«ШКОЛА ЛІДЕРСТВА – ШКОЛА ПЕРСПЕКТИВ»

САМ СОБІ ЛІДЕР
ЛІДЕР У СИТУАЦІЇ
ЛІДЕР У КОМАНДІ
ЛІДЕР У СИСТЕМІ
Школа створена для реалізації загальних цілей, спрямованих на
рішення важливих питань життєдіяльності студентської молоді, розвиток її
соціальної активності, підтримки ініціатив, розвитку лідерських якостей,
необхідних конкурентоздатному спеціалісту на ринку праці.
Організаторами Школи є представники психологічної служби
( Полчанова Г.С., Боримська Л.В.) та профком студентів( Кочук-Охман І.М.).
Мета – сприяння у підготовці конкурентоздатного спеціаліста
шляхом організації занять, спрямованих на розвиток лідерських якостей,
формування активної громадянської позиції та соціальних навичок ,
здійснення ефективної системи дозвілля тощо.
Основні з завдання:
 формування резерву студентського активу.;
 підготовка молодіжних лідерів;
 сприяння в соціальній адаптації першокурсників;
 здатність до самовизначення, саморозвитку та самореалізації в суспільстві;

отримання досвіду організаторської діяльності;
формування лідерських якостей;
стимулювання творчої праці студентів;
навчання ефективній взаємодії з людьми і роботі в колективі;
навчання ораторському мистецтву;
ведення корекційно-розвивальної роботи серед слухачів;
здійснення профорієнтаційної діяльності;
надання консультативної психологічної допомоги
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ ШКОЛИ
1. Пізнай себе
2. Навички самопрезентації.
3. Психологія спілкування.
4. Привіт! Я –конфлікт.
5. Подолання закомплексованості.
6. Тайм-менеджмент.
7. Право бути лідером/Абетка лідера.
8. Маніпуляції в особистісному просторі.
9. Стресостійкість лідера.
10. Культура публічного виступу.
11. Організація колективної творчої праці.
Своєрідним заліком по закінченню навчання для слухачів школи
організація та участь у колективній творчій справі.
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У рамках святкування Міжнародного дня студента був проведений
Перший конкурс «Кращий студент ЖМІ-2019». Цьому передувала ретельна
робота оргкомітету.

Титул «Кращий студент ЖМІ-2019» отримала Павлюк Лілія(201 л/с)
( Куратор – Мельник А.О.)
Переможці у номінаціях ( ІІ та ІІІ ступенів):
«За досягнення у навчальній діяльності»:
ІІ місце Андрусова А.О. 501 с/с бак
«За досягнення у науково-дослідницькій діяльності»
ІІ місце Гайченко А.В.601 с/с- маг
«За досягнення у громадській діяльності»
ІІ місце Грек Є.В. 301 л/с
ІІІ
місце

Юрченко М.В.301 с/с - бак

« За досягнення у творчій діяльності»
ІІ місце Туз В.О. 201 с/о
ІІІ
Юрченко М.В. 301 с/с – бак
місце
Агеєва А.А.
201 Л/Д

