Життя під час карантину (як жити в гармонії з собою і цілим світом)

Турбота про себе – це життєва необхідність. Якщо ви хочете допомагати іншим,
то спочатку допоможіть собі. Фундамент профілактики емоційного і професійного
вигорання – це вміння справлятися зі своїми емоціями (хімічними реакціями, що
відбуваються в тілі).
Наші традиційні сподівання, що все швидко минеться і ми повернемось до звичних умов
роботи , поки не спрацьовують. Тому приходиться якось переорієнтовуватись, змінювати
форми роботи і, навіть, мислення, а часу на адаптацію, на жаль, немає. Чи не намагалися
ви все робити за ідеальним сценарієм: все опанувати, встигнути виконати, не нервуватися,
не зриватись і жити в ритмі 24/7?
Адже школа - це така субстанція, яка не може тебе повністю відпустити.
Вчитель є контейнером для 30 чи більше емоційних станів та історій. Йому потрібно
зрозуміти кожного, відчути потребу та побачити, що відбувається з дитиною.
Забуваючи про свої потреби та інтереси, вчителю гарантовано відчуття фізичного та
емоційного виснаження. А дітям так необхідні ресурсні дорослі.
Як карантин впливає на кожного з нас?
- самоізоляція
- перехід до дистанційної форми роботи
- віртуальне життя
- переважання емоційного спектру: тривога, хвилювання, страх, сум, печаль,
апатія
- постійне перебування в колі родини (включення у 2 режими: дім, робота)
- малорухливий спосіб життя
- велика кількість інформації
Що нам реально заважає?
1. Постійне відчуття тривоги (бажання бути в курсі всіх новин).
2. Сенсорна і рухова депривація (обмеження рухової і соціальної активності, відчуття
«життя в капсулі»).
3. Незвичність ситуації, в якій ми раніше ніколи не перебували.
4. Неможливість сконцентруватися на роботі, через постійно виникаючі
«домашні справи», необхідність організації власних домочадців та побуту.
5. Незвичні форми комунікації, необхідність одночасно навчатися і навчати…
6. Відсутність адекватного зворотнього зв’язку
7. Необхідність бути психологом рідним, учням, колегам, коли самим не вистачає на
це власних ресурсів.
8. Критика та звинувачення за найменші огріхи дуже демотивують
Тому через невиправдані сподівання поступово відбувається «притуплення емоцій»,
відсторонення «вас багато, а я одна», халтурне ставлення до професії (економія життєвих
сил) або протилежна реакція – це надмірне включення в роботу, коли ми надто вникаємо

в робочі моменти, коли не можемо не брати слухавки навіть у вихідні; розмите
сприйняття себе через призму професії «тут я на роботі», а «тут - ні»: коли лікар завжди
всіх лікує, психолог –консультує, вчитель навчає навіть не на роботі. І ми забуваємо, як
важливо повертатись до ситуації, де «Я - просто Я» Так ми пришвидшуємо професійне
вигорання, коли робота перестає бути просто роботою,
а стає чимось, що тебе пригнічує або чимось, що поглинає твоє життя. Професійне
вигоряння виникає в результаті накопичення внутрішніх негативних емоцій без
відповідної "розрядки", або "звільнення" від них. Воно веде до виснаження емоційноенергетичних і особистісних ресурсів людини. Основа "психологічного лікування" –
допомогти людині "ожити" і "заново зібрати себе".
У кожного вчителя є своя суперсила. Кожен вчитель - супермен або 4 стадії емоційного
вигорання
1. «Супермен набирає обов’язків»
Багато ідей та планів, достатньо сил та енергії, відчуття себе «суперменом», все ніби
«горить в руках», можемо працювати 7 днів на тиждень по 24 год. Період
недовготривалий і людина несподівано зауважує: начебто все поки нормально, але...
сумно і порожньо на душі;
2. «Супермен втомився, проте терпить»
Реальне життя не ідеальне, воно вносить свої корективи , приходиться долати певні
труднощі та й часу на все не вистачає, накопичується втома, включається режим втоми і
наснаги, цьому сприяє об’єднання кількох напрямків взаємодії (власний саморозвиток,
навчання та дистанційна комунікація з учасниками навчально –виховного процесу, де
вчитель, той хто знижує емоційну напругу, заспокоює, вселяє віру і у батьків, і у дітей, а
крім того не перестає навчати), нервове виснаження. Всі ми живі люди і не застраховані
від спалахів роздратування;
3. «У супермена більше немає сил»
Як наслідок, відчуття тяжкості в тілі, вибір простих алгоритмів роботи, «форс –мажори» губляться флешки, стирається інформація. Переважають думки: «Все погано», «Я нічого
не встигаю», «Весь світ проти мене», пригнічує постійне відчуття провини,
притупляються уявлення про цінності життя, людина стає небезпечно байдужою до
всього;
4. «Супермен стає злодієм»
Немає ресурсу, з’являється злість на колег, учнів, батьків. Панують думки: «Мені погано»,
«Я не можу більше це виносити»…, не контактує з іншими, проблеми проектуються зовні
на інших людей.
Як уникнути зустрічі з синдромом професійного вигорання?
1. Будьте уважні до себе: це допоможе вам вчасно помітити перші симптоми втоми.
2. Любіть себе або принаймні намагайтеся собі подобатися.

3. Обирайте справу по собі: згідно своїм вподобанням і можливостям. Це
дозволить вам знайти себе, повірити у свої сили.
4. Перестаньте шукати в роботі щастя чи порятунок. Вона - не притулок, а діяльність, яка
гарна сама по собі.
5. Перестаньте жити за інших їх життям. Живіть, будь ласка, своїм. Не замість людей, а
разом з ними.
6. Знаходьте час для себе, ви маєте право і на приватне життя.
7. Вчіться тверезо осмислювати події кожного дня. Можна зробити традицією
вечірній перегляд подій.

Кроки організації особистого простору на карантині:

Чіткий розподіл (визначте місце, де ви працюєте і відокремте його від зони
відпочинку).
- «Вихід на роботу» (переодягатися, причепуритися, дотримуватись звичних
процедур, якими користувалися не в період карантину).
- Складіть собі свій особистий розклад, який повністю вас влаштує і
дотримуватись його вам буде приємно та зручно.
- Домовтеся з рідними про дотримання робочих моментів, але не панікуйте,
коли хтось з рідних ненароком втрутився у ваш робочий час. Скрізь такі
самі люди і ті ж обставини.
- У розкладі обов’язково повинен бути час, який кожен проводить наодинці.
Це дуже важливо.
Все ж таки карантин - певна структура життєдіяльності. А це краще ніж невизначеність і
ми маємо прийняти цей досвід.
-

Правила спілкування з емоціями:
- Відчувати різні емоції -це нормально;
- Немає поганих емоцій;
- Ми не можемо не відчувати того, що відчувається;
- Емоціям потрібен вихід і проживання через тіло
- Вихід для емоцій має бути екологічним
- Емоції приходять із середини. Вони інколи не пов’язані із людьми, які
є поруч
Алгоритм дій (як справлятись з емоціями: вчіться самі та навчайте інших):
1. Назвіть емоцію, скажіть собі, що відчувати емоцію - це нормально.
2. Намагайтеся знизити емоційний градус. Спробуйте виразити емоцію різними
способами:
- подихайте (видихайте емоцію);
- намалюйте її
- перебирайте пальцями, обертайте предмет в руці…
Знайдіть свій інструмент для переживання емоції. Інструменти завжди поруч з нами.
Перший — це дихання. Якщо градус емоції зависокий — почніть її видихати.
Другий інструмент — це рух! Рухайтеся, перебирайте дрібні предмети в руках,
сідайте чи вставайте або ж вийдіть подихати в коридор. Третій інструмент — це
звук. Співайте разом з учнями.
3. Вкажіть імовірну причину і якщо знати причину, можна «вкючити голову», а
значить знайти виходи
4. Зробіть щось приємне, що може «зігріти» Вас, підтримати, дати почуття радості.









