Katalog
szkoleń
dla pracowników JST

46 000

30 lat

W 2020 r. przeszkoliliśmy
46 000 osób, w tym
36 000 osób zdalnie.

Od 30 lat dzielimy się
ekspercką wiedzą
praktyków oświaty.

Zapewniamy gotowe
narzędzia wspomagające
pracę stacjonarną
i zdalną.

Podejmujemy aktualne
tematy i wyzwania
w oświacie.

2021

Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością przedstawiamy katalog szkoleń na rok 2021 przeznaczony
dla pracowników wydziałów oświaty. Niniejsza propozycja stanowi zbiór tematów
szkoleń, które w ocenie naszych klientów stanowią nieodzowny element doskonalenia
umiejętności osób odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą w samorządach. Programy
szkoleń opracowali nasi eksperci i praktycy oświaty.
Obecna sytuacja w kraju i na świecie ma wyjątkowy wpływ na pracę samorządów i podległych
im jednostek, dlatego wszystkie formy szkoleń powstają ze szczególnym jej uwzględnieniem.
W tych trudnych czasach, gdy samorządy pracują w trybie hybrydowym a szefowie wydziałów
zarządzają zespołami rozproszonymi, określenie „e-urząd” nabiera nowego znaczenia.
Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed Państwem w 2021 r., skupiamy się na praktycznym
aspekcie szkoleń, dostarczając:
gotowe rozwiązania do pracy zdalnej i stacjonarnej,
narzędzia do wdrożenia bezpośrednio po szkoleniu,
przykłady dobrych praktyk zastosowania przepisów prawa w innych samorządach,
możliwość wymiany doświadczeń z samorządami z różnych regionów Polski.
Jesteśmy otwarci na propozycje tematów, które szczególnie Państwa interesują lub
wynikają ze specyficznych potrzeb Państwa samorządów a których nie ma w katalogu.
Wszystkie szkolenia powstają z Państwem i dla Państwa!
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

„W firmie VULCAN odpowiadam za tworzenie oferty szkoleniowej
skierowanej do pracowników JST. Prowadzę rozmowy z klientami
w celu diagnozy ich bieżących potrzeb w zakresie zdobywania wiedzy
i doskonalenia kompetencji. Mam ponad 15-letnie doświadczenie
w nauczaniu dorosłych.

Zespół merytoryczny VULCAN

Moje pasje to praca z ludźmi podczas szkoleń, rozmowy diagnozujące
luki kompetencyjne i budowanie koncepcji szkoleniowych. Nieustannie
doskonalę swoje umiejętności, wykorzystując najnowsze rozwiązania
stosowane w nauczaniu dorosłych”.
Anna Pełka, menadżer ds. rozwoju usług
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Szkolenia
zamknięte

Szkolenia
otwarte

Dla kogo?

Dla kogo?

Dla JST, które:

Dla JST, które:

oczekują szkolenia dostosowanego
do specyfiki swojej placówki,

poszukują wiedzy uniwersalnej,
stosowanej w każdej placówce,

chcą przeszkolić większą liczbę
pracowników,

chcą przeszkolić niewielką liczbę
pracowników,

chcą zorganizować wyjazd
szkoleniowo-integracyjny
dla pracowników.

są zainteresowane wymianą
doświadczeń z uczestnikami
szkoleń z całego kraju.

W jakiej formie?
Zdalnie:

NAJBARDZIEJ POPULARNE

online za pośrednictwem platform
MS Teams lub ClickMeeting.
Stacjonarnie:
w Państwa jednostce,
w wybranym ośrodku szkoleniowym
lub hotelu.

W jakiej formie?
Zdalnie:

NAJBARDZIEJ POPULARNE

online za pośrednictwem platform

MS Teams lub ClickMeeting.

Stacjonarnie:
w ośrodkach szkoleniowych
zlokalizowanych na terenie
całej Polski.

Jak zamówić szkolenie?
Kontaktując się z menedżer ds. rozwoju usług Anną Pełką:
tel.: 539 679 410,
mail: Anna.Pelka@vulcan.edu.pl.

Kontakt

Pomogę wybrać szkolenie, udzielę dodatkowych informacji, przygotuję ofertę
szkoleniową dopasowaną do potrzeb Państwa placówki.

