
Педагогічний тренінг
Я крокую до майстерності

 
Мета:  активізувати  творчий  потенціал  кожного  педагога;  вчити  діяти  та

спілкуватися,  стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень; корекція
хибних  очікувань  і  типових  ілюзій  щодо  роботи;  підвищення  самооцінки  та
впевненості  у  собі  та  у  своїх  знаннях,  адже  часто  педагоги  сумніваються  у  своїх
можливостях; добір оптимальної стратегії професійної діяльності.

Завдання: допомогти педагогу  знайти вихід із  будь –  якої  ситуації,  яка  може
скластися,  створити  і  підкріпити  імідж  успішного  спеціаліста;  розвивати  вміння
короткої  самопрезентації;  сприяти  формуванню  позитивної  самооцінки  й
усвідомленню унікальності особистості кожної людини.

Девіз: Розуміти один одного, поважати, прощати, любити.
 

Хід заняття.
Незалежно  від  того,  де  перебуває  вчитель,  атмосфера  навколо  нього  –  це

відбиток його індивідуальності. 
 За допомогою цього тренінгу для вчителів були створені умови, в яких вони

максимально зможуть  наблизитися  до педагогічної  майстерності.  В  цьому тренінгу
використані, в основному рольові вправи та ігри, за допомогою яких педагоги зможуть
програти ті проблеми і ситуації, які виникнуть перед ними під час роботи.

Вступ. Активізація уваги учасників
Сповідь учителя
Я щоранку заходжу у клас,
На дитячих обличчях – усміх.
Чого варта я, діти, без вас?
Ви – натхнення моє, мій успіх!
 
За плечима – минулі роки,
Але й досвід прийшов із літами.
Що я варта без вас, малюки?
Я безмежно люблю вас, я з вами!
 
Щоб любові вогонь не згас,
Щоб віддать дітям серце і душу,
Я щоранку заходжу у клас:
Я – учитель, я вчити мушу!
Всі ми вчителі і прийшли до школи за покликанням серця, щоб віддати свою

любов дітям.



             Повідомлення теми, мети, завдань тренінгу.
   Для  нашої  роботи  потрібно  визначити  мету  нашого  заняття,  тобто  чітко

окреслити очікуваний результат.
Одну  людину  попросили  піднятою вгору  рукою дотягтися  до  мітки  на  стіні,

вище якої вона не в змозі дістати. Зробили позначку й поставили нове завдання: їй
запропонували дістати паличку, розміщену дещо вище від поставленої мітки. Через
деякий  час  людина  зробила  і  це.  Потім  мету  було  ще  змінено:  цього  разу  було
поставлено завдання повісити паличкою капелюха ще вище, але й з цим завданням
людина впоралася.

 Ця проста фізична вправа наочно демонструє ефект поставленої мети. Отже,
мета нашого заняття: сформувати впевненість у правильному виборі професії, вчитися
діяти та  спілкуватися в колективі,  підвищувати свій професійний рівень,  знаходити
вихід із будь-якої ситуації, активізувати творчий потенціал вчителя.

 1.Вправа «Знайомство»
Перш ніж розпочати нашу роботу, я хотіла б пригостити вас цукерками, візьміть,

будь-ласка,  не  менше 2-х,  але  не  більше 10 цукерок.  А зараз,  на  кожну цукерочку
розкажіть дещо про себе.

2. Вправа «Числа, які правлять світом»
Номер  будинку  і  квартири,  номер  телефону  і  авто,  номер  паспорта  і  дата

народження. Скільки чисел у нашомужитті! Нумерологія - містика чисел - переконує,
що ці цифри даються долею не випадково.

У  кожного  є  своє  число,  дане  йому  при  народженні.  Запишіть  свою  дату
народження. Наприклад, 25.07.1976. знайдіть суму всіх цифр. Додаємо доти, поки не
буде число з однією цифрою. А тепер послухайте, що значить ваше число.

1- у багатьох релігіях світу це - символ божественної сили. Його носії-яскраво
виражені лідери. Вони цілеспрямовані і прагнуть до влади. Для досягнення мети такі
люди розраховують тільки на себе і не сприймають натиску з боку. Вони впевненні в
унікальності і часто досягають успіху.

2-  цим  людям  притаманні  романтизм  і  фантазія.  Вони  мають  філософські
нахили,  вміють  добре  пристосовуватися  до  різних  обставин.  Легко  поступаються  в
дрібницях, але від головної мети не відступають, тому дуже часто успішні в бізнесі.
Двоїстість особистості робить їх непостійними. Але «двієчники» - ласкаві і не люблять
лишатися на самоті.

