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ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ
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ДЕНЬ 1.
Час
13.00 13.40

Зміст
Відкриття, знайомство,
індивідуальний досвід,
очікування, оцінювання
початкового рівня знань







13.4014.00

Актуальність проблеми



14.0015.00

Зміст і методологічні засади
курсу




Завдання
Ознайомлення учасників з метою,
завданнями і процедурами роботи на
тренінгу
Створення сприятливої психологічної
атмосфери
Аналіз потреб учасників
Проведення першого етапу
оцінювання ефективності тренінгу
Ознайомлення учасників з
актуальністю проблеми ВІЛ/СНІД
Презентація концепції, структури і
змісту навчального курсу
Ознайомлення з методологічними
засадами курсу
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Перелік активностей
Відкриття тренінгу, привітання
Презентація мети і очікуваних результатів тренінгу
Знайомство учасників
Самооцінка тренерських навичок
З'ясування очікувань
Анкетування «ДО»: з’ясування знань і ставлень
учасників з питань здорового способу життя і
профілактики ВІЛ/СНІДу
Комп’ютерна презентація 1: «Епідемія ВІЛ/СНІД в
Україні і світі»
Обговорення
Комп’ютерна презентація 2: «Тренінговий курс
«П’ять уроків захисту від ВІЛ», обговорення
Комп’ютерна презентація 3: «Методологічні засади
курсу», обговорення

15.0016.00

Тренерські навички

16.0016.30
16.30 17.30

Перерва на каву



Вправи для створення

доброзичливої атмосфери і
продуктивної роботи у групах

Ознайомлення учасників з вимогами
до знань і навичок тренера, а також з
особливостями проведення тренінгів
для молодіжної і дорослої аудиторії

Комп’ютерна презентація 4: «Тренінг – ефективний
метод групової роботи», обговорення
Мозковий штурм «Знання і уміння тренера»
Комп’ютерна презентація 5: «Навички ефективної
презентації», обговорення
Комп’ютерна презентація 6: «Корисні поради
тренеру», обговорення

Підготовка і демонстрація групами
тренінгових вправ - Посібник для
педагога, с.90-101 (далі Посібник)

Об'єднання в групи: «Знайомство і завершення
тренінгу», «Об’єднання в групи», «Руханки»
Самопідготовка за тренінговими вправами
Демонстрація вправ:
«Знайомство і завершення тренінгу»
«Об’єднання в групи»
«Руханки»

17.30 – Розподіл тренінгів для
17.45
самопідготовки




17.45 – Підведення підсумків
першого дня, рефлексія,
18.00
завершення тренінгу





Об’єднання учасників у 5 груп (в
першу групу входить тренер)
Розподіл тренінгів за програмою

Повідомлення про порядок подальшої роботи
Об'єднання в групи, розподіл тренінгів начального
курсу серед груп

Надання учасникам можливості
усвідомити набутий досвід, відкрито
висловити свої думки і почуття
Завершення тренінга

Експрес-опитування «Що ми сьогодні робили на
тренінгу?»
Робота в колі, відкритий мікрофон
Ритуал завершення тренінга, прощання
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ДЕНЬ 2.
Час
9.00 9.30

Зміст
Відкриття, знайомство,
рефлексія

9.3010.30

Самопідготовка

10.3011.30

Презентація учасниками
тренінгів для молоді за
програмою навчального
курсу «П’ять уроків захисту
від ВІЛ» (далі - Презентація
тренінгів навчального курсу)

11.3012.00
12.0013.00

Перерва на каву
Презентація тренінгів
навчального курсу

Завдання
 Створення сприятливої психологічної
атмосфери
 Налаштування учасників на
продуктивну роботу
 Надання можливості учасникам
підготуватися до проведення
тренінгів
Демонстрація тренінгу № 1:
«ВІЛ/СНІД/ІПСШ: базова інформація» Посібник, с.40-45

Перелік активностей
Привітання, ритуал відкриття тренінгу
Вправа «знайомство» - «Снігова куля», Посібник, с.92
Зворотній зв’язок «Що ми робили вчора?»
Робота в групах

Стартове завдання: інтерактивна гра «Піраміда»
Мозковий штурм «Правила групи»
Гра «Квасоля»
 Ознайомлення з базовою інформацією Відеоролик 1 «ВІЛ і СНІД»
про захворювання на ВІЛ, СНІД та
Інсценування «ВІЛ не передається через…»
ІПСШ, зі шляхами інфікування та
Гра «Доріжки» (оцінюємо ризики у життєвих
оцінки ризиків у життєвих ситуаціях ситуаціях

Робота в групах «Уявіть себе лікарем»
Демонстрація тренінгу № 2: «Джерела
допомоги для молоді» - Посібник, с.46-53 Мозковий штурм «Джерела допомоги з проблем
репродуктивного здоров'я»
 Ознайомлення учасників з
Відеоролик 2 «Як інші»
поняттями статі і гендеру,
Робота в групах «До кого, куди і як звертатися з
 Аналіз небезпечних гендерних
питань ВІЛ/СНІД»
стереотипів
Повідомлення «Діагностика ВІЛ»
Запитання і відповіді «Тестування на ВІЛ-інфекцію»
Самооцінювання: «Чи можу я вважати себе
відповідальною людиною»
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13.00 14.00
14.0015.00

Перерва на обід
Презентація тренінгів
навчального курсу

Демонстрація тренінгу № 3: «Стать і
гендер» - Посібник, с.54-60
 Ознайомлення з поняттями статі
і гендеру
 Аналіз небезпечних гендерних
стереотипів

Стартове завдання «Ким би я хотів народитися:
чоловіком чи жінкою?»
Вправа «Голосуй ногами» (Стать чи гендер?)
Робота в групах: вправа «Гендерна рамка»
Повідомлення «Гендерні аспекти епідемії
ВІЛ/СНІДу»
Відеоролик 3 та 4 «Стать і гендер», «Гендерні
стереотипи»
Повідомлення «Гендерне насильство»
Відеоролик «Домашнє насильство»
Робота в колі «Аналізуємо небезпечні гендерні
стереотипи»

15.00 16.00

Презентація тренінгів
навчального курсу

Демонстрація тренінгу № 4: «Цінність
родини» - Посібник, с.61-65
 Пропаганда родинних цінностей
 Ознайомлення з негативними
наслідками ранніх статевих
стосунків

Стартові завдання: перегляд уривків фільму
«Сімейна людина»
Індивідуальне завдання «Аналізуємо найважливіші
життєві цінності»
Розроблення герба майбутньої родини
Робота в групах «Відповідальне батьківство»
Робота в групах «Аналізуємо наслідки ранніх
статевих стосунків»

16.0016.30

Перерва на каву
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16.30 – Презентація тренінгів
17.30
навчального курсу

Демонстрація тренінгу № 5: «НІ»
дискримінації людей які живуть з ВІЛ Посібник, с.66-71
 Формування толерантного
ставлення до ВІЛ-позитивних
людей
 Тренінг навичок протидії стигмі
й дискримінації, емпатії і
надання допомоги

Гра «Защіпка»
Перегляд уривків фільму «Божі діти Америки»
Обговорення «Що відчуває жертва дискримінації»
Повідомлення «Як протидіяти стигмі, дискримінації
та СНІДофобії»
Обговорення метафори «Як здолати страх»
Робота в групах «Серце друга»
Інформаційне повідомлення: «Права людини і
моральні цінності у боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІДу »

17.3017.45
17.4518.30

Анкетування

 З’ясування змін у знаннях і
ставленнях, оцінка якості тренінгу

Заповнення анкет «Після» і «Зворотній зв’язок»

Заключна частина

 Підведення підсумків
 Отримання зворотного зв’язку
 Завершення тренінгу

Аналіз очікувань
Самооцінка тренерських навичок
Видача сертифікатів
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Мета і завдання тренингу:
Мета:
Підготовка педагогів з питань впровадження тренінгового
курсу для учнівської молоді професійно-технічних
навчальних закладів «П’ять уроків захисту від ВІЛ»
Завдання тренінгу:
1. Ознайомити учасників з концепцією, змістом і
методологічними засадами тренінгового курсу для
молоді «П’ять уроків захисту від ВІЛ»
2. Проаналізувати знання, уміння і навички, необхідні для
проведення
тренінгу.
Надати
всім
учасникам
можливість провести в ролі тренера окремі тренінги для
молоді
3. Відпрацювати всі тренінги за програмою курсу «П’ять
уроків захисту від ВІЛ»
4. Проаналізувати умови успішного впровадження
тренінгового курсу в навчальних закладах

НАШІ
ОЧІКУВАННЯ
ВІД ТРЕНІНГУ

Про що ми
хочемо
дізнатися?
Чому ми хочемо
навчитися?

