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Вступ
У людини повинно бути все прекрасне: і обличчя, і одяг, і душа, і думки
Перше враження про людину дає її зовнішній вигляд. Викладач завжди в
полі зору учнів, у центрі уваги. Тому зовнішність має велике значення у процесі
виховання дітей. Одяг учителя й доповнення до нього мають добиратися
відповідно до професійних функцій , які він виконує, та індивідуальних
особливостей. Кожен педагог повинен завжди пам'ятати, що будь-яка деталь у
його зовнішньому вигляді й поведінці має виняткове значення. Педагог формує
морально-етичні погляди і смаки своїх вихованців. Тому його зовнішній
вигляд, зокрема одяг, має виконувати передусім професійну функцію і
допомагати у вихованні учнів.
Не ставте надмірних вимог
Дорослу людину перевиховувати дуже важко, а ви, навіть не
усвідомлюючи цього, намагаєтеся зробити тих, хто вас оточує, зручними для
вас. Перспективи успіху тут мінімальні, та ще й такий стиль поведінки
викликає в оточення негативне ставлення. Сприймайте людей такими, якими
вони є (кожний з нас має право на індивідуальність), або взагалі не майте з
ними справи. Прагніть бачити в тих, хто вас оточує, кращі риси і в спілкуванні
спирайтеся саме на них. Таким чином, ви, навіть не ставлячи собі цього за мету,
одного чудового дня зробите відкриття, що оточення «перевиховалося», воно
цілком задовольняє вас.
Тільки сильна людина, вихована, може стримувати свій гнів, владнати
свої емоції, почуття, біль, не показати це на людях, чемно вести себе навіть і
тоді, коли її образили. Це не тому, що вона слабка. Людина розмірковує, що
злом платити на зло неправильно. Це як бумеранг - повертається до тебе, але з
ще більшим негативом. Якщо на це не звератати сильної уваги, думати про
іншу людину, що вона теж може робити помилки, або вона це зробила
ненавмисно, або взагалі пробачити її. Тоді і тобі на душі стане легше; не треба
нести в собі тягар образ і ненависті, це тільки погіршує "наше життя і наше
самопочуття. Якщо ти навчишся керувати своїми емоціями, правильно
реагувати на негативні дії - діти обов'язково це помітять! Вони почнуть
поважати такого вчителя, і переймати в нього таку поведінку.
Не тільки зовнішність приваблює і стриманість приваблює дітей, а ще й
мовлення вчителя. Це не малозначний фактор у вихованні дітей. Це інструмент
професіональної діяльності педагога за допомогою якого можна розв'язати різні
педагогічні завдання: зробити складну тему уроку цікавою, а процес її вивчення
привабливим; створити щиру атмосферу спілкування в групі, встановити
контакт з учнями, досягти взаєморозуміння з ними, сформувати в учнів
відчуття емоційної захищеності, вселити віру в себе.
Володінню мовленням як засобом професійної діяльності потрібно
вчитися. Класичним прикладом цього є досвід А.Макаренка. Молодий педагог,

відчувши свою безпорадність у спілкуванні з вихованцями, почав наполегливо
працювати, удосконалюючи свій голос, дикцію, дихання. Відомі його висновки:
«Я став справжнім майстром тільки тоді, коли навчився говорити «Іди сюди» з
15-20 відтінками, коли навчився давати 20 нюансів на обличчі, в постаті і в
голосі. І тоді я не боявся, що хтось до мене не підійде або не почує того, що
треба». Видатний педагог вважав, що вчитель повинен так говорити, щоб діти
відчули в його словах волю, культуру, особистість.
Комунікативна поведінка вчителя оцінюється відповідно до того, що і як
він говорить, які в нього жести, рухи, вираз обличчя, який підтекст мають його
слова, на яку реакцію учнів розраховані. В реальних ситуаціях навчального
процесу (на уроках, перервах, в післяурочній діяльності) мовленнєвий бік
спілкування становить складну поліфонію реплік, розповідей, запитань,
оцінювальних суджень, відповідей, зауважень, емоційних реакцій. Це
специфічна атмосфера - результат комунікативної поведінки педагога й учнів.
Щоразу вона неповторна і в цьому розумінні - миттєва. Слід знати, що в
пам'яті учнів після зустрічі з учителем залишається не тільки пізнавальна
інформація, яку він повідомив, а й та атмосфера, якою супроводжувалося їхнє
спілкування. Учні несуть у собі настрій враження від зустрічі з педагогом,
пам'ять про його погляд, інтонацію, тональність мовлення. Спосіб реагувати на
поведінку його вихованців. Тому так важливо, плануючи зустрічі з учнями,
обміркувати не тільки зміст спілкування (про що з ним говоритиму), а й
особливості свого мовлення і комунікативної поведінки (як я говоритиму, які
вербальні і невербальні засоби дадуть мені можливість бути виразним,
переконливим, коректним, яку емоційну атмосферу спілкування я хотів би
створити).
Урок як навчальний діалог учителя з учнями
Спільно з учителем вони розмірковуватимуть над проблемою,
шукатимуть правильної відповіді, емоційно відгукуватимуться на його слова.
Це буде не зовнішній, а внутрішній діалог учнів з учителем, який зумів
створити в класі ситуацію співроздумів і співпереживання. І буде добре, якщо
цей діалог, зрештою, переросте в діалог учня із самим собою і він
намагатиметься самостійно осмислити почуте від учителя.
Трапляється, проте, й інше : урок проводять у формі бесіди, вчитель
ставить запитання, учні відповідають, а ситуації діалогу при цьому не виникає.
Відчувається, що кожний ніби виконує свою роль, а спільного пошуку немає.
Партнери відчужені один від одного, їхня діяльність має формальний характер.
Як люди вони не цікаві одне одному. Учням нецікаво вчитися, бо педагог не
сприймає їх як особистостей, не зацікавлений у результатах навчання своїх
вихованців.
Чому нині виникла потреба наголосити на важливості діалогу між
учителем та учнями? Насамперед це зумовлено необхідністю задовольняти
потреби самих учнів, які постають у них в процесі навчання. По-перше , дитина
прагне бути індивідуальністю, виразити себе, утвердитися в очах учителя й

