ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК

ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ «ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК. ЛІДЕРСТВО І КОМАНДА»,
РОЗРОБЛЕНА В РАМКАХ ПРОЕКТУ «ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
ВКЛЮЧНО З ПИТАННЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ»
Наталія Косик, Галина Бондарук, Оксана Іваць, Микола Фльорко
Методи, навчальні матеріали
Д Е Н Ь 1 – Особистісний розвиток. Лідерство.
9-30 – Реєстрація учасників, ранкова кава
10-00
семі- Методи: вправи/ігри на
10-00 – Відкриття
на-ру, знайомство, знайомство та виявлення
11-30
ви-явлення очікувань очікувань:
«Знайомство.
та наявних знань з Моє ім’я», «Правила роботи
тематики тренінгу
під час занять»;
Тема 1. Природа лі- міні-лекція і бесіда; письмо
дерства.
ве вхідне тестування.
11. Поняття лідер, лі Навчальні матеріали: ма
дерство.
теріали для проведення
12. Основні види лі ігор (канцтовари та ін.), те
дерства.
стова анкета
11-30 – Перерва, кава-брейк
11-45
11-45 – Тема 2. Від са- Методи: моделювання си
мо-усвідомлення туацій; вправи «Перетво
13-15
до самолідерства рення», «Камінчики»;
робота в групах; обгово
2.1. Успішний лідер.
2.2. Особистість лі рення «успішний/неуспіш
дера. Шлях до лідер ний»
Навчальні матеріали: віде
ства.
офільм «Лідер?»; презента
ція; роздаткові матеріали
13-15 – Перерва на обід
14-15
14-15 – Тема 3. Лідерство і Методи:
міні-лекція,
комунікації
15-45
бесіда; вправи з м’ячами:
3.1.
Соціально-ко «Міста. Фрукти. Дерева»,
мунікативні навички. «Я хочу сказати...», «АвтоЧас

Тема /підтема

3.2. Ефективна ко
мунікації лідера. Са
мопрезентація.
3.4. Ефективна пар
тнерська взаємодія.
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15-45 – Перерва, кава-брейк
16-00
16-00 – Тема 4. Лідерство в
17-45
контексті керованих змін. 4.1. Лідер
ство та зміни. Управ
ління змінами.
4.2. Умови ство
рен-ня лідерського
потенціалу.
4.3. Роль лідера у
побудові сильної ко
манди.

Очікувані результати

Тренер

Учасники тренінгу:
отримають знання про налагодження
комунікативних взаємин з групою че
рез практику знайомства; отримають
інформацію про природу лідерства;
підсилять мотивацію до освоєння
теми через колективний вияв очіку
вань;
розвинуть уміння здійснювати са
мооцінку наявних знань із тематики
тренінгу

Бондарук Г.
Іваць О.
Косик Н.
Фльорко М.

Учасники тренінгу:
1) отримають знання про основні
якості та риси успішного лідера; шля
хи до ефективного лідерства;
2) набудуть навичок розрізнення
«лідера і начальника/керівника»; на
вичок саморефлексії та самопізнання;
3) розвинуть компетентність дієвого
лідерства.

Бондарук Г.
Іваць О.
Косик Н.
Фльорко М.

Учасники тренінгу:
отримають знання про соціально-ко
мунікативні навички лідера; про особ
ливості впливу лідера на

Бондарук Г.
Іваць О.
Косик Н.
Фльорко М.

мобілі»;
робота в групах;
вправа з метафоричними
картами «Персона».
Навчальні матеріали: карт
ки, презентація, роздаткові
матеріали

його оточення;
набудуть навичок впливу на інших
(групу) вербальними та невербаль
ними засобами; навичок публічного
виступу лідера;
розвинуть компетентності само- пре
зентації та ефективної партнерської
взаємодії.

Методи: рольові ігри; моз
ковий штурм; виконання
тестів; вправи «Червона
Шапочка», «Казка на всіх»
та «Хто лідер?»; вправи з
метафоричними картами
«Зміни», «Зв’язки і стосун
ки» та «Гомо».
Навчальні матеріали: карт
ки, роздаткові матеріали

Бондарук Г.
Учасники тренінгу:
1) отримають знання про природу Іваць О.
змін; про очікування стосовно лідера
змін; про умови створення лідерсь
кого потенціалу та побудову силь
ної команди; про помилки у процесі
колективного прийняття рішень та в
управлінні змінами;
2) набудуть навички уникнення
пасток лідера в управлінні змінами;
навички формування «портфеля» лі
дера; навиків щодо визначення умов
довіри до лідера;
3) розвинуть компетентності: ко
мунікації і мотивації лідера в контекст

11-00 –
11-15
11-00 –
12-30

Перерва, кава-брейк
Тема 2. Командні
процеси
2.1. Способи побудо
ви команди.
ко
2.2. Завдання
манди
2.3. Комунікації
і
взаємодія в команді.
рі
2.4. Прийняття
шень в команді.

