
Program rozwoju  
kluczowych 

kompetencji liderskich 

                                                             
      LEADER’S CLUB: 4 SESJE TEMATYCZNE 

 
JA JAKO LIDER 
Uczestnicy analizują swój potencjał przywódczy, tworzą mapę własnych wartości, motywacji, 
nastawień, identyfikują wypływające z nich zachowania liderskie, określają własne szanse  
i ograniczenia. Każdy Uczestnik wygłasza rejestrowane kamerą liderskie exposé, ćwicząc 
komunikowanie zasad i oczekiwań. 

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA LIDERA 
W trakcie sesji Uczestnicy uczą się rzeczowej i zrozumiałej komunikacji z zespołem, 
zadawania pytań, stosowania parafrazy. Ćwiczą również: udzielanie informacji zwrotnej, 
zachowanie w obliczu manipulacji, korygowanie niepożądanych zachowań pracowników, 
reagowanie na emocje rozmówcy, komunikowanie niepopularnych decyzji.   

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM 
Oprócz poznania podstawowych funkcji zarządzania oraz stworzenia mapy motywacyjnej - 
określenia motywatorów własnego zespołu, Uczestnicy wzbogacają zasób narzędzi lidera: 
uczą się praktycznych metod motywowania pracowników, formułowania celów SMART, 
różnych form delegowania,  prowadzenia rozmowy rozwijającej.   

ZARZĄDZANIE CZASEM I REALIZACJĄ ZADAŃ 
Praca Uczestników koncentruje się na zastosowaniu dostępnych narzędzi zarządzania 
czasem i realizacją zadań w pracy własnej i swojego zespołu. Uczestnicy pracują nad 
własnym projektem, ucząc się wykorzystania narzędzi planowania i zarządzania projektem 
(zakres, harmonogram, budżet, jakość, wykres Gannt'a, ścieżka krytyczna), poznają metody 
rewidowania postępów, elementy zarządzania projektem wg metodologii Scrum (Agile).  
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   CENA 
 

• uczestnictwo w wybranym module  
i 1 sesji coachingu indywidualnego 
                                      850 zł + 23% VAT  
 

 
• uczestnictwo w pełnym programie  

(4 moduły, coaching, zadania 
wdrożeniowe): 

                                            3200 zł + 23% VAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
DLA KOGO?   
Leader's Club to program dla Liderów  
i Menedżerów, którzy pełnią swoją rolę  
od niedawna lub przygotowują się  
do przyszłych wyzwań.  
 
CEL 
Leader's Club to program dla osób 
chcących rozwijać swój potencjał 
przywódczy. Nowa, praktyczna wiedza, 
poznane narzędzia zarządzania i pole 
do eksperymentowania zwiększą 
kompetencje przywódcze Uczestników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODA 
Leader's Club to warsztaty. Ponad 70% 
programu stanowi jego część praktyczna:  
ćwiczenia, praca z kamerą, odgrywanie ról, 
symulacje, studia przypadków, dyskusje,  
prezentacje Uczestników, informacje 
zwrotne trenerów i grupy. 
 
ORGANIZACJA 
Otwarty program Leader’s Club to 4 moduły 
szkoleniowe (jeden dzień w miesiącu, przez 
4 kolejne miesiące), 3 sesje indywidualnego 
coachingu, 4 praktyczne zadania 
wdrożeniowe. 
 
Dla minimum 6 Uczestników, możliwa jest 
organizacja warsztatów w formule 
zamkniętej, w terminach dostosowanych  
do potrzeb konkretnej firmy. Pracujemy 
wówczas wyłącznie na zadaniach z praktyki 
tego klienta. 
 

OPINIE UCZESTNIKÓW 

"Świetna atmosfera, dobre i bezpieczne miejsce 
do dzielenia się doświadczeniem, 
trenowania praktycznych umiejętności, 
stosowania narzędzi liderskich." 
                                     Kierownik Działu Technicznego 
                                              firma produkcyjna 

"Bardzo dobre szkolenie wprowadzające w świat 
zarządzania zespołami. Przydatne także dla osób,  
które chcą odświeżyć swoja wiedzę. 
Przyjemnie, z polotem i z humorem!" 
                                                               Marcin 
                                     firma technologiczna, Wrocław 

 KLIKNIJ: ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE           ZADAJ PYTANIE 
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