Studia podyplomowe
dla przewodniczących
zespołów przedmiotowych
Jak kształcić
kompetencje kluczowe?
Jak motywować kolegów
i koleżanki z zespołu
przedmiotowego do dalszego
doskonalenia warsztatu
pracy?
Co można zrobić,
aby zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele odczuwali
poprawę jakości nauczania
i uczenia się?

Zostań
liderem
doskonalenia
nauczania
– daj impuls
do pozytywnych zmian
w swojej placówce!
W ramach Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO) przewodniczący
zespołów przedmiotowych zwiększą swoje kompetencje w zakresie:
• projektowania efektywnych przedmiotowych zadań edukacyjnych,
• koleżeńskiego wspomagania nauczycieli w kształceniu umiejętności
kluczowych,
• organizacji współpracy nauczycieli wokół poprawy procesu nauczania.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

KORZYŚCI

DOŚWIADCZENIE
I KWALIFIKACJE

Podczas studiów podyplomowych przygotujesz się do roli lidera wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia:
• dowiesz się, jak efektywnie rozwijać w szkole kompetencje kluczowe
uczniów,
• uzyskasz wsparcie od nauczycieli uczących podobnych przedmiotów
(humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych)
w rozwiązywaniu konkretnych trudności,
• otrzymasz indywidualne doradztwo, ukierunkowane na konkretne potrzeby,
• otrzymasz dyplom ukończenia studiów podyplomowych w Akademii
Pedagogiki Specjalnej.

Studia podyplomowe Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się prowadzi Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z:
• Collegium Civitas,
• Akademią Pedagogiki Specjalnej,
• Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
• Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach,
• Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu,
• Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.
Akademia Liderów Oświaty bazuje na ponad 10-letnim doświadczeniu CEO
i Collegium Civitas w kierowaniu Studiami Podyplomowymi Liderów Oświaty, które wykształciły 400 kompetentnych i zdecydowanych przywódców
edukacyjnych.
Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją
Wolności od 2000 r. realizują program Szkoła Ucząca Się, w ramach którego poprzez profesjonalizację pracy szkół i nauczycieli w ponad 3 tysiącach szkół wprowadzono zmianę podnoszącą efektywność nauczania
i uczenia się.
Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwaliﬁkowaną kadrę trenerską
i akademicką, w tym nauczycieli praktyków.

alo.ceo.org.pl
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W czasie studiów podyplomowych będziesz pracować w małych, kameralnych grupach szkoleniowych złożonych z nauczycieli uczących podobnych
przedmiotów. Praca warsztatowa umożliwi twórczą i angażującą wymianę
doświadczeń między uczestnikami, w atmosferze zaufania i otwartego mówienia o trudnościach. Wykwaliﬁkowana kadra nakieruje prowadzone dyskusje na konkretne studia przypadku – doświadczenia innych nauczycieli,
które będą mogły stanowić inspirację, a czasem praktyczne rozwiązania
do wprowadzenia w szkołach uczestników.

Projekt Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się skierowany jest
do kadry kierowniczej szkół i przedszkoli w w województwach mazowieckim i świętokrzyskim.
Oferujemy osobną ścieżkę realizacji studiów przewodniczącym zespołów
przedmiotowych. W pozostałych ścieżkach mogą wziąć udział również dyrektorzy, wicedyrektorzy i kierownicy świetlic.
Każdą placówkę może reprezentować jedna osoba (w zespołach szkół odrębne składowe mogą być reprezentowane osobno).
W projekcie nie mogą brać udziału placówki objęte wsparciem w realizowanych konkursach POWER w Działaniu 2.10 i projekcie pozakonkursowym
ORE nr POWR.02.10-00-00-0002/16.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem strony internetowej
alo.ceo.org.pl do 15 lutego 2018 r. (lub dłużej, do wyczerpania miejsc).
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi na stronie regulaminem i wzorem umowy uczestnictwa w projekcie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Trzysemestralne studia podyplomowe ALO trwają od lutego 2018 r. do listopada 2019 r.
Każdy słuchacz będzie miał możliwość udziału w:
• trzech 3-dniowych zjazdach stacjonarnych,
• interaktywnym kursie internetowym,
• trzech 4-godzinnych spotkaniach wykładowych,
• dogodnie zaplanowanych 28 godzinach indywidualnych spotkań z doradcą,
• spotkaniach sieci współpracy nauczycieli – liderów szkolnego doskonalenia.

PROGRAM STUDIÓW
Studia składają się z czterech wątków tematycznych:
• przywództwo edukacyjne,
• kompetencje kluczowe w procesie edukacji,
• wspomaganie pracy szkoły w zakresie kompetencji kluczowych,
• wprowadzanie w szkole zmiany.
Przyjazna forma studiowania:
• trzy 3-dniowe zjazdy stacjonarne,
• uczestnictwo w kursie internetowym,
• współpraca i korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli liderów podczas warsztatów,
• spotkania przedmiotowych sieci nauczycieli, liderów lub dyrektorów,
• indywidualna opieka doradcy.
Program powstał na podstawie „Ramowego programu szkoleniowo-doradczego dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych
uczniów”, opracowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i wymaganego w projekcie
POWER przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W RAMACH STUDIÓW ZAPEWNIAMY
• bezpłatny nocleg i całodzienne wyżywienie (dla uczestników spoza miejscowości, w których odbywają się szkolenia),
• materiały warsztatowe i wygodny sposób korzystania z kursu internetowego,
• możliwość wyboru terminu szkoleń i ich lokalizacji,
• konsultacje doradcy, dostosowane do potrzeb przewodniczącego zespołu przedmiotowego.
Studia ALO są bezpłatne.

Weź udział w wyjątkowym przedsięwzięciu
edukacyjnym współpracujących ze sobą
szkolnych liderów nauczania!
Więcej informacji: tel. +48 22 875 85 97 wew. 108 i 109
e-mail: alo@ceo.org.pl

Projekty nr POWR.02.10.00-00-3010/17 i POWR.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich i świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” realizowane
są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.
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