Що ми хочемо
надбати?

Чим ми хотіли б
поділитися з
іншими?

Що нам потрібно
для ефективної
роботи на
тренінгу?

АНКЕТА «ДО» ДЛЯ УЧАСНИКА ТРЕНІНГУ
Ваші відповіді на питання цієї анкети важливі для об'єктивної оцінки ефективності
тренінгу. Пам'ятайте, що вказувати своє ім'я не потрібно.
____________________________________________________________________________

ЧАСТИНА 1. «ЗДОРОВ’Я І ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ»
1. Здоров’я – це (відмітьте один варіант):

1.1
…….……………………………………………………1.2

•

відсутність хвороб ……………………………………………………………….

•

добра фізична форма

•

фізичне, соціальне і психічне (емоційне, інтелектуальне, духовне)

1.3

благополуччя……………………………………………………………………...

2. Здоров'я людей в найбільшій мірі залежить від (відмітьте один варіант):
•
•

•
•
•

2.1
стану оточуючого середовища…………………………………………………2.2
способу життя (поведінки)…….…… ……………………….…………….……2.3
спадковості………………………………………………………………………...2.4
інших чинників …..……………………………………………………..............2.5
рівня медичного обслуговування …......……………………….………….…

3. До факторів ризику для здоров'я підлітків відносяться (відзначте всі
правильні варіанти):
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1
низька самооцінка…………………………………………………..………...…3.2
відсутність життєвих перспектив ………………...…………………………..3.3
наявність друзів, які ведуть здоровий спосіб життя……….……………….3.4
успішність у навчанні……………………………………...…………………….3.5
легкодоступність наркотиків …………….…………………………………….3.6
добре виховання
……………………………………….…………………….3.7
взаєморозуміння в сім'ї ……………………..……………………………….3.8
відсутність контролю і чітких правил у сім'ї та школі………………………

4. Життєві навички - це (відмітьте один варіант):

4.1

•

всі вміння і навички, необхідні людині в його житті ………………………..

•

соціально-психологічні компетентності, які дозволяють людині
і адаптуватися до змін і долати труднощі повсякденному житті ……..

4.2
1

5. До життєвих навичок відносяться (відзначте всі правильні варіанти)::
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.1
вміння справлятися зі стресами …………………………………………….5.2
вміння аналізувати проблеми і приймати виважені рішення…………… 5.3
вміння працювати на комп'ютері………………………………………………5.4
вміння надавати невідкладну медичну допомогу ………………………...5.5
вміння критично і творчо мислити
……………………………………….5.6
вміння заробляти гроші ………………………………………………..………5.7
вміння попереджати і вирішувати конфлікти ………………………………5.8
вміння ефективно спілкуватися ………………………………………………5.9
вміння протистояти негативному впливу оточення
…………………..5.10
вміння працювати в команді ………………………………………………...5.11
вміння готувати…………...……………………………………………………...

6. Інтерактивні методи, що використовуються в завершальній частині
тренінгу (відзначте усі правильні варіанти):
•
•
•
•
•
•
•
•

6.1
Підведення підсумків ………………………………………………………….6.2
Зворотній зв'язок …………………………………………………………………6.3
Мозковий штурм ………...……………………………………………………...6.4
Рольова гра ……………………………………..………………………………..6.5
Виконання проектів ……………………………………………………………6.6
Обговорення в групах …………………………………………………………...6.7
Ритуал завершення тренінгу …………………………………………………..6.8
Знайомство ………………………………………………………………………

7. Для оцінювання вмінь учнів найбільше підходять (відзначте всі правильні
варіанти):
•
•
•
•
•
•

7.1
Письмові тести …………………………………………………………………..7.2
Демонстрації на модельних ситуаціях ……………………………………..7.3
Проекти…………………………………………………………………………….7.3
Презентації ……………………………………………………………………….7.5
Інтерв'ю …………………………………………………………………………..7.6
Рольові ігри ……………………………………………………………………..7.7
Лекція……………………………………………………………....………………

•
_____________________________________________________________________
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ЧАСТИНА 2. «ВІЛ / СНІД: ЗНАННЯ, СТАВЛЕННЯ»
2.1. Прочитайте кожне запитання. Позначте вашу відповідь у колонці «Так»,
«Ні», «Не знаю»
Так
Ні
Не
знаю
Чи правда, що СНІД невиліковний і хворі вмирають від
1
небезпечних захворювань?
2

Чи можна за зовнішнім виглядом людини визначити, що її
інфіковано ВІЛ?

3

Чи правда, що ВІЛ передається через кров, сперму,
вагінальні виділення і грудне молоко?

4

Чи можна інфікуватися ВІЛ навіть після одного
сексуального контакту без презерватива?

5

Чи можна інфікуватися, обіймаючи ВІЛ-інфікованого або
притиснувшись до нього у переповненому транспорті?

6

Чи правда, що велика кількість сексуальних партнерів
збільшує ризик інфікування ВІЛ та іншими ІПСШ?

7

Чи правда, що можна заразитися від людини, яка
виглядає абсолютно здоровою?

8

Чи існують ліки, які можуть продовжити життя ВІЛінфікованих?

9

Якщо постійно і правильно використовувати презервативи,
вони досить надійно захищають від ВІЛ/ІПСШ?

10

Чи ризиковано користуватися нестерильними шприцами,
голками та іншими інструментами, які колють або ріжуть?

11

Чи ризиковано пити з однієї склянки або їсти з однієї
тарілки з ВІЛ-інфікованим?

12

Чи здатний ВІЛ передаватися від інфікованої матері до її
ще ненародженої дитини?

13

Сексуальне утримання — це один з найефективніших
способів захисту від ВІЛ-інфекції?

14

Чи можна заразитися через їжу, яку приготував ВІЛінфікований?

15

Чи існує період, протягом якого неможливо виявити ВІЛінфекцію в організмі людини?

16

Чи ризиковано користуватися бритвою для гоління і
зубною щіткою спільно з ВІЛ-інфікованим?

17

Чи зростає ризик ВІЛ-інфікування у тих, хто інфікований
іншими ІПСШ?

18

Чи ризиковано користуватися спільним сидінням унітазу?

19

Чи ризиковано вдягатися у те, що носив ВІЛ-інфікований?

20

Чи переносять ВІЛ комарі, кліщі, блощиці та інші
кровососи?

