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DYREKTOR PRZYWÓDCĄ W SZKOLE 

Warsztaty dla dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek 

 

Cele kształcenia: 

 uświadomienie wartości przywództwa w szkole, 

 wspieranie dyrektora w promowaniu idei przywództwa wśród nauczycieli, 

 diagnozowanie potrzeb w zakresie kompetencji przywódczych dyrektora szkoły. 

Czas pracy: 6 godzin dydaktycznych. 

 

Przebieg: 

1. Powitanie grupy, podanie celu szkolenia i czasu trwania 

2. Ćwiczenie- próba zdefiniowania pojęć 

Czym jest  przywództwo, a czym zarządzanie? Jakie są różnice, jakie podobieństwa? 

Prowadzący zapisuje  wnioski na tablicy. Dyskusja. Próba ujednolicenia definicji. 

Forma pracy: indywidualna 

Metoda: dyskusja 

Materiał: tablica 

3. Wykład interaktywny- Sposoby rozumienia przywództwa, style, konteksty 

4. Ćwiczenie- określ swój styl przywódczy 

Prowadzący wcześniej przygotowuje kartki (tyle ilu uczestników) z krótką 

charakterystyką stylów przywódczych bez podania nazwy stylu. Uczestnicy podkreślają te 

cechy, które, według nich, posiadają. Następnie prowadzący  korzystając z prezentacji 

multimedialnej demonstruje, jakie cechy dominują w  określonym stylu przywódczym. 

Każdy uczestnik indywidualnie określa swój styl przywódczy. 

Wymiana doświadczeń między uczestnikami, dyskusja nt. stylów mieszanych, który styl 

jest najkorzystniejszy w przypadku zarządzania szkołą… 

Forma pracy: indywidualna 

Metoda: dyskusja, burza mózgów 

Materiał: prezentacja multimedialna, komputer, rzutnik multimedialny 

 



5. Wykład - Wyzwania przywództwa w szkole (strategiczne, moralne, instruktażowe, 

potencjał organizacyjny) 

6. Ćwiczenie- przywództwo strategiczne 

Prowadzący dzieli uczestników na grupy, rozdaje duże arkusze papieru, na których 

sporządzany jest plan działań w realizacji przywództwa strategicznego. Uczestnicy 

analizują słabe i mocne strony tego przywództwa, szanse i zagrożenia w realizacji. 

Członkowie grup wymieniają się doświadczeniem. Za pomocą analizy SWOT 

ujednolicają efekty pracy swojego zespołu, mogą je zapisać na dużym papierze w formie 

tabeli. Prowadzący przymocowuje arkusze papieru do tablicy. Następnie przedstawiciel 

grupy  prezentuje  efekty pracy. Pozostali uczestnicy biorą udział w dyskusji. 

Forma pracy: grupowa 

Metoda: analiza SWOT, dyskusja 

Materiały: duże arkusze papieru, mazaki, masa mocująca papier do tablicy 

7. Ćwiczenie-  cechy skutecznego przywódcy 

Prowadzący dzieli uczestników na grupy, następnie każdej grupie wręcza kartki 

z wymyślonymi przez siebie  fikcyjnymi trudnymi sytuacjami. Grupa ma  za zadanie 

określić, jakimi cechami powinien w tych sytuacjach wykazać się przywódca, a także 

zaproponować rozwiązanie. Reprezentant grupy przedstawia swoje rozwiązanie 

pozostałym grupom. Dyskusja. 

Forma pracy: grupowa, indywidualna 

Metoda: dyskusja 

Materiały: kartki z opisem trudnej sytuacji    

8. Ćwiczenie- jak być skutecznym przywódcą? 

Każdy uczestnik otrzymuje kartkę ze zdaniem, które trzeba dokończyć:  Dobry przywódca 

jest jak…, bo…. Odczytanie swoich propozycji.  Następnie uczestnicy otrzymują małe 

karteczki samoprzylepne, na których zapisują po jednej propozycji cechy lub  

umiejętności dobrego, skutecznego przywódcy. Kartki przylepiają do tablicy. Prowadzący 

porządkuje informacje, uczestnicy biorą udział w omawianiu poszczególnych propozycji. 

Wspólnie redagują katalog dobrych rad. Prowadzący zapisuje je na flipcharcie.   

Forma pracy: indywidualna 

Metoda: dyskusja 

Materiały: kartki ze zdaniem do uzupełnienia, kartki samoprzylepne, flipchart, duże 

arkusze papieru, mazaki 



9. Podsumowanie warsztatów. Zaproszenie na seminarium „Ujawnianie potencjału 

przywództwa” (przykłady dobrych praktyk, studia przypadków) 

10. Ewaluacja, np. za pomocą chmurek (co było przydatne, co zabierzesz, co było 

niepotrzebne).  

 

 
 


