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Модуль 1. Спільне бачення школи
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Ми будуємо нашу школу та хочемо зробити її кращою разом.

Твої відверті відповіді дуже важливі :)

Якою повинна бути Комунікація в нашій школі?

Те, що варто 
обдумати

Напиши найкращий 
для тебе варіант

Опиши 
неприйнятний 
варіант

Напиши, який вигляд 
повинні мати 
мотивація/протидія

Як ти розумієш, що 
ти в крутій школі?

Які правила варто 
ввести у спілкуванні 
з однокласниками?

Які повсякденні 
вчинки одноклас-
ників викликають у 
тебе повагу?

Що ти вважаєш 
хорошими 
манерами?

Опиши бажане 
спілкування з 
вчителями.

Яка манера 
поведінки вчителя 
викликає у тебе 
повагу?

Яким ти бачиш 
вирішення 
суперечки?

Який спосіб 
висловлювання 
емоцій ти вважаєш 
максимально 
коректним?
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Ти робиш своє оточення кращим :) 

Те, що варто 
обдумати

Напиши найкращий 
для тебе варіант

Опиши 
неприйнятний 
варіант

Напиши, який вигляд 
повинні мати 
мотивація/протидія

Якою ти бачиш свою 
перерву?

Опиши, яким ти 
бачиш своє 
перебування в 
їдальні?

Чому з їдальні не 
варто виносити їжу?

Чи варто, на твою 
думку, акцентувати 
увагу на 
запізненнях?

Що для тебе є 
неприпустимим у 
школі?

У якому випадку 
варто відкласти 
ґаджети?

Які з правил техніки 
безпеки для тебе 
найважливіші?

Які правила 
забезпечать тобі 
комфортне 
перебування у 
школі?

ФОРМУЄМО КУЛЬТУРУ ШКОЛИ РАЗОМ

Якими ви бачите наші Взаємодії у школі?
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Дякуємо, що долучаєшся до великої справи :)

Те, що варто 
обдумати

Напиши найкращий 
для тебе варіант

Опиши 
неприйнятний 
варіант

Напиши, який вигляд 
повинні мати 
мотивація/протидія

Шкільна форма – 
якою ти її бачиш?

Макіяж, довгі нігті та 
розпущене довге 
волосся – що може 
заважати або бути 
доцільним у школі?

Чи варто носити 
верхній одяг у 
школі?

Чи доречні на учнях 
яскраві прикраси та 
агітаційні атрибути?

Яким ти бачиш одяг 
учнів у школі? 
Опиши.

Чи приємно буде 
вчителеві бачити 
тебе в спортивній 
формі, якщо ви не 
на уроці 
фізкультури?

ФОРМУЄМО КУЛЬТУРУ ШКОЛИ РАЗОМ

Яким би ви хотіли бачити Зовнішній вигляд учнів у нашій школі? 


