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„LETNIA SZKOŁA LIDERÓW”
program projektu organizowanego przez:

BIURA Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
& PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ w Raciborzu
oraz Stowarzyszenie UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA
w oparciu o metodologię „The Coaching Maps”,
pod patronatem medialnym „Dziennika Zachodniego”
1.07.2016 roku – piątek:
13.00 – Podsumowanie konkursu pt.: „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim” a tym samym
rozpoczęcie projektu pt.: Letnia Szkoła Liderów”, oraz podsumowanie Międzynarodowej
Konferencji Naukowej podsumowującej projekt "Debiut naukowy 2015 - Zrównoważony rozwój"
– Wystąpienia okolicznościowe:
* JM Rektor PWSZ w Raciborzu,
* Prezydent Raciborza Mirosław Lenk i Starosta Raciborski Ryszard Winiarski,
* Premier Prof. Jerzy Buzek, MEP.
– Wręczenie okolicznościowych dyplomów i nagród uczestnikom konferencji,
– Podsumowanie sesji panelowych międzynarodowej konferencji naukowej przez prowadzących sesje oraz
przez Dyrektora Biura Posła do PE prof. Jerzego Buzka - Henryka A. Kretka
14.00 – obiad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.00 – 19.00 – Podstawy negocjacji (Harwardzki model negocjacji) z elementami psychologii – zajęcia prowadzić
będzie Barbara J. Pawlak – doktorantka ISD oraz Master Class of Management, Psychologia Działań Menadżerskich SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i International
Business Negotiation - Hamline University School of Law (USA).
19.30 – kolacja.
2.07 – sobota:
8.00 – śniadanie
9.00 – 13.00 – Rozpoczęcie zajęć z użyciem „The Coaching Maps” – zajęcia prowadzić będą Robert Geisler, ekspert
ds. innowacji i zarządzania ludzkim, wykładowca akademicki oraz Marta Geisler, coach ICF, trener biznesu, ekspert
ds. rozwoju osobistego. Moduł I - Przywództwo i tożsamość lidera.
13.00 – 14.00 – obiad.
14.00 – 18.30 – zajęcia z „The Coaching Maps”; Moduł II – Lider i budowanie zespołów.
19.00 – kolacja.
3.07 – niedziela:
8.00 – śniadanie.
9.00 – 13.00 – zajęcia z „The Coaching Maps”; Moduł III – Lider w kontekście społeczno-gospodarczym
13.00 – podsumowanie i zakończenie Letniej Szkoły Liderów przez wykładowców i Dyrektora Biura Posła
do PE prof. Jerzego Buzka - Henryka A. Kretka
13.30 – obiad

Narzędzie „The Coaching Maps” obejmuje 36 obszarów tematycznych. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli
przyjrzeć się sobie bądź zarządzanej przez siebie organizacji. Wskazane przez prowadzących zagadnienia dotyczyć
będą najważniejszych obszarów życia. Zostały one wybrane w sposób celowy na podstawie analiz aktualnych zmagań
ludzi, oczekiwań społecznych oraz trendów współczesnych rynków. Mamy nadzieję, że „The Coaching Maps”
umożliwi uczestnikom skoncentrowanie się na wielu różnych, jakże istotnych kwestiach i pozwoli na doskonalenie
siebie i swoich umiejętności.

Robert Geisler, współtwórca narzędzia „The Coaching Maps”, wykładowca Letniej Szkoły
Liderów:
ISTOTA PRZYWÓDZTWA
Spośród wielu koncepcji i definicji przywództwa warto podkreślić te, które lokują liderów w szerszym
kontekście. Współczesność i przyszłość nakreśliły nowy zestaw cech przywódców, określanych
kompetencjami. Z autorskich badań wynika, że do kluczowych kompetencji liderów przyszłości zaliczyć
można m.in. gotowość do podejmowania ryzyka, umiejętne stawianie własnych granic, świadomość
etapowości rozwoju, zdolności przewidywania oraz poszerzania perspektyw.
Niektórzy liderzy posiadają swoistego rodzaju cechy predestynujące ich do roli przywództwa, jak to
miało miejsce m.in. w przypadku Napoleona uznanego m.in. przez Jonathana Goslinga z Uniwersytetu
Exeter za postać posiadającą z natury kompetencje do przewodzenia. Inni powinni i mogą się kształcić
w tym zakresie.
Letnia Szkoła Liderów to miejsce i czas, by młodzi ludzie mieli możliwość spojrzenia na
przywództwo jako na zjawisko we współczesnej polityce i gospodarce kreujące środowisko do skutecznego
działania. Jest to również przestrzeń do uświadomienia sobie swoich cech przywódczych i potrzeby ich
doskonalenia. „The Coaching Maps” jako narzędzie rozwojowe będzie towarzyszyć uczestnikom Letniej
Szkoły Liderów i pomagać im w tworzeniu swoistego niepowtarzalnego zestawu cech.