Вправа на розуміння «Куди рухатися далі» (дайте відповіді на запитання)


Що я зараз відчуваю, думаю, роблю?

Чи подобається мені те, що я відчуваю, думаю, роблю?

Чи не порушую я кордони інших в цей момент?



Як ресурсно насититись або які ваші ресурси (знайдіть те, що цікавить власне вас):
Тілесні – фізичні вправи, відчуття (танці…)
Аудіальні, нюхові, смакові
Взаємини (родинні, стосунки з колегами)

Інтелектуальні - отримання нових знань
Інтуїтивні (медіації, духовні практики, молитви)

Вправа «Колесо професійного балансу»

На колі кожен з 8 сегментів (див. додаток1) представлятиме одну з сфер вашого
професійного життя (мікроклімат в колективі (ваша взаємодія з колегами), робоче
навантаження, робоче місце, відпочинок, дохід, професійний саморозвиток,
ресурсний стан, стресостійкість).
Робоче місце вчителя — не щось фантастичне та ілюзорне, а свій острівець безпеки та
комфорту. Власне місце вчителя, яке є тільки його, з тими речами, на які хочеться
дивитися та де можна порадіти й відновитися. Облаштовуйте власне робоче місце.
Привчайте до цього учнів. Вчіть про особисті кордони та їх порушення.
Стресостійкість та вчителі.
Чи вчать вчителів давати раду стресовим ситуаціям? А вони вчать учнів справлятися з
власним стресом? Важливість цих знань полягає в тому, що це наше життя, і ми маємо
вчитися, як справлятися з труднощами у своєму житті, як протистояти, як жити та
радіти життю.
Мікроклімат у колективі не завжди сприятливий та приязний. Тому ніхто не
застрахований від конфліктів. У кожного з вчителів є власна думка, власне світобачення і
сприймання ситуації тут і зараз. А стосунки в колективі потрібно будувати.
Ресурси — це запас сил, енергії, можливості. Є різні види ресурсів: тілесні, аудіальні,
візуальні, смакові та інші. Для когось ресурс — це спорт, танці, а для когось — смачні
цукерки та кава, для когось — відпочинок наодинці. Знайте про свої ресурси,
поповнюйте їх щодня, приділяйте увагу своєму тілу та собі.
Звернемось до додатку 1. Перед вами коло, яке має 8 секторів.
Крапка в центрі - це точка відліку, нуль, початок. Остання поділка 10 - є максимальною.
Прислухайтесь до себе, на якій відмітці ви себе бачите, яким є ступінь вашого
задоволення. Зробіть позначку у кожному з восьми секторів. Будьте відвертими з собою і
пам'ятайте, що перша відповідь, що спала вам на думку, швидше за все і є правильною.
А тепер з’єднайте проставлені вами крапки у кожному секторі.
Якщо коло, яке утворене в результаті об’єднання крапок ідеальне, то у вашій
професійній ниві все збалансовано і ви сміло можете рухатись далі.
Та якщо не все так гармонійно, то треба задуматись, як попрацювати з тим, що на сьогодні
не зовсім влаштовує. Отож, пропоную закінчити речення: «Дивлячись на Колесо мого
професійного життя, я думаю, що мені варто…» Що ви можете додати, щоб зробити
власне життя більш гармонійним та збалансованим? У якому напрямку далі рухатись? Які
сфери потребують більшої уваги і яким чином можна досягти в них результатів?

Що я можу зробити в найближчі дні, щоб досягти цієї мети?
Пам’ятайте, що багато чого можна змінити і починати потрібно власне з себе.
Додаток 1.

Методика “Моє професійне дерево”
Методика Людмили Галіциної, яка називається “Моє професійне дерево”.
Треба взяти аркуш: на одному боці написати “За що я можу сказати “спасибі”
своїй роботі”, а на іншому – “За що моя робота може сказати “спасибі” мені”.
До кожного треба написати щонайменше 20 тверджень. Якщо вийде, то
емоційного вигорання нема.
Перша сторона аркуша показує ставлення людини до роботи, від чого вона отримує
кайф, а друга – наскільки вона може похвалити себе за свою роботу. За що, вона
думає, її цінять та за що вона цінить себе. Це дає емоційний ресурс. Якщо у вас
виходить від 5 до 8 пунктів, а потім – “мені більше нема, про що писати”, це не
просто дзвіночок, це вже набат. Якщо до 15 пунктів “дякую роботі”
і 3, коли робота може сказати “спасибі” вам, то це знак того, що ви себе не
цінуєте в роботі. І тут треба шукати моменти, чому ви важливі для своєї роботи.
Вправа «4-7-8»
Якщо знову відчуватимете вплив стресових чинників, спробуйте зробити дихальні вправи.
(Наприклад, вправу «4-7-8». Видихніть ротом. Із закритим ротом вдихайте носом повітря,
поки не порахуєте до 4. Затримайте дихання, поки не долічите до 7, і на 8-й рахунок знову
видихніть ротом.)
Підготувала практичний психолог Н. Кравчук

