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ЩО ТАКЕ «ПСИХОЛОГІЯ»?

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ГІМНАЗІЇ – 

це спільна діяльність практичного психолога та

соціального педагога.

Психолог�я – надзвичайна наука. Це наука про людську душу.
Вона допомагає людин� п�знавати себе, вир�шувати
проблеми, навчатися керувати своєю повед�нкою, долати
труднощ� й рад�ти кожн�й хвилин� 

 Практичний психолог гімназії – Слюсарь Наталья Сергіївна
 Соціальний педагог – Кіяновська Ольга Михайлівна



ПИТАННЯ, З ПРИВОДУ ЯКИХ

МОЖНА І ПОТРІБНО

ЗВЕРТАТИСЯ ДО ПСИХОЛОГА

 

4. Виб�р життєвого шляху.
Дев'ятий, десятий та одинадцятий клас - час, коли
б�льш�сть замислюються про майбутню профес�ю � взагал�
про те, як би вони хот�ли прожити своє життя. Психолог
допоможе вам усв�домити власн� мр�ї, бажання � ц�л�,
оц�нити свої ресурси � зд�бност�це сп�льна д�яльн�сть
практичного психолога та соц�ального педагога.

1.Труднощ� у навчанн�.
Деяк� учн� навчаються не так добре, як їм хот�лося б. На
консультац�ї ми будемо намагатися визначити, в чому
причина � яким чином це виправити, �ншими словами
спробуємо знайти, що � як необх�дно розвивати, щоб
вчитися краще.

 2. Взаємостосунки в клас�.
За допомогою психолога можна знайти способи �
особист� ресурси, вивчити прийоми для побудови
гармон�чних взаємов�дношень з людьми в
найр�зноман�тн�ших ситуац�ях.

3. Взаємостосунки з батьками.
Психолог розповість вам про те, як навчитися будувати

відносини з батьками та навчитися розуміти їх, та як
зробити так, щоб і батьки розуміли і приймали вас.



 У ЯКИХ ВИПАДКАХ

ЗВЕРТАТИСЯ ДО

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА?

 

5. Самоуправл�ння � саморозвиток.
Можна розвивати навички л�дерства чи навички ведення
суперечок, лог�чне мислення чи творч� зд�бност�.
Покращити власну пам'ять, увагу, уяву. Психолог - людина,
яка волод�є технолог�єю розвитку тих чи �нших якостей,
навичок � ум�нь та �з задоволенням под�литься ц�єю
технолог�єю з вами.

 ·якщо у твоїй родин� є проблеми, як� тебе пост�йно
турбують, заважають нормально вчитися та в�дчувати себе
щасливим;
 · якщо хтось примушує тебе до вчинк�в, що суперечать
нормам морал�, пригн�чують твою г�дн�сть, а ти не знаєш як
себе поводити у так�й ситуац�ї;
 · якщо хтось погрожує тоб�, ти в�дчуваєш себе
незахищеним;
 · якщо тоб� важко знайти сп�льно мову з батьками,
однокласниками або вчителями;
 · якщо ти в�дчуваєш, що тоб� потр�бна допомога л�каря або
юриста, проте не наважуєшся звертатися до батьк�в;
 · якщо ти хочеш визначитися з майбутньою профес�єю; 
 · � просто коли тоб� здається, що вс� �нш� в�двернулися в�д
тебе � н�хто тебе вже не зрозум�є...



 КОРИСНІ ПОРАДИ

 

 Щоб зм�нити життя
на краще

 - Усм�хайтеся, це
надасть вам упевненост�.
 - В�дмовтеся в�д
бажання жал�тися або
звинуватити обставини
чи �нших людей.
 - Позбавтеся
негативних думок. 

Життя – це бумеранг.
 - Сприймайте життя чк безперервний навчальний процес,
нав�ть у негативному досв�д� знайдете корисне для себе.
 - Розвивайте в соб� позитивну сторону душ� – прагнення до
в�ри.
 - Перетвор�ть несприятлив� обставини на ситуац�ю, де ви ще
раз зможете проявити свої зд�бност�.
 - Не заздр�ть чужому усп�хов�. Позитивно оц�н�ть свої сили,
вияв�ть власн� ц�л�.
 - Н�коли не здавайтеся. В�рте в себе. Спок�йно ставтеся до
усп�ху та невдач.
 - Зм�н�ть свою внутр�шню настанову: «У мене все вийде».
 - Част�ше сп�лкуйтеся з людьми активними, оптим�стами,
усп�шними.
 - Обмежте контакти з тими, хто жал�ється.
 - Спостер�гайте, як д�ють усп�шн� люди, насл�дуйте зразки
усп�шної повед�нки.
 - Не звертайте уваги на др�бн� непорозум�ння, не
перетворюйте їх на конфл�кт.



Правила повед�нки в ситуац�ї
конфл�кту

 
  * Вир�шуй проблему в
тепер�шньому час�, не
згадуючи про минул�
образи � конфл�кти.
 * Будь в�дкритим у
сп�лкуванн�,
доброзичливим, прагни
до створення кл�мату
взаємної дов�ри.

