Uchwała nr 6/2013
Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa małopolskiego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego „DiAMEnT - Dostrzec
i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty” realizowanego w ramach Priorytetu IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

Na podstawie § 9 ust. 1. „Regulaminu Funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej dla
województwa małopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz
w związku z zapisami „Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych
i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Regionalna
Sieć Tematyczna uchwala, co następuje:
§1
Regionalna Sieć Tematyczna uwzględniając opinię eksperta oraz uwagi zgłoszone podczas
dyskusji na XI posiedzeniu RST wydaje pozytywną opinię w stosunku do produktu finalnego
projektu innowacyjnego „DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty”
i tym samym uznaje, że produkt finalny został zwalidowany.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy
ponadnarodowej w ramach PO KL z dnia 1 kwietnia 2009 r.” oraz „Koncepcją
Funkcjonowania Sieci tematycznych w okresie programowania 2007 – 2013 w ramach
POKL” do zadań Sieci Tematycznych należy m.in. walidacja produktów projektów
innowacyjnych, realizowanych w komponencie regionalnym. Sieci Tematyczne zobowiązane
są do przeprowadzania walidacji produktu finalnego na podstawie opisu produktu złożonego
przez beneficjenta realizującego projekt. Walidacja jest oceną realizowanego projektu pod
kątem innowacyjności, trafności i użyteczności wypracowanego produktu finalnego. Stanowi
ona kluczowy element działań włączających w politykę i ma na celu rozstrzygnięcie, czy
dany rezultat powinien zostać wdrożony na szeroką skalę. Regionalna Sieć Tematyczna
wydaje pozytywną lub negatywną ocenę walidacyjną o produkcie.
W oparciu o przedłożony opis produktu finalnego projektu innowacyjnego „DiAMEnT Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty” oraz uwzględniając opinię
niezależnego eksperta podjęto decyzje o wydaniu pozytywnej opinii dla niniejszego produktu
finalnego.
Projekt ukierunkowany jest na wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży z zakresu kompetencji
kluczowych. W ramach projektu powstały specjalne narzędzia umożliwiające diagnozowanie
uzdolnień uczniów oraz programy wspierania ich talentów. Projekt przewidział również
system przygotowania nauczycieli do pracy z najzdolniejszymi uczniami z wykorzystaniem
specjalnie opracowanych programów o podejściu projektowym, dotychczas właściwie nie
stosowanym w dydaktyce szkół.
Zaprezentowany produkt finalny spełnia wszystkie kryteria produktu innowacyjnego, jest
zgodny z założeniami strategii, skuteczny i korzystny dla wszystkich grup docelowych.
Aktualna jest potrzeba jego wprowadzenia, jest efektywny i całkowicie innowacyjny, nie jest
skomplikowany w powszechnym zastosowaniu, nie wymaga zmian prawnych ani złożonych
organizacyjnych do jego wprowadzenia. Z uwagi na zakres użytkowników - uczniów
zdolnych, którzy są w każdej szkole, ma duże szanse na powszechne zastosowanie. Wiele
środowisk: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i wizytatorzy od wielu lat podkreślają brak
systemowych rozwiązań, gotowych testów i programów dla uczniów oraz szkoleń dla
nauczycieli z tego zakresu. Produkt jest odpowiedzią m.in. na te potrzeby. Powinien
przyczynić się do rozwoju uczniów i nauczycieli oraz systemu polskiej oświaty.
Po zaopiniowaniu przez RST produkt finalny wraz z kopią niniejszej uchwały zostanie
przekazany do Instytucji Pośredniczącej II stopnia, która podejmuje ostateczną decyzję na
temat dalszej realizacji projektu.

