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Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania 

oświatą 

 

Celem kursu jest kształcenie umiejętności w zakresie:  

 przywództwa edukacyjnego i stosowania go odpowiednio do etapu rozwoju 

organizacyjnego szkół; 

 organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się; 

 efektywnej współpracy wewnątrz- i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego 

funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym; 

 zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania i monitorowania 

doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników; 

 organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego; 

 zarządzania własnym rozwojem zawodowym; 

 wykorzystywania technik coachingowych w pracy z zespołem nauczycieli i 

pracowników placówki. 

Uczestnik kursu w trakcie zajęć zapoznaje się:  

 z pojęciami specyficznymi dla realizacji przywództwa edukacyjnego i uczącej się 

szkoły; 

 ze sposobami budowania oraz utrwalania kultury pracy szkoły; 

 ze znaczeniem i rolą prawa jako regulatora zewnętrznego i wewnętrznego 

funkcjonowania szkoły. 

Uczestnik kursu w trakcie zajęć zdobywa i rozwija umiejętności w zakresie:  

1. stosowania i tworzenia przepisów prawa; 

2. współpracy opartej na zaufaniu; 

3. radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych; 

4. kierowania procesem doboru pracowników na stanowisko nauczyciela i procesem 

odchodzenia pracowników ze szkoły; 

5. motywowania pracowników; 

6. inicjowania, wspierania i monitorowania doskonalenia i rozwoju zawodowego 

własnego i pracowników; 

7. sprawnego zarządzania finansami szkoły; 

8. budowania koncepcji pracy szkoły opartej na wartościach; 

9. inicjowania i wspierania współpracy zespołowej w społeczności szkolnej; 

10. projektowania, prowadzenia i monitorowania zmiany jako wyniku myślenia 

strategicznego umożliwiającego realizowanie koncepcji pracy szkoły; 
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11. projektowania procesów uczenia się, zgodnie z wybranymi teoriami i koncepcjami 

pedagogicznymi oraz zarządzania nimi; 

12. diagnozowania lokalnego kontekstu funkcjonowania szkoły oraz animowania lokalnej 

społeczności; 

13. pełnienia roli informatora w zakresie polityki oświatowej inspirującego do współpracy 

wszystkie podmioty funkcjonujące w otoczeniu szkoły; 

14. projektowania współpracy rodziców ze szkołą w kontekście wspólnej 

odpowiedzialności za szkołę; 

15. budowania relacji ze środowiskiem lokalnym dla wzajemnego rozwoju; 

16. tworzenia strategii rozwoju szkoły jako narzędzia realizacji koncepcji pracy szkoły 

zorientowanej na rozwój szkoły i uczniów; 

17. planowania nadzoru pedagogicznego i wykorzystywania jego wyników w procesie 

zarządzania szkołą; 

18. organizowania pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa i potrzebami rozwojowymi 

szkoły. 

  

Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą obejmuje takie obszary tematyczne, jak: 

a) przywództwo edukacyjne w szkole; 

b) przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego; 

c) polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku; 

d) zarządzanie zasobami ludzkimi; 

e) zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym; 

f) zarządzanie własnym rozwojem zawodowym. 

Blok dodatkowy: 

g) coachingowy styl zarządzania. 

Dowiedz się więcej o bloku dodatkowym! 

Coachingowy styl zarządzania 

Prowadzący szkolenie posługują się metodami aktywizującymi uczestników. Praktyczne 

ćwiczenia są realizowane  zgodnie z cyklem Kolba. Ważnym czynnikiem jest wzajemny 

coaching uczestników.   

Formuła zajęć pozwala: 

 zmierzyć się z realną sytuacją wpierania drugiej osoby w rozwoju, a przy tym 

zidentyfikować własne mocne strony i obszary do dalszej pracy; 

 postawić się w sytuacji klienta coachingowego (coachee) i bardziej uwrażliwić się na 

jego potrzeby i ograniczenia; 
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 przeżyć samemu tzw. wyjście ze strefy komfortu – tzn. podjąć się zadania innego niż 

codzienne doświadczenie nauczycielskie, a przez to doświadczyć nieoczekiwanej 

zmiany; 

 rozpocząć i wzmacniać proces pożądanej zmiany w szkole. 

Coaching pomoże Ci: 

1. łatwiej wdrożyć nową wiedzę i rozwiązania prawne w praktyce; 

2. sprawnie wprowadzić program naprawczy w razie pojawiających się trudności; 

3. przyspieszyć reakcję na zmiany w otoczeniu szkoły; 

4. wzmocnić integrację rady pedagogicznej wokół celów rozwojowych szkoły; 

5. zaszczepić w całym środowisku szkolnym ideę wspólnego planowania strategii 

placówki na rynku edukacyjnym; 

 

 