Де взяти енергію

як відновити життєві сили?
Зіштовхнувшись із загрозою, яка швидко рухається, люди відчувають
спрагу до інформації. Короновірус – невидимий ворог. А коли не бачиш
ворога, втрачаєш почуття контролю і намагаєшся робити щось, щоб
компенсувати цю втрату і відновити контроль. Коли люди в такому стані,
вони починають сортувати світ на безпечне й небезпечне. Покупка певних
речей – один із способів це зробити. Тому, якщо ви занепокоєні, то
починаєте закуповувати товари, які потенційно можуть убезпечити вас від
зараження і зробити оточуючі вас місця якомога чистішими.
Одна з причин панічних закупок відбувається через те, що люди
спостерігають по фото і відео , як інші вигрібають усе і полиці
спустошуються. Це такий метафоричний підхід. Цим вони намагаються
себе заспокоїти, що "я перебуваю в безпеці". Вони прагнуть виконати
примітивні дії, які хоча б ненадовго знімуть тривожність.
Відчуття, що світ став страшним і нестабільним, може також загострити
людські упередження і викликати негативне ставлення до інших людей чи
місць. Якщо відчуваєте напади паніки, у вас підвищується тиск і ви не
можете контролювати свої емоції (найчастіше – страх або гнів), потрібно
займатися профілактикою тривожності, раціоналізувати свої думки і
привести свої емоції і відчуття у тілі в порядок. У такі моменти дуже
важливо зосередитися на своїх побутових важливих справах, фізично чимось
себе зайняти. Тривожність, стрес і почуття гніву - це емоції, які у нас
найлегше трансформуються і йдуть саме через фізичні дії. Будь-які активні
фізичні дії знижують рівень стресу, гніву та агресії. Коли мозок
перемикається на інші завдання - ви не фокусуєтесь на стресовій інформації,
вона стає для вас не такою значимою. І ви справді розумієте, що вірус або
хвороба - це лише одна з частин повсякденного життя і від цього слід
захищатися за допомогою певних способів. Ви вводите ці способи як моделі
поведінки в межах своїх близьких, сім'ї, створюєте своєрідний мікросвіт, до
чого зараз і призводить цей карантин. Всі зараз створюють свій мікросвіт. І
більше до цього не повертаєтесь, і не обговорюєте, а зосереджуєтес на

піклуванні про своїх близьких.
"Криза – це ресурсний стан, головне прибрати присмак катастрофи. Під час
кризи добре вчитись чомусь новому. Вчитися піклуватись про себе. Вчитися
робити емоційну профілактику. Вчитися робити інформаційний детокс.
Вчитися аналізувати отриману інформацію і робити висновки.
Якщо потік новин викликає паніку – це може означати, що у вас
елементарний інформаційний передоз. Тут важливо вимкнути
телевізор/комп'ютер і відповісти собі на питання "Скільки часу я проводжу в
електронних приладах, які показують мені новини? Чи точно це правдиві і
достовірні новини? Що я можу зробити з цією інформацією для себе і своїх
близьких?".
Відійдіть від комп’ютера чи телевізора. Встаньте рівно. Кілька хвилин
виконуйте дихальну вправу: вдихаємо протягом трьох секунд, потім
затримуємо дихання на дві секунди, і повільно видихаємо протягом
чотирьох секунд.
Випийте води. Подихайте знову. Дайте собі відповідь на питання: "Яку
інформацію мною зараз отримано?", "Що зі мною відбувається?", "Що
мені хочеться робити?".
"Зазвичай у відповіді на питання "Що робити?" включається один з імпульсів
виживання: хочеться або бігти, або боротися, руйнуючи все навколо, або
завмерти. Якщо хочеться бігти – закрийте очі, і уявіть, як ви біжите, ніби
лань або будь-яка інша тварина, яка вам подобається. Якщо хочеться
боротися і порвати всіх – візьміть папір (рушник, олівець, щось таке, що не
шкода) і рвіть"
Порахуйте вголос: п'ять предметів, які ви бачите; чотири звуки, які
чуєте; три відчуття у тілі; два запахи, які зараз відчуваєте та один смак. Ця
вправа дає можливість повернутися у реальність, відволіктись від тривожних
фантазій та заспокоїтись.
Підійдіть до вікна і вголос дайте собі відповідь на питання "Що ти бачиш?".
"Якщо ви на роботі і вам незручно перед колегами говорити вголос – значить
ви близькі до реальності. Людині, яка повністю занурилися світ своїх
тривожних фантазій, буде абсолютно фіолетово, хто і що про вас подумає.
Побачити, що відбувається за вікном – люди гуляють, машинки їздять, дощ
падає – допомагає розділити фантазії і реальність"
Усвідомлюйте, що неможна завжди перебувати у гарному настрої. Мають
право на існування різні емоції, в тому числі і злість, і туга, і ревнощі. Та
чим менше ми фокусуємось на емоції, тим швидше вона проходить.
Найважливіше зрозуміти себе – хто ти і чого ти прагнеш від життя, а для
цього потрібно вчитись дослухатись до себе. Кожна людина повинна нести
відповідальність за себе сама.

Ресурсний стан – найкращий психічний стан людини для здійснення
адекватних дій в конкретній ситуації. У цьому стані виробляється велика
кількість специфічних нейромедіаторів, пов'язаних з почуттям благополуччя,
які в свою чергу підвищують стійкість до стресів (окситоцин, серотонін,
дофамін і ендорфіни).
Найпоширеніший підхід до формування ресурсного стану - уявна прогулянка
в ресурсне місце. Це місце з минулого, де людині було по-справжньому
добре, спокійно, де вона відчувала себе впевненою, сповненою сил. Під час
такої уявної прогулянки лімбічна система санкціонує вироблення гормонів,
що підтримують згадуваний позитивний стан на фізіологічному рівні.
Людина відчуває відновлення сил і може ефективніше працювати, приймати
адекватні рішення.
Важливо не ігнорувати фізичні потреби. Для людини нормально хотіти пити
раз на годину (при неінтенсивних фізичних навантаженнях). Тому привчіть
себе до ковтка води раз на годину-півтори. Вода важлива для заповнення сил,
так як саме вона є наповненням наших клітин. Зневоднення викликає
сонливість і прискорює втому. Пийте воду. Також корисно їсти повноцінну
(не швидку) їжу. Запитуйте себе кожні 3-4 години: "Чи хочу я їсти? Що б я
зараз з'їв?". І намагайтеся дати це своєму організму. Якщо ви не голодні - не
їжте. Але важливо ставити це питання до свого тіла саме усвідомлено, з
паузами і з концентрацією на відчуттях тіла.
Запитайте у себе, чи хочете ви зараз говорити з кимось. Чи здатні ви зараз
сприймати нову інформацію і чи здатні ви її аналізувати і сортувати в своїй
свідомості? Ще одне важливе питання: "Чи хочу я насправді зараз нових
стимулів - зорових, слухових, тактильних?". Це означає, що якщо умови
дозволяють вам таку розкіш, як тиша, темрява і простір, варто організувати
собі таку "камеру відновлення". Це працює краще, ніж три години сну.
Намагайтеся регулярно отримувати нові позитивні враження, шукайте
джерела навколо. Це не про модне "позитивне мислення" і не про яскраві
висловлювання на кшталт "учись бачити у всьому позитив". Йдеться про те,
щоб відстежити речі, явища і події, які наповнюють вас і при цьому не
втомлюють. Враження дуже важливі. Важливо змінювати картинку і ще
важливіше - сприймати цю зміну і усвідомлювати її. Іншими словами,
перебувати в зображенні. Фізичні стимули - це дуже важливо. Це самі
відчутні і реальні, якщо можна так сказати, враження, які ми можемо
отримати. Фізичний голод втамувати простіше емоційного. Тому важливо
наповнювати своє життя приємними фізичними стимулами. Які запахи ви
любите? Кислі, солодкі або пряні? Чи наповнений цими пахощами ваш дім?
Які кольори вам подобаються? Чи багато цих кольорів навколо вас? Це все
дрібниці, які ви можете організувати для себе де завгодно. Щоб мати
позитивне джерело ресурсу, зробіть так, щоб все це "ваше" вас оточувало.

