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Szkolenie dla liderów może być kontynuacją Efektywnej komunikacji i współpracy w zespole. 
Może być również realizowane jako szkolenie niezależne.  
 
Uczestnicy szkolenia to osoby, które w szkole pełnią funkcję liderów. Formalnie, jako szefowie 
zespołów przedmiotowych i projektowych lub nieformalnie, jako osoby, które wywierają 
wpływ na zespół i z których zdaniem, inni nauczyciele się liczą. 
Liderzy potrzebują takich kompetencji i narzędzi, które pomogą im nie tyle w zarządzaniu 
innymi, ile w angażowaniu i przejmowaniu odpowiedzialności za realizowane zadania i 
projekty. Dzięki temu będą mogli współtworzyć atmosferę sprzyjającą zaufaniu i współpracy 
w całym zespole. 
 
Współpraca w zespołach jest naturalnym środowiskiem pracy nauczycieli. Często spotkania 

zespołów obarczone są nieproporcjonalnie dużą ilością 
poświęconego czasu, sił i emocji, w stosunku do jakości i ilości 
zrealizowanych zadań i załatwionych problemów. 

Wrażenia nauczycieli uczestniczących w takich spotkaniach 
sprawiają, że niechętnie biorą w nich udział i niechętnie zabierają 
głos. Z tego powodu nauczyciele załatwiają sprawy indywidualnie 
(co nie wpływa pozytywnie na zespołowość) lub „dogadują” się ze 
sobą w nieformalny sposób, poza oficjalnymi spotkaniami, co 
jednak zabiera dodatkowy czas. 
 

Szkolenie dla liderów pomaga przezwyciężać powyższe trudności. Dostarcza liderom 
konkretnych narzędzi do wzbudzania zaangażowania oraz podnoszenia efektywności 
zespołów, którym przewodniczą.  
 
Odwołania do realnych sytuacji sprawiają, że członkowie zespołu angażują się w szkolenie. Nie 
tylko szukają teoretycznego rozwiązania danego problemu, ale wprowadzają w życie 
rozwiązania wypracowane przez zespół.  

Szczegóły warsztatu: 
 miejsce:   szkoła 
 czas:    szkolenie w zależności od zakresu tematów, które chcielibyście 

Państwo poruszyć w jego trakcie, może zawrzeć się w czasie jednego 4-5-godzinnego 

spotkania lub w trakcie serii od 2 do 6 spotkań odbytych w odstępach 1-miesięcznych. 

 grupa    8-12 osób 

 minimum teorii i maksimum praktyki – forma warsztatowa 

 gwarantujemy przyjazny nastrój i bezpieczną atmosferę 

 
 

NOWE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH  

Organizacja i praca w zespołach projektowych i 
przedmiotowych – szkolenie dla liderów 


