STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ W BOCHNI
Bochnia ul. Trudna 1
Tel. 14 611 95 30
bochnia@stsw.edu.pl

I Konferencja nauka dla praktyki:

JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA – NOWE WYZWANIA EDUKACYJNE
Termin: 31.01.2018 r. w siedzibie Wydziału w Bochni ul. Trudna 1
Patronat honorowy nad konferencją objął Burmistrz Miasta Bochnia i Starosta Powiatu
Bocheńskiego.
"Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka”
- J. Ruskin
Podniesienie jakości i zwiększenie efektywności inwestycji w edukację to jeden z głównych celów
strategicznych, mających znaczenie dla rynku pracy, spójności społecznej oraz sukcesu
gospodarczego i społecznego Polski. Jakość zarządzania placówkami oświatowymi jest ściśle
skorelowana z podnoszeniem jakości nauczania i uczenia się.
Tylko dobrze zarządzane placówki edukacyjne są w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego
społeczeństwa, które żyje w dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie:
 mamy nieograniczony dostęp do informacji i coraz bardziej zaawansowane technologie,
 człowiekowi trudno zrozumieć globalistyczne procesy których, efektem są np. migracje,
 zagrożenia ekologiczne dotykają nas na co dzień np. poprzez smog,
 nieustanne i nieprzewidywalne zmiany, dotyczą także przekształceń w systemie edukacji,
 społeczne oczekiwania są zawsze w kontekście wysokich standardów jakości,
 dynamicznie zmienia się rynek pracy - 50% dzieci, które zaczęły w tym roku edukację będą
pracować w zawodach, których jeszcze nie znamy,
 komunikacja, współpraca, budowanie relacji międzykulturowych – stają się kluczowymi
kompetencjami,
 zmiany powodują, że wszyscy musimy uczyć się całe życie.
Wysoka jakość zarządzania placówką oświatową prowadzi do podejmowania nowatorskich działań,
innowacji i eksperymentów, tak ważnych dla współczesnego człowieka. Jednocześnie współpraca
placówki oświatowej ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Wykorzystywane
przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na rozwój osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.
Celem konferencji jest analiza, refleksja i diagnoza nad jakością zarządzania w placówkach
oświatowych w kontekście reformy systemu i nowych rozwiązań edukacyjnych oraz wyzwań
cywilizacyjnych współczesnego społeczeństwa.
Konferencja będzie płaszczyzną korelacji wiedzy, umiejętności i kompetencji w postaci wykładów i
dyskusji panelowych - warsztatów. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

ZAPRASZAMY!

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ W BOCHNI
Bochnia ul. Trudna 1
Tel. 14 611 95 30
bochnia@stsw.edu.pl

Program konferencji:

9.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 10.45

10.45 – 11.00

11.00 – 11.15

11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.30

Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie konferencji
Ekonomia jakości zarządzania
Wdrażanie zmian w procesie reformy
szkolnictwa na terenie powiatu
bocheńskiego – aspekt jakości zarzadzania
Placówki oświatowe w sieci, czyli jak
zarządzać wizerunkiem - możliwości i
zagrożenia
Nowoczesne kształcenie a wymagania
rynku – kompetencje przyszłości
System kształcenia kadr edukacyjnych
przerwa
Warsztaty szkoleniowe:
1. Kompetencje przyszłości
2. Relacje społeczne – umiejętności i
zagrożenia
3. Zarzadzanie innowacjami
dydaktycznymi
4. Współczesne wyzwania dla systemu
edukacji w Polsce

Rektor StSW dr Jan Telus
Prof. dr hab. Tadeusz Wawak
Burmistrz Miasta Bochni
Mgr Stefan Kolawiński
Dr Eliza Sułkiewicz

Dziekan Wydziału StSW w
Bochni dr Emilia B. SieńkoKułakowska
Dr Elżbieta Męcina-Bednarek
Prowadzący:
dr Emilia B. Sieńko-Kułakowska
dr Tomasz Konopka
dr Joanna Telus
dr Katarzyna Maj-Waśniowska

Zgłoszenia przyjmowane będą za pomocą formularza online, znajdującego się na stronie
www.bochnia.stsw.edu.pl do 26 stycznia 2018 r. Udział w konferencji jest bezpłatny. Kontakt z
koordynatorem projektu – dr Emilia Sieńko-Kułakowska bsienko@gmail.com.

Zapraszamy na kolejne konferencje, które odbędą się w marcu i maju 2018 r.:
II Konferencja nauka dla praktyki: Przyczyny konfliktów i trudnych sytuacji w szkole - wybrane metody
ich rozwiazywania
III Konferencja nauka dla praktyki: Alternatywne metody rozwiazywania problemów: negocjacje,
mediacje, facylitacja