Ретельно підходьте до вибору кола спілкування і вчіться оточувати себе
тими людьми, з якими вам цікаво і при цьому не важко спілкуватися.
Дозвольте собі відмовлятися від вислуховування скарг інших людей,
надання їм порад та активної участі в плітках і чварах і не лінуйтеся шукати
навколо тих, у кого спільні з вами інтереси.
Ви побачите, що якість людей навколо вас покращиться. Разом з
самооцінкою і самопочуттям. Також для підвищення самооцінки
потрібно дякувати собі за досягнення і вчинки, дуже важливо повернути
цінність і важливість СЕБЕ.
Головний капітал - енергетичний ресурс і люди.
Підготувала практичний психолог Н. Кравчук
Секрети моєї особистої ефективності.

Притча про скло
Одного разу до мудреця підійшов чоловік та запитав:
«Чому, як тільки у нас з’являються гроші, ми змінюємося і, на жаль, не у
кращий бік?» На що мудрець відповів: «Підійди до вікна і скажи, що ти там
бачиш?» Чоловік дивився у вікно і відповідав: «Он жінка, яка несе важку ношу,
мабуть прямує на ринок. А ще бачу конюха на підводі та коней».
«Ну а тепер підійди до тієї стіни – продовжував мудрець, - що там бачиш?»
«Дзеркало» - сказав чоловік. –« А у дзеркалі, що видно?»
- « Ну що я можу бачити у дзеркалі? Бачу свою фізіономію!»
- « Ну ось, - усміхнувся мудрець - крізь звичайне скло ми здатні побачити
світ, а варто тільки нанести на скло трохи срібла – і ми бачимо тільки себе!»
Самоізоляція як ресурс розвитку
Багато хто в докарантинний час говорили, що ми живемо у період VUCA (ВАКА).
В час нестабільності, невизначеності, складнощів та неоднозначності. Світ
змінюється однозначно і безповоротно. І це вчорашній день, тому що світ не
чекав «Чорного лебедя» (хід подій непередбачуваних в принципі, який ламає
звичний стан речей). Теорія «Чорний лебідь» – надзвичайно рідкісна та
непередбачувана подія, яка має величезний вплив та значні наслідки. Логіка
«чорного лебедя»: «Те чого ви не знаєте, набагато важливіше за те, що ви
знаєте…». « Чорні лебеді» не завжди з негативним підтекстом. Щоб досягнути
успіху треба знати, як приручити « чорних лебедів». Найнебезпечніші ризики в
сучасному світі є там, де вважається, що у даній сфері все стабільно і не може
бути ніяких криз…
Люди в більшості страждають від спогадів минулого, і досить часто справа не в
тому, що з людиною сталося, а справа у тому як вона це запам’ятала.

Хвороби, конфлікти, стреси, життєві перепони є даністю життя кожної людини і
це варто визнавати. Теоретично кожен має зіткнутися з «чорним лебедем»,
отримати якийсь стрес, певний травматичний досвід. Людина наділена
здібностями, завдяки яким вона здатна знаходити рішення найскладніших
проблем та втілювати їх у життя. Якщо існує проблема, то існує і її вирішення!
Причини виснаження ресурсного стану:
1. Багатозадачність ( виконання кількох справ одночасно). Що допоможе?
- планування (20% часу на відпочинок, 10% на форсмажори)
- делегування («Ти можеш мені допомогти?»)
- менше соцмереж, перевірок пошти ( мінімізувати переключення уваги)
- вміння зосереджуватись на чомусь одному (техніка «Pomodoro»
25/5 хв,50/10 хв, де 25 хв працюємо і 5хв –короткий перепочинок)
Чи приносить мені користь і задоволення таке проведення часу?
2. Токсичні особи й ті, хто весь час скаржиться (енергетичні вампіри,
пліткарство, павутина скандалів)
- максимально скоротити спілкування
- прибрати «об’єкт» з поля зору
- чітко вибудувати внутрішні межі
- пам’ятати, що вплинути ми можемо тільки на себе
Що для мене важливіше: мій духовний стан чи комусь щось довести?
3. Ідеалізація (помилкові очікування)
- Світ неідеальний, я теж. Варто дозволити собі бути неідеальним
- Я маю право на помилки, люди теж
- Віра в себе та свої можливості. Віра в людей та їх можливості ставати
кращими щодня
- Вміти радіти своїм успіхам, успіхам людей
- Вміти просити про те, що необхідно і потрібно
- Вміння казати «ні» і приймати відмову.
Стресом є все, що порушує нормальну взаємодію організму з навколишнім.
ТРИ стадії розвитку стресу:
- тривога;
- адаптація (запас адаптаційної енергії не безкінечний, тому постійно
перебувати у стресі не можливо);
- виснаження
На що опиратись людині у стресі та кризі? Як зберегти емоційний спокій?
 Безпечні місця (де мені добре, де я хочу знаходитись);
 Безпечні люди

Нам потрібно обрати 3-5 людей не близького кола (наші родичі впадають,
провалюються у стресовий стан разом з нами). Нових людей можна
розподілити по сферах: ті, хто підстрахує нас фінансово, хто допоможе по
догляду за дітьми, батьками. Ми самі обираємо цих людей, телефонуємо до
них і домовляємося. Тут є ризик отримати відмову щодо нашого прохання,
тому, коли чуєте «ні», переходите до наступного за списком, адже не всі
можуть емоційно відгукнутись.
Самопідтримка «тут і тепер»
У стихійних подіях чи стресі, ТІЛО посідає перше місце.
Реакції тіла на стрес:
1. М’язова напруга або біль
2. Метушливість, « заціпеніння», неможливість розслабитись,
3. Проблеми зі сном, апетитом
4. Швидка втомлюваність
5. Проблеми серцево –судинної системи, органів травлення та дихання
Від того, як ми зустрінемо стрес та відреагуємо залежатиме наше фізичне та
емоційне здоров’я.
У своєму тілі ми несемо ДНК інформацію 4 поколінь предків.
Основні тілесні ресурси:
 Заземлення (як ми доторкуємось до землі, потрібно відчути стопи
(стійкість);
Техніка
Якщо
ноги схрещені, то поставте їх на підлогу таким чином, щоб стопами відчути
опору, ніби «погойдайтесь стопами». У кожного з вас на ступнях є опори це 9 точок: 5 пальців, 3 подушечки і п’ятка. В той момент, коли ви відчуваєте
опору стоп ваша увага стає найстійкішою. Є такий секрет, чим стійкіша стопа
дитини, тим краще вона сприйматиме інформацію, хоча є певні винятки,
коли дорослі та діти краще зосереджуються у русі, тому все індивідуально. І
зараз, коли ви відчули опору стоп, відчули свою величину, свою
глобальність. Зробіть вдих і видих, який має бути трішки довшим і так
впродовж 2 хвилин. Це допоможе трішки заспокоїтися, адже так ми
працюємо з нашим гальмуванням
 Тестування реальності (у стресових ситуаціях ми розфокусовані). Тому
тестуємо реальність, а саме: я сиджу, лампа світить, я опираюсь на стіл, він
твердий. Вся зовнішня інформація потрапляє у мене, і я зчитую її своїм
тілом, а якщо я її зчитую, то реальність є саме такою. Таким чином ми
намагаємося повернути «собі» «себе».
Якщо ми відчуваємо, що пришвидшилося серцебиття, дихання, хтось
червоніє, хтось стає дуже блідим… Ми можемо перехватити контроль над
стресом. Тобто, коли ми помітили тілесне відреагування організму на стрес,

