Наша місія і цінності
ЩО МИ РОБИМО?
Забезпечуємо комплексний індивідуалізований професійний розвиток
педагогів. Оснащуємо батьків, дітей і молодь навичками 21 століття. Робимо
гостей більш щасливими, успішними у власній справі, здоровішими фізично
та психологічно.

Наші програми повністю відповідають державним вимогам, сертифікати
зараховуються в офіційний обсяг підвищення кваліфікації, але при цьому ми
не обмежені бюрократичними і застарілими стандартами, пропагуємо
індивідуальний підхід, справді корисні знання і навички, гнучкий графік і
систему лояльності.
ДЛЯ КОГО?
Ми запрошуємо до Центру шкільних вчителів, директорів, батьківство, дітей
4-6 років і молодь Харкова і Харківської області, а також викладачів вишів,
педагогів дошкільних навчальних закладів, освітян і батьків з усієї країни.

Speaking Clubs з української та англійської мов є відкритими для всіх охочих
– незалежно від роду діяльності і професії.
ЧОМУ?
Безперервний професійний розвиток педагогів неможливий без якісного
ринку і свободи вибору на ньому. За новим законом про загальну середню
освіту сферу підвищення кваліфікації нарешті демонополізовано, тож
шкільні педагоги і викладачі вищих і дошкільних навчальних закладів можуть
обирати, як, де і коли їм зростати професійно.

Педагогіка партнерства, тобто партнерські взаємини між учнівством,
школою та батьками на якісно новому рівні, є однією з ключових
компонентів Нової української школи. Тож батьківство і молодь зараз
потребують додаткової освіти у цьому напрямку.
Вірячи у важливість саме дошкільної освіти, ми також створюємо групу
неповного дня для дітей віком 4-6 років, у якій ми не тільки готуємо
маленьких дослідників до школи, але й піклуємося про їхнє здоров’я і
емоційний інтелект.
Наразі в Харкові та Харківській області немає жодного приватного закладу,
який би надавав такі послуги комплексно, сучасно, офлайн і онлайн. Ми
перші, але переконані в активізації цієї галузі найближчим часом.
ЯК?
Центр пропонує 30 опцій якісного розвитку педагогів, батьків і дітей. Їх
поділено на 5 напрямків: м’які навички, IT грамотність, підприємництво,
психологія і мови. Серед форматів навчання – повноцінні курси, короткі
майстер-класи, Public Talks, виїзди тренерів у навчальні заклади,
індивідуальні консультації, стажування у компаніях, екскурсії тощо.
Широкий вибір програм і індивідуальний підхід допомагають не тільки
розвиватися професійно і просувати свою кар’єру, але й гармонізувати
власне життя і покращити фізичне здоров’я.
Усі курси, лекції, майстер-класи є актуальними, можливими до застосування
«просто завтра» і мотивуючими до наступних яскравих досвідів.

Центр співпрацює з викладацькою спільнотою і широким колом
партнерських й експертних організацій з усієї країни.
Форма не менш важлива за зміст – тому у нас тепло, затишно, завжди є
смачні кава, чай і корисні перекуси.
ЩО МИ НЕ РОБИМО?
Наразі ми не збираємося запускати повноцінне онлайн-навчання. Також –
оскільки всі програми є універсальними, наскрізними для викладання і
застосування у будь-якій сфері життя – ми не надаємо послуги підвищення
кваліфікації з конкретних предметів.
У ЩО МИ ВІРИМО?
Допомагаючи зростати вчительству і батьківству, ми допомагаємо молодим
громадянам і громадянкам України ставати цілісними, здоровими і
успішними особистостями.
Ми віримо у силу спільноти, яка зустрічається, щоб разом не тільки
навчатися, але й відпочивати, ділитися радісним і сумним – й допомагати
одне одному.
Педагогіка партнерства або якісна співпраця між дітьми, школою та
батьками … звучить чудово, але багатьом і досі незрозуміло, як її
реалізувати. Ми піклуємося про функціонування цього трикутника кожного
дня. Більше того, ми хочемо додати до нього четверту складову – бізнес.

Професійний, щасливий, упевнений у собі педагог завжди зможе створити
навчальне середовище, у якому процвітатиме кожна дитина. Ви
отримуватиме задоволення від своєї роботи, а діти покращуватимуть оцінки
і дисципліну.
Ми допомагаємо розвинути у собі такі якості як підприємливість, гнучкість і
допитливість, критичне мислення, любов до експериментування і навчання
впродовж життя, повагу до Іншого, здатність співпрацювати і
співпереживати, цілісність. Самі ж у своїй роботі – окрім вище названих –
керуємося ще одним простим правилом «Завжди говори правду».
КУДИ МИ ПРЯМУЄМО?
Через покращення викладання, розвиток підприємництва серед
вчительства і батьківства, реалізацію кар’єрних і особистісних цілей
сучасних дітей, їх становлення як повноцінних учасників ринку праці і
суспільства – хочемо зробити свій внесок у економічний і культурний
розвиток міста, регіону та країни в цілому.
І НАРЕШТІ…
Ми хочемо покрити провал ринку у сфері якісного підвищення кваліфікації й
створити в нашому місті сучасний комплексний освітній «дім», де освітяни,
батьки, діти і молодь завжди бажані гості, де завжди готові вислухати й
допомогти, де знаходять друзів, з якими хочеться навчатися і відпочивати
разом.