Centrum Obsługi Klienta VULCAN

Zapraszam do kontaktu!

t: 71 757 29 29

m: cok@vulcan.edu.pl

www.vulcan.edu.p
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Zakres tematyczny szkoleń

Wiem, co i jak robić

Finanse, kontrola, prawo
Poznaję narzędzia umożliwiające
sprawne zarządzanie finansami
przeznaczonymi na edukację.

Profesjonalne zdobywanie wiedzy
niezbędnej do zarządzania oświatą

Uczę się optymalizować
wydatki oświatowe.

Rozwijam umiejętności
stosowania nowych przepisów
w sytuacji, w jakiej znajduje się
mój samorząd.

Wybrane tematy szkoleń:
1.

Działania podejmowane przez samorząd po uchwaleniu budżetu na rok 2021.

2. Pomoc z Tarczy – składki ZUS, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
związane z COVID-19.
Finanse, kontrola i prawo oświatowe to niezwykle złożone
zagadnienia. Osoby zajmujące się tą tematyką muszą nie tylko
posiadać gruntowną wiedzę w swoich dziedzinach, lecz także
nieustannie ją poszerzać, dostosowując do zmieniających się
obowiązków i przepisów.
Sprawne i skuteczne zarządzanie wymaga odpowiednich
umiejętności, które można nabyć podczas naszych szkoleń.
To doskonały sposób na przygotowanie pracowników JST
do czasów, które mogą okazać się pełne wyzwań.

3. Nudny raport o stanie gminy? To już przeszłość! Jak ciekawie przygotować
i prezentować zrealizowane przez samorząd zadania, ze szczególnym
uwzględnieniem zadań oświatowych?
4. Wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za 2020 r., w tym
na informację dodatkową.
5. 5xP, czyli pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce z perspektywy
samorządu.
6. „My i Wy czy RAZEM?” – czyli o prawdziwych wyzwaniach we współpracy
samorządów ze szkołami w trudnych czasach pandemii.
7. Jak prawidłowo gospodarować środkami ZFŚS? Właściwe interpretacje nowości
w przepisach i działania zabezpieczające przed nienależytym wykonaniem
obowiązujących zmian.

Wiedza
i umiejętności

8. Ważne aspekty kontroli placówek oświatowych przeprowadzanej przez RIO
i organ prowadzący w zakresie gospodarki finansowej.
9. Zasiłki chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie bez tajemnic – ważne zasady
ustalania podstaw do ich wypłacenia.
10. Bon organizacyjny – ważne, skuteczne i nowoczesne narzędzie w procesie
zarządzania oświatą.
11. Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie w przeddzień planowania budżetu?
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12. Jak mądrze finansować zadania oświatowe – optymalizacja wydatków
ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny finansowej i konsekwencji
jej naruszenia.
13. Optymalizacja wydatków jednostek oświatowych – jak skutecznie obniżać
koszty utrzymania szkół.
14. Organ prowadzący vs jednostka oświatowa – prawa i obowiązki każdej
ze stron gwarantujące efektywną współpracę.
15. Praca zdalna nauczycieli – zasady rozliczania, dokumentowania
i ewidencjonowania czasu pracy.
16. Procedury egzekucji obowiązku nauki i obowiązku szkolnego – omówienie
właściwego procesu realizacji ze wskazaniem trudnych prawnie etapów.
17. Centralizacja usług księgowo-płacowych placówek oświatowych – procedura
tworzenia CUW-ów.
18. Arkusz organizacji szkół i przedszkoli – zasady poprawnego wypełniania
arkusza i dbałość o finanse placówki.
19. Wynagrodzenia w jednostkach oświatowych – podstawy prawne i zasady
naliczania oparte na wybranych przykładach.
20. Ważne aspekty zarządzania dotacjami dla niesamorządowych szkół i przedszkoli –
wnioskowanie, udzielanie, rozliczanie – i interpretacje związanych z nim przepisów.
21. Jak rozliczyć dotacje na dzieci przedszkolne z innych gmin? Przykłady, ważne
aspekty, skuteczne porady.
22. Subwencja w praktyce – wyliczenia subwencji wstępnej i ostatecznej na wybranych
przykładach i przy użyciu skutecznych narzędzi do zarządzania.
23. Prawne i praktyczne aspekty wyliczenia i rozliczenia subwencji
na uczniów niepełnosprawnych.