3

2.2. Прочитайте кожне питання і варіанти відповідей. Позначте всі ваші
відповіді в графі «так »чи «ні». Будь ласка, дайте відповідь на питання
максимально відверто.
Да

1

2

3

4

5

Нет

Чи погодилися б Ви:
А) жити з ВІЛ-інфікованим в одному місті
Б) жити з ВІЛ-інфікованим на одній вулиці
В) жити з ВІЛ-інфікованим в сусідніх квартирах
Г) щоб ВІЛ-інфікований приходив до Вас у гості
Чи погодилися б Ви:
А) щоб ВІЛ - інфіковані діти ходили до школи, де навчається
Ваша дитина
Б) щоб ВІЛ - інфіковані діти вчилися в одному класі з Вашою
дитиною
В) щоб ВІЛ - інфікована дитина сидів за однією партою з
Вашою дитиною
Г) щоб ВІЛ інфіковані діти виконували домашні завдання
разом з Вашою дитиною
Чи погодилися б Ви:
А) сидіти на одному сидінні в автобусі з ВІЛ-інфікованим
Б) привітатися за руку з ВІЛ-інфікованим
В) обійняти ВІЛ-інфіковану людину
Г) поцілувати в щоку ВІЛ-інфікованої людини
Чи погодилися б Ви:
А) поговорити по телефону з хворим на СНІД
Б) зробити покупки для хворого на СНІД
В) випрати одяг хворого на СНІД
Г) допомогти хворому на СНІД помитися
Чи змогли б Ви
А) відійти від людини, який недоброзичливо відгукується про
людей, які живуть з ВІЛ
Б) попросити людину, яка насміхається над ВІЛ-інфікованими,
припинити це робити
В) пояснити людям, які вважають, що ВІЛ-позитивні діти не
повинні ходити в школу, що це не небезпечно для інших
Г) рішуче зупинити людину, яка несправедливо поводиться з
ВІЛ-інфікованим
Дякуємо Вам!

4

Епідемія ВІЛ/СНІД в
Україні і світі

Статистика ВІЛ/СНІД у світі
Кількість людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, станом на 2011 рік.
Загалом
34 млн
Дорослих
30,7 млн
Жінок
16,7 млн
Дітей (до 15 років)
3,3 млн
Кількість нових випадків інфікування ВІЛ у 2011 р.
Загалом
2,5 млн
Дорослих
2,2 млн
Дітей (до 15 років)
330 тис.
Кількість смертей від СНІДу в 2011 р.
Загалом
1,7 млн
Дорослих
1,5 млн
Дітей (до 15 років)
230 тис.
2

Поширеність ВІЛ-інфекції у світі, 2009

Source: WHO/UNAIDS
June 24, 2014

UNAIDS

Етапи розвитку епідемії ВІЛ/СНІД в Україні
за даними Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України

I етап: 1987 – 1994 рр.
–
–
–
–

темп розвитку – повільний
основні джерела інфікування – громадяни інших країн
основні уражені групи – ЧСЧ та ЖСБ
основний шлях інфікування – статевий

II етап: 1995 – 1998 рр.
– темп розвитку – епідемічний «спалах»
– основні джерела інфікування – споживачі ін’єкційних наркотиків та їхні статеві
партнери
– основний шлях передачі – через кров

III етап: 1999 –
– відзначається тенденція виходу ВІЛ-інфекції за рамки груп ризику
– зростає статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції

4

Стан епідемії ВІЛ-інфекції в Україні

за даними Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України

• За 1987-2011 роки в Україні зареєстровано 202 787 випадків ВІЛінфекції
• З них 46 300 випадків захворювання на СНІД

• 24 626 осіб померли від хвороб, пов’язаних зі СНІДом
• Близько половини нових випадків ВІЛ-інфекції
реєструється на останній стадії хвороби (стадії СНІДу)
• У 2012 році вперше зареєстровано зменшення кількості
нових випадків ВІЛ-інфікування

5

6

2012 рік - вперше зареєстровано скорочення кількості
нових випадків ВІЛ-інфікування

7

Поширеність ВІЛ-інфекції по регіонах України
Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України станом на 2011 р.

8

Головні тенденції розвитку
епідемії ВІЛ/СНІД в Україні
1. Зменшення частки молоді серед нових
випадків ВІЛ-інфікування у 2,5 рази
2. Скорочення на 30% кількості офіційно
зареєстрованих нових випадків ВІЛінфікування серед молоді 15-24 роки
3. Збільшення частки статевого шляху ВІЛінфікування
9

Частка офіційно зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції у
віковій групі 15-24 роки (%)

Динаміка офіційно зареєстрованих випадків
ВІЛ-інфекції у віковій групі 15-24 роки

Шляхи передачі ВІЛ-інфекції в Україні серед нових
офіційно зареєстрованих випадків (2012 рік)

12

Шляхи інфікування ВІЛ серед нових офіційно
зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції
у віковій групі 15-24 роки (2012 рік)

13

14

Висновки
1.

Україна належить до єдиного в світі регіону, де епідемія ВІЛ/СНІДу
продовжує набирати силу

2.

Останнім часом в Україні з’явилися ознаки стабілізації епідемічної
ситуації.

3.

Найвагоміших результатів вдалося досягти серед молоді. За останні 5
років відбулося 30% скорочення нових випадків ВІЛ-інфікування у
віковій групі 15-24 роки.

4.

Починаючи з 2008 року частка статевого шляху ВІЛ-інфікування
перевищує парентанальний і ця тенденція продовжує зберігатися. Це
свідчить про вихід епідемії за межі уразливих груп та необхідність
збільшення обсягів профілактичної роботи із загальним населенням

5.

Жінки з периферії епідемії перемістилися в її епіцентр. Кількість нових
випадків інфікування серед дівчат 15-24 років більш як у 2 рази
перевищує кількість нових випадків зараження серед юнаків цієї вікової
групи. Це потребує посилення профілактичної роботи серед дівчат.
15

Актуальна статистика

http://www.unaids.org.ua/uk/situation

16

Тренінговий курс для молоді
професійно-технічних
навчальних закладів
“П’ять уроків захисту від ВІЛ”

Концепція і структура програми



Епідемія ВІЛ/СНІДУ тісно пов’язана з
ризикованими поведінковими практиками
населення



Молоді люди, які навчаються в ПТНЗ,
практикують більш ризиковану поведінку,
ніж їхні однолітки у ЗНЗ чи навіть старші
за них першокурсники ВНЗ

Щодня курять

Вживають пиво раз на
тиждень і частіше

Вживали наркотики
(марихуану і гашиш)

Повідомили про досвід
статевих стосунків

Концепція профілактичного курсу
для молоді: загальні ознаки


Спрямований на молодь, яка за віком перебуває на порозі
підвищеного ризику (учнівська молодь віком від 15 до 18 років)



Реалізує формулу ABCD (утримання, вірність, захист,
стерильність



Базується на принципах ООЖН (відповідає критеріям
ефективних програм впливу на поведінку)



Враховує кращий світовий і вітчизняний досвід



Аналогічний курс для ЗНЗ має статистично
доведену ефективність впливу

Узагальнені навчальні завдання
профілактичного курсу


Надання учням достовірної інформації з проблеми
ВІЛ/СНІДу



Формування відповідального ставлення до цієї проблеми і
толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ



Розвиток необхідних умінь, які зменшують схильність молоді
до ризикованої поведінки (комунікації, протидії соціальному
тиску)



Пропаганду родинних цінностей і відповідальної
поведінки



Посилення мотивації до здорового способу життя

Структура навчальних завдань
профілактичного курсу
Підвищення

Досягнення
позитивних змін у

Формування
позитивних
змін у намірах

Набуття позитивних
змін в ум іннях і

Шляхи
передання і
методи захисту

Серйозне ставлення до
проблеми ВІЛ/СНІДу

Уміння відмовитися від

Як зменшити
ризик
інфікування

Позитивне ставлення до
відстрочення початку
статевого життя

Намір
утримуватися від
статевих
стосунків

Як уникнути
гендерного
насилля

Толерантне ставлення до
ЛЖВ

рівня знань

Цінність родини
Як протидіяти
дискримінації
www.themegallery.com

ставленнях

Критичне ставлення до
гендерних стереотипів

Намір
використовувати
презервативи у
разі сексуальної
активності

навичках

пропозиції про сексуальну
близькість
Уміння гідно сказати «Ні» на
інші небажані пропозиції
Уміння адекватно
поводитися у разі загрози
сексуального насилля
Уміння прийняти
відповідальне рішення про
використання презервативів

Company Logo

Структура програми


Тренінг 1. ВІЛ/СНІД/ІПСШ: базова інформація



Тренінг 2. Джерела допомоги для молоді



Тренінг 3. Стать і гендер



Тренінг 4. Цінність родини



Тренінг 5. «Ні» дискримінації людей, які живуть з ВІЛ

Тренінг 1. ВІЛ/СНІД/ІПСШ: базова
інформація
Знайомить учнів з:
 базовими поняттями курсу,
 інформацією про шляхи зараження ВІЛ/ІПСШ і
методами захисту від них;
Вчить
 адекватно оцінювати ризики ВІЛ-інфікування в
різних ситуаціях

Тренінг 2. Джерела допомоги для молоді


Інформує про установи, які надають допомогу з
питань репродуктивного здоров’я;



Знайомить з принципами тестування на ВІЛінфекцію.

