
  

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
ogłasza konkurs na kandydatów na Liderów zmian w ob szarze kształcenia uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach pro jektu systemowego 
realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  w ramach Priorytetu III PO KL, 

Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.3 
pn. „Podniesienie efektywno ści kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami ed ukacyjnymi” 
 
 
 
W wyniku konkursu w każdym powiecie zostanie wybrany co najmniej jeden kandydat na Lidera 
zmian, który zobowiązany będzie do odbycia szkolenia w terminie wyznaczonym przez MEN oraz 
zaliczenia testu kompetencji obejmującego zakres szkolenia, po jego zakończeniu.  
 
Kandydaci na Liderów zmian, w ramach szkolenia, przygotowani zostaną w zakresie modelu pracy              
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozpoznawania ryzyka wystąpienia                      
u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się i udzielania odpowiedniego wsparcia, a także 
realizacji zadań  z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
 
Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik testu, otrzymają certyfikat MEN potwierdzający zdobyte 
kompetencje Lidera zmian. 
 
Minister Edukacji Narodowej powierzy Liderom zmian wykonanie zadań realizowanych w projekcie   
pn. „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. 
 
Zadaniem Liderów zmian będzie zorganizowanie 2 spotkań konsultacyjno-informacyjnych i konsultacji 
indywidualnych dla kadry pedagogicznej szkół i placówek (każdy z Liderów zmian), dla łącznej liczby 
100 osób, podczas których przekażą informacje dotyczące modelu pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz rozpoznawania ryzyka wystąpienia u uczniów specyficznych trudności 
w uczeniu się i udzielania odpowiedniego wsparcia w tym zakresie, a także realizacji zadań z zakresu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
 
Liderzy zmian przeprowadzą nieodpłatnie ww. spotkania w ramach tygodniowego wymiaru czasu 
pracy, w okresie od 24 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 
 
 
 
Osoby przystępujące do konkursu na Liderów zmian powinny posiadać: 

− wyższe wykształcenie magisterskie, 
− stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 
− umiejętności organizacyjne, 
− umiejętność przygotowania i przeprowadzenia prezentacji, 
− umiejętność pracy w grupie. 
− zgodę pracodawcy na udział w szkoleniu i realizację, w ramach tygodniowego wymiaru czasu 

pracy, zadań powierzonych przez MEN.  
 

Osoby te powinno charakteryzować również: 
− zaangażowanie i gotowość do twórczego uczestniczenia w procesie zmian, 
− dyspozycyjność umożliwiająca podjęcie dodatkowej pracy w projekcie. 

 
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie: 

− na stanowisku kierowniczym w systemie oświaty, 
− w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych, 
− w realizacji projektów. 

 
Zgłoszenie powinno zawierać: 

− CV wypełnione na formularzu dla liderów zmian zamieszczonym na stronie internetowej MEN,  
− list motywacyjny, 
− kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 
− kopię dyplomów ukończenia studiów, kursów kwalifikacyjnych, kursów i szkoleń, 



  

 

− referencje od instytucji lub osoby polecającej, 
− zgodę pracodawcy na udział w szkoleniu i realizację, w ramach tygodniowego wymiaru czasu 

pracy, zadań powierzonych przez MEN,  
− oświadczenie kandydata o niekaralności. 

 
Oferty należy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia: 
 

− 21 czerwca 2010 r. do godz. 16.00, w przypadku szkolenia w dniach 24-27 czerwca 2010 r., 
− 25 czerwca 2010 r. do godz. 16.00, w przypadku szkolenia w dniach 1-4 lipca 2010 r. 

 
(decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departament Zwiększania Szans 
Edukacyjnych, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa) z dopiskiem „Podniesienie jakości kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, 
 
 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 022 34 74 361 – Anna Całus, oraz         
022 34 74 816 – Lidia Jóźwiak-Kukawska, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.15 – 16.15. 
Wybrane osoby zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej i zaproszone na 
szkolenie, które odbędzie się w jednym z dwóch terminów: 
24-27 czerwca 2010r., 
01-04 lipca 2010 r. 
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej pokrywa koszty szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie, koszty 
dojazdu). 

Oferty kandydatów przystępujących do konkursu, którzy nie zostaną zakwalifikowani do udziału 
w szkoleniu, nie będą odsyłane i zostaną komisyjnie zniszczone. 

 


