Говорять
підлітки:
Мене
найбільше здивувало, що…
За матеріалами листків зворотного зв’язку (Тренінг за проектом
«Сімейне порозуміння»)
Мене найбільше здивувало, що:
Розповіді учасників, цікаві завдання;
Тебе одразу сприймають як друга;
Дружба налагоджується при спілкуванні;
Кожен з нас був надзвичайно відкритий і розповів досить
цікаві речі про себе.
Нас годували
Багато моїх друзів мають багато цікавої інформації
Нас було так багато
Багато моїх друзів мають цікаву інформацію
Тут цікаво, багато різних людей і відкриті люди
Мої друзі відкриті
Тут відкривають людей
Люди тут відкриті
Атмосфера очень уютная, дружеская
Деякі люди, яких я знаю давно, показали себе з іншої
сторони
Є підлітки зі схожими батьками і історіями
Ми не соромилися та нічого не приховували один від
одного
Ми спілкувалися, як одна родина
Всі щиро спілкувалися
Всі дуже серйозно поставились до ситуацій у своїх
родинах
Я почула від своїх однокласників багато цікавого
Мої однокласники здалися мені не такими, як я раніше
думала
Тут все так спокійно
Всім сподобалась моя розповідь

Все було добре
Деякі мої однокласники були дійсно дуже відкритими, ніж
просто в спілкуванні
Мій клас може працювати разом
Всі дружно говорили, спілкувалися
Наш клас без конфлікту, сіли і відкрили свої секрети
один одному і ніхто не сприйняв це як знущання
Я собі все по-іншому уявляла. Думала, що буде якась
стара жінка і вона буде щось бубніти
Психолог говорить і займається з кожним із нас
індивідуально. Дуже приємне враження!
Так як в класі ми не такі дружні, як тут, коли ми
спілкувалися
Наші хлопці можуть бути такими щирими, добрими,
сором’язливими
Всі були щирими
Всі були щасливі
Я отримала море задоволення, море емоцій.
Психолог Оксана, вона добра та хороша
Можна розв’язувати конфлікти
У нашому класі немає жодних батьків і дітей, серед яких
не існує конфліктів
Ходити на тренінги так цікаво. Коли ми йшли на тренінг в
перший раз, я не думала, що буде так цікаво
Як це так психологам вдається за 2 хвилини вирішити
нереальну проблему, яку мені не вдається вирішити
протягом довгого часу
Кожен не побоявся розповісти про свої сімейні проблеми
У дітей багато конфліктів. У мене в сім’ї немає
настільки глобальних конфліктів.
У нашому класі немає дітей, у яких немає конфліктів з
батьками
Діти були настільки самокритичні і говорили про себе
правду і робили з цього висновки
Багато дітей не знаходять спільну мову з батьком
Всі були настільки відверті
Я дізналася сьогодні багато нового про інших дітей

Мені було боляче говорити на цю тему. Адже я ніколи не
реагувала так вразливо на відносини з батьком
Тут люди дуже щирі і з любов’ю відносяться до кожного
Багато дівчат мають погані відносини з батьками.

