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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ
«З ТАБУРЕТУ І ЗІ СЦЕНИ: ЯК СКАЗАТИ, ЩОБ ПОЧУЛИ»
Найменування освітньої опції: З табурету і зі сцени: як сказати, щоб почули.
Напрям: самопрезентація, презентація результатів своєї професійної
діяльності, інтонаційні та позамовні (міміка, жести, рухи) засоби виразності
мовлення, збагачення усного й писемного мовлення учнівства, спілкування з
батьками, колегами, іншими фахівцями, навчання впродовж життя.
Мета: розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для
ефективної діяльності в освітній та інших галузях, мотивація до обміну досвідом
між учительством, батьківством, дітьми, допомога в побудові індивідуальної
траєкторії професійного розвитку.
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і
дітей «Я І МОЯ ШКОЛА».
Розробник програми: Євген Кирбаба, тренер з
ораторської майстерності, публічних виступів та
комунікації, практичний психолог. Створив ток-шоу на
першому українському інтернет-телебаченні Robinzon.TV
і був його ведучим (програми «Вечірній Робінзон» та
«Успішна молодь»), провів 150+ прямих ефірів.
Аудиторія, перед якою виступає Євген, від 10 до 2000
чоловік.
«Сенс комунікації у тому, яку реакцію вона викликає.
А не в тому, що заплановано було повідомити»

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні
майстер-класи.
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, батьківство.
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС).
Мова навчання: українська.
Строки і графік виконання програми: 8 занять по 2 години – очно; 14 годин –
самостійна робота.
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за
місцезнаходженням замовника.
Зміст (до пів сторінки):
Цей курс підійде тим, кому необхідно:
- презентувати свої ідеї, товари або послуги;
- проводити навчальні семінари, тренінги та майстер-класи;
- брати участь у різних конференціях, самітах і ділових зустрічах;
- проводити наради і збори;
- записувати відео або робити прямі ефіри в соціальних мережах;
- виступати на телепередачах або радіо;
- вести ділові переговори.
На курсі учасники й учасниці тренуватимуть:
- упевненість в собі під час виступу;
- імпровізацію;
- структурування своїх думок;
- якість мови;
- жестикуляцію;
- роботу з тілом (як рухатись під час виступу на сцені);
- контакт очима з аудиторією;
- акторську майстерність (міміку та прояв емоцій);
- метафори: як складне пояснювати простою мовою;
- залучення аудиторії: як робити так, щоб вас слухали з цікавістю;
- як відповідати на складні та каверзні питання;
- техніки роботи з важкою аудиторією.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
Фахові:
- мовно-комунікативна компетентність;
- психологічна компетентність;
- емоційно-етична компетентність;
- компетентність педагогічного партнерства;
- організаційна компетентність;
- інноваційна компетентність;
- здатність до навчання впродовж життя;
- рефлексивна компетентність.
Загальні:
- проведення публічних виступів;
- ефективна комунікація;
- вплив на будь-яку аудиторію;
- упевнене і ненасильницьке спілкування;
- стресостійкість під час публічних виступів і важливих перемовин.
Очікувані результати навчання:
Учасники й учасниці після проходження тренінгу упевнено й грамотно
виступають перед аудиторією, керують своїм емоційним станом, зрозуміло
доносять свої ідеї, уміють зацікавити людей та відповідати на складні питання.
Мінімальна кількість осіб в групі: 6 осіб.
Максимальна кількість осіб в групі: 18 осіб.
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайнконсультування, додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з
програмою до освітнього закладу.
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації:
Надається персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді
з унікальним номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І
МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми).
Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується в
онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.

Вартість навчання: 1 година – 250 грн., обсяг – 16 годин, загальна вартість –
4000 грн.
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини,
організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога
особам з інвалідністю.
Записатися на курс :
Google форма: http://bit.ly/oratoryineducation.
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року
№ 1310).

