8-9 грудня 2018 р. у
Національному
екологонатуралістичному центрі відбулась
дев’ята виїзна
школа лідерів
«Вертикаль»
Київського
природничо-наукового
ліцею
№145.
Школа зібрала учасників з
різних класів, випускників ліцею,
вчителів, психологів,
бізнесконсультантів, спікінг-коучів тощо.
Впродовж двох днів лідери мали
нагоду здобути знання
з лідерства, інноваційного тайм-менеджменту,
маркетингових стратегій, стартапів, отримали максимум практичних порад та
інструментів. Разом зі старшими членами шкільної Ради старшокласників під час
лідерського «ЛікБезу» роздумували над покликанням лідера, вчилися будувати
спільноти, довіряти, слухати, планувати, брати відповідальність на себе.
Люся Іванова, випускниця
ліцею 2014 року, студентка 4 курсу
КНУКіМ, Дарій Хорьков, випускник
ліцею, студент 3 курсу КНУ ім. Т.
Шевченка, президент РСЛ 2013-14
р.р., Оляна Цехмістер, випускниця
ліцею, студентка 2 курсу Інституту
філології КНУ ім. Т. Шевченка під
час виступів у стилі TEDх поділилися
своїм досвідом організації роботи в
колективі, виступів назагал, розповіли про важливість довго- та
середньострокового планування власного життя та дали практичні поради щодо
визначення власних життєвих цілей.
Михайло Яковлєв, президент РСЛ 2017-18 н.р., учень 11 класу допомагав
учням зрозуміти, що дійсно мотивує лідерів на досягнення мети. Його виступ був
сповнений дієвими лайфхаками як навчитися стимулювати себе на високі
звершення.
Корисною та цікавою видалася лекція
від
директора
Бізнес-школи
та
викладача КНУ ім. Тараса Шеченка,
кандидата фізико-математичних наук,
бізнес-тренера та ведучого Володимира
Зубченка. Попрацювати в команді,
презентувати себе, визначити напрямки
особистісного розвитку та отримати

заряд мотивації на подальші звершення – і це ще не повний перелік знань, які
отримали наші ліцеїсти.
Лекція та практикум Яни
Немої,
програмного
менеджера
телевізійних та соціальних проектів,
режисера, члена спілки театральних
діячів України, були присвячені темі
ефективної комунікацій в групах.
Лідери дізнавалися про дієві способи
впливу на аудиторію, навчалися бути
переконливими, управляти власним
голосом під час виступів правильно
вибудовати ділову комунікацію.
Андрій Фаєр, проект-менеджер у YEP, розповідав лідерам про те, як
налаштувати ефективну командну і особисту роботу.
Окрім цього, Анісім Ільїнський, психолог ліцею, магістр практичної
психології, член спілки психологів України, автор багатьох психологічних
тренінгів для підлітків, та Людмила Анастасова, психолог, консультант,
екофасілітатор, член Української Асоціації Екологічної Психологічної
Допомоги, під час тренінгів змогли занурити лідерів в пізнання себе. Учні
аналізували свої комунікаційні навички, вчилися вирішувати конфлікти та
протидіяти агресії.
Підсумком практичної роботи
були
спільні
майбутні
проекти
шкільного та класного життя.
У вечірній програмі президент
РСЛ Іван Богун під час
гри
«Майструймо
власноруч»
налагоджував комунікацію та командну
взаємодію між лідерами різних класів.
Як завжди розважальна програма
Володимира Зубченка дозволила відпочити, прокачати свої суспільні навички та
завести нових друзів.
Найочікуванішим моментом для всіх РСЛівців стало нічне засідання, де
найбільш відповідальні ліцеїсти підводили підсумок першого дня Школи
Активу, генерували ідеї щодо покращення позакласної діяльності та вигадали
силу-силенну майбутніх проектів. Доповнювали цю творчу атмосферу дух
надзвичайної згуртованості та смачнючий пиріг від Надії Анатоліївни.
Участь у роботі Школи взяли представники кампанії Sannacode Анна
Кармазіна та Сергій Щербаненко, представники Міжнародної Зеленої
школи Єлизавета Григорова та Ольга Кравченко, керівник творчого

об’єднання лідерів ліцею «Вертикаль», заступник директора ліцею №145,
Заслужений учитель України, організатор ІХ виїзної ША Надія Пономарьова.
Програма школи була укладена
таким чином, щоб учасники мали
можливість не тільки здобути знання
та навички в необхідних сферах, а ще й
відпочити, знайти нових друзів та
знайомих, обговорити усі важливі
питання із спільнотою лідеріводнодумців та зарядитися гарним
настроєм
на
високі
звершення
протягом наступного семестру.
Бажаємо успіхів шкільним
лідерам! Майбутнє належить вам!

