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PROGRAM SPOTKANIA
1. Informacja o projekcie Małopolskie Talenty i zakresie współpracy
MCDN z beneficjentami projektów konkursowych oraz szkołami.
2. Diagnoza uzdolnień- założenia organizacyjne.
3. Merytoryczne aspekty nominacji uczniów w ramach diagnozy
uzdolnień - procedury, narzędzia.
4. Zasady prowadzenia testów uzdolnień uczniów- procedury, narzędzia.

Informacja o projekcie Małopolskie Talenty.
Założenia organizacyjne diagnozy uzdolnień uczniów
w ramach projektu
Krystyna Dynowska-Chmielewska

Informacja o projekcie Małopolskie Talenty

Małopolskie Talenty to inicjatywa realizowana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
10 Oś. Priorytetowa Wiedza i kompetencje,
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych
Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Typ projektu B koordynacja w regionie realizacji działań związanych
ze wsparciem uczniów zdolnych - projekt pozakonkursowy
Typ projektu C Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie
aktywności edukacyjnej uczniów - projekty konkursowe

Kompleksowość wsparcia uczniów zdolnych
w Małopolsce
Małopolskie Talenty
Małopolskie Talenty
Projekty konkursowe
Centrów Wsparcia Uczniów
Zdolnych jako
ośrodków wspierający rozwój
uzdolnień poznawczych
uczniów zdolnych ze szkół w
województwie małopolskim w
obszarze kompetencji
kluczowych

Projekt koordynacyjny
Województwa Małopolskiego Departamentu Edukacji i
Kształcenia Ustawicznego UMWM
i
Małopolskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

Typy przedsięwzięć w ramach Małopolskich Talentów
1. Projekty konkursowe
Realizatorzy: podmioty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu Małopolskiego
Centrum Przedsiębiorczości – organy prowadzące szkoły, stowarzyszenia, fundacje

Zakres działań - realizowanych we współpracy ze szkołami:






diagnoza uzdolnień uczniów - nominacje
pozyskanie i skierowanie na szkolenia nauczycieli, którzy będą prowadzić
zajęcia w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ)
utworzenie i prowadzenie CWUZ (zatrudnienie nauczycieli, zapewnienie warunków
bazowych, utworzenie grup na podstawie wyników diagnozy uzdolnień, organizacja i
koordynacja realizacji zajęć w CWUZ)
współpraca z realizatorami projektu pozakonkursowego

Typy przedsięwzięć w ramach Małopolskich Talentów
2. Projekt pozakonkursowy = projekt koordynacyjny
Lider: Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Realizator: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zakres działań - realizowanych we współpracy z beneficjentami projektów
konkursowych:








przygotowanie programowe z wykorzystaniem rozwiązań projektu DiAMEnT (MCDN)
diagnoza uzdolnień uczniów – testy uzdolnień (MCDN)
przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w CWUZ i wsparcie na etapie ich
realizacji oraz działania związane z zapewnieniem jakości –akredytacja ( MCDN)
realizacja działań kierowanych do uczniów – konkursy, Letnia Szkoła Młodych Talentów,
Forum Młodych Talentów ( MCDN, UMWM)
koordynacja tworzenia i działalności CWUZ (UMWM)
współpraca z realizatorami projektów konkursowych ( MCDN, UMWM)

Terminologia
Beneficjent projektu konkursowego- podmiot, który otrzymał dofinansowanie na prowadzenie Centrum Wsparcia Uczniów
Zdolnych (organ prowadzący/ stowarzyszenie/ fundacja);
Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych- ośrodek organizowany przez Beneficjenta projektu konkursowego, w który prowadzone są
zajęcia dla uczniów zdolnych, zakwalifikowanych po diagnozie uzdolnień (zakres zajęć- kompetencje kluczowe: język angielski/
matematyka/ przedsiębiorczość/ TIK);

Etap edukacyjny - przedział wiekowy uczniów, objętych wsparciem, w podziale na klasy:
 Etap I – klasy IV-VI szkoły podstawowej
 Etap II- klasy VII-VIII szkoły podstawowej
 Etap III – szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne
Formy wsparcia - działania kierowane do uczniów i nauczycieli, służące rozwijaniu kompetencji kluczowych w zakresach: język
angielski/ matematyka/ przedsiębiorczość/ TIK), tzn: szkolenia nauczycieli, diagnoza uzdolnień uczniów, zajęcia w CWUZ, Forum
Młodych Talentów, Letnia Szkoła Młodych Talentów, konkurs na naj;epszy projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ
Edycja diagnozy- badanie przeprowadzane w danym roku: przewiduje się trzy edycje 2019,2020,2021 na potrzeby zajęć w CWUZ
organizowanych w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, /2021/2022

Założenia organizacyjne diagnozy uzdolnień uczniów

Diagnoza uzdolnień
Diagnoza uzdolnień obejmuje dwa etapy:
1.

