Grantový program e-Školy pre budúcnosť 2020/2021
výzva
Skvalitňovanie vzdelávania a kultivovanie vzdelávacieho prostredia patria už dlhodobo medzi
prioritné oblasti záujmu a podpory Nadácie Orange. Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac
ovplyvňované digitálnymi technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií. Ich
využívanie, neustále zrýchľujúci sa vývoj a vplyv na psychický vývin a správanie sa detí
a mladých ľudí však so sebou prináša nevyhnutnú potrebu rozvoja digitálnych zručností.
Digitálna gramotnosť (kompetencia) predstavuje zdravo sebavedomé, bezpečné a kritické
používanie širokej škály digitálnych technológií na získavanie informácií, komunikáciu a
základné riešenie problémov vo všetkých aspektoch života. Je nevyhnutná pre vzdelávanie,
prácu a aktívnu účasť na dianí v spoločnosti.
Nadácia Orange preto otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť s cieľom podporiť a
pozitívne ovplyvňovať život generácií dospievajúcich v modernom technologickom svete.
Jeho 7. ročník, aj s ohľadom na pretrvávajúce nepriaznivé dôsledky pandémie a zvýšený čas
detí a mladých ľudí strávený v digitálnom svete, tematicky zameriavame na tri oblasti:




podpora digitálnej gramotnosti pedagógov, žiakov a študentov s cieľom adaptovať
vzdelávací systém na podmienky digitálnej doby,
podpora digitálnej bezpečnosti a zodpovedné správanie sa v online priestore,
prevencia rizík digitálneho sveta vplývajúcich na duševné zdravie,
rozvoj systému vzdelávania ako bezpečného priestoru poskytujúceho deťom nielen
vedomosti, ale aj príležitosti k účinnému rozvíjaniu ich analytického a kritického
myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe i druhým.

Našou snahou je poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní digitálnych
kompetencií, aj pri zvládnutí prechodu vzdelávania do online prostredia počas mimoriadnej
pandemickej situácie. Veríme, že posilnenie digitálnych zručností pedagogických
tímov, žiakov a študentov môže viesť k zefektívneniu vyučovacieho procesu v školách, aj v
online priestore v čase dištančného vzdelávania.
Práve v čase intenzívneho šírenia dezinformácií a falošných či neoverených správ, možného
stretu detí a mládeže s nevhodným obsahom, kyberšikanou a ďalšími nástrahami online
sveta, sa ako kľúčová javí schopnosť kriticky myslieť, rozpoznávať problémové situácie,
zhodnocovať množstvo prijímaných informácií a zodpovedne sa postaviť k vlastnému
konaniu, ktoré je nimi ovplyvnené.
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KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ O PODPORU
 pedagógovia a odborní zamestnanci základných škôl a stredných škôl (špeciálnych,
štátnych, súkromných, cirkevných), grantový program nie je určený pre základné umelecké
školy,
 mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s
jednou alebo viacerými školami na Slovensku (občianske združenia, nadácie, neziskové
organizácie, neinvestičné fondy).
Do grantového programu je možné predložiť iba jeden projekt. Finančnú podporu na jeden
projekt nebude možné kumulovať predložením projektu dvoma rôznymi subjektmi.
PODPOROVANÉ FORMY REALIZÁCIE PROJEKTOV V PROGRAME
 zmena vyučovacích metód a prístupov k žiakom a študentom s cieľom podpory
otvoreného dialógu, diskusií, aktívneho zapájania žiakov a študentov do procesu
poznávania, tímovej práce, interaktívnych zážitkových metód, prepájania vedomostí,
učenie v súvislostiach s prepojením na každodennú skúsenosť s digitálnymi
technológiami, rozvoj informatického myslenia, aktívne využívanie digitálnych technológií
vo vyučovacom procese a príprava na online vzdelávanie,
 rozvoj kompetencií a zručností pedagogických a odborných zamestnancov škôl, podpora
ich vzájomnej spolupráce, podpora dobrej klímy s cieľom rozpoznávania problémov detí a
mladých ľudí, prevencie a riešenia krízových situácií súvisiacich s digitálnym priestorom
a získavanie skúseností v práci s digitálnymi technológiami, rozvoj zručností potrebných
na prípravu a realizovanie dištančného online vzdelávania,
 zdieľanie skúseností dobrej a najlepšej praxe a tvorby spoluprác škôl, mimovládnych
neziskových organizácií a externých expertov, odborníkov, mentorov sprevádzajúcich
školy pri napĺňaní cieľov grantovej výzvy.
Ak na realizáciu projektu bude potrebná účasť odborníkov na tému ochrany pred rizikami
využívania digitálnych médií, odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov vedených
odborným tímom v rámci CSR programu Deti na nete, ktorý dlhodobo rozvíja spoločnosť
Orange Slovensko. Viac informácií: https://www.detinanete.sk/workshopy-pre-skoly/.
KRITÉRIÁ HODNOTENIA





