e-ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ 2014/2015
GRANTOVÝ PROGRAM
CHARAKTERISTIKA
Nadácia Orange už 12 rokov dáva priestor inovatívnym pedagógom a podporuje ich v ich snahe
prinášať do vyučovacieho procesu nové témy, meniť zaužívané spôsoby myslenia detí a pomáha pri
zavádzaní zaujímavých a interaktívnych vyučovacích procesov.
Grantový program e-Školy pre budúcnosť sa snaží poskytnúť učiteľom viac možností upozorňovať na
závažné témy súčasnej doby, medzi ktoré patrí aj oblasť využívania nových komunikačných
technológií a ochrany pred ich rizikami. Cieľom programu je vzdelávanie o nástrahách komunikačných
technológií na základných a stredných školách. Súvisí to so súčasnými trendmi a dopĺňa aktivity, ktorým
sa v tejto oblasti dlhodobo venuje spoločnosť Orange Slovensko, a. s.
V oblasti ochrany detí Orange dlhodobo spolupracuje s odbornými lektormi a psychológmi, ktorí od
roku 2008 priamo v školách vyškolili o nástrahách komunikačných technológií vyše 30 000 žiakov,
učiteľov a rodičov.
Viac informácií o tejto problematike možno nájsť aj na špecializovanej webovej stránke www.e-deti.sk,
kde nájdu rady a odpovede všetci, dospelí aj deti, ktorí chcú zistiť viac o rizikách používania moderných
technológií, aj o riešení problémov.
Nadácia Orange chce pokračovať v snahe podporovať spoluprácu škôl s inými subjektmi. Umožňuje
preto, aby sa do programu zapojili aj mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania
a spolupracujúce s niektorou zo základných či stredných škôl a prispieva tak k realizácii ich aktivít na
slovenských školách.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Primárnou cieľovou skupinou sú pedagógovia a žiaci základných a stredných škôl.
Sekundárnu cieľovú skupinu tvoria budúci učitelia (študenti pedagogických fakúlt), rodičia žiakov,
pedagogická verejnosť a širšia komunita.

V PROGRAME MÔŽU BYŤ PODPORENÉ
Projekty pedagógov:






zamerané na rôzne inovatívne metódy a formy výučby – originálne inovatívne nápady
aplikované na vyučovaní
s aktívnou účasťou žiakov – žiaci by nemali byť len pasívnymi prijímateľmi informácií, aktivity
projektov by mali žiakov viesť k samostatnému vyhľadávaniu informácií, ich triedeniu,
používaniu, kritickému mysleniu, kreativite
dlhodobejšieho charakteru (v trvaní od 3 týždňov po 6 mesiacov) s potenciálom ich
aplikovateľnosti aj pre iné školy podobného zamerania
realizované počas vyučovania, nie v popoludňajších hodinách (t.j. v rámci voľnočasových
aktivít, školských klubov, záujmových krúžkov atď.)

1|G r a n t o v ý p r o g r a m Š k o l y p r e b u d ú c n o s ť 2 0 1 4 / 2 0 1 5



podporujúce spoluprácu s rodičmi či inými osobami v miestnej komunite

Projekty mimovládnych a miestnych organizácií zamerané na:










formálne vzdelávanie – kurzy, workshopy, semináre pre učiteľov základných a stredných škôl
ako aj pre budúcich učiteľov (študentov pedagogických fakúlt)
neformálne vzdelávanie pre pedagógov – organizovanie vzdelávacích konferencií s cieľom
výmeny a šírenia informácií medzi učiteľmi, vytváranie priestoru pre vyjadrenie ich názorov,
spoločná tvorba programov, zdieľanie skúseností, know-how z vlastných projektov
prácu so žiakmi
spoluprácu školy s rodičmi žiakov a s miestnou komunitou
tvorbu a vydávanie nových učebníc a didaktických pomôcok a ich využitie v praxi (pri tvorbe
nových pomôcok a učebníc musí byť súčasťou projektu ich konkrétne využitie na vyučovaní)
vzdelávacie a osvetové kampane
projekty podporujúce vzájomnú spoluprácu škôl alebo implementované či aplikovateľné na
rôznych školách
iné aktivity v oblasti vzdelávania

