ПРОГРАМА
Інтенсив-курсу для підлітків (13-16 р.)
«ЛІДЕРСТВО І ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ»
Старт – 21 квітня 2018 р. Тривалість – 1 місяць (4 суботи)
Щосуботи з 11.00 до 15.00
Тема
Лідерство.
Ефективна
комунікація в
команді.
Тайм-менеджмент
21 квітня

Імідж сучасного
лідера. Діловий
етикет.
28 квітня

Публічні виступи і
самопрезентація
5 травня

Майстер-клас
«Етикет за столом»
12 травня

Структура

Спікери/тренери

Орієнтовний режим дня

1. Стилі лідерства, ситуації та особливості застосування.
2. Фактори ефективної комунікації в команді.
Ігрові вправи на розуміння чинників якісної комунікації при налагодженні бізнеспроцесів.
3. Тайм-менеджмент як компетенція лідера.
Тест “Персональна компетентність у часі”. “Викрадачі-хогарти” робочого часу.
“Метод п’яти пальців”.

Тренер Максим Коляда

1. Складові іміджу успішної людини та фактори, що впливають на впевнену
поведінку.
2. Значення зовнішнього вигляду у створенні іміджу.
3. Культура одягу ділового чоловіка / жінки.
4. Види етикету. Правила ділового етикету.
5. Види прийомів. Основні правила поведінки гостей на прийомі, форма одягу,
розсадження за столом.
Робота у групах, ділові ігри «Моделювання іміджу молодої людини», «Доповни
образ», рольова гра «Стильний суд», завдання «У чому їхня помилка?», «Прийом?
Let's go!».

Тренер –
Оксана Шайда

11.00-12.00 Презентація, робота у
групах
12.00-12.15 Какао-брейк
12.15-13.20 Презентація, ділові ігри
13.20-13.40 Обід
13.40-15.00 Презентація, рольова гра,
завдання

1. Публічні виступи: структура повідомлення.
2. Самопрезентація як фактор успіху.
3. Методи утримання уваги аудиторії.
Презентація, практична частина, виступи, зворотній зв’язок.

Тренер –
Ганна Гавриш

11.00-12.00
Вступ,
знайомство,
розгляд питань
12.00-12.15 Какао-брейк
12.15-13.50
Практична
частина,
виступи, зворотній звязок, висновки
13.50-14.10 Обід
14.10-15.00 Communicative English

Communicative English
Brainstorming “Define the leader”. Self-presentation and CV creation workshop.Team
game “My boss”.
Виїзний майстер-клас «Етикет за столом»
у ресторані
Норми поведінки за столом, ресторанний етикет, правила користування столовими
приборами, поведінка під час трапези
Communicative English
Warming up”The role of etiquette for the leader”. Group performance

11.00-12.00 Розгляд питань, ігрові
вправи
12.00-12.15 Какао-брейк
12.15-13.15 Розгляд питань, ігрові
вправи
13.15-13.35 Обід
13.35-14.00
Тренінг
з
таймменеджменту

Тренер - Христина Шегда

Тренер з англійської
Олександр Микитенко

-

Тренер з
англійської Олександр Микитенко

11.00-13.15 Виїзний майстер-клас,
обід в ресторані, повернення 13.1514.15 Communicative English
14.15-14.30 Какао-брейк
14.30-15.00
Підведення підсумків,
зворотній
зв’язок,
вручення
сертифікатів і подарунків