Zapytaj o szkolenie >
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Zakres tematyczny szkoleń

Zarządzanie zespołem
rozproszonym, współpraca,
umiejętności IT w pracy
zdalnej
Nowoczesne i efektywne
zarządzanie oświatą

Wiem, jak efektywnie zarządzać pracą
stacjonarną i zdalną urzędu

Doskonalę warsztat menedżerski
oraz umiejętność budowania
efektywnych zespołów.

Dlatego też zestaw tematów szkoleń został wzbogacony o aspekty
przywództwa w kryzysie, efektywnej komunikacji (w pracy stacjonarnej
i zdalnej), doskonalenia umiejętności IT oraz organizowania pracy
w czasach pełnych wyzwań. Połączenie umiejętności
twardych (wiedza, myślenie analityczne, strategiczne,
nauka od innych) z miękkimi stanowi źródło sukcesu
każdego samorządu, niezależnie od tego, z jakimi
wyzwaniami się mierzy.

Zwiększam swoją
świadomość
w zakresie wyzwań,
jakie postawiła przed
nami pandemia.

Wybrane tematy szkoleń:
1.

Aby sprawnie i skutecznie wdrażać zasady zarządzania wydatkami
oświatowymi, ich rozliczania i kontroli, samorządy nie mogą skupiać się
jedynie na zdobywaniu wiedzy. Zebrane kwalifikacje i doświadczenie
oraz wzrost umiejętności, jaki spowodują szkolenia, będą stanowić dla
Państwa ogromne wsparcie w realizacji zadań i dążeniu do osiągnięcia
celów w trudnym czasie, jednak nie zagwarantują powodzenia, jeśli
nie zostaną dopełnione szkoleniami z obszaru miękkiego.

Poszerzam umiejętności
dostrzegania szans w zmianach,
aby budować lepszą przyszłość
oświaty.

Kierownik XXI w. – zasady zarządzania zadaniami i ludźmi (planowanie,
komunikowanie, delegowanie, stawianie zadań, monitorowanie).

2. Motywowanie i budowanie zaangażowanych zespołów – rola kierownika
w tworzeniu motywującego środowiska pracy.
3. Komunikacja menedżerska – metody prowadzenia rozmów z zespołem,
prowadzenie indywidualnych rozmów korygujących i rozwojowych, udzielanie
informacji zwrotnej, wyznaczanie i komunikowanie celów.
4. Lepsza współpraca = mniej konfliktów. Wzmocnienie umiejętności w zakresie
rozwiązywania konfliktów w zespole i poza nim.
5. Od menedżera do lidera w sytuacji zarządzania zmianą. Jak otwarcie rozmawiać
o kryzysie i komunikować zmiany, czyli co robi skuteczny lider w kryzysie?
6. W zespole siła – działania zespołowe pracowników samorządowych jako
niezbędny element nowoczesnego samorządu. Jak stworzyć zespół efektywnie
pracujący i wzajemnie się wspierający pomimo trudnych okoliczności?
7. Wymagające sytuacje zarządcze – prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami.

Wiedza
i umiejętności
8

Zapytaj o szkolenie >
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Wiem, jak efektywnie współpracować

Wiem, jak efektywnie korzystać z narzędzi IT

Doskonalę umiejętności
efektywnej komunikacji
w czasach kryzysu.

Rozwijam umiejętności
z obszaru prowadzenia
efektywnych spotkań
i prezentacji.

Poszerzam znajomość
technik profesjonalnego
argumentowania
i skutecznych negocjacji.

Otrzymuję praktyczne przykłady
i narzędzia do wdrożenia
bezpośrednio po szkoleniach.

Wybrane tematy szkoleń:
1.

Wywieranie wpływu na ludzi – jak używać języka perswazji, jako metody
radzenia sobie z oporem innych.

Poszerzam wiedzę
na temat IT i programów
Microsoft.

Zwiększam świadomość w zakresie
potrzeb technologicznych w edukacji
i umiejętność reagowania na nie.

Wybrane tematy szkoleń:
1.

Doskonalenie kompetencji z obszaru wykorzystywania MS Excel
w codziennych zadaniach kierownika – praktyczne rozwiązania.

2. Komunikacja pozawerbalna – jak właściwie odczytywać mowę ciała innych
ludzi w kontaktach zawodowych i nie tylko.

2. Obsługa MS Teams – jak prowadzić efektywne spotkania zdalne z zespołem,
radnymi i interesariuszami.

3. Profesjonalna komunikacja – zasady prowadzenia rozmów telefonicznych,
komunikacji e-mailowej i realizacji spotkań online.