одногрупників. Адже відомо, що мотив самоствердження є домінантним взагалі
в діяльності людини, а молодої людини - особливо. На жаль, у сучасних
навчальних закладах ця потреба не задовольняється. Учень «вчиться»,
«поводиться», «виховується», а утверджує себе як індивідуальність, як
особливість поза училищем і нерідко поза навчанням. Пасивна позиція учня на
уроці, брак можливості висловити власну думку або страх перед учителем
через неправильну відповідь не активізує його пізнавальних інтересів, не
викликає бажання вчитися. Діалог дає змогу кожному учневі бути активним на
уроці, реалізувати свій творчий потенціал.
По-друге, це потреба учнів у довірчому спілкуванні з учителем. Як
засвідчують дослідження, учні бажають бачити у вчителеві наставника, мудру
дорослу людину, яка збагатить їхнє уявлення про світ і про себе, допоможе
подолати труднощі в навчанні, а не виступатиме в типовій ролі судді або
конролера, який лише фіксує огріхи й помилки. Учні прагнуть щирої
зацікавленості вчителя в їхніх знаннях, успіхах, доброзичливої допомоги. Вони
не бажають сприймати формального викладу матеріалу, коли вчителя навіть не
цікавить, чи він зрозумілий учням, чи свідомо сприймається ними. Діалог дає
змогу вчителеві та його учням наблизитися одне до одного, робить, за певних
умов, педагогічне спілкування особистісно-орієнтованим.
Один із найголовніших секретів майстерності вчителя в організації
діалогу на уроці полягає в тому, що він уміє сформувати в учнів порцію
активних суб'єктів навчання. Ви, мабуть спостерігали, як активно працюють
учні на уроках таких учителів, вони самостійно розв'язують навчальні завдання,
вільно розмірковують,
у них немає страху перед помилкою, їм цікаво
працювати. Роль учителя здається такою непомітною - він може поставити
кілька запитань, відреагувати на відповідь реплікою або жестом,
продемонструвати якийсь дослід. Він непомітно коригує діяльність учнів,
спрямовує її в бажаному напрямі, а головне учні роблять самі. Ви спитаєте : в
чому тут роль учителя, хіба він учить, якщо учні самостійно здобувають
знання? Так, він навчає, але робить це мудро. Він не «вкладає» їм у голови
знання, не примушує їх бути слухняними, не залякує можливими репресіями.
Він лише створює на уроці таку ситуацію, яка потребує від учнів
самостійних дій, і вони, шукаючи відповідь н а запитання, починають самі
регулювати свою пізнавальну діяльність. Німецький педагог А.Дістервер
зауважив, що «розвиток і освіта нікому не можуть бути просто повідомлені,
передані. Кожний, хто бажає їх отримати, повинен досягти цього власною
діяльністю, власними зусиллями, власним напруженням. Тому самодіяльність засіб і водночас результат навчання».
Отже, щоб виховувати дітей, треба багато працювати вчителю над собою.
Ми можемо багато говорити, що правильно, як треба говорити, але учні більше
цінують не слова, а вчинки, як чиниш ти сам. Вчитель у цьому повинен бути
взірцем. Щоб виховувати інших, спочатку треба виховати себе!
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОМОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА
УРОКАХ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА В
ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Творча робота
викладача англійської мови
ДПТН«Конотопське ПТУ»
Мартищенко Оксани Василівни

Моє педагогічне кредо: Виховання велика справа. Воно вирішує долю
людини!

