Druhno, Druhu!
Zapraszamy Cię do udziału w programie rozwojowym LIDER+.
Jest to program szkoleń przeznaczony dla instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego
podejmujących rolę liderów kierujących pracą różnych zespołów instruktorskich
w swoich środowiskach działania: szczepach, hufcach, chorągwiach oraz we władzach
naczelnych naszej organizacji.
Celem programu jest doskonalenie, jakości przywództwa sprawowanego przez
harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą
w całej strukturze ZHP poprzez rozwój takich umiejętności jak:
 efektywna komunikacja,
 kierowanie ludźmi,
 motywowanie,
 zastosowanie technik liderskich w praktycznych sytuacjach wymagających
kierowania współpracownikami i zespołami,
 zastosowanie w kierowaniu zespołami instruktorskimi narzędzi zawartych
w systemie pracy z kadrą.
Program LIDER + obejmuje trzy moduły tematyczne:
I.
Kierowanie ludźmi w praktyce.
II. Motywowanie w działaniu.
III. Zarządzanie systemem pracy z kadrą.
Centralna Szkoła Instruktorska ZHP w kalendarzu szkoleń na rok 2015 zaplanowała
serię szkoleń przeznaczonych specjalnie dla komend chorągwi oraz instruktorów
pracujących w zespołach na poziomie chorągwi. Każda z grup będzie mogła wziąć
udział w I module programu LIDER+, prowadzonym przez certyfikowanych trenerów
programu w indywidualnie ustalonym terminie.

Moduł I: Kierowanie ludźmi w praktyce.
Po tym szkoleniu instruktor będzie umiał:
• Kierować ludźmi poprzez wywieranie wpływu na zachowania,
• Zastosować techniki liderskie w sposób dostosowany do cyklu kierowania
ludźmi,
• Dopasować styl kierowania do poziomu samodzielności współpracownika
wobec realizowanego zadania,
• Rozpoznawać postawy przyjmowane przez lidera wobec współpracownika,
• Delegować zadania,
• Powierzać funkcję,
• Wykorzystać piramidę wnioskowania do diagnozy problemu i podejmowania
decyzji,
• Metodycznie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.
• Prowadzić indywidualnie i w zespole rozmowę służącą rozwiązywaniu
problemów,
• Udzielać informacji zwrotnej.
Harcerstwo opiera się na przywództwie, na postawach i umiejętnościach tych, którzy
są harcerskimi liderami. Oczekujemy od nich, że będą dawać osobisty przykład, że
będą dla swoich współpracowników autorytetami wartymi naśladowania. Organizacja
działa na tyle skutecznie i ma taką kadrę, jakich ma liderów.
Bycie liderem to nie stanowisko, ani funkcja. To rola, którą odpowiedzialnie
podejmujemy nie tylko w harcerstwie, ale wobec ludzi, z którymi pracujemy w swoim
środowisku zawodowym i w otoczeniu społecznym. Ta rola bardzo wiele od nas
wymaga. Przede wszystkim wymaga rozwijania swoich umiejętności.
Ten program jest kierowany do instruktorów, którzy mają odwagę być liderami i chcą
rozwijać swoje umiejętności niezbędne do pełnienia tej roli!
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