
REJESTRACJA NA CYKL SZKOLENIOWY pt. 
Praca z kadrą LevelUP   

(Moduł 8) 
 

Rekrutacja na cykl trzech dwudniowych szkoleń realizowanych w trybie weekendowym 
(sobota/niedziela) w dniach:  
 

21.08-22.08.2021 – realizacja off-line w Warszawie 
28.08-29.08.2021 – realizacja off-line w Warszawie 
18.09-19.09.2021 – realizacja off-line w Warszawie 
23.10-24.10.2021  – konsultacje on-line w sprawie praktyk  
 
Zjazdy odbywają się w formule stacjonarnej (off-line), konsultacje w sprawie praktyk w formule 
zdalnej (on-line) z wykorzystaniem platformy MS Teams.  

 
GRUPA ODBIORCZA (DLA KOGO?):  
Kadra kształcąca ZHP (50 miejsc)  

 
Opis modułu szkoleniowego: 

 

Komunikacja jako klucz do samorozwoju i budowania relacji 

Psychologiczne i pedagogiczne koncepcje humanistyczne inspirują do wnikliwego rozumienia 

komunikacyjnej natury człowieka. Sam proces komunikacji staje tu narzędziem do poznania, 

rozumienia i budowania siebie oraz relacji ze światem, w tym z innymi ludźmi.  Wspólne 

prześledzenie tych kwestii pozwoli odpowiedzieć na pytania: Jak rozmawiać ze sobą? 

Z bliskimi? ze współpracownikami? O czym mówić? O co prosić? Jak wyrażać siebie? 

Kultura organizacyjna – kij i marchewka czy gra w kolory? 

Szkolenie obejmować będzie wprowadzenie w tematykę kultury organizacyjnej: elementy 

kultury organizacji (w szczególności klimat organizacji), aspekty kultury organizacji związane 

z innowacyjnością i zarządzaniem jakością, modele współpracy organizacji z podmiotami 

w środowisku lokalnym, wybrane koncepcje/modele zarządzania (w szczególności model 

kultury organizacyjnej opisanym przez Frederica Laloux, zwanym „zarządzaniem 

turkusowym”) oraz narzędzia diagnozowania kultury organizacji i efektywne sposoby 

zarządzania, uwzględniające i rozwijające podmiotowość osób zarządzanych. 

Akademia Twórczych Relacji, czyli jak budować zwinne zespoły, wzmacniać ich potencjał 

i tworzyć wartościowe projekty 

Warsztat umiejętności i technik budowania i zarządzania tzw.  zwinnymi zespołami opartymi 

na współpracy twórczych, wzajemnie inspirujących się i kreatywnie współpracujących osób 

będzie obejmował sześć bloków tematycznych: specyfikę zwinnych metodyk zarządzania 



w organizacji, trening narzędzi zwinnego zarządzania zespołami w organizacji, wspieranie 

zespołów w samoorganizacji, trening umiejętności Scrum Mastera, identyfikację i zarządzanie 

zasobami zwinnych zespołów oraz współpracę międzyzespołową i z beneficjentami. Warsztat 

umożliwi także wypracowanie indywidualnego stylu przywództwa opartego na zwinnych 

metodykach zarządzania i technikach coachingowych. Istotnym elementem każdej części 

warsztatu będzie projekt „małej” innowacji organizacyjnej w wybranej przez Państwa 

przestrzeni zarzadzania w organizacji harcerskiej. 

Komunikacja pozytywna w organizacji z elementami Porozumienia bez Przemocy (NVC) - 

warsztat  

Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu metod 
komunikacji, technik, które polepszą jakość komunikowania się oraz jakość relacji w 
organizacji, a może nawet wpłyną na relacje prywatne i staną się pewną filozofią życia. Na 
zajęciach nauczymy się przekształcać mury w okna oraz nawiązywać autentyczny 
i konstruktywny kontakt z innymi, a także z samym sobą. To nauka szczególnej otwartości na 
drugiego człowieka, która niewątpliwie wspiera w utrzymaniu autentycznych i pełnych 
szacunku relacji. 

Kultura organizacyjna w ZHP  

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z nowoczesnymi koncepcjami wysoce efektywnych 
organizacji i zespołów na bazie kultury organizacyjnej. Wspólnie zastanowimy się, jak wygląda 
kultura organizacyjna w ZHP. Poznamy ćwiczenia i metody na diagnozowanie kultury 
organizacyjnej oraz dostrzeżemy korzyści z ustalenia typu kultury organizacyjnej ZHP - 
wyzwania i problemy. 

Zarządzanie przez wartości, jako nowy wymiar funkcjonowania organizacji 

Zarządzanie przez wartości to filozofia działania i współpracy z ludźmi. To budowane 
prawdziwej wspólnoty w organizacji. Jest czymś czego nie można wyłącznie zadeklarować, czy 
jednorazowo wprowadzić, ponieważ to nieustanny proces. To tworzenie przestrzeni, w której 
ważna jest komunikacja, emocje, postawy i wartości. Szkolenie pokazuje, jak praktycznie 
doskonalić ten proces. 

Data APS ZHP 

21.08-22.08.2021 Komunikacja jako klucz do 
samorozwoju i budowania relacji 

Komunikacja pozytywna w organizacji 
z elementami Porozumienia bez 
Przemocy (NVC) - warsztat 

28.08-29.08.2021 Kultura organizacyjna – kij 
i marchewka czy gra w kolory? 

Kultura organizacyjna w ZHP 

18.09-19.09.2021. Akademia Twórczych Relacji, czyli jak 
budować zwinne zespoły, wzmacniać 
ich potencjał i tworzyć wartościowe 
projekty 

Zarządzanie przez wartości, jako nowy 
wymiar funkcjonowania organizacji 

23.10-24.10.2021  Konsultacje on-line w sprawie praktyk  

 