3- саме своєю триєдністю сильна «Свята Трійця». Трійка - символ динамічності
особистості. Люди з числом «З» - артистичні, мають нахили до творчості. Вони щедрі.
Але повсякденності вони не переносять, потребують різноманітності.

4- люди з цією цифрою надійні. Вони друзів не зраджують. Понад усе в житті
цінять надійність, стабільність. У почуттях і вчинках вони, як правило, простодушні,
через це вибирати для спілкування «трієчників» їм не рекомендують - «четвірочник»
швидко засумує. Але для тих, хто шукає партнера серйозного і надовго - то це те, що
вам треба.



5-  у п'ятірці криється сильна,  але  суперечлива енергетика.  Якщо п'ятиконечна
зірка  дивиться  вершиною  вгору  –  це  енергія  позитивна,  якщо  вершиною  вниз  -
навпаки.  Кожний  носій  «5»  робить  для  себе  цей  вибір.  Ці  люди  люблять  волю  і
експерименти, прекрасні працівники.

6  -  шестиконечна  зірка  в  давнину  вважалась  символом гармонії.  Пізніше до
шістки почали ставитися як до символу переходу, незавершеності. Люди з символом
«6» вміють узагальнювати, підкорювати собі інших. Мета їхнього життя - постійність.
Їхня  вимогливість  до  інших  -  підвищена.  Вони  розумні,  але  їх  легко  вивести  з
рівноваги.

7  -  це -  щаслива цифра.  Людям з цифрою «7» притаманно більше удачі  ніж
іншим. Вони «везучі». Якщо у вашому житті це не так, то ви відійшли від цього шляху.
Намагайтесь зрозуміти, що ви зробили не так. Люди з цією цифрою - потайні, мають
сильний незалежний характер і сильні до нестандартних вчинків. Але в душі емоційні,
тому з ними не доведеться сумувати.

8  -  символ  влади.  Покладена  на  бік  вісімка  стає  символом  безпомічності.
Носії цифри«8» мають сильну волю.Такі люди рішучі і завжди йдуть до кінця. Вони
завжди вірні в усьому.

9  - символ космосу. Такі люди вкрай сентиментальні, їх легко образити, вони
вміють  переживати  біль.  Носії  «9»  -  ідеальні  виконавці  будь-яких  робіт,  готові
працювати цілу добу без відпочинку. Таким людям потрібна похвала, ласка, підтримка.

3.  Квітка. Кому з нас невідомий вираз «Діти – це квіти нашого життя»? І ми, 
вчителі, маємо бути схожими на садівника, який з усією майстерністю плекає свій 
квітник. То що ж вчителі повинні вкласти у дитину, щоб вона, як та дбайливо 
вирощена квітка милувала око інших людей? Давайте оберемо з наявних варіантів 
необхідні на вашу думку та сформуємо свою квіточку.

4. Мозковий штурм «Урок»
На аркуші А – 1 вертикально записуємо слово «урок».
Шляхом вільного висловлювання запишіть слова, які асоціюються з уроком, що 

починаються з літер «у», «р», «о», «к». Це можуть бути іменники, прикметники, 
дієслова.

Як бачимо у кожного різні відчуття щодо однієї й тієї самої речі.
5. Вправа «Конверт проблем»
Яким би талановитим та досвідченим не був педагог, все одно іноді з’являються

якісь проблеми під час проведення уроку чи думки, які роблять нас невпевненими,
адже час  змінюється і діти разом із ним.

Сформулюйте  на  аркуші  найбільші  проблеми  чи  страх  у  роботі  з  дітьми  і
покладіть до конверта. Потім ми зачитаємо їх та обговоримо. Дайте поради, як краще
вирішити це питання. Вони повинні бути конкретними і дієвими.

6. Вправа «Педагогічна майстерність»
Розв’язання педагогічних ситуацій:
 



Педагогічна ситуація №1
   Ви почали вести урок, всі учні заспокоїлись, настала тиша, і  раптом в класі

хтось голосно засміявся. Ви здивовано подивились на того учня. Він, дивлячись вам
прямо у вічі, заявив: „Мені завжди смішно дивитись на вас і хочеться сміятись, коли ви
починаєте заняття”. Як ви відреагуєте на це? Виберіть і поясніть правильний варіант із
запропонованих нижче

1. „Ось тобі й на”.
2. „А що тобі смішне?”
3. „Ну й ради Бога”.
4. „Ти що, дурний”.
5. „Люблю веселих людей”.
6. „Я радий(а), що створюю у тебе веселий настрій”.
7.  Запропонуйте свій варіант.

