ПРОГРАМА
Лідерського модуля підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових
працівників Київського університету імені Бориса Грінченка
Курс: «Побудова ефективної взаємодії викладача зі студентами»

Цільова аудиторія: науково-педагогічні співробітники Університету Грінченка
Мета: Показати можливості використання прийомів та технік розвитку
ефективної комунікації викладача зі студентом
Завданнями модулю є:
Усвідомити , які психологічні бар’єри існують у взаємодії з іншими людьми
Розібратися з поняттям «установки»
Засвоїти способи ефективного подолання бар’єрів у спілкуванні
Розглянути маніпулятивну форму взаємодії
Засвоїти та вміти використовувати методи протистояння маніпулятивному
негативному впливу
Розуміти принципи ефективної взаємодії між викладачем та студентом
Застосовувати на практиці техніки, які сприяють досягненню ефективності у
спілкуванні
Результати навчання:
-

-

надання ефективного зворотного зв’язку
уміння чітко та зрозуміло формулювати свою точку зору, враховуючи
потреби аудиторії
ефективно використовувати засоби комунікацій

Тривалість навчання з 18 по 29 березня 2021 року
Тренер – Шаповаленко Наталія Феліксівна, молодший науковий співробітник
ННЦ розвитку персоналу та лідерства , сертифікований тренер соціальнопсихологічних тренінгів, практичний психолог, член Київської асоціації
психологів та психотерапевтів (КАППП).

ПРОГРАМА
18 березня 2021 р.
10:00 – 13:00 год.

-

Тема 1. Психологічний бар’єри у взаємодії з іншими та способи їх
подолання
Поняття ефективної взаємодії з іншими людьми
Можливі психологічні бар’єри у спілкуванні та критерії їх прояву
Способи подолання психологічних бар’єрів у спілкуванні
Усування неефективних установок студентів і викладачів та формування
ефективних
Поняття маніпуляції як форми взаємодії з іншими людьми
Види маніпулятивних стратегій

Передбачена участь у тренінгу та самостійна робота після.
23 березня 2021 р.
10:00 – 13:00 год.
Тема 2. Форми ефективної взаємодії з іншими людьми
-

Способи виявлення маніпуляцій
Методи ефективного протистояння маніпулятивному впливу
Асертивна поведінка як приклад ефективної взаємодії
Принципи встановлення особистого контакту для досягнення ефективної
взаємодії
Використання технік активного слухання у взаємодії викладача і
студентів

Передбачена участь у тренінгу та самостійна робота після.

24 - 26 березня 2021
Модульний контроль (в електронному курсі)
Після завершення курсу за умови вивчення всіх тем та виконання завдань
учасникам буде видано сертифікат про підвищення кваліфікації за Лідерським
модулем (30 год).

