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Prowadzący _______________________________________
Grupa ______________________ Data(y) analizy _________________
INSTRUKCJE: Ten kwestionariusz oceny własnej pracy ma pomóc prowadzącemu / prowadzącym
grupę wzmocnić transfer umiejętności nabytych przez uczniów. Nie polega na zliczaniu punktów,
może więc być stosowany przez prowadzącego / prowadzących zarówno do planowania uczenia, jak
i oceny tego, jak duży nacisk został położony na transfer umiejętności po zakończeniu etapu uczenia.
1 – Minimalnie; 2 – Średnio; 3 – Znacznie
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1. Nauka obejmuje także rówieśników, z którymi uczeń bawi się poza grupą.







2. Jeden z uczących ma stały, regularny kontakt z uczniami.







3. Zostały włączone umiejętności zapewniające naturalne wzmocnienie.







4. Uczniowie znają kroki behawioralne danej umiejętności i potrafią je dobrze
wykonać.







5. Zostały poczynione próby stworzenia podobieństw między sytuacjami i otoczeniem podczas uczenia i w prawdziwym życiu.







6. Odbyło się wiele prób poprawnego wykonania umiejętności.







7. Zapewniono różnorodność sytuacji (różne otoczenia, ludzie, przyczyny zastosowania umiejętności, różne sygnały).







8. Gdy było to możliwe, nauczanie odbywało się w otoczeniu, gdzie dana
umiejętność ma być stosowana.







9. Został zapewniony pewien stopień elastyczności mający na celu zaspokojenie potrzeb poszczególnych uczniów i otoczenia.







10. Po poprawnym odegraniu umiejętności uczeń otrzymał zadanie domowe.







11. Podpowiadano lub trenowano użycie umiejętności w codziennych sytuacjach, wskazujących na jej zastosowanie.







12. Użycie umiejętności było wzmacniane poprzez stopniowe zmniejszanie i
opóźnianie wzmocnienia.







13. Podpowiedzi i przypomnienia stopniowo wygasały.







14. Zapewniono naukę transferu zapośredniczonego (samorejestrowania, samowzmocnienia), gdy było to zgodne z potrzebami ucznia.







15. W razie potrzeby odbywają się sesje przypominające lub treningowe.







16. Został stworzony – i jeśli było to konieczne – wdrożony plan pracy nad
zachowaniami rywalizującymi.







17. Wprowadzono strategie zaangażowania rodziców.







Przed sesją

W trakcie sesji

Po sesji

Kształtowanie umiejętności Reprodukcja z Kształtowanie umiejętności małego dziecka.
Przewodnik nauczania umiejętności prospołecznych (3 wyd.). Wszelkie prawa zastrzeżone
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