Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego
w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

Sieć tematyczna:

DYLEMATY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
Cel ogólny pracy sieci:
Wsparcie Uczestników sieci w rozwijaniu kompetencji zarządzania strategicznego, w tym konstruowania
planów strategicznych ukierunkowanych na rozwój szkół/placówek na terenie JST.
Cele szczegółowe:


pogłębienie rozumienia istoty zarządzania strategicznego;



uświadomienie korzyści płynących z planowania działań w oświacie;



korzystanie z rozwiązań stosowanych w innych samorządach;



uświadomienie konieczności bieżącego monitorowania i modyfikowania planów strategicznych;



stworzenie przestrzenie do wymiany doświadczeń oraz doskonalenie własnych kompetencji
kluczowych.

Korzyści dla Uczestnika i JST:
Dzięki uczestnictwu w sieci:


nabędziesz i/lub pogłębisz umiejętność formułowania priorytetów;



będziesz potrafił formułować cele według metodologii SMART;



pogłębisz kompetencje w zakresie planowania adekwatnego do osiągnięcia celu zadania;



będziesz potrafił dobierać odpowiednie do zadań wskaźniki i wskazywać mierniki ich realizacji;



uświadomisz sobie wpływ społeczności lokalnej na powodzenie w realizacji przyjętego planu;



świadomie przejmiesz odpowiedzialność za realizację wizji rozwoju oświaty.

Spis zagadnień poruszanych w trakcie pracy sieci:
1. Zadania w procesie zarządzania strategicznego.
2. Proces budowy planu strategicznego.
3. Metodyka budowy planu strategicznego.
4. Komunikowanie i wdrażanie planów strategicznych.
5. Monitorowanie planu strategicznego.
6. Weryfikacja i modyfikacja opracowanych planów.
7. Narzędzia zarządzania strategicznego (informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, kontrola
zarządcza, wskaźniki realizacji).

Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego
w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów
Model pracy w sieci:
Zakładanym modelem pracy w ramach tematycznej sieci współpracy i samokształcenia „Dylematy
zarządzania strategicznego” jest dyskusja Uczestników sieci nad tytułowym zagadnieniem. Rolą
Moderatora będzie między innymi inicjowanie nowych zagadnień, dzielenie się swoim doświadczeniem
we wskazanym obszarze tematycznym, a nade wszystko moderowanie i facylitowanie dyskusji
Uczestników.

Warunki uczestnictwa w sieci:


Jeśli chcesz coś dostać, to podziel się tym, co masz – co dajesz, to dostajesz.



Sieć jest żywa dopóty, dopóki w niej jesteśmy.



Każda wypowiedź jest ważna, ponieważ poszerza nasze horyzonty.



Jesteś osobą, na którą czekamy! 

Maksymalna ilość Uczestników sieci tematycznej – 12 osób.
Moderatorzy sieci tematycznych „Dylematy zarządzania strategicznego”
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