Я, як учитель, не можу не
перебувати
у постійному
творчому
пошуку, а тому мої пріоритети у
викладанні час від часу змінюються.

Сьогодні англійська мова - найпоширеніша мова у світі. Це
мова телебачення, комп'ютерів, Інтернету, наукових новинок, це
можливість розширення свого кругозору. Англійська мова - це ключ
до успішного майбутнього, тому я переконана, що вивчення цього
предмету не повинно бути звичайним та буденним. Головне викликати в учнів зацікавленість з першого уроку і намагатися
підтримувати
її
протягом
усього
курсу
навчання.

У своїй роботі намагаюся
слідувати наступним принципам
викладання :
доступність
практичність знань
особистісно-орієнтоеане
навчання
комунікативне спрямування
навчання

Але вважаю, щоб стати повноправним учасником
загальноосвітнього процесу, нашим учням слід засвоїти в першу
чергу духовно-моральні цінності. Окрема особистість і цілий народ
повинні володіти різними засобами міжнаціонального спілкування.
У даному випадку величезну роль грає знання принаймні однієї
іноземної мови.

У процесі вивчення іноземної
мови зачіпаються і обговорюються
проблеми, які дозволяють
формувати навички критичного
мислення, дозволяють співвіднести
свої думки до нових норм суспільної
моралі. На уроках англійської мови
маю можливість формувати
світогляд учня, його характер,
оскільки предмет «Іноземна мова»,
крім області конкретних
лінгвістичних знань, торкається
питань іншої культури,
міжособистісних відносин, поведінки
в тій чи іншій життєвій ситуації.
Серед тем, які обговорюються на
уроках є багато таких, де
піднімаються проблеми
толерантності, добродійності,
гендерної рівності, проблеми
сучасної сім'ї, проблеми злиднів і
багатства.

Свої уроки часто розпочинаю з обговорення будь-якої теми з
повсякденного життя учнів чи училища. Діти починають
згадувати подробиці, висловлювати свої думки - починається
спілкування, що є добрим початком і створює доброзичливу
атмосферу. Звичайно не всі висловлюються англійською на
високому чи достатньому рівні, але мотивація для подальшої
роботи над своїми мовними навичками на початку уроку в учнів
уже є.

Моральному вихованню на моїх уроках сприяють
колективні форми роботи, серед яких групова і парна.
Саме в групах і парах проходить обговорення тих чи інших
проблем, саме у взаємодії один з одним діти формують свої
погляди, вчаться відстоювати свою думку, проявляючи
при
цьому
стриманість,
терпимість,
повагу.

Наступним
ефективним
прийомом роботи є
рольова гра. Вона
також є формою
колективної
взаємодії. Однак у
цьому разі кожен
учень вже несе
відповідальність за
своє рішення.

Інколи розпочинаємо урок з навчальної гри, що допомагає
активізувати лексичний матеріал вивченої теми.
Наприклад: гра « Снігова куля» з теми «Харчування в нашому житті». Я
починаю речення:
-As for me, I like the natural food very much! Учень повинен повторити моє
речення та додати своє про улюблену їжу. - Oksana VasiIivna likes the natural
food very much, and I like all fruit very much too. Наступний учень повторює
речення вчителя, попереднього учня та додає своє. .
- Oksana Vasilivna likes the natural food very much, and Sasha likes all fruit
very much and I like all vegetables.
Виконуючи цю вправу учні вчаться правильно називати продукти
харчування, будувати прості речення, повторюють правила граматики
(вживання Present Indefinite) та позвивають темп мовлення.

Зазвичай я використовую елементи інтерактивного
навчання на багатьох своїх уроках. Так при введенні нової
лексики практикую метод « Мозковий штурм». Учні
називають по черзі слова, які асоціюються з даною темою,
слова записуються на промінчиках сонечка бо пелюстках
квітки.

Метод « Мікрофон»
використовую при підбитті підсумку
уроку або під час монологічного
висловлювання з певної теми.

Vcompe.com

Під час обговорення питання, стосовно якого є
декілька точок зору використовую метод
«Карусель».

Для зацікавлення вивчення англійської мови та
виховання поваги до традицій, звичаїв народу, мову якого учні
вивчають, використовую цікаві краєзнавчі матеріали,
додаткову літературу, посібники, маю добірку роздаткового
матеріалу.

Позаурочна діяльність ще більше покликана
виховувати та розвивати кращі риси духовності та моралі.
На виховних годинах та щоденному спілкуванні можна
побачити сутність кожної дитини, її слабкі та сильні
сторони. А це дає змогу формувати духовно-моральні
цінності моїх вихованців.

У наш час, коли в суспільстві так мало
приділяється увага духовному зростанню, своїм
обов'язком вважаю виховувати духовно багату,
високоморальну особистість, здатну не тільки
споживати, а й творити.
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