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Kto z was chciałby być prezesem, kierownikiem, menedżerem?
Kto chce pomagać innym, ludziom, zwierzętom, lekarz weterynarz, pracownik społeczny?
Kto chce być księdzem, zakonnicą?
Kto chce zajmować się roślinami? Biolog, rolnik, kwiaciarka?

Które z tych zawodów wymagają umiejętności liderskich?
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Lider a kierownik
Role kierownika:
Planowanie
Organizowanie
Motywowanie
Kontrola
Lidera:
osoba przewodząca, stojąca na czele
danej grupy.
Cechą charakterystyczną lidera jest
to, że ludzie sami chcą go
naśladować oraz łatwo poddają się
jego przywództwu. Wyznacza cele i
je realizuje.

Lider może być kierownikiem, ale
nie każdy kierownik jest
liderem.

Cechy lidera:
• Poczucie własnej wartości i pozytywna samoocena
• Samodzielność
• Spójność wewnętrzna (myśli, słów i czynów)
• Umiejętność tworzenia wizji
• Zdolność i potrzeba doskonalenia się
• Intuicja
• Umiejętność motywowania siebie (motywacja wew.) i
innych
• Potrzeba osiągnięć, ambicje
• Inicjatywa w działaniu
• Łatwość wzbudzania zaufania (maniery, autoprezentacja)
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• Czy trzeba mieć wszystkie wymienione cechy od razu? Predyspozycje czym są?
• Czy lider może być leniwy? Nasz charakter.
• Żeby móc robić COŚ trzeba być KIMŚ, praca nad sobą rozwój
DOLINA WYMÓWEK (chcę mieć piątkę z matematyki DLACZEGO JESZCZE TAK NIE
JEST?)
Szukanie wzorców – czy jest ktoś, kto ma podobne ograniczenia, a mimo wszystko
realizuje swoje cele?
Co może nam przeszkadzać w byciu liderem w przyszłości? Przełamywanie słabości
charakteru (ćwiczenie)

Autorytarne – z góry nadane
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Charyzmatyczne
„wszyscy przywódcy są charyzmatyczni, ale nie potrzebujesz tej cechy,
by zostać przywódcą. To bycie przywódcą daje Ci charyzmę. Jeśli
przyjrzeć się i zbadać tych, którym się udało, to właśnie stąd bierze się
charyzma – z przewodzenia. “

Koordynacyjne –
zadaniowość,
ułatwianie
wykonywania zadań
specjalista
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Jaki to może być rodzaj?

Czy każdy musi być liderem? Kto jest kim?
Sprawdźmy!
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