Тренінг 3. Стать і гендер
Учні здійснюють:
 критичний аналіз ґендерних стереотипів, які збільшують уразливість
жінок в умовах епідемії ВІЛ/ІПСШ.
Учні вчаться:
 уникати небезпечних ситуацій,
 протистояти сексуальним домаганням і допомагати жертвам насилля
 аналізувати психологічні й соціальні наслідки раннього початку
статевого життя
 будувати стосунки з протилежною статтю на основі взаємоповаги
 висловлювати свої почуття без інтимних стосунків.

Тренінг 4. Цінність родини
Присвячено пропаганді родинних цінностей і
профілактиці ранніх статевих стосунків.

Тренінг 5. «Ні» дискримінації людей, які
живуть з ВІЛ
•Протидія дискримінації, підтримка людей, які живуть з
ВІЛ. Присвячено формуванню толерантного ставлення
до ВІЛ-позитивних людей.
•Тут аналізуються причини, форми і наслідки стигми і
дискримінації ВІЛ-інфікованих.
• Молодь знайомлять із засадами толерантної
лексики, вчать виявляти співчуття і надавати допомогу
ВІЛ-позитивним.

Показники ефективності впливу базового
курсу “Захисти себе від ВІЛ”
На наступних слайдах – результати впливу
профілактичного курсу на рівень
захищеності молоді.
Оцінювання проведено за процедурою “ДО”
і “ПІСЛЯ”

ЗНАННЯ

Кількість учнів, які правильно відповіли на всі
поставлені запитання:
•
•

ДО – 1,4% учнів (кожен 70-й)
ПІСЛЯ – 34% учнів (кожен третій)

Зростання – у 24 рази!

СТАВЛЕННЯ
Індикатор – толерантне ставлення до ЛЖВ

Кількість учнів, які виявили повну толерантність до
людей, що живуть з ВІЛ:
•
•

ДО – 16% учнів (кожен шостий)
ПІСЛЯ – 52% учнів (кожен другий)

Зростання – утричі!

НАМІРИ

Індикатор – намір утримуватися від статевих
контактів до шлюбу чи серйозних стосунків
Кількість учнів, що мають рішучий намір
утриматися від початку статевого життя:
•

ДО – 71% учнів

•

ПІСЛЯ – 84% учнів

Зростання – на 13%

Тренінговий курс для молоді
професійно-технічних
навчальних закладів
“П’ять уроків захисту від ВІЛ”

Методологічні засади

Освіту, що має на меті формування здорової
і просоціальної поведінки, називають
превентивною (профілактичною). Вона:


Є атрибутом усієї освітньої діяльності, а не лише
спеціалізованою галуззю знань



Надає системі освіти проективно-моделюючого характеру
для вирішення комплексу проблем сучасності



Забезпечує стійкість особистості до негативних соціальних
впливів



Збільшує адаптаційні ресурси особистості в умовах
мінливого світу

В основі превентивної освіти – педагогічні
методи, спрямовані на формування у молоді
поведінкових стереотипів, що сприяють
послабленню чинників ризику і посиленню
чинників захисту

Приклади соціальних чинників
ризику (в аспекті вживання ПАР):
 Відсутність

контролю і чітких правил щодо
заборони вживання ПАР у навчальному
закладі

 Власні

кошти (стипендія і підробітки)

 Доступність

ПАР (алкоголю й наркотиків)

 Частина

учнів з соціально неблагополучних
родин, інтернатів, сиротинців

 Негативний

приклад і тиск однолітків

Що з цього ми можемо змінити?

Приклади дій, спрямованих на
створення соціальних чинників
захисту:
 Запровадити

заборону вживання ПАР у
навчальному закладі і налагодити контроль

 Співпрацювати

з правоохоронними органами
щодо заборони торгівлі ПАР поблизу ПТНЗ

 Забезпечити

впровадження ефективних
профілактичних програм

 Співпрацювати

з родинами учнів

Індивідуальні чинники ризику і захисту:
Чинники ризику

Чинники захисту

Занижена самооцінка;

Здорова самооцінка;

Невизначеність життєвих
перспектив;

Навички постановки і досягнення
мети;

Схильність до ризикованої
поведінки; підвищена
навіюваність до впливу
реклами й однолітків;

•Уміння приймати виважені рішення;
•Критичне мислення;
•Навички протидії негативному
соціальному тиску;

Невміння будувати здорові
стосунки.

Навички упевненої поведінки;

4. Ознаки ефективних
превентивних програм


Мають системну концепцію (узгодженість цілей, завдань,
методів впливу, процедур оцінювання)



Спрямовані на розвиток життєвих навичок,
сприятливих для здоров’я і безпеки



Використовують інтерактивні (тренінгові) методи



Навчальні матеріали розробляють мовою, зрозумілою тим,
кому вони призначені



Стимулюють повагу



Залучають учнів до планування і проведення заходів,
мобілізують духовний і творчий потенціал молоді



Сприяють створенню сприятливого оточення

Життєві навички: що це?
Життєві навички – це здатність до
адаптації, позитивної поведінки і
подолання труднощів повсякденного
життя (визначення ВООЗ)
Життєві навички також називають
“психосоціальними
компетентностями”

Найважливіші психологічні
компетентності
ПСИХОЛОГІЧНІ

Інтелектуальні

• самооцінки
• усвідомлення цінностей
• аналізу проблем
• прийняття рішень
• критичного мислення
• креативного мислення

Емоційно-вольові

• самоконтролю
• керування стресами
• мотивації успіху
• гартування волі

Найважливіші соціальні
компетентності
СОЦІАЛЬНІ

• ефективного спілкування
• асертивності
• протистояння тиску однолітків
• колективної роботи
• лідерства
• ведення переговорів
• розв’язання конфліктів
• емпатії і надання допомоги
• протидії дискримінації

ООЖН – це ефективна педагогічна
технологія сучасної превентивної освіти
 Спрямована на формування здорової і просоціальної
особистості

 Гармонійно поєднує функції виховання (формування

ідентичності, цінностей та переконань) і розвиток
соціально-психологічних компетентностей учнів (їхніх
знань, умінь і навичок).

 Сприяє формуванню своєрідного «поведінкового

імунітету» до ризикованої поведінки взагалі і до ВІЛінфікування зокрема.

ООЖН – баланс знань, ставлень і
навичок:
Знання — інформація, необхідна для розуміння того, які
внутрішні та зовнішні чинники впливають на здоров'я,
поведінку і спосіб життя людини
Ставлення — психологічні установки, які визначають те,
що людям подобається чи не подобається, що є вартим чи
не вартим їхньої уваги. Ставлення залежать від особистої
системи цінностей та соціальних, культурних і моральних
норм, які пропагуються у суспільстві.
Навички — спроможність самоорганізувати своє життя у
здоровий і продуктивний спосіб.

ООЖН:
Реалізує концепцію особистісно орієнтованого
навчання і виховання

Враховує вікові та індивідуальні особливості

учнів, етнічні, релігійні і соціально-економічні
аспекти їхнього життя

Передбачає делікатне ставлення до гендерних
питань.