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU




pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných
 základných škôl
 špeciálnych základných škôl
 všetkých typov stredných škôl (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné
učilištia, združené stredné školy, špeciálne stredné školy...)
mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou
alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie,
neziskové organizácie, neinvestičné fondy

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV






zameranie projektu na problematiku bezpečného používania nových komunikačných
technológií deťmi – zameriava sa na vzdelávanie pedagógov, žiakov i rodičov v oblasti
bezpečného používania internetu, mobilných telefónov, tabletov a iných zariadení a ochrany
pred ich rizikami, využívanie nových interaktívnych učebných materiálov a postupov, spoluprácu
s odbornými lektormi a psychológmi a pod. Nadácia Orange odporúča ako zdroj inšpirácií
a potrebných informácií o existujúcich rizikách webstránku www.e-deti.sk.
prinášanie nových tém a tém, ktoré nie sú bežnou súčasťou vyučovacieho procesu - ochrana
pred závislosťou od internetu, ochrana pred nevhodným obsahom na internete pri používaní
nových komunikačných technológií, fenomén cudzej osoby (virtuálni priatelia), ochrana pred
kyberšikanou. Projekty mimovládnych organizácií môžu byť zamerané na tvorbu nových
učebníc, didaktických pomôcok a prinášanie nových tém v oblasti využívania nových
komunikačných technológií a ochrany pred ich rizikami.
rozvoj komunikačných zručností žiakov – projekt rozvíja u žiakov zručnosti, ktoré im pomôžu
nájsť si svoje miesto v spoločnosti a prekonávať prekážky v budúcnosti. Ide najmä o rozvoj
komunikácie, schopnosti spolupráce, riešenia konfliktov, vyjadrenia vlastného názoru
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a rešpektovania názoru iných, samostatnosti pri získavaní poznatkov, zodpovednosti, podpora
pozitívneho postoja k sebe samému ako aj k ostatným a pod.
aktívne zapojenie cieľovej skupiny a spolupráca – zástupcovia primárnej či sekundárnej
cieľovej skupiny sú aktívne zapojení do prípravy a realizácie projektu, vystupujú v ňom ako
partneri, realizácia projektu otvára školu vonkajšej komunite, podporuje spoluprácu s rodičmi
merateľnosť výstupov projektu a ich dopadu – plánované aktivity sú v súlade s jasne
stanoveným cieľom projektu, zamerané na rozvoj konkrétnych zručností, osvojenia si nových
vedomostí a poznatkov cieľovej skupiny a zlepšenia určitých znalostí. Výsledok a dopad
realizovaných aktivít sú kvantifikované a predkladatelia by mali navrhnúť spôsob merania ich
dopadu.
personálne zabezpečenie projektu – projekt je dostatočne personálne zabezpečený zo strany
predkladateľa (zamestnanci, dobrovoľníci, partneri, spolupracovníci...)
realizovateľnosť – plánované aktivity projektu sú za daných podmienok predkladateľmi
úspešne realizovateľné
finančná efektivita – požadované prostriedky sú v priamej nadväznosti na aktivity projektu,
navrhovaný rozpočet zohľadňuje efektívne krytie nákladov, jednotlivé položky rozpočtu sú
nevyhnutné pre realizáciu projektu

