ПРОЕКТ «ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ»
АНКЕТА ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ З УРОКІВ-ТРЕНІНГІВ ДЛЯ УЧНІВ

Дата проведення

12.10.2016 року

ФІО вчителя Лєбєдєва Ірина Валеріївна, класний керівник
10-Б класу Ципіна Ганна Валентинівна

Місце проведення:
Область
Населений пункт

Номер і тема тренінгу: Тренінг № 2 «Ефективне спілкування"

Луганська
місто Сєвєродонецьк

Навчальний заклад середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4
Клас 10-Б

Тривалість заняття 45 хвилин

1.

Чи вистачало вам інформації в отриманих навчально-методичних матеріалах до цього тренінгу?
Як ви оцінюєте якість і корисність цих матеріалів? Що і як можна покращити?
Інформація в посібнику підібрана цікава, викладається послідовно та зрозуміло, відповідно до
віку учнів. ЇЇ більше ніж достатньо для проведення тренінгу за темою.

2.

Які
особливо
вдалі
моменти
в
ході
заняття
Ви
можете
відмітити?
Учні активно працюють протягом уроку. Особливо активними вони були під час виконання
вправ «Активне слухання» та « Залишаємося в темі».

3.

Які труднощі виникли у Вас в ході заняття? Що варто було б змінити, щоб уникнути цих
проблем у майбутньому?
Через відсутність посібників-практикумів для учнів, багато інформації треба
роздруковувати додатково.

4.

Що найбільше сподобалося учням у ході заняття? Які завдання викликали інтерес?
Учням сподобалося працювати в групах, виконуючи завдання. Вони мали змогу ще раз
замислитися над значенням ефективного спілкування. Ознайомилися з 5 кроками ефективного
спілкування. Уся отримана інформація необхідна їм в житті.

5.

Які
завдання
викликали
в
Учні охоче виконували всі завдання.

7.

Які запитання виникали в учнів? Учнів зацікавила інформація про зони особистого простору.
Новою була інформація щодо 10 навичок активного слухання.

8.

учнів

труднощі?

Які ще коментарі ви маєте стосовно цього заняття ?

Що

їм

не

сподобалося?

ПРОЕКТ «ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ»
АНКЕТА ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ З УРОКІВ-ТРЕНІНГІВ ДЛЯ УЧНІВ
Дата проведення

01.11.2016 року

ФІО вчителя Лєбєдєва Ірина Валеріївна, класний керівник
10-Б класу Ципіна Ганна Валентинівна

Номер і тема тренінгу: Тренінг № 3 «Запобігання та розв’язання конфліктів"
Місце проведення:
Область
Населений пункт

Луганська
місто Сєвєродонецьк

Навчальний заклад середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4
Клас 10-Б

Тривалість заняття 45 хвилин

1. Чи вистачало вам інформації в отриманих навчально-методичних матеріалах до цього тренінгу? Як ви
оцінюєте
якість
і
корисність
цих
матеріалів?
Що
і
як
можна
покращити?
Інформація в посібнику підібрана цікава, викладається послідовно та зрозуміло, відповідно до віку
учнів. Вона базується на знаннях, які учні отримали на уроках основ здоров’я в попередніх класах. ЇЇ
достатньо для проведення тренінгу.
2. Які
особливо
вдалі
моменти
в
ході
заняття
Ви
можете
відмітити?
Учні активно працюють протягом уроку. Вони виказували цікаві думки щодо «плюсів» та «мінусів»
конфлікту. Зацікавила їх бесіда «Стилі поведінки у конфлікті». Вони пригадали матеріал з уроків
основ здоров’я.
3. Які труднощі виникли у Вас в ході заняття? Що варто було б змінити, щоб уникнути цих проблем у
майбутньому?
Через відсутність посібників-практикумів для учнів, багато інформації треба
роздруковувати додатково. Складно узгодити проведення наступного тренінгу через те, що
співпадає час проведення класної години та мій урок в іншому класі.
4. Що найбільше сподобалося учням у ході заняття? Які завдання викликали інтерес?
Учням сподобалося працювати в групах, виконуючи завдання. Вони мали змогу ще раз замислитися
над тим, які стилі поведінки варто застосовувати під час конфліктної ситуації. Їм сподобалося
аналізувати запропоновані ситуації та надавати свої поради щодо закінчення конфлікту. Уся отримана
інформація необхідна їм в житті.
5. Які
завдання
викликали
в
Учні охоче виконували всі завдання.

учнів

труднощі?

7. Які запитання виникали в учнів? Усе було зрозумілим.
8. Які ще коментарі ви маєте стосовно цього заняття ?

Що

їм

не

сподобалося?