Життєві навички розвивають
позитивні якості особистості:
Миролюбність



Оптимізм



Гідність



Чуйність



Толерантність



уміння співпрацювати і розв’язувати
конфлікти шляхом переговорів,
уміння слухати і говорити, розуміти і
висловлювати свої почуття
позитивна самооцінку, ефективне
управління стресами, уміння долати
тривогу
усвідомлення своїх прав і обов’язків,
розуміння прав інших людей, вміння
слухати і говорити, відстоювати свої
права, не принижуючи інших
здатність до співпереживання,
вміння слухати і надавати
підтримку тим, хто цього потребує
визнання і повагу того, що всі люди
різні, що існують різні культури

5. Інтерактивні методи – невід’ємна

складова навчання життєвим навичкам



Активна участь
кожного учня



Творча співпраця
між собою і з
учителем



Навчання на
ситуаціях,
наближених до
реального життя

Перешкоди на шляху
впровадження ООЖН:
 Недостатнє розуміння
 Конфлікт інтересів
…

Тренінг – ефективний
метод групової роботи

Задоволення і навчання
рухаються пліч-о-пліч, але
задоволення йде попереду.
Вильям Уордсворд

Джерело тренінгів –
концепції Л. С. Виготського
• Соціальне оточення дитини є основним
джерелом її розвитку
• Навчання відбувається шляхом наслідування
• Важливо не те, що дитина вміє робити тут і
тепер, а те, що вона сьогодні може виконати за
допомогою дорослого або у співпраці з
іншими, а завтра - вже самостійно (це і є зоною
її найближчого розвитку).

Практичне використання
ідей Л.С.Виготського:
• Зміст навчання повинен мати
превентивний характер з урахуванням зони
найближчого розвитку дитини
• Для ефективного впливу необхідно
використовувати методи, що базуються на
активній участі і співпраці учнів між собою
і з учителем

Тренінг – це:
Нові підходи:

 співпраця
 відкритість
 активність
 відповідальність

Нові знання:

 інтенсивне засвоєння
 уточнення

Позитивні цінності, зміна ірраціональних переконань і
оновлення психологічних установок
Нові уміння і навички:
 ефективної комунікації
 самоконтролю
 роботи в команді
 прийняття рішень

Структура тренінгу

Вступна
частина

Основна
частина

Заключна
частина

• Зворотній зв’язок
• Очікування
• Знайомства
• «Криголами»
• Правила

• Теоретичний блок
• Практичний блок
• Допоміжні
активності

• Підведення підсумків
• Зворотній зв’язок
• Релаксація
• Процедури
завершення тренінгів

Основна частина

Теоретичний
блок:

Практичний
блок:

Допоміжні
активності:

 презентації
 мозкові штурми
 міні-лекції
 самонавчання
 взаємо навчання
 запитання і відповіді

 робота в групах

 об’єднання в групи
 енергайзери
 вправи на релаксацию

 виконання проектів
 аналіз історій
 рольові ігри
 інсценування
 дискусії і дебати

Приміщення для
тренінгу

Що бажано мати на
тренінгу

Мозковий штурм
• Перший етап – приймаються будьякі ідеї. Обмежений часом або
кількістю ідей.
• Другий етап – оцінювання,
обговорення, рейтингування,
класифікація ідей

Рольові ігри
• Дія від імені умовного
персонажа.
• Безпечний метод
«примірювання» різних
моделей поведінки
• Вчать критично мислити
(передбачати наслідки
вчинків), співпереживати

Робота в групах
•
•
•
•

Креативність
Навички спілкування
Обмін досвідом
Активна участь

Використання історій і
метафор на тренінгу
Метафори - міфи, притчі, казки, реальні і вигадані історії,
анекдоти, приказки, поезії, пісні.
•

Допомагають зрозуміти те, що важко пояснити словами

•

Головна думка легше запам’ятовується, тому що
викликає асоціації з особистим досвідом

•

Розслаблюють і створюють позитивну атмосферу

•

Найефективніше використовувати для впливу на рівні
цінностей, переконань і морального вибору

Оцінка ризиків та
з’ясування ставлень
Неперервний континіум
• Учасники розташовуються на лінії з
протилежними значеннями. Вибірково
пояснюють свій вибір.
Дискретні кольорові сигнали
• Оцінка ризиків або ставлень за допомогою
кольорових карток

•

Руханки (енергайзери)
• Активізація мислення.
• Зняття м’язового напруження.
• Емоційна розрядка.

Ритуали завершення
тренінгу
• Релаксація
• Рефлексія
• Позитивні
емоції

Ключові знання і вміння педагога-тренера
Педагогу - тренеру необхідно знати:
1. Концепцію превентивної освіти на основі розвитку життєвих
навичок (ООЖН)
2. Програму і зміст тренінгового курсу «Захисти себе від ВІЛ»
3. Особливості навчання дітей і дорослих
4. Інтерактивні методи та особливості їх застосування
5. Опорні плани проведення тренінгів для учнів
6. Методи і процедури оцінювання
7. Умови та критерії успішного впровадження програми ЗСЖ у
школах
Педагогу - тренеру необхідно вміти:
 чітко формулювати цілі тренінгу та його складових частин
 враховувати потреби та очікування учасників
 дотримуватися рекомендованого плану уроків-тренінгів
 забезпечувати демократичну дисципліну
 робити презентації
 організувати активне обговорення
 організовувати відпрацювання практичних умінь
 організовувати зворотний зв'язок
Педагогу - тренеру корисно знати:
1. Як подолати страх і хвилювання
2. Як підтримувати доброзичливу атмосферу на тренінгу
3. Як реагувати на важких учасників
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Невербальные навыки тренера

LOGO

Что важно в подготовке
и проведении презентаций
 Подготовка:





Четкая структура содержания
Настрой: «Я могу» вместо «Я должен»
Визуализация от начала до конца
Репетиции с контролем за временем

 Проведение:







Стиль изложения
Зрительный контакт
Речь
Руки и жесты
Поза и движения
Паузы

www.themegallery.com

Company Logo

Стиль изложения
 Используйте живую, энергичную речь
 Дополняйте содержание слайдов более
развернутыми комментариями
 Избегайте монотонного зачитывания текстов
всей презентации
 Улыбайтесь

www.themegallery.com

Company Logo

Зрительный контакт
 Поддерживайте постоянный зрительный
контакт со слушателями
 Скользите взглядом по всей аудитории,
устанавливая на несколько секунд
зрительный контакт с конкретным
слушателем в каждой зоне
Постоянный зрительный контакт:






Способствует поддержке внимания слушателей
Вызывает у них чувство вашего интереса к ним
Вы выглядите контролирующим ситуацию
Вы легко получаете обратную связь от слушателей
Вы не отвлекаетесь и помните, о чем нужно говорить

www.themegallery.com

Company Logo

Речь: громкость, темп, энергичность
 Говорите достаточно громко, чтобы вас
слышали в все участники
 Говорите четко и в энергичном темпе
 Не сбивайтесь на скороговорку
 Избегайте монотонной речи
Верно выбранный стиль речи обеспечивает:

 Вас хорошо слышат все слушатели
 Вы захватываете внимание аудитории
 Вы выглядите энергичным и уверенным, что поддерживает интерес
слушателей
 Слушатели лучше запоминают то, о чем вы говорите

www.themegallery.com

Company Logo

Руки и жесты
 Держите руки расслабленными, чтобы легче было
использовать их для подкрепляющих жестов
 Используйте естественные жесты для
подкрепления сказанного или для реакции на
вопросы слушателей
 Избегайте держать руки в карманах, за спиной и
сжатыми в кулаки
Правильные жесты обеспечивают:

 Подчеркивают смысл и значение сказанного
 Поддерживают внимание и интерес слушателей
 Вы выглядите энергичным и уверенным

www.themegallery.com
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Поза и движение
 Займите позицию, чтобы слушателем было
одновременно видно вас и экран (флиппчарт)
 Стойте прямо и на обеих ногах
 Двигайтесь только тогда, когда это необходимо

(например, немного приблизиться к участнику, задающего вопрос
или чтобы взять дополнительные материалы)

 Избегайте переминания с ноги на ногу и
хаотичного движения по аудитории
Правильная поза и движение обеспечивают:





Подчеркивают вашу уверенность
Позволяет слушателям сосредоточить внимание на том, что вы говорите
Демонстрирует ваше уважение к слушателем
Сохраняет энергию на подкрепляющие жесты

www.themegallery.com
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Паузы
Используйте паузы для того, чтобы:
 Дать слушателем возможность осмыслить
значение сказанного
 Предоставить время для поиска ответа на
поставленный вами вопрос
 Показать ваш интерес к тому, что думают по этому
поводу слушатели
Уместно сделанные паузы :

 Столь же эффективны как правильная речь
 Предохраняет слушателей от информационной перегрузки
 Демонстрирует ваше уважение к тому, что могут сказать слушатели

www.themegallery.com
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Тренировка, тренировка, тренировка…
Рассмотренные навыки кажутся простыми.

