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Przywództwo 

Liczba punktów PDU – 12 

Grupa docelowa  

Ten kurs elearningowy został stworzony dla osób, które zarządzają projektem lub zespołem. Pozwala 
kierownikowi projektu/ zespołu zdobyć i rozwinąć niezbędne podstawy z przywództwa. 

Cel 

Po zakończonym kursie, uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie zarządzania zespołem, prowadzenia spotkań, 
negocjacji, zarządzania konfliktem.. 

Dodatkowo, specyficzne sesje szkoleniowe zachowań skonfrontują uczestnika z różnymi problemami i 
sytuacjami kryzysowymi, które będzie musiał rozwiązać. 

Zawarto ść 

Kurs elearningowy obejmuje następujące zagadnienia: 

• budowanie i prowadzenie zespołu, praca zespołowa i realizacja 

• tworzenie zespołów wirtualnych, odpowiednie zasady i narzędzia do prowadzenia i nadzorowania 

zespołu 

• przygotowywanie i zarządzanie spotkaniami 

• organizacja i zarządzanie czasem, definiowanie i śledzenie priorytetów 

• rozwiązywanie konfliktów 

• podstawy i zasady negocjacji (przygotowanie, techniki, rozwiązanie) 

• komunikacja i stosunki międzyludzkie 

Metoda 

Część teoretyczna została w e-learningu ograniczona do minimum, Uczestnicy są mocno zmotywowani, 

skonfrontowani z problemami, które muszą samodzielnie rozwiązać poprzez zrobienie bardzo wielu ćwiczeń. 

Uczestnicy zdobędą w około 10 godzin umiejętności, które mogą natychmiast wykorzystać w praktyce. 

Każdy moduł składa się z następujących elementów: 

• Teoria prezentuje najważniejsze zagadnienia w kilku słowach – o czym to jest? 

• Ćwiczenia proponują interaktywne nauczanie, z rozwiązywaniem studium przypadku włącznie 

• Jak to zrobić omawia systematyczne podejście do tematu 

• Przykład opisuje jedno lub kilka konkretnych doświadczeń 

• Check lista zawiera najważniejsze punkty, o których zawsze należy pamiętać 

• Pułapki kładą nacisk na sytuacje, których należy unikać 

• Test sprawdza przyswojenie materiału 
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Dostępność wersji językowych 

Szkolenie dostępne jest w 3 językach: angielskim, niemieckim i francuskim. 

Uczestnik ma możliwość dowolnego przełączania wersji językowych. Ma dostęp do wszystkich materiałów 

we wszystkich językach. Raz rozwiązane ćwiczenie może ponownie zrobić w każdym innym języku. 

 

 