Методи:
моделювання
ситуацій; дискусія «Демо
кратія в команді»; гра «Бу
дівництво вежі»; вправи: «Я
– особистість в команді»,
«Спільна картина», «Ви
падок в пустелі»; тест Р.М.
Белбіна «Командні ролі».
Навчальні матеріали: тести,
презентація, матеріали для
вправ.

Учасники тренінгу:
1) отримають знання про способи по
будови команди; про види командної
взаємодії; про способи прийняття ко
мандних рішень;
2) набудуть навичок формування ко
манди; виконання спільних завдань і
проектів; прийняття рішень в команді/
громаді;
3) розвинуть компетентність ефек
тивної комунікації в команді.

Бондарук Г.
Іваць О.
Косик Н.
Фльорко М.

Методи: презентація; моз
ковий штурм «Причини кон
фліктів»; вправи: «Кельтське
колесо», «Чудесна «сімка»,
«Нитка-символ»; тест на
визначення рівня конфлікт
ності; тест Томаса «Типи по
ведінки в конфлікті».
Навчальні матеріали: тести,
роздаткові матеріали.

Учасники тренінгу:
1) отримають знання про типи і при
чини виникнення конфліктів у коман
ді; про способи створення правил
співпраці в команді; про важливість
урахування думки кожного учасника
команди;
2) набудуть навичок превенції кон
фліктів;
3) розвинуть компетентність щодо
поведінки в конфлікті.

Бондарук Г.
Іваць О.
Косик Н.
Фльорко М.

Методи: індивідуальна ро
бота; робота в групах; об
говорення; презентація.
Навчальні матеріали: пре
зентації «Офіси для ефек
тивної роботи команд»,
«Елементи
робочого
роз-вантаження
(кавові
апарати, шаховий або
тенісний стіл, зелена зона,
басейн; технічні тренаже
ри…)

Учасники тренінгу:
1) отримають знання про визначен
ня спільної мети команди; про роль
полі-лідерства у команді; про забез
печення етичних норм для ефектив
ної співпраці;
2) розвинуть
навички
створен
ня функці-онального простору для
ефективної роботи і спільного відпо
чинку;
3) сформують розуміння прерогативи
позитивного мікроклімату в команді та
використання відмінностей для ство
рення благодатних можливостей.

Бондарук Г.
Іваць О.
Косик Н.
Фльорко М.

Підведення підсумків Методи: загальна дискусія;
тренінгу.
підсумкові слова учасників
і тренерів; письмове тесту
вання
Навчальні матеріали: тесто
ва анкета.

Планування спільних дій та коопера
ція учасників.
Оцінка знань учасників після прове
дення семінару-тренінгу.

Бондарук Г.
Іваць О.
Косик Н.
Фльорко М.

12-30 –
13-30

Перерва на обід

13-30 –
15-00

Тема 3. Попередження конфліктів
3.1. Переваги і паст
ки демократії.
3.2. Причини і типи
конфліктів
3.3. Правила роботи в
команді

15-00 – Перерва, кава-брейк
15-15
15-15 – Тема 4. Чинники
16-45
ефективності коман
ди
мета,
4.1. Спільна
ідеї, цінності.
4.2. Полілідерство і
відповідальність.
4.3. Робочий функ
ціональний простір
команди.
4.4.
Використання
відмінностей.

16-45 –
17-00
17-00 –
18-00

Бондарук Г.
Іваць О.
Косик Н.
Фльорко М.
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17-45 – Рефлексія. Оцінка роботи за день 1.
18-00
Д Е Н Ь 2 – Особистісний розвиток у ефективній команді.
09-30 – Тема 1. Ефектив-на Методи: презентація «Ко Учасники тренінгу:
команда
манда!»,
обговорення; 1) отримають знання про особливості
11-00
11. Типи команд.
вправа «Розвінчання міфів»; команд, їх типи; про факти і міфи щодо
12. Командна
спі робота в групах: 1) подо ефективності команд; про загрози
впраця.
лання бар’єру; 2) складан для продуктивності команди;
13. Критерії
діяль ня карти загроз продуктив 2) набудуть навичок взаємодії в ко
ності команди.
ності команди; тест «Хто манді; самовизначення командних
14. Командні ролі
ролей; етичних навичок співпраці в
Ви?».
15. Етичні
аспекти Навчальні матеріали: тести, команді;
лідерства і відносин в презентація, матеріали для 3) розвинуть компетентність щодо
команді
визначення місця лідера в команді.
вправ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

і керованих змін; розподілу повнова
жень і формування відносини в команді.

