Школа активу «Вертикаль-2018»
Як розвинути творчий потенціал кожного учасника команди? В чому
полягають ключові етапи управління часом? Чи пов'язаний зовнішній вигляд
з ефективною роботою лідера? Які методи допоможуть впливати на людей та
бути переконливим? Та чи можна створити приємне враження про себе за 3
хвилини?
Відповіді на ці та інші питання шукали найактивніші учні ліцею у
виїзній школі лідерів «Вертикаль», яка відбулася 24-25 лютого.
Перше завдання, яке постало на шляху наших лідерів – побороти
складні погодні умови та не загубитися у снігових заметах. Нагородою за
успішне подолання метео-випробування став корисний та цікавий тренінг від
керівника Business-Leader School KNU; бізнес-тренера та ведучого
Володимира Зубченка. Попрацювати в команді, презентувати себе, визначити
напрямки особистісного розвитку та отримати заряд мотивації для
подальших звершень – і це не повний перелік навичок, які опановували наші
ліцеїсти.
Одна з найважливіших та найочікуваніших лекцій була від соціального
педагога ліцею, психолога, консультанта, екофасілітатора, члену Української
Асоціації Екологічної Психологічної Допомоги Людмили Анатоліївни
Анастасової. Досвідчений лектор поділася власними рецептами підвищення
психічної стійкості до стресу та розповіла безліч корисних та дієвих порад
щодо виявлення управління конфліктами в колективі.
Новим форматом цьогорічної школи активу стали виступи в стилі
TEDх в рамках «Лідерського лікбезу» від випускників Дарія Хорькова та
Оляни Цехмістер. Лідери ліцею минулих років поділилися власним досвідом
та порадили ліцеїстам як створити власний імідж, презентувати себе та
змусити час працювати на них.
Правильно вибудовувати ділову комунікацію, дієво впливати на
аудиторію, правильно мотивувати людей, боротися з власним страхом
публічних виступів та бути переконливим у своїх висловлюваннях вчила
режисер, член спілки театральних діячів України, арт-директор, тренер
координаційних груп арт- та теле-проектів, тренер з техніки мовлення Яна
Немая. Незлічену кількість дієвих порад в галузі техніки мовлення та
публічного виступу отримали наші ліцеїсти від досвідченого тренера.

Можливість застосувати здобуті навички на практиці лідери ліцею
отримали зовсім скоро, а саме під час презентації домашнього завдання. В
своїх виступах учасникам необхідно було продемонструвати деякі елементи,
які і складають імідж справжнього лідера (одяг, зачіска, макіяж, міміку,
жести, ходу, голос, мову, вміння і бажання спілкуватись, знання етикету).
Старання учасників були високо оцінені поважними експертами, а на
ліцеїстів чекала найбільш драйвова, потужна та енергійна частина програми
– інтерактивна вечірка, де усі охочі могли не тільки прокачати свої фізичні
скіли, а й завести нових друзів та знайомих. Приємною новиною став той
факт, що до активу нашого ліцею долучилися ще й п’ятеро президентів РСЛ
Соломенського району.
Найочікуванішим моментом для всіх РСЛівців стало нічне засідання,
де найбільш відповідальні ліцеїсти підводили підсумок першого дня Школи
Активу, генерували ідеї щодо покращення позакласної роботи та вигадали
силу-силенну майбутніх проектів. Доповнювали цю творчу атмосферу дух
надзвичайної згуртованості та смачнючий пиріг від Надії Анатоліївни.
Наступний день почався не з кави…
Першим завданням ліцеїстів було виповзти з затишних обійм теплої
ковдри назустріч новим враженням та знанням.
Трохи покунявши на сніданку, учні вирушили на лекцію про проектну
діяльність в роботі лідера від ідейного засновника, натхненника та керівника
творчого об’єднання лідерів ліцею «Вертикаль» і «Літньої природничонаукової школи «Зоряний час» Надії Анатоліївни Пономарьової.
Особливу увагу слід звернути на нестандартні підходи до створення
соціальних проектів під час «Вернісажу лідерських ідей». Згуртованість,
колективна робота, креативність та надзвичайні ідеї – усе це про наших
ліцеїстів під час презентації власних доробків.
Надзвичайною родзинкою Школи лідерів стала рефлексія та підсумки
роботи, де панувала атмосфера дружби, творчості та родинного затишку.
За час Школи активу учні ліцею дізналися велику кількість корисної й
важливої для кожного лідера інформації та вкотре довели, що КПНЛ №145 –
одна велика дружня сім’я.

