
 

 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, CZYLI KIM? 
Pracownikami, kolegami, ludźmi? 

Siła wrażliwości w zarządzaniu 
 

SZKOLENIE STACJONARNE z JOANNĄ FLIS -  psycholożką i psychoterapeutką 
 

 

Czy wrażliwość może być kluczową kompetencją w zarządzaniu zespołem ludzi?  

Jak rozumieć proces grupowy i dlaczego prócz głowy w zarządzaniu musi pojawić się serce?  

Na te pytania poszukamy odpowiedzi w trakcie szkolenia przeznaczonego dla liderów szkół. 

Poznają Państwo zasady rządzące zespołem, procesem adaptacji i readaptacji oraz kluczowe 

kompetencje  niezbędne do tego, aby budować odwagę do wrażliwości i autentyczności we 

własnej szkole.  

Szkolenie uwzględni specyfikę nowej, pandemicznej rzeczywistości i charakter zmian w zespole 

będącym w procesie poszukiwania nowego sposobu na realizowanie swoich celów. 

 

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:   

− Wykorzystanie wrażliwości w zarządzaniu zespołem 

− Zrozumienie procesów adaptacji i readaptacji w zarządzaniu zespołem 

− Zrozumienie znaczenie ról w zespole oraz faz ich formowania się 

− Stawianie trafnych hipotez dotyczących problemów w zarządzaniu zespołem. 
 

TEMATYKA: 

• Siła wrażliwości w zarządzaniu zespołem. 

• Adaptacja i readaptacja. 

• Fazy budowania się grupy. 

• Role zespołowe. 

• Jak budzić odwagę do wrażliwości i autentyczności we własnej szkole.  

 
 
 
 
 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

Forma: stacjonarna 

Miejsce: Hotel COURTYARD by MARRIOTT,  SZCZECIN, Brama Portowa 2 

Nowo otwarty hotel w centrum Szczecina, z najnowocześniejszymi salami szkoleniowymi,   

750 m od dworca PKP       

Czas trwania:  6 godzin dydaktycznych 

Termin: 28 października 2021 r., godz. 10.00 – 15.00  

Cena: 349 zł brutto/osobę (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie o udziale w szkoleniu, serwis kawowy z przekąskami) 

 

Osoba prowadząca: Joanna Flis – psycholog, pedagog, psychoterapeuta.  Doktorantka na 

Uniwersytecie Szczecińskim. Neuroterapeuta. Związana z czasopismem „Psychologia w 
Praktyce”. Współautorka książek "Teczka pracy psychologa" oraz :Seksualność w praktyce 
psychologicznej". Zajmuje się popularyzowaniem wiedzy na temat psychologii publikując 
książki, artykuły naukowe czy udzielając wywiadów w magazynach takich jak Newsweek, 
Rzeczpospolita, Charaktery, Wysokie Obcasy. Aktualnie pełni funkcję eksperta w Fundacji 
Dbam o mój z@sięg.  
 
 
 

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,  
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 

 

 

 
 

http://www.empiria.edu.pl/