3. Zalety i możliwości korzystania z zasobów MS Office 365 w codziennej
pracy samorządu.

4. Efektywne rozmowy z interesariuszami – jak prowadzić trudne rozmowy
z dyrektorami podległych jednostek.

4. Przygotowywanie profesjonalnych prezentacji w PPT – praca z narzędziem.
Praktyczne przykłady i rozwiązania.

5. Skuteczne negocjacje w pracy nowoczesnego samorządu.

5. Nowoczesny przełożony – kompetencje IT w codziennej pracy
kierownika: prowadzenie spotkań, instruktaży/szkoleń, zarządzanie
przepływem informacji.

6. Prezentacja wyników pracy samorządu oraz doskonalenie kompetencji
z zakresu profesjonalnego argumentowania i odpowiadania na pytania.
7. E-wyzwania. Rola samorządu w budowaniu szkoły przyszłości.
8. Prowadzenie profesjonalnych prezentacji – zasady efektywnego
przekazu, odpowiadanie na pytania audytorium, radzenie sobie z trudnym
uczestnikiem oraz stresem podczas wystąpień publicznych.

Zapytaj o szkolenie >

Zapytaj o szkolenie >
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Nasi eksperci
i trenerzy
Bogate doświadczenie, które buduje zaufanie
Nasze szkolenia prowadzą trenerzy będący praktykami w swoich dziedzinach.
Bogate doświadczenie zawodowe zawdzięczają wieloletniej współpracy
z instytucjami publicznymi i oświatowymi oraz wysokim stanowiskom
zajmowanym w tych instytucjach. Pomaga im ono w lepszym rozumieniu
problemów, z którymi obecnie mierzy się oświata. Takie wzajemne
zrozumienie wyzwań pozwoli Państwu zaufać nam jako doradcom
podnoszącym kwalifikacje Państwa kadry oraz dostarczającym
rzetelną wiedzę, uwzględniającą sytuację w kraju.

Nieustanne poszerzanie wiedzy i umiejętności
Dla procesu samodoskonalenia naszych trenerów niezwykle istotna
jest informacja zwrotna ze strony uczestników szkoleń. Dostarcza ona
wiedzę na temat tego, które elementy szkolenia należy udoskonalić.
Dzięki niej trenerzy mogą zdiagnozować obszary do dalszego rozwoju.
Na tej podstawie podejmujemy działania podnoszące jakość szkoleń
oraz wspomagamy naszych trenerów w jak najlepszej realizacji ich
zadań.

Indywidualne podejście do potrzeb
i oczekiwań
Nasi klienci cenią nas za wysoką jakość szkoleń, gdyż podczas ich
projektowania i realizacji uwzględniamy Państwa indywidualne potrzeby
oraz pracujemy zgodnie ze sprawdzonymi standardami pracy
gwarantującymi najwyższą jakość.

Centrum Obsługi Klienta VULCAN
t: 71 757 29 29

m: cok@vulcan.edu.pl

www.vulcan.edu.pl
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Jakość
ma znaczenie
Od 2002 r. mamy certyfikat zarządzania
jakością ISO 9001
„Wszystkie procesy w naszej organizacji zorientowane są
na osiągnięcie wysokiej jakości, co bezpośrednio przekłada się
na zadowolenie naszych klientów”.
Arleta Stefanicka, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania jakością,
dyrektor pionu usług

Od 2004 r. mamy akredytację kuratorium oświaty
„Akredytacja nadawana przez kuratorium oświaty zaświadcza –
zgodnie z przepisami o placówkach doskonalenia nauczycieli –
że nasza placówka spełnia określony standard, który przekłada
się na jakość oferowanych usług”.
Elżbieta Kwak, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadry Kierowniczej
Oświaty VULCAN, kierownik działu rozwoju usług

VULCAN sp. z o.o. jako organ prowadzący ODKKO VULCAN posiada certyfikat w zakresie: projektowania
i prowadzenia szkoleń, doradztwa w dziedzinie organizacji i zarządzania w oświacie w zakresie wykorzystywania
technologii informatycznych, sprzedaży oprogramowania spółki VULCAN wspierającego zarządzanie oświatą
w samorządach i jednostkach oświatowych oraz usług szkoleniowych i doradczych, świadczenia usług
dla użytkowników oprogramowania spółki VULCAN, obsługi posprzedażnej oraz produkcji wirtualnych
urządzeń edukacyjnych.