то можемо сказати собі: «Моє тіло віддає так багато енергії для того, щоб я
справилась із ситуацією». Так ми всі ці ознаки стресу переводимо зі стану
загрози у стан підтримки, а значить починаємо стабілізацію. І це допоможе
стати більш продуктивним, трохи сильнішим під час переосмислення
стресу.
Як ми можемо провести самоаналіз ситуації?
Зміни приходять спонтанно та неочікувано. І ми не можемо бути до них
повністю готовими. Якщо все так «погано», варто запитати, а що для нас
тоді є «добре»? За що ми можемо зачепитись? Що для нас на теперішній
момент є найважливішим? Сім’я, стосунки (підтримка), дії, робота, безпечні
місця, віра…
Регулярно задавайте собі питання; «Скільки часу я готова витратити на
страх? Годину, день, тиждень? Намагайтеся бути відвертими і зробіть так,
як вам хочеться. Тому що страх –це нормально.
Багато сил у теперішній ситуації ізоляції іде на те, щоб переорієнтуватись і
прийняти тілесний досвід. Ставтеся до себе бережно, йдіть за своїми
потребами, ніякої програми максимум.
Запитуйте:
- Що я можу найкращого зробити для себе зараз?
- Де я знаходилась до того, як ця ситуація зі мною відбулася?
- Що найправильніше я можу обрати для себе сьогодні?
Алгоритм роботи із стресовою ситуацією
1. Первинна оцінка стресу. Який стрес я зараз відчуваю? Впливає це на мене
чи ні? Яка основна причина стресу? Чи негативно впливає стресор на мій
організм? Важливі моменти з прийняттям стресової ситуації, адже більшість
в даній ситуації відчуває безсилля. Та буває так, що це саме та відправна
точка, яка виявляється «точкою сили». Коли «я» можу реально подивитись
на ситуацію, і на те що відбувається і побачити конкретні кроки виходу. А
вихід завжди є. Насправді це можливо перетворити у ресурс.
Техніка «Вихід є». Малюєте лабіринт чи спіралі і водите по ним хоча б
пальчиком. Це допомагає відчути свій контроль над ситуацією та
спрямувати свою енергію на пошук рішень щодо виходу з ситуації, що
склалася.
2. Нейтралізація надлишку негативних емоцій. Важливо бути у контакті з
своїми почуттями та емоціями і вміти з ними обходитися.
- Описувати «все з себе» на папір (весь свій емоційний спектр).
Техніка «Ранкова сторінка» - по суті це щоденник, він допомагає
розібратися зі своїм емоційним станом. Щоденникові записи особливо
важливі, коли у людини відсутні довірливі взаємини. В цілому ці записи
виконують такі функції, як фіксація спогадів, очищення, «заміна партнера»,

самопізнання. Коли виписуємо на папір, все так чи інакше структурується,
воно перестає керувати нами.
- Техніка «Метелик». Скласти руки долонями до себе при цьому великі
пальці навхрест (нагадує метелика) і пригорнути їх до грудної клітки.
Починаємо рух крилець, не відриваючи великі пальці піднімаємо то ліве
крильце, то праве. Це нагадує простукування, яке відбувається у
рівномірному темпі з частотою 1 удар в секунду. Так наша лімбічна система
отримує вказівку : «заспокоїтися», « врівноважитися».
- Рефреймінг (переобрамлення).Зміна точки зору, ставлення до чогось без
зміни самої ситуації. Візьміть собі за правило мінімум тричі на день
проводити рефреймінг.
А саме, щоразу, коли виникає щось негативне, намагайтесь віднайти три
позитивних наслідки, які можна взяти з цього випадку.
3. Формування впевненості у собі (допомогти собі самотужки)
- самоналаштування «Я спокійна», «У мене все вийде», «Я наповнена
енергією»;
Техніка «Велика куля».
Уявіть, що саме зараз ви знаходитесь у просторій кулі, де повністю поміщаєтесь
і вам досить затишно та зручно. Вона може бути прозорою, а може й ні.
Відчуйте, наскільки вам там комфортно. Ця сфера, ця практика допомагає
повернути відчуття своїх границь. І уявіть, що за границі цієї кулі ви виводите
все, що не стосується вашої території: чужі складнощі, страхи, проблеми… Це
можна робити, коли вам необхідно швидко нормалізувати свій стан, повернути
контакт зі своєю внутрішньою територією. Якщо я добре відчуваю границі свого
тіла, то зможу розрізнити, де мої емоції, а де тілесне відреаговування.
- фокус уваги на сильних сторонах і тих речах, якими я керую (робити записи
у щоденнику досягнень).
Варто пам’ятати, за звичкою занижувати свої успіхи, обесцінювати свою
діяльність криється невпевненість, тому що в даній ситуації ми завжди
«завищуємо планку» і нам чогось не вистачає. Ми набуваємо звички
занижувати свої можливості, здібності і поступово це переходить у сферу
взаємостосунків з іншими. Крім того, що ми самі невпевнені, з’являється
звичка знецінювати досягнення інших.
4. Визначення структури стресу, (що взагалі у даній ситуації впливає на мене і
де я можу на щось повпливати, а де від мене нічого не залежить?)
- з чим слід змиритися…
- у чому можна знайти позитив…
- що я можу зробити у ці ситуації і робитиму це екологічно…
- що у даній ситуації я можу змінити (визначити зону мого впливу)

