Zaproszenie na konferencję pt.

Samorząd samodzielny w realizacji
zadań oświatowych
będącą podsumowaniem projektu Doskonalenie strategii
zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym
21.11.2012 r., Zielona Góra

Ponad dwadzieścia lat temu rozpoczął się proces
przejmowania przez samorządy odpowiedzialności za oświatę.
Dziś, mimo że prowadzenie szkół jest zadaniem własnym JST,
w praktyce samorządy są nie do końca samodzielne w tym
zakresie. Przyczyny tego zjawiska bywają różne i leżą zarówno
po stronie ustawodawcy, jak i po stronie samych jednostek
samorządowych. Celem konferencji jest pokazanie tych
obszarów, w których JST mogą prowadzić lokalną politykę
oświatową, oraz prezentacja narzędzi w tym pomocnych.
Druga seria regionalnych konferencji jest poświecona
szczegółowym problemom, z którymi spotyka się wiele
samorządów. Uczestnicy zapoznają się z niezwykle interesującymi
wynikami badań wpływu zmian w środowisku na sposób
funkcjonowania oświaty oraz problemami organizacji edukacji
przedszkolnej. Zostaną omówione również błędy w zakresie
komunikacji z otoczeniem.

Program konferencji
9.30-10.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna
10.00-11:30 Prezentacja założeń do zmiany ustawy o systemie
oświaty – wychowanie przedszkolne
(przedstawiciel MEN)
Szczegółowe rozwiązania dotyczące dotowania edukacji
przedszkolnej. Jak wspomóc zadania samorządów i rozwijać
edukację przedszkolną w Polsce oraz zmniejszyć opłaty rodziców?
11.30-11.50 Przerwa na kawę
11:50-13.00 Samorząd wobec zmian w otoczeniu oświaty – wnioski
z przeszłości i potencjalne skutki postulowanych nowelizacji ustaw
(Krzysztof Madejczyk)
Jakie są rzeczywiste możliwości samorządów w dotychczasowych
uwarunkowaniach prawnych i jak samorządy wykorzystały
te możliwości by dostosować się do zmian w otoczeniu oświaty.
Jakie mogą być potencjalne skutki postulowanych nowelizacji
ustaw i co należy zrobić, by podnieść jakość kształcenia
i wychowania w warunkach dalszych zmian w otoczeniu oświaty.
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13.00-14.10 Polityka samorządów gminnych w zakresie
edukacji przedszkolnej
(Marta Lackowska)
Wyniki obszernych badań porównawczych ukazujących
sposób organizacji opieki przedszkolnej w samorządach
wraz z wynikającymi z nich wnioskami i propozycjami.
14.10-14.50 Obiad
14.50-16.00 Niewłaściwa komunikacja źródłem porażek
wielu projektów oświatowych
(Dawid Bałutowski)
Rola komunikacji w zarządzaniu jest powszechnie znana.
Dlaczego jednak w praktyce wiedza ta zawodzi, a samorządy
nierzadko ponoszą porażki przy próbie dokonania zmian?
Jakich błędów komunikacyjnych należy przede wszystkim unikać?
16.00-16.10 Podsumowanie konferencji

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się
zarządzaniem oświatą, w szczególności do:
decydentów samorządowych (wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów);
dyrektorów / naczelników wydziałów edukacji;
przewodniczących komisji oświaty oraz radnych uczestniczących w pracach komisji oświaty;
kadry zarządzającej instytucji zajmujących się zarządzaniem i finansowaniem oświaty oraz wspomagających
samorządy w realizacji zadań oświatowych.

Zapisy
W celu zgłoszenia się na konferencję prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.rekrutacja.ore.edu.pl.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico”:
tel. 61 624 00 45 lub 71 735 13 66, e-mail: kontakt@ore.cwa.pl.
Przedstawiciele firmy udzielą wszelkich niezbędnych informacji.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w witrynie projektu pod adresem www.ore.cwa.pl oraz na stronie www.ore.edu.pl.

Harmonogram konferencji
poświęconych szczegółowym
problemom oświatowym, z którymi
spotyka się wiele samorządów.

Harmonogram konferencji
poświęconych problemom
strategicznym.
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