропонуйте групам по черзі зачитати вигоди від підвищення рівня тієї
риси характеру, яку вони оцінювали.

Запитання для обговорення:
• Які труднощі виникли під час виконання цього завдання?
Підсумуйте: «Кожен має потенціал для
самовдосконалення».
Підсумкові завдання (закріпити отримані та набуті знання)
1. Зачитайте висновки:
• Моральні цінності вищого порядку називають загальнолюдськими, або універсальними.
• Люди, які сповідують загальнолюдсь
кі цінності, мають вищу якість життя
за багатьма показниками: краще, ніж
у середньому, здоров’я, менш стресове
життя, більшу впевненість у собі, стабільніше подружнє життя, більшу за
середню впливовість, вищий рівень фінансового добробуту, відчуття самоповаги і сенсу життя.
• Ви можете отримати чимало додаткових переваг, якщо систематично і послідовно працюватимете над собою.
2. Домашнє завдання (діти виконують за
бажанням)
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• Запропонуйте учням виконати проект
самовдосконалення Завдання 3 у Роздавальних матеріалах для учнів (обрати мету і спланувати проект самовдосконалення).

Завдання 3

Завдання 4

Започаткуй новий проект самовдосконалення. Для цього:
1. Проаналізуй додаткові вигоди від самовиховання характеру (див. анкети).
2. Вибери одну рису характеру, яку хочеш вдосконалити, і постав це
собі за мету.
3. Поміркуй, які вчинки допоможуть тобі у цьому. Наприклад, якщо хочеш підвищити рівень душевної щедрості, намагайся частіше усміхатися, не скупися на похвалу, запрошуй гостей, залучай друзів до своїх
справ, приділяй більше уваги родині, допомагай сусідам тощо.

1. Вибери мету, напиши план її досягнення і виконуй його, щодня оцінюючи результати.
2. Відзначай свій прогрес. Коли відчуєш, що досягнув бажаного результату, визнач для себе наступну мету і т. д.

Моя мета:

Дата
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Результат

+

• Почати виконувати Завдання 4 у Роздавальних матеріалах для учнів. Завдання: принести свій «портрет характеру» на наступне заняття.
3. Завершальна вправа «Відкритий мікрофон». Попросіть учнів по черзі назвати одну рису характеру, яку вони
хочуть удосконалити.

Етап

215

216

–

