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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?  

Інформації, отриманої в навчально- методичних матеріалах вистачило.  Дуже добре, що до 

розробок тренінгу були подані презентації та відео матеріали, а також практикуми для учнів. 

2. Які особливо вдалі моменти в ході заняття Ви можете відмітити? 

Хочеться відмітити невимушеність обстановки, добрий емоційний настрій учасників тренінгу. 

Особливо сподобалися такі моменти заняття, як вправа «Скептики і оптимісти», вправа «Прохід 

над прірвою», робота в групах «Інформування про стилі поведінки в конфліктній ситуації та 

«Аналіз конфліктної ситуації», де була запропонована рольова гра. 

3. Які труднощі виникли у Вас в ході заняття? Що варто було б змінити, щоб уникнути цих 

проблем у майбутньому?  

Особливих труднощів не було ні в підготовці, ні в проведенні тренінгу. 

4. Що найбільше сподобалося учням у ході заняття? Які завдання викликали інтерес?  

Вправа «Прохід над прірвою», робота в групах «Інформування про стилі поведінки в 

конфліктній ситуації», перегляд та обговорення відеоролику  та «Аналіз конфліктної ситуації», 

де була запропонована рольова гра. 

5. Які завдання викликали в учнів труднощі? Що їм не сподобалося?  

Труднощі викликало завдання «Мозковий штурм»: негативні сторони конфлікту назвали усі 

учасники тренінгу, а позитивний момент тільки один учасник.  

Викликав невеликі труднощі аналіз ситуації з рольовою грою. 

7. Які запитання виникали в учнів?  

 Шляхи до примирення після конфлікту. 

 Як розвивати відносини з дорогими людьми, щоб не завдавати їм болю? 

 Яким шляхом йти до компромісу? 

 Як навчитися управляти своїми емоціями у ході конфлікту? 

8. Які ще коментарі ви маєте стосовно цього заняття?  

Тренінг сподобався усім учасникам. 

 


