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Zgodnie z Wytycznymi w sprawie wdrażania projektów 
innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej  z dnia 1 kwietnia 
2009r. projekty innowacyjne mają na celu wypracowanie, 
upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych 
rozwiązań 

 

DiAMEnT  jako projekt innowacyjny testujący 



                                                       Cel wprowadzenia innowacji 

Celem ogólnym projektu DiAMEnT jest stworzenie systemowych rozwiązań 
programowych i organizacyjnych dla województwa małopolskiego, służących 
wspieraniu uczniów zdolnych w zakresie kompetencji  kluczowych:  

-  w obszarze rozwijania twórczego myślenia w kl. 1-3 szkoły podstawowej  
     (1 etap kształcenia) 

 - w obszarach: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologia  
    informacyjno-komunikacyjna na 3 etapach kształcenia: klasach 4-6 szkoły  
    podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne kończące się maturą  
 

W  konsekwencji: podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zwiększenie 
szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej i poprawy zdolności uczniów 
do przyszłego zatrudnienia 

 

 



                                                       Opis innowacji - elementy 

 
Jako projekt innowacyjny DiAMEnT nie powiela i nie rozbudowuje  
istniejących już rozwiązań (indywidualne programy pracy z uczniami, 
konkursy, stypendia, itd.), ale wprowadza nowe, dotychczas niestosowane, 
służące skutecznemu, systemowemu wsparciu uczniów zdolnych 
 

Są to:  
•  system diagnozowania uzdolnień uczniów 
•  nowatorskie rozwiązania programowe. 
•  kompleksowo przygotowana kadra 
•  innowacyjne rozwiązania organizacyjne ( forma, zakres) 

 
 
 

 

 

 

 



  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                                                       Opis innowacji - grupa docelowa 

Odbiorcami innowacji są: 
1.  Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, dla których został opracowany  
     program uzupełniający w zakresie rozwijania twórczego myślenia 
2.  Uczniowie z uzdolnieniami kierunkowymi w obszarach: matematyka,  
     przedsiębiorczość, technologia informacyjno-komunikacyjna, j. angielski  
     z 3 etapów kształcenia:  
     - klas 4-6 szkoły podstawowej i klas 1-3 gimnazjów, do których kierowane są   
       programy zajęć pozaszkolnych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania  
       Uczniów Zdolnych i w ramach warsztatów letnich 
    - kl. 1-3(4) szkół ponadgimnazjalnych  kończących się maturą: 3-letnich liceów  
      ogólnokształcących, 4-letnich techników, do których kierowane są programy  
      zajęć pozaszkolnych w POWUZ i w ramach warsztatów letnich, programy  
       e-learningowych kół naukowych i programy Letniej Szkoły Młodych Talentów 

 
 
 

 

 



                                                       Opis innowacji - grupa docelowa 

 
Użytkownikami innowacji są: 
 

1. Nauczyciele kl. 1-3 szkół podstawowych, wdrażający program uzupełniający    
     z zakresu rozwijania twórczego myślenia 

2. Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,  
     prowadzący  zajęcia  pozaszkolne dla uczniów zdolnych w Powiatowych  
     Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych 

3. Nauczyciele różnych specjalności wskazanych typów szkół, którzy mogą  
     wykorzystywać wybrane elementy programu w pracy z uczniami zdolnymi  
      w szkołach 

 
 
 

 

 

 



                                                       Opis innowacji - grupa docelowa 

Użytkownikami innowacji są: 
 

5. Pracownicy oświatowi jednostek samorządu terytorialnego i wizytatorzy  
     Kuratorium Oświaty, wspierający organizacyjnie wdrażanie systemu  
     pracy z uczniami zdolnymi 

6. Uczelnie wyższe przygotowujące nauczycieli, które mogą wykorzystywać  
     wybrane produkty projektu w celu skutecznego przygotowywania  
     absolwentów do pracy z uczniami zdolnymi oraz do wzbogacania swojej  
     oferty kierowanej do środowiska oświatowego 

 
 

 

 

 



                                                Etapy realizacji projektu  

Projekty innowacyjne testujące  muszą być nastawione na badanie i rozwój 
konkretnego produktu 
 
Stąd też każdy z tych projektów musi być realizowany w dwóch etapach: 
 

I ETAP PRZYGOTOWANIA  
 w projekcie DiAMEnT od 1 marca 2009 do 31.12.2009 
 

II ETAP WDROŻENIA 
 w projekcie DiAMEnT od 1 stycznia 2010 do 31.12.2013 
 

 

 

 



 

 

 

Jak przebiegały działania na etapie przygotowania? 
 

