Program Leader100
Fundacja Leader100 promuje wykorzystanie programu rozwoju kompetencji i nawyków w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz szkołach ponad gimnazjalnych. Program dla dzieci i
młodzieży powstał w oparciu o badania i prace profesorów katedry rozwoju kompetencji menadżerskich
z IESE Business School w Barcelonie. W Polsce obecnie uczestniczy w nim ponad 11 000 osób: uczniów,
rodziców i nauczycieli. Leader100 został stworzony jako narzędzie doskonalenia osobistego i jest
realizowany w około 40 szkołach w Polsce (lista na stronie: www.leader100.pl )
Celami Programu są między innymi:
wspomaganie w odkrywaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji (talent management),
•
•
stymulowanie aktywności uczniów w szkole, w domu oraz poza nimi,
•
dostarczenie materiałów i narzędzia dla wychowawców i na godziny wychowawcze,
•
umożliwienie rodzicom współdziałania ze szkołą w procesie wychowawczym, a także aktywne
i systematyczne rozwijanie pozytywnych cech charakteru dziecka.
Leader100 pozwala jego uczestnikom pracować wspólnie i systematycznie. Program skłania do
refleksji i uświadomienia sobie możliwości poprawy w konkretnych dziedzinach. Rodzicom i nauczycielom
program umożliwia doskonalenie wzajemnych relacji z dziećmi. W trakcie programu, poprawiają się
umiejętność nauki oraz wyniki w poszczególnych przedmiotach.
Program Leader100 promuje indywidualne podejście do każdego uczestnika, wykraczające poza
ogólnie przyjęte standardy. Pomaga w tym tak zwany coaching/mentoring. Coaching jest interaktywnym
procesem, który wspiera uczestników w przyspieszaniu tempa rozwoju ucznia i polepszaniu efektów jego
świadomego działania.
Fundacja Leader100 zapewnia krótkie szkolenia przygotowujące wychowawców oraz inne osoby
wyznaczone przez dyrekcję, do pełnienia roli coacha (trenera, mentora), który powinien raz na semestr
przeprowadzać krótką rozmowę z uczniem, na tematy zawarte w programie Leader100.
Fundacja udostępnia materiały na każdy kolejny miesiąc kalendarzowy. Program jest realizowany
rozpoczynając od 5 klasy szkoły podstawowej aż do końca liceum. Do programu można przystąpić w
każdym miesiącu i w każdej chwili zacząć jego wdrażanie. W kolejnych miesiącach rozwijany jest jeden
rodzaj kompetencji, poprzez rozwój konkretnego nawyku. Przykładowe kompetencje to: doskonalenie
osobiste, męstwo, odpowiedzialność, odwaga, otwartość na innych, porządek, profesjonalizm,
przyjaźń, itp. Dodatkowo uczestnicy programu zawsze doskonalą kompetencję ‘nauka’, która stanowi
fundament dla wszystkich pozostałych. W dwuletnim cyklu uczniowie doskonalą 25 kompetencji poprzez
rozwijanie 25 nawyków, dostosowanych do wieku ucznia. Łącznie takich cyklów jest cztery, co sumuje się
do 100 nawyków.
Leader100 jest wsparciem dla programów wychowawczych, które Szkoły chcą realizować i nie
koliduje z prowadzonymi już ustawowo programami. W związku z tym, można go zacząć w trakcie roku
szkolnego, bez potrzeby czekania na nowy semestr.
Należy podkreślić, iż program stworzony jest dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich uzdolnień
i cech charakteru. Wszyscy uczestnicy mają dostęp do platformy internetowej. Każdy z nich posiada
indywidualny login, umożliwiający pobranie materiałów potrzebnych do pracy w danym miesiącu,
odpowiednio dla ucznia, rodzica i nauczyciela.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.leader100.pl.