5. Пошук ресурсів
Рівень енергії ресурсів – це виключно наша задача.
- що у мене є, які ресурси ( достатній рівень енергії, що дозволяє діяти,
рухатися вперед);
- які ресурси слід віднайти і як це зробити. Тільки ми можемо зрозуміти що
конкретно для мене є ресурсним, а що - ні.
Корисно скористатися даною технікою.
Аркуш ділимо навпіл: одна половина – знаходимо відповіді, що забирає у
мене енергію, на що я її витрачаю;
інша – що допомагає мені, додає сил, надихає, приносить ресурс, енергію.
Для себе ви можете порівняти, чого у вас більше витрат енергетичного
потенціалу чи ресурсів для відновлення. Це для того, щоб напрацювати нові
варіанти: Що ще мені допоможе?
При
цьому завжди опирайтесь на те, що вас радує і приносить задоволення.
Іншими словами почніть фіксувати радісні моменти.
Стресостійкість, якщо людина знає НАВІЩО, вона може витримати
будь – яке ЯК.
Навчайтесь контакту з собою і своїми цінностями. Що для людини є
важливим і необхідним – це бути господарем самого себе, це розуміти свої
почуття, усвідомлювати, що для тебе є необхідним, а що - непотрібне. Тобто
це критичне мислення, контакт зі своїми почуттями і вміння керувати ними.
Якщо я розумію свої цінності, що для мене є важливим, то у мене є опора
у прийнятті рішень. Це те, чому варто навчати дітей. Можливість думати про
себе, знати та розуміти себе і можливість усвідомлювати свої цінності та
опиратись на них у своїх виборах будуть корисними у житті.
Коли карантин ти проводиш сам із собою. То, насправді, ти залишаєшся один
на один зі своїми потребами. І щоб з ними взаємодіяти, потрібно їх знати і в
процесі життя оволодівати знаннями, уміннями та навичками, як їх
задовольняти.
Тому першочергово слід прийняти свою самотність, адже від того, як людина
усвідомить свої потреби, як у нових умовах почне з ними взаємодіяти
залежить її самопочуття.
І все ж таки варто пам’ятати, людина – соціальна істота. Тому уміння
налагоджувати і розвивати стосунки, які будуть стабільними, підтримуючими і
конструктивними теж є корисним для нас і наших дітей.
Для формування стресостійкісті важливими є:
1. Цінності, сенс, цілі

2. Поведінкові стратегії ( що робите для себе корисного, ресурсного,
розвиваючого)
3. Наші когнітивні переформулювання («Не все пропало, а що я можу
зробити?»)
4. Наші соціальні зв’язки і ресурси (не забувайте спілкуватись з рідними,
просіть і надавайте допомогу близьким та друзям)
5. Ресурсно –емоційний стан (важливо плекати ресурси)
Чим більше ми фокусуємось на тривозі, тим більше ми «провалюємось» і в
якийсь момент, ці хвилювання переповнюють ситуацію, що склалась, і тіло все
більше входить у стрес. Це однозначно впливає на якість нашого життя.
Техніка самодопомоги «Дерево прийняття рішень»
1. Про що я зараз тривожусь, що мене хвилює?
2. Чи можу я зараз щось зробити з цією проблемою?
3. а) якщо так, обдумую можливі варіанти і складаю план вирішення даної
проблеми;
б)якщо ні, то варто відпустити хвилювання і зосередитись на чомусь більш
корисному та ресурсному;
4. Чи можу я зробити зараз щось зі складеного мною плану:
а) якщо так, то зроби це і відпусти хвилювання. Можна переключитись на щось
більш корисне та приємне;
б) якщо ні, обдумай і сплануй, що і коли ти будеш робити із цього плану і
відпусти переживання! Можна переключитись на щось корисніше та ресурсне.
Техніка «Лист». Коли є певна конфліктна ситуація, досить добре «випустити
пар» за допомогою написання листа. Ви берете ручку, папір і починаєте писати
все, що відчуваєте, якщо тіло перебуває у напрузі, то теж пишете і про це. Сам
процес написання відбувається повільніше за процес говоріння, і таким чином
вдається впорядкувати думки, почуття та емоції, що у свою чергу дає можливість
для більш глибокого переосмислення. Дана техніка не лише дає змогу виразити
почуття, думки та емоції, але й зробити аналіз над ними. Та й писати про
страшне, значить певним чином хоч трохи дистанціюватись, і з цієї відстані
побачити дещо іншу картину, ніж у ситуації «обличчя до обличчя». Коли
напишете про свої відчуття, тоді підуть глибинні емоції, а це в свою чергу
сприятиме з’ясуванню реальної причини конфлікту.
Техніка «Я дорослий». Дана техніка комунікації, коли ви провалюєтесь у дитячі
емоції: в образу, в страхи, в тривогу.

а) Сфокусуватись на собі (дослухайтесь до вашого дихання або стисніть кулаки,
або потріть долоню об долоню). Такі дії сприяють вашому поверненню з
провалів у реальність.
б) Задайте запитання, а що я зараз відчуваю..?
Функції дорослого – домовлятися, пристосовуватись, відповідати реальності,
розглядати бажання, плани, події з позиції здорового глузду та користі, діяти.
Сидячи, ви займаєте зручну позу і можете закрити очі. Спокійно вдихаєте і
видихаєте та потихеньку відчуваєте, як проростаєте від землі до сонця по
вертикалі і як сонячний промінь стаєте безкінечно великими. Та розростаєтесь
по горизонталі, як безмежні простори океану. Ви стаєте величними і
значимими по вертикалі та по горизонталі, а за вами знаходяться сили вашого
роду, всі ваші знання та досягнення, здобутки та перемоги і проговорюєте про
себе слова: «Я дорослий, я справлюсь».
3.Техніка «Крила ангела».
Кладемо одну руку долонею до грудей, а іншу притискаємо до спини.
Спокійно дослухаємось до себе і уявляємо… як у вас виростають крила.
Відчуйте, які це крила. Можливо, це крила метелика, орла чи ангела. Вони
ніжно огортають, зігрівають вас і поступово вам стає затишно та зручно. Ця
практика дозволяє людині швидко повернути відчуття стійкості та безпеки.
4. Практика для стабілізації внутрішньої території «5 гарних новин». Для того,
щоб справитись з одним негативним моментом нам потрібно 5 позитивів.
Коли ми на кожен з 5 пальців згадуємо, що у нас було позитивного і
загинаємо палець, присвоюючи собі даний ресурс, тобто це залишається у
мене «в руках».
5. Коли ви йдете і на кожен крок починайте проговорювати якесь слово. Це
слово має бути пов’язане з тим станом, якого ви бажаєте досягнути.
«Щастя», «Щастя», «Щастя», «Щастя», «Успіх»... Таким чином наш мозок
отримує сигнал і це в свою чергу закріплюється, і я прямую до…

Вправа « Мій баланс»
Існує 4 сфери – балансна модель Н. Пезешкіана (тіло, діяльність, контакти,
сенс). Дана вправа допомагає визначити, які сфери є ресурсними, тобто є
опорою, а де наявний дисбаланс.
- Тіло: фізичне здоров’я і фізична активність, відчуття і самопочуття,
зовнішність;
- Контакти: близькі емоційні стосунки, родина, друзі, спілкування;