Однако их очень нелегко
придерживаться на практике!
Эффективные презентации - это
мастерство, которое обретается
только в результате постоянной
практики

www.themegallery.com

Company Logo
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Памятка по особенностям
проведения тренинга
Необходимые навыки тренера

LOGO

Тренеру необходимо знать:
1. В чем состоят особенности научения
детей и взрослых
2. Как преодолеть страх и волнение
3. Как поддерживать доброжелательную
атмосферу
4. Как организовать активное обсуждение
5. Как организовать отработку умений
6. Как организовать обратную связь
7. Как реагировать на трудных участников
www.themegallery.com

Company Logo

1. Особенности научения
Детей:

www.themegallery.com

Взрослых:

Company Logo

Особенности научения детей
 Необходимость
продолжительного и
последовательного
обучения
 Нет привычки
самостоятельного
обучения
 Восприимчивость
нового
 Ориентация на
лидера
 Эмоциональность
www.themegallery.com

Company Logo

Особенности научения взрослых
 Хронический цейтнот
 Мотивация на обучение
в сжатые сроки
 Негативный опыт в
прошлом
 Страх неудачи
 Боязнь перемен
 Недоверие
 Стереотипы
 Эмоциональные маски
www.themegallery.com
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2. Страх публичного выступления

www.themegallery.com
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Признаки волнения у выступающего

www.themegallery.com
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Признаки волнения (страха)
 Избегание зрительного контакта со слушателями
 Скомканные начало и завершение выступления
 Переминание с ноги на ногу
 Скованность жестов
 Сжатые кулаки
 Хаотичные перемещения по аудитории
 Невнятная торопливая речь
 Неуместные паузы
 Испуганное выражение лица
 Нервное покашливание

Работа со страхом (до выступления)
 Превратите страх в энергию (смените
установку с «Я должен» на «Я хочу»)
 Дайте себе право на ошибку
 Тщательно подготовьтесь
 Представьте весь процесс от начала до конца
 Практикуйтесь
 Будьте организованы

Работа со страхом (во время выступления)

 Используйте формулу позитивного
мышления
 Контролируйте дыхание
 Постарайтесь расслабиться
 Сместите фокус внимания на аудиторию и
представьте слушателей в комических
ситуациях (например, голыми)

3. Доброжелательная атмосфера
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЯ ВАЖНО:

 Условия:

 Подходящее помещение (площадь, освещение, температурный режим,
вентиляция)
 Удобные стулья, правильное расположение
 Хорошее питание, условия для отдыха

 Организация:

 В начале занятия ознакомить участников с целями обучения и порядком его
проведения
 Реалистично планировать время занятий и перерывов
 Придерживаться плана, схемы занятия и целей обучения
 Оценивать достижение учебных целей

 Методы и материалы:

 Использовать разнообразные методы преподавания и материалы
 Иметь под рукой все материалы в организованном виде
 Чередовать пассивные и активные методы

Установление раппорта
 Внешний вид
 Поза
 Улыбка
 Расстояние
 Движение
 Жесты
 Теплое приветствие
 Поощрение участия
 Подчеркивание
общности («мы»)

Установление раппорта
Комплимент
Необычное начало
Апелляция к выгодам
Ссылка на авторитеты
Статистика
Шокирующий факт
Вопрос к аудитории
Наглядные средства
Зрительный контакт
Жесты
Призыв к конкретным действиям
Уважение к участникам

Для поддержания
доброжелательной атмосферы важно:
 Сохранять
положительную и полную
энтузиазма манеру
ведения тренинга
 Поддерживать
открытость и
непринужденность
 Время от времени
проверять вовлеченность
участников в процесс
 Использовать юмор

Что НЕЛЬЗЯ делать:
 Высмеивать или критиковать вопросы или высказывания участников
 Сбивать с толку участника, или заставлять его делать то, что он
считает неудобным
 Поворачиваться спиной к участникам, особенно во время разговора
 Игнорировать признаки скуки или непонимания со стороны участников
 Слишком активно двигаться или жестикулировать
 Отклоняться от темы
 Отвечать на вопросы, в которых вы не уверены
 Прекращать занятие и удаляться за материалами
 Продолжать, пока не достигнуты предыдущие цели
 Использовать повторяющиеся манеры (стучать предметами) или
издавать засоряющие речь звуки (знаете ли, мм, не так ли?)
 Читать лекцию с листа

4. Что нужно для
организации активного обсуждения
1. Четко формулировать цель обсуждений
2. Управлять дискуссией с помощью открытых
вопросов
3. Предоставлять достаточно времени на осмысление
участниками заданных вопросов
4. Предоставлять позитивную обратную связь
участникам (похвала, поддержка, поощрение)
5.

Предоставлять достаточно времени на
осмысление участниками заданных вопросов

6. Кратко подводить итоги обсуждений

5. Что нужно для
организации отработки умений
1. Четко формулировать цель упражнений (акцент на отработку
навыка, а не на разрешение ситуации)
2. Предоставлять точную пошаговую инструкцию для отработки
умений
3. Демонстрировать выполнение умений (самостоятельно или с
помощью волонтеров)
4. Организовать обсуждение проведенной демонстрации
5. Организовать отработку умений на модельных ситуациях всеми
участниками (в малых группах, в парах или индивидуально)
6. Предоставлять позитивную обратную связь участникам
(похвала, поддержка, поощрение)
7. Подвести итоги отработки поведенческих навыков

6. Что нужно для
организации обратной связи
1. Стимулировать дух сотрудничества и взаимного
уважения участников
2. Использовать открытые вопросы,
стимулирующие:


Наблюдение: Что вы увидели? Какие составляющие
навыков были продемонстрированы?



Анализ: Что работает? Что не работает? Почему?



Прогноз: К каким последствиям могут привести
демонстрируемые модели поведения?



Предложения: Как еще это можно сделать? Где еще это
может пригодиться?

7. Как реагировать
на трудных участников

Типичные проблемные участники:
Говорун-террорист
Великий ворчун
Цветочек
Шут
Конспиратор

Говорун-террорист
Постоянно говорит, доминирует в группе,
лидер в любой дискуссии
 Причины такого поведения:

• не чувствует себя в безопасности

 Как реагировать:

 направить энергию в мирное русло (признать его
заслуги, поручить сделать экспертную оценку,
подвести итоги…)
 предложить узнать другие мнения
 поговорить наедине (поблагодарить за активное
участие, высказать пожелание включить в работу
остальных участников).