 

EI I etap projektu 
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                  I etap projektu  
                     - najważniejsze wydarzenia 

 

 

 

 

1.  Organizacja pracy zespołu projektowego 

2.  Powołanie Rady Programowej projektu 

3.  Konferencje otwierające projekt 

4.  Wizyta studyjna w USA 

5.  Przygotowanie autorów programów pracy z uczniami zdolnymi  

6.  Opracowanie wstępnych wersji produktów 

7.  Przeprowadzenie naboru na szkolenia przygotowujące kadry  
  do  testowania produktów 

8.  Działania informacyjno-promocyjne 





Regionalny program wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży 
 

•  Koncepcja wspierania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim 

•  Założenia metodologiczne i organizacyjne systemu diagnozy uzdolnień   
    uczniów, w tym - arkusze nominacji nauczycielskich 

•  Testy do diagnozy uzdolnień uczniów z zakresu 4 kompetencji kluczowych do  
    3 etapów kształcenia  (21 testów) 

•  Programy zajęć pozaszkolnych opartych na metodzie projektu i strategii PBL  
    z zakresu 4 kompetencji kluczowych (12 programów) 

•  Materiały metodyczne do realizacji programów (12 kompletów) 

•  Program uzupełniający z zakresu rozwijania twórczego myślenia dla kl. 1-3 SP 

Opis innowacji - produkty projektu  



 

•  Programy e-learningowych kół naukowych dla uczniów szkół  
    ponadgimnazjalnych z zakresu 4 kompetencji kluczowych (4 programy) 

•  Programy Letniej Szkoły Młodych Talentów dla uczniów szkół  
    ponadgimnazjalnych (2 programy o charakterze międzyprzedmiotowym) 

•  Programy szkoleń dla kadr oświatowych wraz z zestawem scenariuszy  

    i materiałów do zajęć (5 programów) 

•  Narzędzia do ewaluacji pracy z uczniami zdolnymi - ankiety ewaluacyjne  

 

    Opis innowacji - produkty projektu 





Etap przygotowania został zakończony opracowaniem Strategii 

wdrażania projektu, która uzyskała akceptację Regionalnej Sieci 

Tematycznej i została przyjęta przez Wojewódzki Urząd Pracy 
 

                  I etap projektu  
                     - najważniejsze wydarzenia 



 

 

 

Jak przebiegały działania testujące w projekcie? 
 

 

EI II etap projektu 



Szkolenia   

Okres realizacji: listopad 2009 –  grudzień 2011 
 

1444 dyrektorów szkół, wizytatorów i przedstawicieli JST przygotowano do 

wspierania realizacji działań na rzecz uczniów zdolnych 
 

1105 n-li kl. 1-3 SP przygotowano do wdrożenia w swoich szkołach programu 
z zakresu rozwijania twórczego myślenia Twórczo odkrywam świat 
 

1478 nauczycieli różnych przedmiotów przygotowano do pełnienia funkcji  
lidera pracy z uczniem zdolnym w szkole 
 

819 nauczycieli matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i TIK 
przygotowano do prowadzenia zajęć w POWUZ 
 

Podczas szkoleń zrealizowano 3461 godzin dydaktycznych, przeszkolono 4846 osób 
w 199 grupach 

Testowanie programów szkoleń kadr 
oświatowych - przygotowanie 

użytkowników innowacji 



Rozpoznanie kierunkowych uzdolnień poznawczych uczniów na trzech 
etapach kształcenia w zakresie czterech obszarów przedmiotowych 
(matematyka, język angielski, technologie informacyjno-komunikacyjne, 
przedsiębiorczość) 
 

Zakwalifikowanie uczniów uzdolnionych kierunkowo na zajęcia 
pozaszkolne w  Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych 
 

Przetestowanie narzędzi diagnostycznych oraz procedur prowadzenia 
diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów 

 

 

Testowanie systemu diagnozy uzdolnień 
uczniów - cele diagnozy 



Diagnoza dzieci i młodzieży pod kątem uzdolnień w zakresie kompetencji 
kluczowych objętych projektem  
luty - czerwiec 2010, kwiecień - czerwiec 2011 
 

Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji 
Etap 2 Test diagnostyczny składający się z dwóch części:  
- przedmiotowej (badanie osiągnięć przedmiotowych) 
- psychologicznej (badanie predyspozycji uczniów  
   w zakresie wybranych obszarów) 
 

 Łącznie diagnozą objęto 27 499 uczniów 

 Na podstawie testów do zajęć pozaszkolnych  
 zostało zakwalifikowanych  13 591 uczniów 

Testowanie systemu diagnozy  
uzdolnień uczniów - etapy 



Utworzenie sieci Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych  
we wszystkich powiatach województwa małopolskiego   
styczeń - październik 2010, styczeń 2011 
 

Na podstawie wyników diagnozy  utworzono 882  grupy uczniów 
zakwalifikowanych do zajęć w POWUZ. Utworzono sieć POWUZ 
składającą się ze 178 ośrodków, obejmujących swoim zasięgiem 
wszystkie powiaty województwa małopolskiego 