- Діяльність: професійні і бізнес досягнення, навчання, наука, кар’єра;
- Сенс: плани на майбутнє, мрії, цілі, концепції, віра, цінності, принципи, зміст
життя.
Наскільки у вас збалансоване життя? В реальному житті кожен з нас по –своєму
розподіляє свою життєву енергію і час. Часто є велика різниця між витратами
енергії та розподілом часу в одній сфері. Саме це і є джерелом конфлікту чи
проблеми.
Попрацюйте з цими 4 сферами, звернувшись до запитань, які варто примінити
до кожної із них. Важливо побачити, де дисбаланс?
1. Скільки часу ви приділяєте в день кожній із сфер?
2. Якій сфері більше віддаєте сил, витрачаєте свою енергію?
3. Яка сфера приносить більше радощів, наприклад, у сфері тіло –
прогулянка, у сфері діяльність –хобі…?
4. Яка із цих сфер вносить маленьке незадоволення?
5. Згадайте щастя, яка із сфер була задіяна?
6. Якби вам хотілося розмістити ці сфери у вашому житті?
Навіщо це нам? Щоб побачити, яка із сфер переповнена і у даний час (коли ми
можемо виокремити час на себе), спробувати розібратись і віднайти ресурс.
Тому візьміть чистий аркуш, розділіть його на 4 частини і кожну підпишіть: 1)
тіло/відчуття, 2)діяльність/досягнення, 3) контакти/традиції,
4)
сенс/майбутнє/уява. Поміркуйте, яким би ви хотіли побачити життя у кожній із
цих сфер через 5 років?
Згадайте, що ви любите робити і давно не робили, чого б хотіли навчитися
(сфера «діяльність»), з ким хочете зустрітися, познайомитися, поговорити,
з’ясувати стосунки (сфера «контакти»), що вас радує, дає відчути себе здоровим
(сфера «тіло»), які книги хочете почитати, яку подорож здійснити (сфера
«сенс»). Пишіть все, що приходить вам на думку і найпотаємніше, і, навіть,
життєві дрібниці. Напишіть не менше 10 пунктів до кожної сфери. Після
звершення оцініть власний список. З чого можна розпочати, що можливо
втілити уже зараз? Які кроки ви можете вже зробити?
Вправа на дихання «Я дихаю».
Сісти зручно, ноги не схрещувати, руки можна покласти на діафрагму, щоб
відчувати як вона розширяється. Вдихаємо і повільно рахуємо :1.2,3,4,5.
Затримуємо дихання на рахунок від 1 до 5 і повільно видихаємо, не забуваючи
про те, що потрібно рахувати 1,2,3,4,5. Робимо 5 повторів за один підхід.
Рекомендовано впродовж дня 3 підходи, це сприятиме уповільненню дихання,
насиченню себе киснем і відчуттям спокою та внутрішньої рівноваги.
Сконцентруйтесь і намагайтеся дати відповіді:
- Яка практика у вас зараз перед очима?
- Яке у вас тілесне відчуття ( не оцінити це відчуття, а позначити)?

- Яка емоція у вас зараз?
- Яка думка?
Ми можемо виявити наші симптоми (нестачу наповнення, стан
підвищеної тривоги )та вилучити з цього достатньо продуктивний ресурс,
тобто правильно цим скористатися для себе.
Підготувала Н. Кравчук

«Дітки навчаються вдома»
Вплив COVID -19 на життя не має кордонів, тому наше реагування теж не
повинне мати кордонів. За останніми даними ЮНЕСКО, 1.5 млрд учнів та
студентів у 190 країнах відчувають на собі закриття шкіл і більшість країн, де
навчальну програму можна викладати дистанційно, намагаються організувати
онлайн-навчання для дітей і молоді, у яких є необхідне обладнання вдома.
Новий виклик для системи освіти –це розробка таких інструментів та рішень
для дистанційного навчання, які б були зручні та зрозумілі для всіх педагогів та
учнів.
Впровадження дистанційного навчання супроводжується певними
труднощами з боку педагогів, учнів та батьків. На вчителів і батьків поклалися
нові обов’язки, до яких більшість виявилися не готові. Дистанційна освіта для
вчителя – важке випробування, адже виникає відчуття, що ти сам з собою
розмовляєш у форматі «балакуча голова». Фактом залишається те, що у
багатьох дітей будуть прогалини у знаннях, але у даній ситуації і не могло б
бути по-іншому.
Діти орієнтуються у своїй поведінці на ту людину, яка зараз знаходиться поряд з
ними в безпосередньому контакті. Тому ні у кого ще не вийшло якось з вечора
виховати дитину, щоб вона вранці раптом захотіла весь день просидіти за
підручниками, дотримувалась всіх поведінкових норм, виконувала обов’язки
учня і мала бажання «так тримати». На жаль, це не реально. Правильною
позицією дорослого стосовно дітей є домінантна турбота. Тобто це не рівні
взаємини, ніякої дружби там не може бути до тих пір поки дитина залишається

дитиною. Ви не рівні, адже у батьків і дітей різний життєвий досвід і
відповідальність. Тому завжди у цих стосунках є певна ієрархія. І цю ієрархію
дорослий повинен використовувати для захисту та турботи, а не для тиску і
пригноблення.
Слід враховувати, що учні початкової ланки
навчання дуже бояться не виправдати очікувань батьків і хвилюються, коли
щось не виходить. Тому важливо не ставити завищених вимог до дитини і не
сварити за найменші огріхи, а щоразу пояснювати, що не у всіх і не завжди все
виходить з першої спроби.
Традиційну шкільну освіту не можливо замінити дистанційною. Дистанційне
навчання не може повністю замінити безпосереднє спілкування з учителем і в
колективі. Спілкування у школі - найдивовижніша річ. А дистанційні
напрацювання в майбутньому будуть корисними для навчання дітей, які через
певні обставини не зможуть відвідувати школу. Використання цифрових
мультимедійних ресурсів в освіті здатне підвищити якість навчання.
Данні опитування 2400 педагогів і батьків та 2700 учнів 13-17 років:

43% педагоги вказали, що оцінювання дистанційне не відповідає дійсності,
адже є багато способів для списування та підказок з боку батьків.
21% дітей зацікавлені новим форматом навчання, не дивлячись на те, що 6
дітей з 10 визнали, що навчатись «очно» цікавіше ніж «онлайн».
60% відмітили, що на очних заняттях простіше розуміти і засвоювати новий
матеріал.
40% учнів вказали, що дистанційне навчання є психологічно комфортнішим;
27% учнів вважають, що онлайн – формат не заважатиме випускникам успішно
підготуватися до ЗНО;
57% учнів відчули нестачу спілкування з однолітками.
77% розповіли, що збільшився об’єм завдань для самостійної роботи.
70% батьків вважають, що дистанційно не можливо замінити школу.
48% визнали , що неготовність підлітків до самоорганізації, слабкість волі
призвела до збільшення навантаження на батьків.
62% батьків повідомили про зниження мотивації до навчання у дітей, а
9% вказали на підвищення мотивації
Важливо пам’ятати, що життя поступово налагоджуватиметься і
отриманий власний досвід, а саме: пошук можливостей, де я буду
максимально ефективним; опанування новими дистанційними технологіями,
віртуальні взаємодії – все це мегаможливість для особистого розвитку. А
проблема організації дистанційного навчання вивільнила високий творчий
потенціал багатьох освітян.