Педагогічна ситуація №2
На початку заняття або вже після того,  як  ви провели декілька занять,  учень

робить заяву: „Я не думаю, що ви як педагог зможете нас чогось навчити”.
         Ваша реакція:

1. „Твоя справа – вчитися, а не вчити вчителя”.
2. „Таких, як ти, я, звичайно, нічому не зможу навчити”.
3. „Може тобі краще перейти у інший клас або вчитися у іншого вчителя?”
4. „Ти просто не хочеш учитися”.
5. „Мені цікаво знати, чому ти так думаєш ? ”

 
Педагогічна ситуація №3 «Хто зайвий?»

Один із учнів постійно порушує дисципліну. Нарешті ви, втративши терпіння,
просите його заспокоїтись і сісти за останню парту.

«А ви не маєте права мені наказувати.» Ваші дії:
1. Ви наполягаєте на своєму.
2. Погрожуєте, що інакше ви залишите клас.
3. Нагадуєте учневі, що в нього є не лише права, а й обов’язки.
4. Запропонуйте свій варіант.

7. Вправа «Релаксація» 
Ми часто пишемо у конспекті уроку словосполучення «розвиток уяви», тож 

давайте і ми розвинемо уяву, виконавши наступну вправу. Перед вами тарілка з 
предметами, які можна зустріти у жіночій сумочці. З цих предметів вам необхідно 
створити картину та пояснити її зміст. Можливо, хтось уявить себе на березі моря, а 
хтось побачить себе у класі з дітьми, тож фантазуйте.

8. Вправа «Серцеведення»
А зараз поговоримо про те, без чого вся наша праця була б даремною, без чого ми

ніколи не досягнемо успіхів у спілкуванні з дітьми.



—  Як ви гадаєте, про що йтиме мова?
Думки вголос.

Демонструється епіграф: «Той  шлях,  який  веде  до серця  людини,  є
найкоротшим».

Чи  можемо  говорити  про  любов,  якщо  їй немає  де  перебувати?  І  де  «житиме»
терпіння, якщо його помешкання зачинене? Щоб не розгубити ці та інші чесноти Душі,
потрібно створити для них сад, який називається Серцем!

Одного  разу  вирішив  янгол  віддати  своє  янголятко до  школи.  Взяв  він  його,  і
полетіли вони до величезної будівлі. «Треба вибрати вчителя від Серця і з янгольським
терпінням,  адже  янголятко  моє  ще  зовсім  не  янгол,  воно — невгамовний  пустун  з
непокірним характером...».

У класній кімнаті вчителька сиділа перед учнями, заклавши ногу на ногу, милувалася
своїми нігтями. На кожному з них було намальоване маленьке сердечко.  У той же час
пильно  слідкувала  за  учнями,  які виконували  контрольну  роботу,  і  павиним  криком
припиняла будь-яку спробу списування.

«Ханжа... Не від Серця вона...».
У  наступному  класі  учень  записував  на  дошці  речення,  яке  диктував  учитель:

«Найголовнішого  очима не  побачиш,  пильне  тільки  Серце».  Учень  помилився і
написав«Сердце».

—  Скільки разів тобі пояснювати!.. Дай щоденник... Двійка!
«Неук... Не від Серця він...».

Заглянув янгол до наступного класу — там учитель проводив урок математики.   
—  Порахуйте, скільки разів постукає Серце протягом доби, якщо за одну хвилину

воно стукає 56 разів.
Один учень, не вираховуючи, зразу вигукнув:
—80 640 разів... А за тиждень — 564 480 разів.
Діти ахнули. А вчитель грубо перебив учня:
—  Як ти смієш викрикувати з місця, та ще й без мого дозволу!
«Грубіян... Не від Серця він».
Янгол сумно подумав, залишаючи будівлю школи: «Усі згадують про Серце, але

жити Серцем не хочуть...».( Роздуми вчителів)
Отже, шляхом до Серця учня є чисте Серце вчителя! І нехай кожен педагог 

скаже:
Я — Вчитель.
Я — Любов і Відданість, Віра і Терпіння.
Я — Захисток Дитинства і Колиска Людства.
—  Шановні колеги, я гадаю, що поради Мудреця ви будете втілювати у своїй

професійній  діяльності,  а  наш  сьогоднішній  тренінг  додав  різноманітності
сьогоднішньому дню.

   Дякую за увагу !