Testowanie programów zajęć pozaszkolnych 
- POWUZ   



Sieć POWUZ w Małopolsce 



     POWUZ były tworzone we współpracy z tymi organami prowadzącymi 
szkoły, które zadeklarowały chęć uruchomienia na swoim terenie 
ośrodków dla zdolnych dzieci  z terenu powiatu/gminy 

 

     Ośrodki działały z wykorzystaniem bazy wybranych szkół w danym rejonie 
i oferowały zajęcia dla zakwalifikowanych dzieci ze wszystkich szkół  
w powiecie/gminie 

 

     Warunkiem uruchomienia zajęć było przygotowanie odpowiedniej ilości   
 nauczycieli  z danego powiatu/gminy do prowadzenia zajęć 

Testowanie programów zajęć pozaszkolnych 
- POWUZ   



Testowanie programów zajęć pozaszkolnych  
- POWUZ   

     Realizacja zajęć w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych   
     we wszystkich powiatach województwa małopolskiego   
     październik 2010 - czerwiec 2012 
  

     Uczestnikami zajęć byli uczniowie z trzech etapów edukacji zakwalifikowani do zajęć  
w wyniku diagnozy. Zajęcia organizowane były poza systemem lekcyjnym. Uczniowie 
pracowali metodą projektu z elementami strategii PBL, pod opieką przeszkolonych  
w projekcie nauczycieli, w grupach zróżnicowanych wiekowo (wg etapów kształcenia). 

     Nauczycielom i uczniom udostępniono autorską platformę edukacyjną umożliwiającą 
bieżącą współpracę grup projektowych między kolejnymi spotkania 

 

      W latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012  realizowano zajęcia w 161 POWUZ w 592 
grupach (zakończyło testowanie  157 POWUZ, 492 grupy). W zajęciach  w całym okresie 
wdrożenia uczestniczyło 8 533 uczniów (do końca projektu na zajęcia uczęszczało   
4 436 uczniów). Łącznie w okresie wdrożenia zrealizowano 49 403 godziny dydaktyczne 





 
 
      
      
      

Testowanie programów zajęć pozaszkolnych 
- warsztaty letnie 

     Realizacja zajęć podczas warsztatów letnich 
     lipiec 2011  
 

     Dla uczniów, którzy nie korzystali z zajęć w POWUZ zorganizowano 
warsztaty letnie. Podczas warsztatów testowano elementy programów 
zajęć pozaszkolnych 

     Uczniowie pracowali w grupach zróżnicowanych wiekowo wg etapów 
kształcenia, metodą projektu z elementami strategii PBL. Zajęcia 
prowadzili nauczyciele przeszkoleni w ramach projektu na etapie 
przygotowania użytkowników innowacji 

 

     Do udziału zgłosiło się ok. 2000 uczniów, których zakwalifikowano do 
107 grup. W warsztatach organizowanych w 6 miejscowościach 
turystycznych Małopolski uczestniczyło ostatecznie 1608 uczniów. 
Łącznie zrealizowano 4280 godzin dydaktycznych     





 
 
      
      
      

Testowanie programów zajęć pozaszkolnych  
- e-learningowe koła naukowe   

E-learningowe koła naukowe  
wrzesień 2010 - czerwiec 2012 
 

Uczestnikami zajęć byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,  osiągający 
sukcesy w różnych dziedzinach współzawodnictwa naukowego bądź 
rekomendowani przez szkoły z racji szczególnych uzdolnień. Zajęcia 
przygotowywali i prowadzili nauczyciele akademiccy WSB-NLU w Nowym 
Sączu za pośrednictwem platformy edukacyjnej 
 

Zajęcia realizowane były w 5 grupach przedmiotowych  (2 grupy  
z matematyki, po 1 grupie z języka angielskiego, przedsiębiorczości, 
technologii  informacyjno-komunikacyjnych)  
Łącznie w okresie wdrożenia w zajęciach uczestniczyło 193 uczniów, 
zrealizowano 1312 godzin dydaktycznych 





Testowanie programów zajęć pozaszkolnych  
- Letnia Szkoła Młodych Talentów   

Letnia Szkoła Młodych Talentów 
lipiec 2011, 2012 
 

Uczestnikami LSMT byli szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  
i absolwenci gimnazjów - laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych, 
legitymujący się jednocześnie dobrą znajomością języka angielskiego 
Podczas LSMT odbyły się zajęcia z zakresu rozwijania twórczego myślenia  
(20 godz./grupa) pod opieką psychologa i pedagoga oraz zajęcia przedmiotowe 
prowadzone przez specjalistów z USA w języku angielskim (20 godz./ grupa) 
Na zajęciach przedmiotowych uczniowie pracowali metodą projektu z elementami 
strategii PBL 
W LSMT uczestniczyło 200 osób realizujących zajęcia w 4 grupach 
przedmiotowych (w 2 edycjach LSMT - 8 grup). Zrealizowano 320 godzin 
dydaktycznych, w tym 160 godzin przeprowadzonych przez ekspertów partnera 
ponadnarodowego 