2.

Nominacje uczniów, które są prowadzone w ramach projektów konkursowych i są jednocześnie
rekrutacją do projektów konkursowych i projektu pozakonkursowego.
Testy uzdolnień, które są
prowadzone
i stanowią formę wsparcia w ramach tego projektu.

w

ramach

projektu

pozakonkursowego

Organizacja diagnozy - edycja 2019
Nominacje
L.p.

Działania

Terminy

1.

Przeprowadzenie spotkań z dyrektorami szkół i nauczycielami koordynatorami diagnozy.

5.03.2019 Nowy Sącz
7.03.2019 Kraków

2.

Przeprowadzenie w szkołach nominacji i przekazanie:
 ze szkół do beneficjentów projektów konkursowych - arkuszy
nominacji oraz wypełnionych deklaracji uczestnictwa uczniów
i zestawień nominowanych uczniów według obowiązujących
wzorów;
 od beneficjentów do Biura Merytorycznego projektu w Nowym
Sączu: deklaracji uczestnictwa uczniów (wersja papierowa)
i zestawień nominowanych uczniów (wersja papierowa
i elektroniczna), według obowiązujących wzorów.

7.03- 29.03.2019

Uwaga :

Organizacja diagnozy- edycja 2019

Deklaracje uczestnictwa przekazywane do Beneficjenta, a następnie do Biura Merytorycznego projektu, muszą być
podzielone na etapy i spakowane w teczki: na każdym etapie każda szkoła w osobnej teczce/osobnych teczkach,
(teczka opisana: nazwa beneficjenta, numer etapu, nazwa szkoły), a w teczkach deklaracje ułożone w podziale na
kompetencje (kolejno: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TIK) w kolejności zgodnej z wykazami
nominowanych uczniów.

Organizacja diagnozy- edycja 2019
Nominacje
L.p.
3.

Działania
Opracowanie zestawienia ilościowego (zbiorcza baza nominacji) na potrzeby
druku, oceny testów oraz ich dystrybucji.

Terminy
1.04 -12.04.2019

4.

Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy na ocenę testów.

15.04 -30.05.2019

5.

Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy na druk testów.

15.04 - 6.05.2019

6.

Realizacja druku testów.

6.05 -17.05.2019

7.

Pakowanie testów i przygotowanie do dystrybucji.

20.05 -5.06.2019

Organizacja diagnozy- edycja 2019
Testy diagnostyczne
L.p.

Działania

Terminy

8.

Przekazanie testów z MCDN do beneficjentów projektów
konkursowych.

9.

Odbiór testów od beneficjentów projektów konkursowych przez
dyrektorów szkół.

12.06.2019

10.

Przeprowadzenie testów uzdolnień w szkołach.

13.06.2019

11.

Zwrot wypełnionych testów ze szkół do beneficjentów projektów
konkursowych.

14.06.2019

12.

Przekazanie testów przez beneficjentów projektów konkursowych
do siedziby MCDN w Krakowie lub w Nowym Sączu.

6.06 - 11.06.2019

17.06-19.06.2019

Organizacja diagnozy- edycja 2019
Uwaga:
Testy przekazywane do Biura Merytorycznego projektu muszą być spakowane zgodnie z Instrukcją organizacji
i przeprowadzenia testów uzdolnień tj. w koperty przedmiotowe, w których zostały dostarczone do szkół.

Organizacja diagnozy- edycja 2019
Ocena testów
L.p.

Działania

Terminy

13.

Przygotowanie testów dla oceniających.

14.

Spotkanie z oceniającymi, przekazanie testów.

15.

Ocena testów.

25.06 - 24.07.2019

16.

Opracowanie list wynikowych, przygotowanie informacji do wysyłki list
wynikowych beneficjentom.
Przekazanie do beneficjentów projektów konkursowych list
wynikowych w formie elektronicznej.

24.07 - 20.08.2019

17.

20.06 - 24.06.2019
25.06.2019

23.08.2019

Dokumentacja związana z diagnozą wypełniana w szkołach
Rodzaj dokumentu

Kto wypełnia/komu przekazuje

Arkusz nominacji

Wypełnia: nauczyciel przedmiotu ( JA, M,TIK, P ) lub wychowawca ( P w SP) w
porozumieniu z innymi nauczycielami, uczniem i jego rodzicami .
Przekazywane: beneficjentom projektów konkursowych

Oświadczenie nauczyciela
nominującego ws zgody na
przetwarzanie danych
osobowych

Wypełnia: nauczyciel dokonujący nominacji
Przekazywane: beneficjentom projektów konkursowych.

