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Status Complete

Prosím, prečítajte si otázky a odpovedzte na ne kliknutím na políčko.

V prípade postupu do užšieho výberu máme
v úmysle sa zúčastniť 3. mája 2018 podujatia
Cena Generácie 3.0 a prezentovať svoj projekt.

ÁNO

V prípade prezentovania na Cene Generácia
3.0 súhlasíme s natáčaním prezentácie a jej
šírením.

ÁNO

V prípade získania ceny sme ochotní
spolupracovať s tímom Generácie 3.0 na
meraní úspešnosti nášho projektu.

ÁNO

V prípade získania  ceny sme ochotní
zúčastňovať sa na spoločných stretnutiach
s ostatnými lídrami projektov.

ÁNO

V prípade získania ceny sme ochotní zúčastniť
sa konzultačného procesu Generácia 3.0
Akcelerátor.

ÁNO

Názov organizácie xx

Sídlo organizácie – Ulica a číslo xx

Sídlo organizácie – PSČ xx

Sídlo organizácie – Mesto xx

Web xx

Meno štatutárneho zástupcu xx

E-mail štatutárneho zástupcu xx@xx.sk

Telefón štatutárneho zástupcu 000000000

Ktoré z inovácií váš projekt rozvíja. zlepšovanie vzdelávacieho prostredia•
podporné programy moderného vzdelávania
pedagógov

•

Na ktorú úroveň vzdelávania je projekt
primárne zameraný 

Základné vzdelávanie  - 1. stupeň



Popíšte problém, ktorý váš
prístup/projekt/program/iniciatíva rieši (ak je to
možné, uveďte aj kvantitatívne dáta) 

xx

Zosumarizujte základné ciele, ktoré chcete
dosiahnuť

xx

Popíšte cieľovú skupinu, na ktorú sa
váš prístup/projekt/program/iniciatíva
zameriava. Uveďte, pre koho vhodný nie je. 

xx

Uveďte aktivity a časový harmonogram.
Popíšte, ako dlho bude realizovaný váš projekt
(napríklad jeden školský rok). Aký čas je
potrebný na prípravu, samotnú realizáciu, ako
často bude realizovaná intervencia.
Harmonogram musí byť zladený so školským
rokom 2018/2019.

xx

Ak ste projekt už realizovali, alebo bol už
realizovaný niekým iným, popíšte, prosím,
jeho výsledky a dopad. 

xx

Koľko príjemcov (detí, mladých ľudí, učiteľov,
rodičov) zasiahne váš prístup / projekt /
program / iniciatíva priamo ročne.

xx

Koľko sekundárnych príjemcov (detí, mladých
ľudí, rodičov) zasiahne váš prístup / projekt /
program / iniciatíva ročne.

xxx

Predpokladaná výška nákladov. Napíšte očakávané finančné zabezpečenie pri realizácii. Uveďte
žiadané náklady z programu Generácia 3.0, aj celkové náklady na váš projekt. Odhadnite náklady
na žiaka/školu/učiteľa. V odhadovaných nákladoch nezahŕňajte dodatočné náklady na evaluáciu.
Zároveň rozpíšte rozpočet na kategórie: - manažment projektu- priame náklady – pomôcky, tlač,
cestovné... - priame náklady – personálne zabezpečenie (napr. tréningy)

Manažment projektu

Popíšte položky xxx

Žiadaná výška nákladov v EUR xxx

Celková výška nákladov v EUR xxx

Priame náklady - pomôcky, tlač, cestovné

Priame náklady - personálne zabezpečenie

Náklady Spolu

Popíšte položky xxx



Žiadaná výška nákladov v EUR xxx

Celková výška nákladov v EUR xxx

Akými spôsobmi vieme zistiť úspešnosť
projektu.

xxx

V prípade získania grantu a nefinančnej
podpory, ako viete šíriť projekt do ďalšieho
vzdelávacieho prostredia? Čo je podľa vás
potrebné na rozšírenie tohto projektu po
úspešnom overení výsledkov a dopadov?

xxx

Popíšte váš odhad rozsahu šírenia projektu
(množstvo škôl, subjektov, detí), popis
prostredia, kde môže byť intervencia
realizovaná a pod.

xxx

Ako sa dá uplatniť daný vzdelávací prístup
u detí a mladých ľudí s rôznorodým
potenciálom, nadaním, sociálnym prostredím
ale aj znevýhodnením?

xxx

V prípade získania vstupu do profesionálneho
konzultačného procesu Generácia 3.0
Akcelerátor, napíšte aké tréningy, zručnosti by
ste potrebovali pre váš projekt alebo pre vašu
organizáciu/školu. Prípadne popíšte s akým
problémom sa momentálne potýkate, ktorý by
ste potrebovali riešiť s odborníkmi. (nastavenie
stratégie, fundraising – získavanie donorov,
prezentačné zručnosti, finančný manažment,
projektový manažment, komunikácia a pod.)

xxx

Meno a priezvisko zodpovednej osoby za
projekt

xx

E-mail zodpovednej osoby za projekt xx@xx.sk

Telefón zodpovednej osoby za projekt 000000000

Uveďte členov / členky tímu, ktorí na projekte / prístupe / programe / iniciatíve spolupracujú a
popíšte ich skúsenosti s témou.

1 xx

Referencie na doterajšie úspechy
prihlasovateľa. Úspešne zrealizované
projekty, vaše doterajšie skúsenosti s
predkladaným projektom, programom,
prístupom (text maximálne pol strany)

xx



Priestor na vloženie webového odkazu na
vaše video. Video zachytávajúce podstatu
aktivity. 

xx
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