 * Спробуй поставити себе нам�сце опонента.
 * Не говори образливих сл�в, не вживай негативних
еп�тет�в.
 * Висловлюй � аргументуй свої нам�ри � плани у випадку
незадоволення вимог (!Але н� в якому раз� не погрожуй!).
 * Будь готовим подолати самолюбство, амб�ц�ї, визнати
власну неправоту в тих чи �нших питаннях � позиц�ях

 В конфл�кт� завжди винуват� обидв� сторони.
 На примирення йде той, хто моральн�ший, мудр�ший,
сильн�ший духом.

  Що робити, коли з'явилися перш�
ознаки цькування?

 1. Пильнуй за колективом. Визнач л�дера, свиту � тих, хто
непопулярний. Є два шляхи. Або безпосередньо
налагоджувати контакт �з л�дером, або знайти п�дтримку
серед тихих мовчун�в, � у них д�знатися, що � як
в�дбувається. Це, якщо колектив для тебе новий. З
агресором варто сп�лкуватися наодинц�, при св�дках в�н не
п�де на контакт, буде на ту саму публ�ку працювати. А от в
ситуац�ї один на один є шанс нормально поговорити �
прояснити позиц�ю.



 2. Якщо це свої люди, то треба зм�нювати повед�нку � свою
реакц�ю на їх випади: анал�зуй, що їх б�льше п�дбадьорює �
роби навпаки.
 3. Не розум�єш як краще вчинити, запитай у старших. Краще, у
старших учн�в, у них є св�жий � сучасний досв�д. Батькам
(�ншим дорослим) теж скажи: будь-який досв�д важливий, в�н
дозволить знайти св�й шлях.
 4. Не спод�вайся, що все зак�нчиться саме собою. Що
пересл�дувачам рано чи п�зно набридне. Як говорив психолог
Михайло Литвак: «Над�я помирає останньою, але її треба
вбивати першою» для того, щоб почати д�яти. Шукай способи,
як зм�нити ситуац�ю, читай, анал�зуй, знаходь пом�чник�в.
 5. М�няй те, що можна зм�нити. Якщо є очевидн� неохайност� -
виправ. Якщо щось непоправно, якщо це необх�дн�сть
(окуляри) або твоя ф�з�олог�чна особлив�сть, просто тримай
спину р�вно, а погляд прямо. Це аналог�я �з тваринним св�том.
П�д�бганий хв�ст - визнання поразки. Гучний рик - готовн�сть
до бою. Знаки т�ла - дуже важлив�, тренуй їх.
 6. Якщо при «сутичц�» не можеш сказати н� слова, у тебе
тремтить голос, просто задумливо мовчи, але дивись в оч�.
Погляд повинен бути таким, щоб у ньому в�дображалася твоя
позиц�я � все, що ти хочеш сказати, але не можеш. Розум�ю, що
сказати прост�ше, н�ж зробити. Але ти тренуйся перед
дзеркалом, коли н�хто не бачить. Звичайно, п�сля тренування
погляду, треба буде вчитися в�дпов�дати (див. п 4). Шукай
формулювання, звернися за допомогою.
 7. Знайди альтернативне коло сп�лкування поза школою. У
тебе точно є талант � захоплення, йди до себе под�бним. Нав�ть
п�д час пошуку себе, перепробувавши к�лька вид�в занять, ти
зустр�неш багато нових хлопц�в, а можливо, � друз�в, зможеш
отримати п�дтримку � зм�цнити в�ру в себе.



    Насправд�, для п�дл�тка порада одна - розпов�сти тому
дорослому, якому найб�льше дов�ряєш. Самому з
натовпом не впоратися. Просити про допомогу не
соромно, а лог�чно � стратег�чно обґрунтовано.
    Розкажи все як є, не применшуючи, а пот�м
обговоривши шляхи вир�шення, йди вказ�вкам. Не
забувай ус� поради перев�ряти на «можу / хочу». Якщо
щось вимагають зробити / сказати, а ти не в�дчуваєш
впевненост� або не знаходиш в соб� сил, так � скажи, �
разом шукайте �нш� шляхи. У р�шення завжди є к�лька
вар�ант�в, можливо, пропоноване, просто не тв�й шлях.

 Що робити, коли бул�нг очевидний?
 

     ·Потр�бно знайти безпечного дорослого, кому дов�ряєте
найб�льше, розпов�сти йому про те, що д�ється.
     ·Розпов�сти своїм батькам, запитати поради.
     ·Обговорити з �ншими однокласниками. Знайти тих,
кому так само нестерпно це спостер�гати: вас повинно
бути б�льше.
 ·Якщо вс� будуть проти агресора, йому н�чого не
залишиться, як здатися. Але, це дуже складне завдання.
Для цього вам точно потр�бна буде допомога дорослих.
Поки «свит�» виг�дно примикати до булера, у вас буде лава
на лаву. А це вже в�йна. Але, якщо подивитися на суть
проблеми, то у вас в�йна, причиною якої - одна людина �
його амб�ц�ї! Це важливо доносити � «свит�». Намагайтеся
не д�яти розумно, шукати п�дтримки у шк�льного
психолога, дорослих хлопц�в ...
 

 Що робити однокласникам, як� хочуть
допомогти?

 