Великий ворчун
Негативно настроен: «Это все интересно,
но проблема в том, что…»
 Причины:
• Привычка к негативному мышлению

 Как реагировать:
 Высказать понимание и двигаться дальше
 Спросить, какие он видит возможные решения
 Помочь в конкретной ситуации

Цветочек
Не участвует в
работе группы
 Возможные причины:
• Не ощущает интерес
• Боится показаться
некомпетентным
• Любит слушать, а не
говорить

 Как реагировать:
 Раскрыть причину и
искать способы
вовлечения в работу

Шут
Не знает меры, высмеивает все и всех
 Возможные причины:

• Привык быть душой компании
• Часто не чувствует, когда его шутки становятся
лишними, а язвительные замечания обижают

 Как реагировать:

 Посмейтесь и напомните, что для баек и
анекдотов существуют перерывы
 В случае обидных замечаний напомните о
правилах толерантного общения

Конспираторы
Постоянно шепчутся

 Возможные причины:

• Непонимание того, что обсуждается на тренинге
• Обсуждения не связанные с тренингом

 Как реагировать:

 Выяснить причину и разрешить непонимание
 Обратиться с вопросом по теме к одному из конспираторов
 Прервать речь и подождать, когда они обратят на вас
внимание
 Спросить, есть ли что-то, что они хотят обсудить с группой

Відеоролик 1 «ВІЛ і СНІД»

РИЗИК
ВИСОКИЙ

РИЗИК
НИЗЬКИЙ/
ТЕОРЕТИЧНИЙ

РИЗИК
ВІДСУТНІЙ

Користуватися
туалетом у
громадських місцях

Доглядати хворого на
СНІД

Обробляти рану ВІЛінфікованого без
гумових рукавичок

Мати незахищені
сексуальні контакти

Повторно
використовувати
презервативи

Дружній поцілунок

Робити ін’єкції одним
шприцом

Купатися з ВІЛінфікованим

Користуватися однією
голкою для
проколювання вух

Утримуватися від
статевих стосунків

Ходити до школи разом
з ВІЛ-інфікованими
дітьми

Бути покусаним одним
комаром

Робити насічки на
шкірі ножем, яким
користувалися інші

Здавати кров на станції
переливання крові

Під час статевих
контактів постійно і
правильно
користуватися
презервативами

Вживати їжу,
приготовлену ВІЛінфікованим

Плавати у басейні з
ВІЛ-інфікованими

Дружити з ВІЛінфікованим

Погоджуватися на секс
без презерватива

Цілуватися в губи

Обнімати ВІЛінфікованого

Часто змінювати
сексуальних партнерів

Робити штучне
дихання «рот в рот»

Робити ін’єкції
одноразовим шприцом

Користуватися
спільною голкою для
нанесення татуювання

Користуватися
бритвою іншої людини

Сидіти за однією
партою з ВІЛінфікованим

Користуватися
спільними голками для
ін’єкцій

Пити з однієї склянки з
ВІЛ-інфікованим

Користуватися
спільною зубною
щіткою

Обробляти рану
ВІЛ-інфікованого
в гумових рукавичках

Їздити в переповненому
транспорті

Відеоролик 2 «Як інші»

Відеоролик 3 «Стать і гендер»

Відеоролик 4 «Гендерні стереотипи»

Відеоролик 5 «Домашнє насильство»

Відеоролик 6 «Сімейна людина»

Відеоролик 7 «Божі діти Америки»

.
АНКЕТА «ПІСЛЯ» ДЛЯ УЧАСНИКА ТРЕНІНГУ
Ваші відповіді на питання цієї анкети важливі для об'єктивної оцінки ефективності
тренінгу. Пам'ятайте, що вказувати своє ім'я не потрібно.
____________________________________________________________________________

ЧАСТИНА 1. «ЗДОРОВ’Я І ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ»
1. Здоров’я – це (відмітьте один варіант):

1.1
…….……………………………………………………1.2

•

відсутність хвороб ……………………………………………………………….

•

добра фізична форма

•

фізичне, соціальне і психічне (емоційне, інтелектуальне, духовне)

1.3

благополуччя……………………………………………………………………...

2. Здоров'я людей в найбільшій мірі залежить від (відмітьте один варіант):
•
•

•
•
•

2.1
стану оточуючого середовища…………………………………………………2.2
способу життя (поведінки)…….…… ……………………….…………….……2.3
спадковості………………………………………………………………………...2.4
інших чинників …..……………………………………………………..............2.5
рівня медичного обслуговування …......……………………….………….…

3. До факторів ризику для здоров'я підлітків відносяться (відзначте всі
правильні варіанти):
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1
низька самооцінка…………………………………………………..………...…3.2
відсутність життєвих перспектив ………………...…………………………..3.3
наявність друзів, які ведуть здоровий спосіб життя……….……………….3.4
успішність у навчанні……………………………………...…………………….3.5
легкодоступність наркотиків …………….…………………………………….3.6
добре виховання
……………………………………….…………………….3.7
взаєморозуміння в сім'ї ……………………..……………………………….3.8
відсутність контролю і чітких правил у сім'ї та школі………………………

4. Життєві навички - це (відмітьте один варіант):

4.1

•

всі вміння і навички, необхідні людині в його житті ………………………..

•

соціально-психологічні компетентності, які дозволяють людині
і адаптуватися до змін і долати труднощі повсякденному житті ……..

4.2
1

5. До життєвих навичок відносяться (відзначте всі правильні варіанти)::
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.1
вміння справлятися зі стресами …………………………………………….5.2
вміння аналізувати проблеми і приймати виважені рішення…………… 5.3
вміння працювати на комп'ютері………………………………………………5.4
вміння надавати невідкладну медичну допомогу ………………………...5.5
вміння критично і творчо мислити
……………………………………….5.6
вміння заробляти гроші ………………………………………………..………5.7
вміння попереджати і вирішувати конфлікти ………………………………5.8
вміння ефективно спілкуватися ………………………………………………5.9
вміння протистояти негативному впливу оточення
…………………..5.10
вміння працювати в команді ………………………………………………...5.11
вміння готувати…………...……………………………………………………...

6. Інтерактивні методи, що використовуються в завершальній частині
тренінгу (відзначте усі правильні варіанти):
•
•
•
•
•
•
•
•

6.1
Підведення підсумків ………………………………………………………….6.2
Зворотній зв'язок …………………………………………………………………6.3
Мозковий штурм ………...……………………………………………………...6.4
Рольова гра ……………………………………..………………………………..6.5
Виконання проектів ……………………………………………………………6.6
Обговорення в групах …………………………………………………………...6.7
Ритуал завершення тренінгу …………………………………………………..6.8
Знайомство ………………………………………………………………………

7. Для оцінювання вмінь учнів найбільше підходять (відзначте всі правильні
варіанти):
•
•
•
•
•
•

7.1
Письмові тести …………………………………………………………………..7.2
Демонстрації на модельних ситуаціях ……………………………………..7.3
Проекти…………………………………………………………………………….7.3
Презентації ……………………………………………………………………….7.5
Інтерв'ю …………………………………………………………………………..7.6
Рольові ігри ……………………………………………………………………..7.7
Лекція……………………………………………………………....………………

•
_____________________________________________________________________

2

ЧАСТИНА 2. «ВІЛ / СНІД: ЗНАННЯ, СТАВЛЕННЯ»
2.1. Прочитайте кожне запитання. Позначте вашу відповідь у колонці «Так»,
«Ні», «Не знаю»
Так
Ні
Не
знаю
Чи правда, що СНІД невиліковний і хворі вмирають від
1
небезпечних захворювань?
2

Чи можна за зовнішнім виглядом людини визначити, що її
інфіковано ВІЛ?

3

Чи правда, що ВІЛ передається через кров, сперму,
вагінальні виділення і грудне молоко?

4

Чи можна інфікуватися ВІЛ навіть після одного
сексуального контакту без презерватива?

5

Чи можна інфікуватися, обіймаючи ВІЛ-інфікованого або
притиснувшись до нього у переповненому транспорті?

6

Чи правда, що велика кількість сексуальних партнерів
збільшує ризик інфікування ВІЛ та іншими ІПСШ?

7

Чи правда, що можна заразитися від людини, яка
виглядає абсолютно здоровою?

8

Чи існують ліки, які можуть продовжити життя ВІЛінфікованих?

9

Якщо постійно і правильно використовувати презервативи,
вони досить надійно захищають від ВІЛ/ІПСШ?

10

Чи ризиковано користуватися нестерильними шприцами,
голками та іншими інструментами, які колють або ріжуть?

11

Чи ризиковано пити з однієї склянки або їсти з однієї
тарілки з ВІЛ-інфікованим?

12

Чи здатний ВІЛ передаватися від інфікованої матері до її
ще ненародженої дитини?

13

Сексуальне утримання — це один з найефективніших
способів захисту від ВІЛ-інфекції?

