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O Szkole Liderów:
Szkoła Liderów powstała latem 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa
Pełczyńskiego. W 1997 roku została zarejestrowana jako Stowarzyszenie Szkoła Liderów, a w 2014 przekształciła
się w Fundację Szkoła Liderów. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez
kształcenie i wspieranie liderów działających w sferze publicznej: w organizacjach pozarządowych, instytucjach
samorządu terytorialnego, kultury i edukacji, a także w partiach politycznych. W naszych programach
uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Dziś, po 20 latach działalności, nasi Absolwenci
zasiadają w Europarlamencie, Parlamencie RP, rządzie, organach wielu samorządów terytorialnych, kierują
setkami organizacji, instytucji (w tym edukacyjnych) i inicjatyw społecznych w ponad 40 krajach na całym
świecie.
Od 2009 roku prowadzony jest program Szkoła Liderów Polonijnych, skierowany do młodych, aktywnych
Polaków mieszkających poza granicami kraju i osób budujących pozytywny wizerunek Polski i Polaków za
granicą. W tym okresie przeprowadzono 16 szkoleń w Polsce i 5 poza jej granicami (w Rosji, Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Nowym Jorku). W projekcie wzięło udział 382 przedstawicieli środowisk polonijnych z 35 krajów
leżących na 5 kontynentach (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Australia, Azja i Europa). Są wśród nich
działacze organizacji polonijnych, związków profesjonalistów, klubów studenckich i nieformalnych zrzeszeń,
dziennikarze, osoby aktywne politycznie, osoby działające na rzecz konkretnych grup społecznych (mniejszości
narodowe, kobiety, związki wyznaniowe, itp.), a także osoby związane z edukacją, nauką, sportem i kulturą.
Trener prowadzący szkolenia:
Agnieszka Szelągowska – trenerka umiejętności społecznych w Stowarzyszeniu Szkoła Liderów, trenerka i
superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla liderów
społecznych, a w programie Liderzy PAFW wspiera ich również w rozwoju indywidualnym, opartym głównie na
odkrywaniu liderskiego potencjału i realizacji celów rozwojowych. Od 6 lat współpracuje z Centrum Edukacji
Obywatelskiej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, prowadząc szkolenia dla nauczycieli z aktywnych metod uczenia,
wspierania procesu grupowego, umiejętności facylitowania pracy grupy. Trenerka w programie „Przywództwo
Edukacyjne”, wspierająca proces coachingu w szkołach, prowadzi superwizję dyrektorów w roli coachów.
Autorka programów szkoleniowych i nowych metod edukacyjnych.
Wstępny program szkolenia (szczegółowy zostanie ustalony po analizie potrzeb zrekrutowanej grupy
uczestników):
Dzień 1
- Kim jest lider? Rola lidera w grupie i społeczności lokalnej
- Samoświadomość lidera
Dzień 2
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- Wizja w pracy lidera: kogo i do czego chcę zaangażować?
- Jak opowiadać o swojej wizji, by inni się do niej zapalili?
Dzień 3
- Metody budowania wpływu i inspirowania innych do działania. Jak motywować innych do działania?
- Współpraca z otoczeniem. Co powoduje, że chcemy z innymi współpracować lub rywalizować?
- Zachęcanie do współdziałania. Podstawy psychologii motywacji.
Dzień 4
- Budowanie sieci współprac y.
- Praca nad funkcjonowaniem Związku.

