Київський університет імені Бориса Грінченка
НДЛ культури лідерства
АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА
Програма освітнього лідерства
Програма підвищення кваліфікації для освітян з сертифікатом
Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники Київського університету імені Бориса
Грінченка.
Програма включає чотири змістові модулі:
Модуль 1 – змістовий блок «Лідерство» в межах програми підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників Університету Грінченка – зараховується автоматично для всіх
учасників, хто отримав сертифікат або пройде модуль в квітні-травні 2017 року.
Модуль 2. Особистість сучасного викладача в умовах
інноваційного освітнього простору





Юлія Бреус,
психолог,
тренер соціальнопсихологічного тренінгу,
кандидат психологічних наук




Компетентності сучасного викладача: основні вимоги та
пошук балансу.
Навички критичного мислення викладача.
Комунікативна компетентність як запорука ефективної
діяльності викладача.
Основні навички ефективної взаємодії з колегами та
студентами.
Профілактика емоційного вигорання працівників сфери
освіти.
Пошук особистісних ресурсів в контексті гармонізації
власної особистості.

Модуль 3. Сучасна вища освіта – територія змін.
Психологія прийняття нововведень





Валерія Міляєва,
психолог,
тренер професійнопсихологічного тренінгу,
доктор психологічних наук




Зовнішні та внутрішні причини нововведень в освіті.
Процес змін: алгоритм та фази.
Причини опору змінам та їхнє подолання.
Психологічна сутність ефективної мотивації викладачів та
студентів до реалізації нововведень в університетському
середовищі.
Психологічні механізми само мотивації, тайм-менеджмент.
Ефективні підходи та психологічні чинники реалізації змін.

Модуль 4. Інноваційні
освітньому процесі




Неля Лебідь,
психолог,
тренер соціальнопсихологічного тренінгу,
кандидат психологічних наук




комунікативні

технології

в

Інноваційні комунікативні технології у викладанні:
фасилітація, модерація, тренінг, коучинг.
Роль та позиція викладача у реалізації різних форм
інноваційних технологій.
Алгоритм побудови тренінгового заняття.
Методи фасилітації групової роботи.
Коучинг в навчальному процесі.

Тривалість програми: два дні (п’ятниця-субота) з 10:00 до 17:00.
Модуль 2 – 24-25 березня 2017 р.
Модуль 3 – 21-22 квітня 2017 р.
Модуль 4 – 19-20 травня 2017 р.
Кількість учасників обмежена – 15 чоловік.
Вартість програми (модулі 2-4) – 750 грн.
Можлива участь в окремому модулі. Вартість участі в одному модулі – 300 грн.
Місце проведення: Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, вул. Маршала
Тимошенко, 13 б, к.99 (НДЛ культури лідерства).
Реєстрація:
https://docs.google.com/a/kubg.edu.ua/forms/d/e/1FAIpQLScPK3Vttx7QnL66w40iX5G38IwGg8L
tbWC8NHpHaJFZE0j2zg/viewform
Після реєстрації на поштову адресу буде надіслано рахунок для оплати участі у програмі.
Додаткова інформація: (096) 540-87-14, (044) 428-34-08, ndl.kl@kubg.edu.ua

