W firmie VULCAN rozumiemy, jak ważne we wspieraniu
zarządzania oświatą jest uwzględnienie specyfiki gminy,
powiatu, województwa, a także stosowanych tam rozwiązań.
Dlatego oprócz standardowej oferty, proponujemy naszym
Klientom rozwiązania szyte na miarę, dostosowane
do ich indywidualnych potrzeb.

Od 2008 r. jesteśmy akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli
(OŚRODEK DOSKONALENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY VULCAN).
Prowadzimy szkolenia dla pracowników szkół i placówek oświatowych, organów
prowadzących i nadzorujących.
Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą trenerską.
Gwarantujemy wysoką jakość szkoleń (system zarządzania jakością zgodny
z normą PN-EN ISO 9001:2009).
Rocznie w naszych szkoleniach bierze udział średnio 30 tys. uczestników.

Zapraszamy do współpracy!

DORADZTWO, SZKOLENIA, PROJEKTY

Oferta usług szkoleniowych
dla JST i dyrektorów szkół
OŚRODEK DOSKONALENIA KADRY
KIEROWNICZEJ OŚWIATY VULCAN
AKREDYTOWANA PLACÓWKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

www.vulcan.edu.pl

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie
i przeprowadzenie warsztatów dla dyrektorów szkół
w Państwa samorządzie.
Tylko u nas – kompleksowa organizacja całego wydarzenia!

Jak mówić, aby nas słuchano? Profesjonalna
prezentacja i sztuka wystąpień publicznych
w pracy dyrektora szkoły.

16 dydaktycznych
godzin

Program szkolenia:
1. Jak nawiązać relacje z grupami nauczycieli, rodziców, uczniów i skutecznie się
komunikować?
2. Jak poprowadzić spotkanie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Dni Otwarte w szkole?

Diagnozujemy potrzeby szkoleniowe dyrektorów szkół (ankieta, wywiad)
i wspólnie uzgadniamy zakres merytoryczny szkolenia.

3. Jak budować autorytet dyrektora szkoły podczas prezentacji i wystąpień publicznych?

Budujemy program szkolenia w oparciu o diagnozę wstępną, proponujemy trenera,
przygotowujemy materiały szkoleniowe dla uczestników.

5. Rodzaje wystąpień publicznych, techniki prezentacji.

4. Jak przygotować atrakcyjny przekaz dostosowany do konkretnej sytuacji?
6. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w pracy dyrektora.

Uzgadniamy z Państwem miejsce i termin szkolenia.
Każde szkolenie wyceniamy indywidualnie.
Organizujemy całe wydarzenie: przejazd na szkolenie, rezerwację sali szkoleniowej,
hotel (posiłki, przerwy kawowe), noclegi, atrakcje dodatkowe.

Tworzenie aktów wewnętrznych placówki
oświatowej z elementami technik
prawodawczych.

8

godzin
dydaktycznych

PROPOZYCJE WYBRANYCH TEMATÓW NA SZKOLENIA DLA DYREKTORÓW

Jak budować markę szkoły i skutecznie
nią zarządzać? Kształtowanie wizerunku
i promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Program szkolenia:

8

godzin
dydaktycznych

1. Hierarchia aktów prawnych w oświacie oraz ich wpływ na akty wewnętrzne
w placówce oświatowej.
2. Przepisy wewnętrzne w placówce oświatowej a przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Nadzór nad aktami wewnętrznymi i dokumentacją wewnętrzną w placówce oświatowej.
4. Zasady konstruowania wewnętrznych aktów generalnych
– prawidłowa konstrukcja aktu prawnego.
5. Zasady tworzenia wewnętrznych aktów wykonawczych generalnych.

Program szkolenia:

6. Zasady tworzenia aktów i decyzji w sprawach indywidualnych.

1. Elementy wizerunku szkoły. Konkurencyjne otoczenie zewnętrzne.
2. Wpływ pracowników szkoły na jej pozytywny wizerunek.
3. Narzędzia promocyjne wspierające budowanie wizerunku szkoły.
4. Analiza bieżącego wizerunku szkoły.
5. Media Relations.
6. Strona internetowa szkoły jako jej element wizerunkowy; e-marketing, podstawy
Internetu, wyszukiwarka Google.

Wszystkie kwestie uzgadniamy indywidualnie po zbadaniu Państwa potrzeb i oczekiwań.
Zapraszamy do kontaktu:

Elzbieta.Kwak@vulcan.edu.pl

660 421 184

Realizujemy szkolenia w atrakcyjnych miejscach i ośrodkach wypoczynkowych
na terenie całej Polski.

