LEADER100
Program rozwoju nawyków i kompetencji
dla dzieci i młodzieży od 6. do 19. roku życia
„Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem."
Arystoteles
Leader100 to program rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, realizowany
przy wsparciu rodziców, nauczycieli i najbliższego otoczenia. Opiera się na
odpowiednio dobranych 25 kompetencjach społecznych, prowadzących do
osiągnięcia wielu dobrych nawyków, dostosowanych do wieku ucznia
(łącznie jest ich 156). Materiały i scenariusze Leader100 stanowią doskonałe
uzupełnienie
programu
wychowawczego
szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych (gotowe materiały na godziny wychowawcze, dla
uczniów, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli). Od 2021 roku Ministerstwo
Edukacji i Nauki udostępnia część materiałów Leader100 wszystkim polskim
rodzinom i szkołom.
Rozwijane kompetencje odpowiadają współczesnym wyzwaniom i stanowią
odpowiednią podstawę przygotowującą do wejścia w dorosłe życie. Wraz
z Leader100 uczniowie mogą rozwijać w każdym miesiącu konkretną
kompetencję i utrwalać przydatny w życiu dobry nawyk!

Dlaczego Leader100 jest skuteczny?
Metodologia, materiały i sugestie Programu oparte są na naturalnym,
trzyetapowym cyklu rozwojowym człowieka: diagnoza lub samoocena, ustalenie
Planu Treningu oraz realizacja Planu Treningu poprzez ciągłe ćwiczenia
i doskonalenie się. Dodatkowo materiały Programu wspierają trzy kluczowe
czynniki, które zwiększają możliwość osiągnięcia celu w wyznaczonym czasie:
konkretne wyzwania lub zadania Planu Treningu; ustalenie motywacji, tzn.
odpowiedzenie sobie na pytanie „dlaczego” i „po co” chcę realizować swój Plan
Treningu; fakt, że ktoś wie, jaki jest mój Plan Treningu. Z tym ostatnim wiąże
się ważna kwestia indywidualnego podejścia do ucznia, którą promujemy
w Programie (coaching/tutoring).

Dla kogo przewidziany jest program Leader100?
Program dostępny jest dla uczniów od początku szkoły podstawowej do końca
szkoły ponadpodstawowej, jednak korzyści z Programu Leader100 odnoszą,
poza dziećmi i młodzieżą, również wychowawcy, nauczyciele i rodzice.

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

Jaki jest koszt realizacji Leader100 w szkołach?
1. Materiały udostępnione przez MEiN są za darmo.
2. Jeśli szkoła chce mieć swoją dedykowaną platformę internetową, z dostępem
online do wszystkich materiałów (25 kompetencji i 156 nawyków) przez
wychowawców, nauczycieli i rodziców/opiekunów, opłata roczna wynosi
36 zł/rok za ucznia w Programie. Jednorazowy koszt wdrożenia Leader100 w
szkole wynosi 2300 zł.

LISTA 25 KOMPETENCJI
W PROGRAMIE:
CIEKAWOŚĆ POZNAWCZA
HOJNOŚĆ
INTELIGENCJA
I RÓWNOWAGA
EMOCJONALNA
KOMUNIKACJA
KREATYWNOŚĆ
I INICJATYWA TWÓRCZA
MĘSTWO
NAUKA, CZYTANIE
I PRACOWITOŚĆ
OBYWATELSTWO
CYFROWE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ODWAGA
OTWARTOŚĆ NA INNYCH,
EMPATIA
PORZĄDEK
PRACA ZESPOŁOWA
PROFESJONALIZM
PRZYJAŹŃ
RADOŚĆ I OPTYMIZM
ROZTROPNOŚĆ
I POSŁUSZEŃSTWO
SAMODOSKONALENIE
SOLIDARNOŚĆ I POMOC
INNYM
SZACUNEK I POSTAWA
OBYWATELSKA
SZCZEROŚĆ

Istnieje możliwość wsparcia finansowego od sponsorów Fundacji.

UCZCIWOŚĆ
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Kim są twórcy materiałów programu Leader100?

UMIARKOWANIE

Podstawa metodologiczna Programu została przygotowana przez profesorów
z IESE Business School w Barcelonie, natomiast materiały wychowawcze
w wersji polskiej przygotowało kilkudziesięciu polskich pedagogów,
psychologów i nauczycieli.

