
Aby dyrektor był LIDEREM, 
                          a nie tylko administratorem.

:)

Pierwszy w Polsce program rozwoju przywództwa  

dla dyrektorów placówek oświatowych, który jest połączeniem 
solidnych podstaw teoretycznych, bardzo praktycznych narzędzi 
i wyjątkowej atmosfery pracy.
Program jest prowadzony przez wykładowców z wielu dziedzin,
w szczególności ze świata biznesu, psychologii, innowacji społecznych
i pedagogiki kształcących czołowych liderów biznesu.
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Każde ze spotkań poruszało inny 
aspekt pracy, zarówno z perspektywy 
zarządzającego, jak i uczestnika procesu. 
Niezwykle ważne dla mnie były 
narzędzia jakie przestawiono mi oraz 
możliwość pogłębionego zrozumienia 
„dziania” się procesów w zakresie 
budowania zespołu, komunikacji, 
delegowania zadań, czy w końcu 
poznania siebie.

Bardzo ciekawy, profesjonalny program 
wsparcia i nauczenia się pracy w obszarach 
związanych z zarządzaniem zespołem, 
komunikacją i psychologią, dla osób, 
które pełnią funkcje kierownicze lub 
liderów, ale które nie zawsze miały 
okazję poznania i zgłębienia tych 
obszarów w swojej dotychczasowej 
edukacji lub pracy.

Marta Derkowska
Dyrektor Przedszkola Montessori  
w Krakowie

Program APLO pozwala na zupełnie inne podejście  
do budowania właściwych relacji ze wszystkimi
           uczestnikami procesu edukacji.

Połączenie świata 
edukacji i biznesu

Przestrzeń 
do budowania relacji 
i wymiany doświadczeń 
pomiędzy uczestnikami

Najlepsi trenerzy, 
wykładowcy i coachowie  
z biznesu

6 miesięczny indywidualny 
coaching/mentoring z top 
menadżerami

Dofinansowanie 
ok 70% dla każdego  
uczestnika

Byłoby świetnie, gdyby każdy, kto 
stara się o pełnienie funkcji dyrektora, 
oprócz wiedzy na temat zarządzania 
finansami szkoły, sprawowania nadzoru 
pedagogicznego,  zdobywał również 
wiedzę na temat komunikacji, samego 
siebie, radzenia sobie ze stresem.

Uważam te zajęcia za jedne  
z najlepszych w jakich uczestniczyłam.

Małgorzata Kułaczkowska
Dyrektor CLVI Liceum 
Ogólnokształcącego Integracyjnego 
“Przy Łazienkach Królewskich”  
w Warszawie

Gorąco polecam Akademię
Przywództwa Liderów Oświaty,
gdzie dyrektor szkoły może poznać
nowoczesne metody zarządzania,
coachingu i na własnym podwórku
sprawdzić, że osiągnięcia biznesu
w wielu dziedzinach sprawdzają
się także w szkole.

Zmiana sposobu kształcenia kadr 
oświatowych może przynieść wiele 
korzyści samemu szkolnictwu 
i dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych.

Wiesław Włodarski
Dyrektor Zespołu Szkół nr 73  
w Warszawie
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