EdCoach School (Школа освітнього коучингу)
ПРОГРАМИ КУРСІВ
Школи освітнього коучингу-EdCoach School
І. "Методи фасилітації в освіті. Коучинг підхід." - курс з циклу
"БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ" від Школи
освітнього коучингу-EdCoach School
Термін: 2 модулі по 2 дні (32 години)
Для кого:
- студентів педагогічних вищих навчальних закладів, коледжів;
- молодих вчителів, вчителів зі стажем, викладачів, вихователів,
методистів, соціальних педагогів, психологів;
- батьків, які займаються домашнім навчанням своїх дітей;
- батьків, які хочуть розуміти, як включати свою дитину в процес
пізнання;
- молодих керівників і керівників, директорів, завідувачів зі стажем,
вчителів, які розуміють потребу і шукають альтернативні ефективні шляхи в
освіті та розвитку;
- керівників і викладачів центрів позашкільної освіти;
- для всієї освітянської спільноти, яка усвідомлює і бажає змін в освіті.
Зміст програми:
- Фасилітація як стиль керування
- Фасилітація як ефективний інструмент групової роботи.
- Ефективні інструменти командної взаємодії.
- Особистість фасилітатора.
- Навички і якості фасилітатора.
- Методи фасилітації у світі.
- «Я і моя ідентичність», "Я і група", "Я і суспільство".
- Усвідомлення і прийняття своїх почуттів, почуттів інших. Емоційна
грамотність. Методи ненасильницького спілкування.
- Сприйняття і усвідомлення інформації.
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- Ефективна комунікація. Типології особистості.
- Методи фасилітації ( метод сфокусованої бесіди, "Побудова
консенсусу", Історичний скан, "Світове кафе", + огляд)
Застосування:
- Стратегії розвитку та планування методами фасилітації.
- Нові підходи до проведення нарад і педрад.
- Практика побудови порозуміння в роботі різних колективів /команд/
груп.
- Побудова уроків методами фасилітації.
- Проектна діяльність методами фасилітації.
- Методи фасилітації в роботі класного керівника.
*Під час занять можливе незначне корегування програми під запит групи.

По закінченню навчання всім учасникам видається сертифікат про
проходження курсу "Методи фасилітації в освіті. Коучинг підхід." з циклу
"КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ" і можливість захисту
сертифікаційної роботи фасилітатора Школи освітнього куочингу.
ІІ. "Методи фасилітації у початковій і середній школі. Коучинг
підхід."

-

спеціальний

навчальний

курс

з

циклу

"БАЗОВІ

КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ" від Школи освытнього
коучингу-EdCoach School, спрямований на розбудову взаємовідносин і

успішність комунікації в навчальних закладах і колективах та допомогу
в реалізації ідей Концепції НУШ.
Термін: 2 модулі по 2 дні (32 години)

Для кого:
- студентів педагогічних вищих навчальних закладів, коледжів;
- молодих вчителів, вчителів зі стажем, викладачів, вихователів,
методистів, соціальних педагогів, психологів;
- батьків, які займаються домашнім навчанням своїх дітей;
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- батьків, які хочуть розуміти, як включати свою дитину в процес
пізнання;
- молодих керівників і керівників, директорів, завідувачів зі стажем,
вчителів, які розуміють потребу і шукають альтернативні ефективні
шляхи в освіті та розвитку;
- керівників і викладачів центрів позашкільної освіти;
- для всієї освітянської спільноти, яка усвідомлює і бажає змін в
освіті.
Зміст програми:
- Фасилітація як стиль керування і взаємодії.
- Фасилітація як інструмент створення середовища співпраці і
сотворчості, мотивації і самоорганізації.
- Особливості фасилітації у початковій та середній школі.
- Фасилітація як ефективний інструмент групової роботи.
- Ефективні інструменти командної взаємодії.
- Особистість учителя - фасилітатора.
- Навички і якості фасилітатора в освіті.
- Методи фасилітації у світі.
- «Я і моя ідентичність», "Я і група", "Я і суспільство".
- Усвідомлення і прийняття своїх почуттів, почуттів інших. Емоційна
грамотність. Методи ненасильницького спілкування.
- Сприйняття і усвідомлення інформації. Техніки спостереження та
слухання, техніки зворотного зв'язку – як ефективні інструменти розвитку
учнів і колективу
- Ефективна комунікація. Проактивність мислення
- Методи фасилітації ( метод сфокусованої бесіди, метод генерації ідей,
метод генерації питань, "Шлях Героя", «Сад ЦІМБА», «Пошук майбутнього»,
історичний скан-адаптований, адаптований "Світове кафе", інтегральна
методика) – огляд і опрацювання
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- методологія EduScrum
Застосування:
- Стратегії розвитку та планування методами фасилітації.
- Формування навиків самоорганізації, самоуправління, само і взаємо
оцінювання.
- Практика побудови порозуміння в роботі різних колективів /команд/
груп.
- практика гнучкого планування в командній роботі.
- Побудова кола порозуміння між учнями, батьками, вчителями через
інтегральну методику
- Побудова уроків методами фасилітації.
- Проектна діяльність методами фасилітації.
- Методи фасилітації в роботі класовода, куратора, класного керівника,
соціального педагога, психолога.
- Методи фасилітації для життя і роботи.
*Під час занять можливе незначне корегування програми під запит групи.

Результатом

навчання

може

бути

розробка

власного

проекту

застосування навиків навчання, захист, сертифікація і статус фасилітатора
Школи освітнього коучингу-EdCoach School (за бажанням).
По закінченню навчання всім учасникам видається сертифікат про
проходження курсу ""Методи фасилітації у початковій і середній школі.
Коучинг підхід." з циклу "БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО
ВЧИТЕЛЯ".
Тренер і автор курсу: Наталія Чуприна, професійний коуч,
сертифікована ІКШ по стандартам Європейської Федерації Коучів (ECF) і ICF
(International Coaching Federation), сертификований тренер, фасилітатор,
ігротехнік, консультант з питань розвитку навчальних закладів і персоналу
системи освіта, засновник Школи освітнього коучингу -EdCoach School, Клубу
щасливих вчителів, Workshop Edu-Games Ukraine.
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