14

Чи можна заразитися через їжу, яку приготував ВІЛінфікований?

15

Чи існує період, протягом якого неможливо виявити ВІЛінфекцію в організмі людини?

16

Чи ризиковано користуватися бритвою для гоління і
зубною щіткою спільно з ВІЛ-інфікованим?

17

Чи зростає ризик ВІЛ-інфікування у тих, хто інфікований
іншими ІПСШ?

18

Чи ризиковано користуватися спільним сидінням унітазу?

19

Чи ризиковано вдягатися у те, що носив ВІЛ-інфікований?

20

Чи переносять ВІЛ комарі, кліщі, блощиці та інші
кровососи?

3

2.2. Прочитайте кожне питання і варіанти відповідей. Позначте всі ваші
відповіді в графі «так »чи «ні». Будь ласка, дайте відповідь на питання
максимально відверто.
Да

1

2

3

4

5

Нет

Чи погодилися б Ви:
А) жити з ВІЛ-інфікованим в одному місті
Б) жити з ВІЛ-інфікованим на одній вулиці
В) жити з ВІЛ-інфікованим в сусідніх квартирах
Г) щоб ВІЛ-інфікований приходив до Вас у гості
Чи погодилися б Ви:
А) щоб ВІЛ - інфіковані діти ходили до школи, де навчається
Ваша дитина
Б) щоб ВІЛ - інфіковані діти вчилися в одному класі з Вашою
дитиною
В) щоб ВІЛ - інфікована дитина сидів за однією партою з
Вашою дитиною
Г) щоб ВІЛ інфіковані діти виконували домашні завдання
разом з Вашою дитиною
Чи погодилися б Ви:
А) сидіти на одному сидінні в автобусі з ВІЛ-інфікованим
Б) привітатися за руку з ВІЛ-інфікованим
В) обійняти ВІЛ-інфіковану людину
Г) поцілувати в щоку ВІЛ-інфікованої людини
Чи погодилися б Ви:
А) поговорити по телефону з хворим на СНІД
Б) зробити покупки для хворого на СНІД
В) випрати одяг хворого на СНІД
Г) допомогти хворому на СНІД помитися
Чи змогли б Ви
А) відійти від людини, який недоброзичливо відгукується про
людей, які живуть з ВІЛ
Б) попросити людину, яка насміхається над ВІЛ-інфікованими,
припинити це робити
В) пояснити людям, які вважають, що ВІЛ-позитивні діти не
повинні ходити в школу, що це не небезпечно для інших
Г) рішуче зупинити людину, яка несправедливо поводиться з
ВІЛ-інфікованим
Дякуємо Вам!
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)

АНКЕТА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ УЧАСНИКА ТРЕНІНГУ
Дата:_______________________ Назва тренінгу ___________________________________
Місце проведення
____________________________

Ваші відповіді на запитання цієї анкети дуже важливі для об’єктивної оцінки
та майбутнього вдосконалення програми тренінгу. Будь ласка, відповідайте
на запитання максимально щиро. Пам’ятайте, що ви не зобов’язані вказувати
своє ім’я.
ЗМІСТ І СТИЛЬ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ
1. Якою мірою мета і зміст тренінгу відповідали Вашим професійним
потребам?
1

 - значною мірою;

2

 - частково;

3

 - дуже мало

2. Відмітьте, які складові програми були пройдені на тренінгу:
2.1. Концепція та зміст профілактичного тренінгового курсу для молоді
«Захисти себе від ВІЛ»:
1

 - повністю; 2 - частково; 3 - тема не розглядалась

2.2. Методологічні засади навчання на основі життєвих навичок:
1

 - повністю; 2 - частково; 3 - тема не розглядалась

2.3. Навички, необхідні вчителю для реалізації тренінгового навчання
учнів:
1

 - повністю; 2 - частково; 3 - тема не розглядалась

2.4. Моделювання уроків-тренінгів для учнів за програмою «Захисти
себе від ВІЛ»:
1

 - повністю; 2 - частково; 3 - тема не розглядалась

2.5. Умови успішного впровадження програми «Захисти себе від ВІЛ»:
1

 - повністю; 2 - частково; 3 - тема не розглядалась

2.6. Методи і процедури оцінювання:
1

 - повністю; 2 - частково; 3 - тема не розглядалась

1

)

3. Оцініть стиль проведення тренінгу, використовуючи п’ятибальну
шкалу:
5 – відмінно, 4 – добре, 3 – задовільно, 2 – незадовільно, 1 – погано

3.1. Методи, що використовувалися на тренінгу:
5





4



3



2



1

3.2. Наявність можливості апробувати отримані знання на практиці:
5





4



3



2



1

3.3. Наявність можливості для обговорення і групової роботи:
5





4



3



2



1

3.4. Наявність можливості оцінювати хід і результати тренінгу:
5





4



3



1



1

2



3.5. Психологічна атмосфера на тренінгу:
5





4



3

2



______________________________________________________________________

ТРЕНЕРИ
4. Оцініть, якою мірою тренерам вдавалося досягати таких результатів:
5 – відмінно, 4 – добре, 3 – задовільно, 2 – незадовільно, 1 – погано

4.1. Чітко і ясно формулювати цілі, завдання та очікувані результати
навчання (для програми в цілому та її структурних частин):
5





4



3



2



1

4.2. Виявляти і враховувати потреби учасників в отриманні знань і
практичних навичок:
5





4



3



2



1

4.3. Робити чіткі і зрозумілі презентації з ключових теоретичних і
практичних питань:
5





4



3



2



1

4.4. Демонструвати вміння управляти дискусією і справлятися зі складними
обставинами:
5





4



3



2



1

2

)

4.5. Надавати учасникам чіткі інструкції з проведення практичних завдань і
за необхідності демонструвати їх виконання:
5





4



3



2



1

4.6. Забезпечувати позитивний зворотній зв’язок і підтримувати мотивацію
всіх учасників для продуктивної роботи на тренінгу:
5





4



3



2



1

4.7. Створювати і підтримувати на тренінгу відкриту і доброзичливу
атмосферу:
5





4



3



2



1

____________________________________________________________________________

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРЕНІНГУ
5. Оцініть якість забезпечення тренінгу:
5 – відмінно, 4 – добре, 3 – задовільно, 2 – незадовільно, 1 – погано

5.1. Приміщення для тренінгу:
5





4



3



2



1

5.2. Технічне забезпечення (відеопроектор, фліп-чарт, роздаткові матеріали,
канцтовари):
5





4



2



2

3



1





1

5.3. Компьютерні презентації:
5





4

3



5.4. Посібники для учнів і вчителя за курсом «Захисти себе від ВІЛ»:
5





4



3



2



1

5.5. Компакт-диск з додатковими матеріалами за тематикою тренінгу:
5





4



3



2



1

____________________________________________________________________________

КОРИСТЬ ТРЕНІНГУ
6. Я відчуваю, що розумію теоретичні концепції і зміст практичних
навичок, які були представлені на тренінгу:
1

 - з усіх тем; 2 - з більшості тем; 3 - тільки деяких

3

)

7. Я відчуваю, що набув(ла) нові або поглибив(ла) існуючі знання і
практичні навички:
1

 - з усіх тем; 2 - з більшості тем; 3 - тільки деяких

Якщо бажаєте, вкажіть найважливіші _______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

8. Отримані на тренінгу знання і навички будуть корисні у моїй
професійній діяльності:
1

 - з усіх тем; 2 - з більшості тем; 3 - тільки деяких

Як саме, на вашу думку, ви використовуватимете набуті знання і навички, повернувшись
до своєї роботи ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

9. Які частини тренінгу були для вас найкориснішими?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

10. Які частини тренінгу були для вас найменш корисними?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

11. Ваші зауваження, побажання, коментарі
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ваше ім’я (за бажанням): _____________________________________________________
Ваша организація (за бажанням): ______________________________________________
Адреса и контактні телефони (за бажанням): _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дякуємо Вам!

4