 
 
      
      
      

Testowanie programów zajęć   
- program z zakresu rozwijania twórczego myślenia   

Program z zakresu rozwijania twórczego myślenia w klasach 1-3  
szkoły podstawowej 
wrzesień 2010 - czerwiec 2012 
 

Jest programem uzupełniającym dla etapu edukacji wczesnoszkolnej. 
Materiał edukacyjny zawarty w programie powinien być realizowany 
podczas zajęć lekcyjnych, z udziałem całego zespołu klasowego. O doborze 
materiału edukacyjnego, metod i form pracy decyduje nauczyciel 
 

W latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 program był realizowany w 494 
szkołach przez 1078 nauczycieli (676 nauczycieli przeszkolonych  
w projekcie, 402 nauczycieli  zachęconych i przeszkolonych w szkołach 
macierzystych) objęto  nim  ok. 19 000 uczniów 





  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Przebieg testowego wdrożenia produktów monitorowany był przez: 
 

-   kierownika projektu, kierownika ds. merytorycznych, koordynatora  
    ds. wdrożenia 
-   koordynatora projektu w WSB- NLU 
-   19 opiekunów POWUZ 
-   ekspertów ze strony partnera ponadnarodowego (4 wizyty superwizyjne) 
-   Komitet Sterujący (organ decyzyjny) 
-   Radę Programową (organ opiniodawczy i doradczy) 
 

Monitorowanie przebiegu testowania   



W projekcie zakłada się przekazywanie wiedzy na temat produktów projektu 
osobom indywidualnym i instytucjom potencjalnie zainteresowanym ich 
wykorzystaniem, przy pomocy takich środków przekazu jak:  
 

-   strona internetowa projektu (biuletyn informacyjny, aktualności) 
-   publikacje  prasowe, wywiady 
-   konferencje upowszechniające 
-   udział w spotkaniach różnych gremiów 
-   raporty, opracowania 
-   prezentacje dla liderów opinii społecznej: posłów i senatorów,  
    przedstawicieli MEN, Sejmiku i Zarząd Województwa Małopolskiego 
    Wojewody Małopolski, Małopolskiego Kuratora Oświaty 
 

Strategia upowszechniania 



       Działania kierowane do użytkowników produktów 
 

       szkoły - włączenie programu z zakresu rozwijania twórczego myślenia w klasach 1-3 SP  
do szkolnych zestawów programów nauczania 

       poradnie – wykorzystywanie narzędzi do diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów oraz 
materiałów metodycznych do pracy z uczniami zdolnymi 

       biblioteki – włączenie programów i materiałów metodycznych do księgozbiorów 

       uczelnie wyższe – wykorzystanie programu Letniej Szkoły Młodych Talentów jako 
elementu praktyk studenckich oraz programu kół e-learningowych jako stałej oferty dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

       placówki doskonalenia nauczycieli – włączenie programów szkoleń nauczycieli do ofert 
edukacyjnych 

       jednostki samorządu terytorialnego – tworzenie ośrodków pozaszkolnych dla uczniów 
zdolnych z wykorzystaniem rozwiązań metodycznych i organizacyjnych projektu 

 

 

Strategia włączania do głównego nurtu polityki 



• Zakończenie diagnozy uzdolnień uczniów - czerwiec 2011 

• Zakończenie przygotowania kadr do wdrożenia Regionalnego programu wspierania 
uzdolnień dzieci i młodzieży  - grudzień 2011 

• Uruchomienie sieci POWUZ - październik 2010 

• Zakończenie testowania programu z zakresu rozwijania twórczego myślenia, 
programów zajęć pozaszkolnych w POWUZ, programów e-learningowych kół 
naukowych i letnich szkół młodych talentów - sierpień 2012 

• Opracowanie całościowego Raportu z realizacji i ewaluacji systemu pracy  
z uczniem zdolnym - wrzesień 2012 - grudzień 2012 

• Zakończenie prac nad ostateczną wersją produktów -  wrzesień 2013 

• Zakończenie konferencji upowszechniających rezultaty projektu - listopad 2013 

 

 

Kamienie milowe 



www.diament.edu.pl 

Biuro Merytoryczne Projektu: mcdnsacz@diament.edu.pl 

Biuro Administracyjne Projektu: mcdnkrakow@diament.edu.pl 
 
Biuro Projektu WSB-NLU: wsb@diament.edu.pl 


