PRZYWÓDZTWO I COACHING
STUDIA PODYPLOMOWE MBA
ZJAZD 3
Przywództwo na Fundamentach Talentów i Mocnych Stron.
„Najpierw zarządzaj sobą, potem innymi, potem organizacją”
P. Drucker
DZIEŃ 1
MODUŁ 1
ZARZĄDZANIE SOBĄ.
Na co mam wpływ, a na co nie mam wpływu w roli lidera?
-

Czym jest dyscyplina „Zarządzanie sobą” dla Lidera? Cele SMART.
Model Umysł - Emocje - Ciało - Duch. Lista zasobów osobistych człowieka.
System wartości a zachowania Lidera. Każdym zachowaniem człowieka
kieruje jakaś wartość.

MODUŁ 2
Samoświadomość i refleksja osobista – najsilniejszymi narzędziami
lidera do zarządzania sobą i innymi.
-

Definicja samoświadomości, samorozwoju i zarządzania sobą.
Mózg – współczesna wiedza o mózgu człowieka i liderstwo oparte na
świadomym zarządzaniu sobą.
Test na określenie profilu preferencji myślenia, czucia i działania.
Omówienie nagrody Nobla z roku 1981 dla R. Sperry.

MODUŁ 3
Teoria i praktyka Instytutu Gallupa.
-

Wprowadzenie w teorię psychologii pozytywnej. Współczesna definicja
Talentu i Mocnej Strony.
Jak powstawał test Gallupa i co bada? Dlaczego warto go zrobić.
Omówienie indywidualnych wyników testu Gallupa. Top 5 czy 34?

MODUŁ 4
BUDOWANIE ZESPOŁÓW W OPARCIU O diagnostykę talentów
i mocnych stron
-

Techniki badania potencjału zespołu w oparciu o test Gallupa.
4 Domeny – co oznaczają w zespole i jak warto, by lider nimi zarządzał.
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DZIEŃ 2
MODUŁ 5
DEFINICJE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI LIDERA
-

Jak warto budować zespół w oparciu o diagnostykę talentów i mocnych
stron. Statystyki występowania Talentów na świecie.
Czym jest uruchamianie naturalnego potencjału w zespole?
Techniki i strategie uruchamiania motywacji wewnętrznej.

MODUŁ 6
MODEL „ZARZĄDZANIE SOBĄ NA ZIELONEJ ŚCIEŻCE”
-

Jak działa i pracuje w organizacji model „Zarządzania sobą na Zielonej
Ścieżce”
Lider w turkusowej organizacji.
Cechy współczesnego Lidera według Instytutu Gallupa.

MODUŁ 7
ROZWÓJ LIDERÓW W ORGANIZACJI
-

Kompetencje przyszłości. Liderstwo oparte na zaufaniu.
Lider mentorem w uruchamianiu potencjału w zespole.
Komunikacja oparta na sztuce udzielania i przyjmowania informacji
zwrotnej
Zarządzanie FOCHEM w organizacji.

FORMA ZALICZENIA:
PRACA PISEMNA - ESEJ
(napisana w oparciu o prowadzony DZIENNIK REFLEKSJI OSOBISTYCH)
ILOŚĆ STRON: min 2 STRONY
praca napisana i wysłana do 10.01.2021 wysłana na adres wykładowcy:
renatagut@poczta.fm
Temat: "Jakie konkretne zachowania będę kreować w roli LIDERA, w oparciu o moje
talenty i mocne strony?"
(na podstawie wyniku Testu TOP 5 według Instytutu Gallupa)
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REKOMENDACJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brenne Brown „Odwaga w Przywództwie”.
Simone Sinek „Zaczynaj od Dlaczego”.
R.Gut, M.Piegowska, B.Wójcik „Zarządzanie sobą”.
David R. Hawkins „ Siła czy Moc”.
Madeleine van Hecke, L. Callahan, B.Kolar, k.Paller „Mózg Lidera”.
M.Buckingham,C.Coffman „Po pierwsze: złam wszelkie zasady”.

REFLEKSYJNE Zadania domowe DO WYKONANIA PACY WŁASNEJ
- Odpowiedz sobie na pytanie: Jedziesz na 5 lat na bezludną wyspę i możesz zabrać
ze sobą 4 rzeczy/osoby co zabierasz?
- Zacznij proszę prowadzić dziennik refleksji osobistej.
- Wyznacz sobie i zapisz min. 5 -10 celów SMART na ten program MBA.
- Podglądaj trenerów/mówców, aby wyrobić sobie własne zdanie na temat
wiarygodności i spójności osobistej. Sprawdź co Ci pasuje/nie pasuje - czyli jak
budować wiarygodność osobistą?
Garść inspiracji:
1. Wystąpienie Marka Gungora: Czym się różni mózg mężczyzny od mózgu kobiety?
https://www.youtube.com/watch?v=aZBhyPiyeOs
2. Wystąpienie Simona Sinka na temat złotych kręgów i tego jak motywować:
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action
3. Wystąpienie Sir Kena Robinsona na temat kreatywności w szkole:
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
4. Wystąpienie Sir Kena Robinsona na temat rewolucji w nauczaniu:
http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html
5. Wystąpienie Sir Kena Robinsona na temat zasad kluczowych dla rozwoju
ludzkiego umysłu:
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley.ht
ml
6. Wystąpienie Martina Seligmana na temat psychologii pozytywnej:
http://www.ted.com/talks/lang/en/martin_seligman_on_the_state_of_psychology.html
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7. Wystąpienie Daniela Golemana dotyczące współczucia:
http://www.ted.com/talks/lang/en/daniel_goleman_on_compassion.html
8. Wystąpienie Larrego Smitha na temat poszukiwania pasji:
http://www.ted.com/talks/larry_smith_why_you_will_fail_to_have_a_great_career
9. Wystąpienie Jill Botle Taylor na temat zachowania mózgu podczas udaru
http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html
10. Mózg, fascynujący automat Magia
nieświadomości https://www.youtube.com/watch?v=_3Ts3vg48Z0
11. Jak działa nasza pamięć? - cały film - dokumentalne - lektor PL
https://www.youtube.com/watch?v=yDo770NXBFA
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