LEADER100
Program rozwoju kompetencji i nawyków
dla dzieci i młodzieży
Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.

KOMPETENCJE
W PROGRAMIE LEADER100

Arystoteles
Leader100 to Program zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży,
opierający się na odpowiednio dobranych 25 kompetencjach przywódczych

DOSKONALENIE OSOBISTE

rozwijanych przez 100 nawyków.

DZIAŁANIA SPOŁECZNE

Rozwijane kompetencje odpowiadają na wyzwania naszego wieku i stanowią

HOJNOŚĆ

odpowiednią podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie.
Uczestnicy Leader100 rozwijają w każdym miesiącu nową kompetencję!

IDEAŁY
INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Dlaczego Leader100 jest skuteczny?
Program oparty jest na naturalnym cyklu rozwojowym człowieka: poznać

KOMUNIKACJA

siebie, przygotować plan doskonalenia, realizować plan przez ciągłe ćwiczenia.

KREATYWNOŚĆ

Dodatkowo rozwój młodego człowieka wsparty jest coachingiem/mentoringiem,

MĘSTWO

a wymiana dokumentów następuje przez platformę internetową.
NAUKA
Dla kogo przewidziany jest Leader100?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Program rozpoczyna się w 5 klasie szkoły podstawowej i towarzyszy

ODWAGA

uczestnikom do końca liceum i szkół ponad gimnazjalnych.
Korzyści z Programu Leader100 odnoszą poza dziećmi i młodzieżą, również

OPTYMIZM

wychowawcy, nauczyciele i rodzice.

OTWARTOŚĆ NA INNYCH
OTWARTY UMYSŁ

Kiedy można rozpocząć Program Leader100?
Program jest tak skonstruowany, że jego rozpoczęcie może nastąpić w każdej
dowolnej klasie i w dowolnym momencie roku szkolnego, od nowego miesiąca.

PRACA ZESPOŁOWA
PROFESJONALIZM
PORZĄDEK

Jaki jest koszt inwestycji w Leader100?
1. Opłata za udział w Programie jednego ucznia – 48 zł/rok.
2. Jednorazowy koszt wdrożenia Leader100 w Szkole wynosi od 1950 zł do
3900 zł, w zależności od ilości klas przystępujących do Programu.
Istnieje możliwość wsparcia finansowego od sponsora z branży bankowej.

POSTAWA OBYWATELSKA
PRZYJAŹŃ
ROZWÓJ DUCHOWY
SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA

Kto wymyślił i opracował Leader100?
Program został przygotowany przez profesora z IESE Business School,
natomiast Program w wersji polskiej przygotowali specjaliści z kilku dziedzin
istotnych dla procesu rozwojowego młodego człowieka: pedagodzy,

SZCZEROŚĆ
TWORZENIE OPINII
UMIARKOWANIE

psychologowie, nauczyciele, eksperci od rozwoju kompetencji.
ZASADY

Kontakt
Leader100 - Fundacja

tel: +48 22 621 87 36

ul. Marszałkowska 83 lok. 6

e-mail:info@leader100.pl

00 – 683 Warszawa

www.leader100.pl

