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Szkoła Letnia ALO SUS
Serdecznie zapraszamy dyrektorów, liderów zespołów
przedmiotowych i kierowników świetlic do udziału w
specjalnej formie uczestnictwa w studiach
podyplomowych Akademii Liderów Oświaty Szkoły
Uczącej Się: w Szkole Letniej ALO SUS. W ramach
Szkoły Letniej uczestnicy będą mieli możliwość
zaliczenia pierwszego semestru studiów
podyplomowych.

O ALO SUS
Program Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się
to bezpłatne trzysemestralne studia podyplomowe dla
osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach
oświatowych - dyrektorów i wicedyrektorów szkół i
przedszkoli, kierowników zespołów przedmiotowych
oraz kierowników świetlic z województwa
mazowieckiego.
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.
Projekt nr POWR.02.10.00-00-3010/17 realizowany
jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach działania 2.10 – Wysoka jakość systemu
oświaty.
Więcej informacji na stronie: www.alosus.ceo.org.pl

SZKOŁA LETNIA – INFORMACJE
ORGANIZACYJNE
W ramach Szkoły Letniej proponujemy Państwu wybór
udziału w dwóch edycjach:
- Edycja lipcowa: szkolenie stacjonarne w ramach
jednego dłuższego zjazdu w dniach 7-15 lipca 2018
- Edycja sierpniowa: szkolenie odbywać będzie się w
dwóch zjazdach:
Zjazd 1: 21 – 26 sierpnia 2018
Zjazd 2: 21 - 23 września 2018
Spotkania Szkoły Letniej prowadzone będą przez
doświadczoną kadrę trenerską w ośrodku nad
Zalewem Zegrzyńskim.
Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny. Dla uczestników
zorganizowany zostanie także darmowy dojazd z
Warszawy.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ
Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem strony
internetowej alosus.ceo.org.pl do 30 czerwca 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.
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