Marta Geisler, współtwórca narzędzia „The Coaching Maps”, wykładowca Letniej Szkoły Liderów:
„PROJEKTOWANIE ZESPOŁU” KLUCZOWĄ KOMPETENCJĄ LIDERÓW
Każdy lider przewodzi grupie osób, prowadzi ich, inspiruje, czy wreszcie w jakiś sposób zarządza nimi.
Lider nie może obyć się bez kompetencji związanych z budowaniem zespołu, pracą z zespołem czy
wykorzystaniem poszczególnych elementów zespołu do realizacji swojego zamierzenia.
Podczas Letniej Szkoły Liderów uczestnicy poznają techniki pracy z grupą. Będą mieli możliwość
zdobycia wiedzy na temat elementów dynamiki grupy oraz kształtowania kompetencji lidera związanych
z „projektowaniem” grupy. Podstawą projektowania grupy jest znajomość wartości poszczególnych jej
członków i znaczeń, jakie im przypisują, co w konsekwencji może stanowić podstawę jasnej i spójnej
tożsamości grupowej. Autorskie badania pokazują, że lider i grupa są komplementarne w stosunku do siebie,
co oznacza, że potrzebują siebie nawzajem i są od siebie zależne. Po stronie lidera jednak leży konieczność
posiadania określonej wizji grupy i drogi jej rozwoju.
„The Coaching Maps” to innowacyjne narzędzie wykorzystywane m.in. do pracy rozwojowej
ułatwiające kształcenie kompetencji lidera w grupie. Wejście w krainę metafory i symboliki pozwoli
uczestnikom poznać głębię pracy z zespołem, a tym samym ukierunkuje ich na wymagane postawy
względem innych ludzi.

Robert Geisler, współtwórca narzędzia „The Coaching Maps”, wykładowca Letniej Szkoły
Liderów:
LIDER W SIECI SPOŁECZNEJ
Każdy lider funkcjonuje w określonej przestrzeni społecznej – lokalnej, regionalnej, krajowej czy wirtualnej.
Szczególnie istotną jego kompetencją jest zarządzanie tą przestrzenią tj. siecią osób, relacji zachodzących
między nimi i przepływów w jego obrębie – informacji i wiedzy. Może to mieć miejsce dzięki świadomości
jej istnienia, wiedzy na temat jej funkcjonowania, umiejętnościom zarządzania nią i posiadanym narzędziom
ułatwiającym jej stymulowanie, kreowanie i poszerzanie.
Jak pokazują autorskie badania, szczególnie ważną współcześnie przestrzenią międzyludzką jest
przestrzeń wirtualna znajdująca się w Internecie. Rozwój technologii zmienił całkowicie model
budowania wizerunku lidera, formy jego działania oraz miejsce jego aktywności.
Letnia Szkoła Liderów stanowić będzie swoistego rodzaju przestrzeń międzyludzką do
kształtowania ważnych kompetencji, jakimi są umiejętność znalezienia się w sieci wirtualnej
i wykorzystanie jej do budowania swojej pozycji. Innowacyjne narzędzie „The Coaching Maps” stanowi
doskonałą podstawę do myślenia i działania w kategoriach projektowych, które uznane zostały za
szczególnie istotne w realizacji swoich celów.
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Barbara J. Pawlak – adwokat, negocjator, mediator; doktorantka ISD oraz Master Class
of Management,
Psychologia
Działań
Menadżerskich
–
SWPS
Uniwersytet
Humanistycznospołeczny; wykładowca Letniej Szkoły Liderów:
PODSTAWY NEGOCJACJI – strategie, narzędzia i umiejętności –
(HARWARDZKI MODEL NEGOCJACJI) z elementami psychologii
Zamień spór w porozumienie. Przekształć porozumienie w jeszcze lepsze porozumienie. Rozwiąż
trudny problem. Skuteczne negocjowanie wymaga umiejętności zmiany gry - z przejścia od konfliktu
do współpracy. Podczas warsztatu zrozumiesz, czym są negocjacje. Zyskasz sprawdzony sposób do ich
analizy i zrozumienia. Poznasz swoje słabe i mocne strony negocjatora. Dowiesz się jak „powiększyć
ciastko” poprzez tworzenie nowych wartości. Nauczysz się jak tworzyć i zwiększać wartości
w negocjacjach. Poznasz techniki rozwiązywania problemów i wzmacniania relacji. Rozwiniesz
umiejętności negocjowania z trudnymi negocjatorami i trudnymi taktykami negocjacyjnymi. Zobaczysz
jak umiejscowić proces negocjacji w kontekście. Dowiesz się, jak efektywnie prowadzić negocjacje
przy stole oraz poza nim. A wszystko to w oparciu o Harwardzki Model Negocjacji.