WDZIĘCZNOŚĆ
I TRANSCENDENCJA

Zadzwoń i uzyskaj dostęp próbny do platformy Leader100:
Kontakt:

Leader100 – Fundacja

tel.: +48 514 170 912
e-mail: leader100@leader100.pl
www.leader100.pl/kontakt

ul. Mrówcza 243 lok. 214
04–697 Warszawa
KRS 0000377782

Login testowy: ………………………

Hasło: ……………………

WIELKODUSZNOŚĆ
I IDEAŁY

www.leader100.pl

Leader100

Leader100 - Informacje dla Dyrekcji placówki oświatowej
Leader100 to gotowe materiały i scenariusze na godziny wychowawcze i na pracę z uczniami i ich rodzicami,
przygotowane według wytycznych MEiN. To dokumenty i narzędzia, zawierające treści wspomagające rozwój
osobisty każdego ucznia, czyli potrzebne nawyki i kompetencje społeczne, wymagane przez podstawę
programową. Program został opisany poniżej, a dalsze informacje można znaleźć na profilu FB Leader100 oraz
na stronie www.leader100.pl. Materiały są przeznaczone dla uczniów w każdym wieku – od 6-latków
w szkole podstawowej, aż po starszą młodzież w liceum i technikum.
Już setki szkół w Polsce, Hiszpanii, Meksyku, Chile, Urugwaju, Brazylii i Argentynie oraz inne instytucje
wychowawcze korzystają z materiałów Programu. Obecnie uczestniczy w nim kilkadziesiąt tysięcy osób:
uczniów, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Niektóre szkoły są już w Programie bardzo długo –
w 2011/2012 były pionierami. Dzisiaj mamy już podstawy, aby ocenić jego dotychczasowe owoce: wyższe
oceny, lepsza współpraca dzieci i młodzieży, większa aktywność oraz lepsze zachowanie w szkole i poza.
Program Leader100 to adekwatne treści i narzędzia wspomagające:

 we wprowadzaniu uczniów w świat wartości, w tym: ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu,
patriotyzmu i szacunku dla tradycji; we wskazywaniu wzorców postępowania i budowaniu relacji
społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

 w rozwijaniu kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 w rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 w ukierunkowaniu ucznia ku wartościom [Rozporządzenie MEN dot. podstawy programowej dla przedszkoli
i szkół podstawowych oraz innych placówek], a także:
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i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej
wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura
osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
[Rozporządzenie MEN dot. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,
technikum oraz branżowej szkoły II stopnia].
Wdrażanie materiałów Leader100 nie stanowi przeszkody dla realizacji programów wychowawczoprofilaktycznych już prowadzonych w szkołach, wręcz przeciwnie, stanowią one ich istotne uzupełnienie.
W związku z tym, można zacząć korzystać z nich w trakcie roku szkolnego, bez potrzeby oczekiwania na nowy
semestr.
CO DALEJ ?
Opcja A: Jeżeli Dyrekcja potrzebuje więcej informacji, prosimy o przesłanie wiadomości za pomocą poczty
elektronicznej na adres: leader100@leader100.pl lub przez stronę: www.leader100.pl/kontakt, a my
niezwłocznie prześlemy odpowiedzi na wszystkie pytania.
Opcja B: Jeżeli Dyrekcja jest zainteresowana korzystaniem z materiałów Leader100, niezbędne jest
zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Fundacji (w placówce lub zdalnie). Aby ustalić termin, prosimy
o kontakt pod numerem telefonu: 514 170 912. Celem rozmowy z Dyrekcją jest bliższe przedstawienie
szczegółów Programu oraz warunków jego realizacji (pilotażowej /z dotacją /na stałe) w placówce
edukacyjnej.
W przypadku Państwa decyzji o wdrożeniu Programu, zostanie umówiony termin szkolenia, aby wychowawcy
i nauczyciele, a także, jeśli to możliwe, rodzice, zostali poinformowani, jak najlepiej korzystać
z materiałów Leader100. Na szkoleniu zostaną udostępnione dedykowane danej szkole loginy do platformy
internetowej Leader100, aby wszyscy (dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie i ich rodzice) mogli
niezwłocznie zacząć korzystać z materiałów Leader100.

Leader100 – Fundacja

tel.: +48 514 170 912

Facebook:

Leader100

ul. Mrówcza 243 lok. 214

e-mail: leader100@leader100.pl

Instagram:

leader100online

04–697 Warszawa

www.leader100.pl/kontakt

Twitter:

@Leader100PL

