Studia Podyplomowe
Liderów Oświaty
dla dyrektorów szkół prowadzi od 2007 roku
Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach
programu Szkoła Ucząca Się, wspólnie
z Collegium Civitas, Polsko-Amerykańską
Fundacją Wolności, Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.

www.lideroswiaty.pl
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STUDIA PODYPLOMOWE
LIDERÓW OŚWIATY TO JUŻ

DOŚWIADCZEŃ
EDYCJI

PONAD
ABSOLWENTÓW

=

SZKÓŁ

PONAD
W KTÓRYCH ZASZŁA ZMIANA
W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU
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DLACZEGO
WARTO
STUDIOWAĆ
NA SPLO
staniesz się pewnym swych kompetencji liderem nauczania
i rozwoju jakościowego szkoły,
otrzymasz wiedzę niezbędną do zaprojektowania w swojej
szkole zmiany podnoszącej efektywność uczenia się
i nauczania,
zdobędziesz nowe umiejętności, ucząc się przez
doświadczenie podczas praktycznych warsztatów,
wymienisz poglądy z autorytetami w dziedzinie uczenia się
i nauczania, zarządzania zmianą oraz przywództwa
edukacyjnego,
znajdziesz się w elitarnym gronie dyrektorów zmieniających
szkolną rzeczywistość,
weźmiesz udział w zajęciach (wykładach, szkoleniach,
warsztatach i prezentacjach) odbywających się w dogodnej
lokalizacji w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,
wymienisz doświadczenia i dobre praktyki z innymi
dyrektorami, szczególnie w czasie kilkudniowych zjazdów
w ośrodku CEO w Wildze niedaleko Warszawy,
nawiążesz kształcące relacje ze szkołą partnerską prowadzoną
przez innego słuchacza studiów,
znajdziesz inspiracje do dalszej pracy w szkole i własnego
rozwoju liderskiego.
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ORGANIZACJA
STUDIÓW
Uczestnicy
Studia skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów
szkół wszystkich rodzajów i poziomów edukacyjnych.

W trakcie studiów słuchacz:
bierze udział w wykładach i warsztatach, korzysta
z materiałów przygotowanych przez ekspertów
edukacyjnych,
uczestniczy w kursie internetowym, wspierany przez
mentora poddaje refleksji swoje plany i działania,
zdobywa praktyczne umiejętności dzięki realizacji
konkretnych zadań w swojej szkole i planowaniu zmiany
mającej na celu poprawę nauczania i uczenia się uczniów,
podsumowuje swoje plany i przedstawia je w formie
prezentacji innym słuchaczom.

Czas trwania
Studia rozpoczynają się w marcu 2017 r. i trwają 3 semestry,
do czerwca 2018 r.
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AKTYWNOŚCI
PODCZAS
STUDIÓW
Zjazdy
4 dwudniowe zjazdy w Collegium Civitas
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,
3 zjazdy w ośrodku szkoleniowym w Wildze,
oraz wizyta w szkole partnerskiej.

Kurs internetowy
– samodzielna praca słuchacza wspieranego
przez mentora – absolwenta SPLO.

Obrona
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej
czyli prezentacją zmiany. Praca jest opisem procesu
wprowadzania zmiany w zakresie uczenia się i nauczania
realizowanego w trakcie studiów. Słuchacze otrzymują
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
wydane przez Collegium Civitas.
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PROGRAM STUDIÓW
OBEJMUJE
TRZY GŁÓWNE
ZAGADNIENIA
Istota uczenia się oparta o ocenianie
kształtujące, w tym:
Znaczenie określenia celów uczenia się
i kryteriów ich osiągania,
Pytania jako jeden z głównych elementów nauczania,
Wykorzystanie współpracy uczniów w ich procesie
uczenia się,
Wykorzystanie przez uczniów informacji pomagającej
się uczyć,
Pozyskiwanie przez nauczyciela od uczniów informacji
i dostosowywanie do niej nauczania.

Zmiana – projekt w obszarze uczenia się uczniów, w tym:
Projekt, monitoring i ewaluacja zmiany,
Profil szkoły i inne narzędzia diagnostyczne pracy szkoły,
Analiza prac uczniowskich, zeszyt w ręku dyrektora,
obserwacja koleżeńska – narzędzia pozyskiwania informacji
o procesie nauczania,
Praca dyrektora z zespołem nauczycieli.
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Przywództwo edukacyjne, w tym:
Przywództwo skoncentrowane na uczeniu się uczniów,
Dyrektor jako przywódca edukacyjny tworzący kulturę
organizacyjną szkoły,
Delegowanie przez dyrektora odpowiedzialności,
Coachingowe narzędzia i techniki partnerskiego wsparcia

WYKŁADOWCY
m.in. prof. Andrzej Blikle, prof. Jan Potworowski,
dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, dr Jacek Strzemieczny,
Danuta Sterna oraz zespół dyrektorów konsultantów
– absolwentów SPLO.

OPŁATY
Studia trwają 3 semestry. Całkowity koszt jednego semestru
studiów wynosi 1600 zł.
Dla dyrektorów szkół biorących udział w działaniu programu
Szkoła Ucząca Się – Całościowy Rozwój Szkoły opłata za jeden
semestr wynosi 1267 zł. Sprawdź na www.lideroswiaty.pl, czy
przysługują ci zniżki.

REKRUTACJA
Rekrutacja do X edycji SPLO rozpoczyna się 10 maja 2016 r.
Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie:
www.lideroswiaty.pl
Kandydaci, którzy zgłoszą się do końca września 2016 roku,
będą mieli możliwość uczestniczenia w konferencji dla
dyrektorów szkół z całej Polski, a tym samym poznania
absolwentów studiów i wykładowców, a także udziału w kursie
internetowym wprowadzającym do studiów.
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Studia Podyplomowe Liderów Oświaty od 2007 roku prowadzą

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty to
Istota uczenia się
Przywództwo edukacyjne
Projekt zmiany

3 semestry zajęć
7 zjazdów w Collegium Civitas oraz w ośrodku
szkoleniowym CEO w Wildze niedaleko Warszawy
Kurs internetowy i wsparcie mentora
oraz promotora pracy dyplomowej
Nawiązanie partnerstwa z inną szkołą

Informacje:
www.lideroswiaty.pl
splo@ceo.org.pl
tel. 22 622 00 89 wew. 219
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