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Літній інтенсив з розвитку навичок ефективного підлітка
4-6 червня 2018

Організатори:

Ціль:

школярі віком 13-17 роківУчасники:

Де: 

розвиток та вдосконалення у підлітків сучасних
життєво важливих надпрофесійних навичок

Контактні дані:

ГО «Рада молодих вчених» спільно з Сумським
державним університетом  за підтримки
Сумської міської ради

м. Суми, вул. Покровська 9/1, Конгрес-центр СумДУ, 
ауд. 222 

+380999403501 Яна Кривич

6 незалежних тренінгів за наступними тематичними
напрямками: 
- ефективна комунікація; 
- мистецтво аргументації; 
- емоційний інтелект; 
- критичне мислення; 
- фінансова грамотність; 
- медіаграмотність.

Коли:

Що :

БЕЗКОШТОВНО, але за умови попередньої реєстрації - 
https://goo.gl/JCRxuf 

Вартість:

4-6 червня 2018 р., 10:00-16:00  (перерва передбачена)
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ПРОГРАМА  ЗАХОДУ  

04.06.18 ПОНЕДІЛОК

05.06.18 ВІВТОРОК

06.06.18 СЕРЕДА

Сітало Софія 
акторка Сумського театру
юного глядача, поетеса,
режисер та ідейний натхненник
акторів творчої лабораторії «В
центрі уваги»

Бричко Марина 
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри
фінансів, банківської справи та
страхування СумДУ

Мартинюк Світлана  
практичний психолог СумДУ

Кривич Яна 
кандидат економічних наук,  
доцент, координатор молодіжних
освітніх проектів  

Ласукова Анна 
кандидат економічних наук, 
координатор молодіжних та
соціальних проектів 

10.00 – 13.00   “Майстер аргументації” 

Симуляційна гра, яка дозволить
аргументовано висловлювати свою думку,
переконувати опонента та розвинути
навички впливу на співрозмовника

13.30 -16.00    Критичне мислення   
                        гра "Мафія" / "Шпигун" 
Гра дозволяє включити творчу активність
гравців, проявити креативність мислення,
підсилює їх взаємодію один з одним. 

10.00 -12.30   Урок акторської  майстерності, 

Захоплююче знайомство з мистецтвом
акторської майстерності в компанії професійної
акторки. Це унікальна можливість навчитися
залишатися природними і невимушеними,
опинившись в центрі уваги ...

10.00 -13.00    "Володар емоцій" , 
Тренінг-гра, яка дозволить розпізнати
власні та чужі емоції, оволодіти
техніками, що дозволяють
контролювати емоційний стан 

13.00 -16.00   Фінансова грамотність 
                          гра  “Cash Flow" 
Гра-тренінг Cash-Flow - це можливість на
практиці в ігровій формі побачити, як
управляти власними фінансами і з чого
почати свій шлях покращення, розвитку
фінансового благополуччя. 

13.30 -15.30   Тренінг з інформаційної             
                         безпеки та медіаграмотності 
Що означає бути «грамотним» у цифрову
епоху? Що таке фейки? Як критично оцінити
та перевірити інформацію?  Шукатимемо
відповідь на ці та інші питання. 


