
 

 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału 
w bezpłatnych, trzysemestralnych studiach podyplomowych Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się 
(ALO SUS), dzięki którym dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy świetlic oraz liderzy 
zespołów przedmiotowych z województwa mazowieckiego mają niepowtarzalną szansę rozwijać swoje 
kompetencje przywódcy edukacyjnego, który koncentruje pracę placówki na jakości nauczania swoich 
podopiecznych oraz tworzy warunki do współpracy nauczycieli w zakresie organizacji procesów edukacyjnych 
opartych na najwyższych standardach.  

 „Akademia Liderów Oświaty to moment w zabieganym życiu, kiedy możesz się zatrzymać. 
To czas autorefleksji nad tym, jak wygląda kierowana przeze mnie placówka, jakie panują w niej relacje, jakie 
są jej mocne strony, a nad czym trzeba popracować. To także czas, kiedy pod okiem profesjonalistów możesz 
uświadomić sobie, jakie wartości są dla Ciebie ważne, jaki potencjał mają pracownicy i co powoduje, że 
placówka ma szanse dalszego rozwoju. Poprzez wymianę doświadczeń z innymi słuchaczami ma się poczucie 
pewnej zawodowej wspólnoty, w której mamy podobne bolączki, ale w której nawzajem stanowimy dla siebie 
inspirację. W takie studia warto zainwestować swój czas!” - tymi słowami podsumowuje swój udział w 
pierwszych zjazdach studentów Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się pani Justyna Kacprzyk – 
dyrektorka Przedszkola nr 430 w Warszawie. 

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego 
nakierowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. W programie studiów wykorzystaliśmy 
jedenastoletnie doświadczenie organizacji Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, prowadzonych przez 
CEO i Collegium Civitas w ramach programu Szkoła Ucząca Się, w partnerstwie z Polsko-Amerykańską 
Fundacją Wolności i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. 

Zajęcia podczas studiów podyplomowych zostały sprofilowane specjalnie dla kadry kierowniczej szkół i 
przedszkoli, treści spotkań dostosowano do indywidualnych potrzeb słuchaczy w oparciu o ekspercką wiedzę 
praktyczną i merytoryczną menedżerów oświaty z wieloletnim doświadczeniem. Zależy nam, aby studia 
maksymalnie wykorzystywały już posiadaną przez uczestników wiedzę i umiejętności oraz pomagały w 
rozwiązywaniu praktycznych problemów występujących w pracy każdej szkoły i przedszkola. 

Studia zorganizowane są w taki sposób, aby ułatwić słuchaczom pogodzenie nauki z pracą zawodową. 
Znacznie ograniczona została liczba dni zajęć stacjonarnych. Część zajęć odbywa się w formie kursu 
internetowego, co zapewnia dużą swobodę wyboru czasu studiowania. Część godzin zajęć rozliczana jest 
w ramach rzeczywistej praktyki zawodowej słuchaczy.  

Pragniemy podkreślić, że studia podyplomowe podnoszące kompetencje z zakresu przywództwa 
edukacyjnego wpisują się w kierunki zmian wdrażanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
w szczególności w założenia Krajowego Programu Doskonalenia Nauczycieli. 

 

 



 

 

 

 

Więcej informacji na temat studiów i procedury rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.alo.ceo.org.pl.  

Tam też przedstawione są terminy wszystkich zjazdów studenckich. 

Obecnie trwa rekrutacja na kurs w Radomiu w terminach  

21-23.05 || 09-11.06 || 14-16.09 – dla liderów zespołów przedmiotowych i kierowników świetlic 

27-29.06 || 31.08-02.09 || 14-16.09 – dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli 

ale oferta terminów i lokalizacji jest szersza, gdyby te terminy nie były dla Państwa dogodne. 

Studia i realizowane w ramach nich szkolenia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w programie PO WER w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Akademiccy partnerzy projektu to szkoły wyższe specjalizujące się we wspieraniu dyrektorów i nauczycieli: 
Collegium Civitas i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Projekt realizowany jest także 
w partnerstwie z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
i Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży.  

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z członkami 
zespołu ALO SUS:  

(22) 875 85 97 wew. 108, 109; alo@ceo.org.pl 

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. 

 

Z poważaniem,  

Aleksandra Tomaszewska 

Zespól Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 

 

http://www.alo.ceo.org.pl/