Підготувала Н. Кравчук
Якщо дитина йде до школи

Головне завдання дитинства – награтися. Розвиток дитини - це неперервний і
довготривалий процес. Він проходить поступово та системно і у кожної дитини
свій темп. Є карти розвитку – це орієнтири, за допомогою яких можна
відслідковувати, чи немає довгих зупинок.
Вміння читати у ранньому віці взагалі не показник ні розуму, ні здібностей до
навчання у дитини. До 7 років у дітей не сформовані структури головного мозку,
які відповідають за розпізнавання символів, тобто за читання. Звичайно, потрібно
знайомити дітей з буквами і сприяти формування навичок читання за допомогою
ігрових прийомів та це не повинно нагадувати муштру. Дитина готова до читання,
коли добре розрізняє усі букви, коли правильно виокремлює їх по частинах.
Наші діти не уявляють життя без телефонів і це данина часу.
І чим менше у дитини буде контакту та взаємодії з дорослим, тим слабший у неї
мовний розвиток. Тому і словниковий запас незначний, трохи більше
600 слів у тих дітей, хто зависає за екраном гаджета, а повинен у цьому віці
досягати 4000 -5000 слів. Без читання, розповіді та обов’язкового обговорення
мовлення не розвивається, а дорослий впродовж дня говорить до дитини в
основному дієсловами: «йди», «сиди», «не чіпай», «роби»… Для підготовки до
читання, ми повинні розвивати мову. Процес від розпізнавання букв до
мисленнєвого відтворення триває 1,5 -2 роки. Вік у якому починається підготовка
до письма 5 років і, зазвичай для оволодіння навичками письма користуємося
олівцем. Якщо даємо ручку рано, то через несформованість м’язів руки дитина
правильно тримати ручку фізично не зможе. Таким чином, від 40% до 60% дітей,
йдучи до школи у 6-7 років мають недоліки у мовленнєвому розвитку, у
емоційному та моторному розвитку (наші діти скуті).
Ось чому до
школи не потрібно поспішати, особливо якщо є фактори ризику у розвитку дитини
(часто хворіє, перебуває на «Д» обліку…)
Крім того варто звернути увагу, з якою установкою дитина йде до школи:
Якщо батьки і діти йдуть до школи з установкою, що там на них очікують успіхи і
досягнення, призи та перемоги, і «все легенько вийде», то це «пастка», бо
навчання –то праця, і більше 60% дітей відчувають проблеми у навчальній
діяльності, але є ще проблеми у взаємодії з однолітками, педагогом, проблема

перевантаження, адже будь –яке навчання несе сильну напругу. Тому не потрібно
створювати ілюзію, що все дається без особливих зусиль.
Зворотній бік несе установка «У мене не вийде». Така установка формується при
неадекватних вимогах, коли дорослі хочуть і вимагають від дітей того, що дитина
поки що зробити не в змозі в силу індивідуальних особливостей розвитку чи
неправильно підібраних методів навчання.
Якщо те, що хочуть дорослі, по силі дитині, то вона отримує позитив та
задоволення і у неї не формується синдром «навченої безпорадності» (коли
дитина, зустрічаючись із новим видом діяльності, навіть не пробує, а констатує: «У
мене не вийде»).
І
якщо з такою установкою дитина приходить до школи, то можна прогнозувати
труднощі пристосування, бо у школі вона обов’язково зустрінеться з новим раніше
непізнаним, а страх невдачі і тривога будуть ступором.
Сьогодні є ще одна особливість, а саме – крім навчального навантаження, ще
самопідготовка та танці, музика чи інша гурткова діяльність. Як наслідок,
6-7
річна дитина витримує повноцінний робочий день дорослого.
В останні роки спостерігається тенденція, що 83% дітей не хочуть йти до школи. І
небажання коріниться з моменту, коли батьки віддають своїх дітей на підготовку.
Саме тоді батьки фіксують і явно проявляють невдоволення щодо успіхів дитини в
оволодінні новими знаннями, уміннями та навичками. І якщо до цього часу життя
дитини було відносно благоприємним, то тут з’являється оціночне ставлення, і
відбувається оцінка результатів роботи дитини з боку батьків чи родини. Дитина,
яка вчиться не може не відчувати невдач, адже не все відразу виходить… А
мотивація (бажання) вчитись підтримується двома основним факторами – «це
цікаво» і «виходить». То звідки їй взятись, якщо найближчі люди зациклені та
перелякані, а дитина, як губка, вбирає їх стан. Насправді підготовка часто стає
додатковим стресом для дитини, адже багато, хто з батьків саме перед школою за
кілька місяців раптом намагаються надолужити упущене і на дитину просто падає
дисципліна, оцінка, а головне, що розуміє дитина – це те, що її успіхи при
підготовці та й у школі суперважливі для сім’ї. Батьки ведуть дітей на заняття, а на
них діти не взаємодіють між собою. Там відбувається лише вертикальна
взаємодія: педагог – дитина. Після занять дітей забирають додому чи ще на якісь
гуртки і виходить, що у діти живуть у ритмі: заняття - заняття - заняття і
катастрофічно позбавлені спілкування з однолітками. Взагалі в обов’язки батьків
завжди входило не тільки виростити дитину у фізичному плані, навчити чомусь,
але й соціалізувати, тобто ввести дитину в той соціум, в ту спільноту, в той світ у
якому вона буде жити, а також розвивати навички взаємодії та уміння будувати
взаємини, адже стосунки –то цілий світ.
Головним критерієм у виборі школи є знання про навчальні програми, які в свою

чергу різняться по темпу, об’єму та вимогам. А батьки часто обирають школу
відповідно до власних амбіцій, і не завжди враховують реальні можливості
дитини. Від бажання до можливостей буває величезна дистанція.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чого бояться батьки майбутніх першокласників?
Дитина не знайде спільної мови з однолітками, а значить у школі у
дитини буде «свій світ», «свої страхи».
Потрібно жити по шаблону і наше життя зміниться, адже у школі все
розплановане з дотриманням режимних моментів.
Виникнуть труднощі у спілкуванні з учителем. Важливо, щоб за кожним
прізвищем вчитель бачив особистість дитини і хотів розкрити її потенціал.
Дитина буде втомлюватись, не справлятися, і вся сім’я буде працювати
на неї.
Дитині буде нецікаво і вона втратить бажання вчитися. Страшно, що
дорослі можуть відбити у дитини охоту до навчання.
Виникнуть конфлікти між дорослими, а це відчуватиме дитина.

Закономірно, що батьки хвилюються, адже попереду 11 не найпростіших років.
Особистий шкільний досвід визначає тривоги батьків. Школа безумовно вплине
на розвиток дитини, її самовизначення та дорослішання.
Найважливіше – виключити особисті невдачі. Якби не склались стосунки вашої
дитини зі школою – це її взаємини, а не продовження ваших нещасть.
- Обираючи школу, потрібно поцікавитись навчальною програмою і
врахувати реальні можливості дитини.
- Завжди дослуховуйтесь до дитини і без поспіху приймайте вдумливі
рішення щодо певних ситуацій. Дитина має засвоїти, що труднощі можна
долати і ви їй при потребі допоможете.
- Налаштовуйтесь на конструктивні взаємини з учителем та у батьківській
спільноті.
- Фундамент навчальної діяльності початкової школи – навички читання,
письма, лічби та бажання дитини вчитися, а ще важливо знайти спільну
мову з однолітками та вчителем і зуміти висидіти
4 години.

Підготувала Н. Кравчук