Oświadczenie ucznia ws
zgody na przetwarzanie
danych osobowych (może
być zawarte w formularzu
rekrutacyjnym)

Wypełnia: uczeń
Przekazywane: beneficjentom projektów konkursowych.

Zgłoszenie uczniów
do diagnozy

Wypełnia: beneficjent projektu konkursowego na podstawie zgłoszeń ze szkół
Przekazywane: do MCDN

Dokumentacja związana z diagnozą wypełniana w szkołach
Rodzaj dokumentu

Kto wypełnia

Deklaracja uczestnictwa
w projekcie
koordynacyjnym

Wypełnia: uczeń , a w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzic/prawny
opiekun ucznia UWAGA! Wszystkie części Deklaracji muszą zostać kompletnie
wypełnione i podpisane przez:
w przypadku uczniów niepełnoletnich przez ucznia i rodzica/opiekuna
prawnego;
w przypadku uczniów pełnoletnich przez ucznia
Brak podpisów lub niekompletne dane w deklaracji skutkują niemożnością
przystąpienia do testu uzdolnień
Przekazywane: beneficjentom projektów konkursowych, a od nich do MCDN

Testy uzdolnień

Wypełnia: uczeń, który był nominowany prze szkołę i złożył poprawna formalnie
deklarację udziału w projekcie koordynacyjnym .
UWAGA: testy uczniów, którzy nie spełnili tego warunku, nie będą oceniane.
Przekazywane : beneficjentom projektów konkursowych, a od nich do MCDN

Nominacje- założenia ogólne
1.

2.
3.

4.
5.

Nominacje będą przeprowadzane z zakresu czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych: języka

angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych, adekwatnie
do zakresu zajęć, przewidzianych do realizacji w CWUZ przez beneficjentów projektów konkursowych.
W ramach danej edycji diagnozy uczeń może być nominowany tylko z jednej kluczowej kompetencji
przedmiotowej, wskazanej w arkuszu nominacji.
Uczeń może być nominowany w ramach kolejnej edycji diagnozy na tym samym etapie edukacyjnym,
jednak wyłącznie z innej kluczowej kompetencji przedmiotowej niż ta, w zakresie której był już
diagnozowany.
Uczeń może być nominowany z kompetencji, w zakresie której był już diagnozowany, dopiero na
kolejnym etapie edukacyjnym, Z ZASTRZEŻENIEM PONIŻEJ:
Uczeń może być nominowany na tym samym etapie edukacyjnym z kompetencji, w zakresie której
był już diagnozowany, jeśli jest uczniem klasy szóstej lub ósmej i został zrekrutowany przez
beneficjenta projektu konkursowego jako kandydat do udziału w zajęciach CWUZ, planowanych do
realizacji na kolejnym etapie edukacyjnym , tj odpowiednio: II lub III.

Nominacje- założenia ogólne
2. Nominacjami są objęci uczniowie szkół uczestniczących w projektach konkursowych :
Nominacje do I etapu
 UCZNIOWIE KLAS 4-5 na potrzeby kwalifikacji do zajęć na 1 etapie, które będą
realizowane w kolejnym roku szkolnym
Nominacje do II etapu
 UCZNIOWIE KLAS 6-7 na potrzeby kwalifikacji do zajęć na 2 etapie, które będą
realizowane w kolejnym roku szkolnym
Nominacje od III etapu
 UCZNIOWIE KLAS 1-2 szkół ponadgimnazjalnych i uczniowie klas 1-3 szkół
ponadpodstawowych na potrzeby kwalifikacji do zajęć na 3 etapie, które będą
realizowane w kolejnym roku szkolnym

Testy – uczestnicy
1. Testy piszą wszyscy uczniowie nominowani przez szkoły, którzy wypełnili poprawne pod
względem formalnym Deklaracje uczestnictwa w projekcie.

Testy – zasady kwalifikacji do CWUZ
1.

Kwalifikacji do zajęć w CWUZ dokonują beneficjenci projektów konkursowych na podstawie list
wynikowych.

2. W każdym projekcie do zajęć w CWUZ, prowadzonych przez beneficjenta projektu konkursowego,
zostaną zakwalifikowani uczniowie z najwyższą punktacją na listach wynikowych, adekwatnie
do planowanej liczebności grup, wskazanej przez beneficjenta projektu konkursowego we Wniosku o
dofinansowanie.

Kontakt do Biura Merytorycznego projektu
po stronie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
tel. 18 443 80 01
Otylia Pulit-Parszewska
ekspert ds. diagnozy
o.pulit@mcdn.edu.pl
Joanna Głuc
ekspert ds. diagnozy
j.gluc@mcdn.edu.pl
Krystyna Dynowska-Chmielewska
kierownik projektu po stronie MCDN
k.dynowska@mcdn.edu.pl