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU
V rámci programu bude prerozdelená celková suma 40 000 EUR na podporu najzaujímavejších
projektov aktívnych pedagógov a mimovládnych organizácií.
Maximálna čiastka na jeden projekt je 1 500 EUR.
V tomto roku je naším zámerom motivovať predkladateľov k realizácii projektov, ktoré budú mať
dopad na čo najširšiu cieľovú skupinu v téme bezpečného používania nových komunikačných
technológií.
Preto projekty, ktoré budú realizované na celej škole, resp. budú aktivity zamerané na viaceré ročníky,
prípadne zapoja aj širšiu komunitu a rodičov, môžu získať podporu až do výšky 2 000 EUR.
Finančné prostriedky je možné použiť na materiálne (kancelárske potreby, učebné pomôcky,
literatúru, školiaci materiál, výtvarný materiál, ďalší materiál na zabezpečenie aktivít...) a organizačné
(cestovné, vstupné, prenájom priestorov, prenájom techniky, poštovné, propagácia, komunikačné
náklady, tlač a kopírovanie, ubytovanie a strava v prípade školení, honoráre tretím osobám –
lektorom...) výdavky spojené s realizáciou projektu.
Finančné prostriedky nie sú určené na zakúpenie technického vybavenia (počítače, dataprojektory,
tlačiarne, kopírovacie stroje, fotoaparáty a pod.). Grant nie je možné použiť na odmeny a mzdy za
manažovanie a administráciu projektu. Do rozpočtu je možné zahrnúť odmeny pre odborných
lektorov, maximálne však do výšky 30% z plánovaného rozpočtu. Do rozpočtu projektov predložených
pedagógmi, je možné zahrnúť odmenu pre učiteľa – predkladateľa a realizátora projektu – vo výške max.
200 EUR.
Finančná podpora na realizáciu projektu bude poskytnutá v jednej splátke (100%), ktorá bude uhradená
Nadáciou Orange žiadateľovi pred začiatkom realizácie projektu, po podpise darovacej zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
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Autormi projektov sú samotní učitelia – projekt môže podávať 1 učiteľ alebo tím učiteľov v rámci
jednej školy. Predkladateľom projektu je učiteľ, resp. tím učiteľov zastupujúci školu, na ktorej pôsobí.
Zástupcovia pedagogického zboru jednej školy môžu v programe predložiť maximálne 2 projekty.
Povinnou prílohou predloženého projektu je preto súhlas riaditeľa školy s jeho realizáciou.
Mimovládne organizácie môžu predložiť maximálne 1 projekt. Finančnú podporu na jeden projekt
nebude možné kumulovať predložením projektu dvoma rôznymi subjektmi, t.j. identický projekt
predložený pedagógom alebo tímom pedagógov, a zároveň mimovládnou organizáciou nebude môcť
získať finančnú podporu dvakrát.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Nadácia Orange program otvára 15. augusta 2014.
Uzávierka prijímania projektov je 1. októbra 2014, do tohto dátumu (do 24:00 hod.) musia byť
projekty vo finálnej podobe elektronicky odoslané cez online systém e-grant.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené od 30. októbra 2014 na webstránke Nadácie Orange,
zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.
Aktivity projektu je možné plánovať od druhej polovice novembra do 30. júna 2015.
KONZULTÁCIE A SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV
Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu, n.o.,
ktorí s Nadáciu Orange grantový program administrujú.
Kontaktovať môžete koordinátorku programu Máriu Betákovú tel. č.: 0905 313 313, e-mail:
betakova@nadaciaorange.sk, prípadne Moniku Lackovú, tel. č.: 0908 766 833, e-mail:
lackova@nadaciaorange.sk alebo si dohodnite osobnú konzultáciu osobne v Centre pre filantropiu, n.o.
na Kozej 11 v Bratislave.
Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúčame však konzultovať zámery projektu, najmä ak ste si
nie istí priechodnosťou vášho zámeru či oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu.
Do programu e-Školy pre budúcnosť budú projekty prijímané výlučne v elektronickej forme
prostredníctvom online systému e-grant. Pre vyplnenie on-line žiadosti je potrebné sa zaregistrovať
na http://nadaciaorange.egrant.sk/ a postupovať podľa týchto krokov:
1. Registrácia užívateľa. Po vyplnení registračných údajov a kliknutí na potvrdzujúci e-mail sa
žiadateľovi o podporu vytvorí účet Moja žiadosť, prostredníctvom ktorého je možné predložiť projekt.
2. Prihlásenie. Do on-line systému sa žiadateľ prihlási zadaním prihlasovacieho mena a hesla.
3. Napísanie projektu. Kliknutím na odkaz Moja žiadosť sa zobrazí on-line formulár, do ktorého je
potrebné vpísať všetky požadované informácie.
Projekt je možné vypracovávať priebežne, systém umožňuje ukladanie pracovnej verzie návrhu
projektu. Vypracovaný projekt je do termínu uzávierky (do 1.10. do 24:00) potrebné podať, kliknutím na
tlačidlo „odoslať“ v spodnej časti formulára. Odporúčame si počas vypĺňania formulára žiadosť
priebežne ukladať. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní žiadosti, už predkladateľ nemá možnosť do
projektu vstupovať a upravovať ho.
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