súlad s tematickým zameraním programu
participatívny charakter aktivít – žiaci a študenti sa aktívne podieľajú na procese
poznávania a tvorbe vzdelávacieho obsahu,
uplatňovanie kreatívneho a kooperatívneho spôsobu učenia, projekty podporujú
objavovanie, tímovú prácu, rozvíjajú potenciál žiakov a študentov,
zmena zaužívaných učebných metód, foriem a prístupu k cieľovej skupine,
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popis metodík, praktické
a kvantitatívnych prínosov,

skúsenosti

s ich

využívaním

a popis

kvalitatívnych



personálne zabezpečenie projektu s dôrazom na spoluprácu viacerých pedagógov,
odborných zamestnancov škôl či externých odborníkov z oblastí, na ktoré sa program
zameriava,




aktivity realizované počas vyučovacích hodín, v prípade vzdelávania pedagógov aj mimo
školského vyučovania a priestorov školy,
jasnosť, konkrétnosť a realizovateľnosť,



dlhodobý charakter a udržateľnosť projektu s potenciálom aplikovateľnosti v rámci školy
v ďalších obdobiach či na iných školách,



efektívne nastavenie časového harmonogramu a prepojenie rozpočtu s plánovanými
aktivitami.

FINANČNÉ PODMIENKY
Na podporu projektov pedagógov a odborných zamestnancov základných a stredných škôl
ako aj mimovládnych organizácií napĺňajúcich kritériá tejto grantovej výzvy bude prerozdelená
celková suma 100 000 EUR.



Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 1 500
EUR.
Na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole, zameraný na spoluprácu škôl,
pedagógov, odborných zamestnancov s ich aktívnym zapojením sa do projektových
aktivít či zdieľanie a rozširovanie dobrej praxe vo výučbe, je možné žiadať finančnú
podporu vo výške maximálne 3 000 EUR.

Financie môžu byť použité na:

materiálne a technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné na realizáciu projektových aktivít,
v projekte je jasne zdôvodnená jeho potreba,

licencie vzdelávacích počítačových programov súvisiacich s tematickým zameraním






grantového programu,
organizačné výdavky – prenájom priestorov, prenájom techniky, propagácia,
personálne zabezpečenie odborných prednášok, školení, webinárov, workshopov,
mentoringových aktivít, konzultácií – mzdové náklady, zabezpečenie ubytovania a stravy,
cestovné náklady,
náklady spojené s účasťou pedagógov a odborných zamestnancov na vzdelávacích
kurzoch, tréningoch, školeniach mimo školy,
tvorbu a vydávanie nových učebníc, metodických materiálov a didaktických pomôcok v
témach grantového programu. Finálny výstup nesmie byť využívaný na komerčné účely,
nemal by slúžiť len jednej škole, ale byť voľne prístupný. V projekte musí byť popísaný
plán ich distribúcie.
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do rozpočtu projektov predložených školou je možné zahrnúť aj odmenu pre učiteľa,
odborného zamestnanca školy – predkladateľa a realizátora projektu – vo výške max. 200
EUR (brutto). Grantové prostriedky v tomto prípade nie je možné použiť na iné odmeny a
mzdy za manažovanie a administráciu projektu.

Financie nemôžu byť použité na:
 občerstvenie a odmeny pre žiakov a študentov,
 exkurzie,
 rekonštrukčné práce a úpravy okolia školy – ihriská, športoviská, školské záhrady,
 interiérové a technické vybavenie školy nesúvisiace s aktivitami projektu,
 individuálne vzdelávanie pedagógov vo forme štipendií
SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV
Do grantového programu budú projekty prijímané len v elektronickej forme prostredníctvom
online systému e-grant, ktorý obsahuje návod na registráciu a vyplnenie žiadosti. Do systému
je potrebné zaregistrovať sa bez ohľadu na to, či ste v minulosti už predložili projekt do
niektorého z grantových programov Nadácie Orange.
ČASOVÝ HARMONOGRAM







20. októbra 2020 – otvorenie grantového programu
17. novembra 2020 do 23:59 – uzávierka prijímania projektov
19. novembra – 7. decembra 2020 – hodnotenie projektov odbornou nezávislou
hodnotiacou komisiou a schválenie projektov Správnou radou Nadácie Orange
8. december 2020 – zverejnenie výsledkov hodnotiaceho procesu na
www.nadaciaorange.sk
december 2020 – 30. jún 2021 – realizácia podporených projektov
15. júl 2021 – predloženie záverečnej a finančnej správy z projektu

KONZULTÁCIE
Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúčame vám však konzultovať zámery projektu, ak
si nie ste istí ich priechodnosťou či oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu. Bližšie
informácie a konzultácie vám poskytnú: Silvia Zámečníková a Barbora Paulenová z Centra
pre filantropiu, ktoré grantový program administrujú v spolupráci s Nadáciou Orange.
Tel.: 0908 766 833, 0905 313 313
e-mail: info@nadaciaorange.sk
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