Otvorený grantovo-vzdelávací program 2019-20
Škola inkluzionistov
Výzva na predkladanie projektov
Cieľ grantovo-vzdelávacieho programu a oblasť podpory
Cieľom vzdelávacieho programu, ktorého súčasťou je aj finančný grant, je skvalitniť
vzdelávací proces na slovenských bežných základných školách tak, aby bol dostupný
pre čo najviac detí. Súčasťou vzdelávacieho programu pre školy je okrem rozvoja
zručností zapojených účastníkov aj identifikovanie východiskovej situácie na škole a
hľadanie ciest ako prispôsobiť jej fungovanie reálnym potrebám inkluzívnej praxe.
Finančný grant je určený na realizáciu malých projektov, ktoré školám môžu pomôcť
uskutočniť konkrétne aktivity, prostredníctvom ktorých si overia teóriu v praxi.
Žiadosti na školský rok 2019/2020 prijímame do 17.05.2019 23.59. hod.
Oprávnení žiadatelia o grant
Do projektu sa môžu prihlásiť učiteľky a učitelia prvého aj druhého stupňa základných
škôl, asistentky a asistenti učiteľa, ale aj riaditeľky a riaditelia základných škôl z celého
Slovenska. Dôležité je, aby vedenie školy a kolektív súhlasili so zapojením školy do
programu rozvoja inklúzie a tak isto, aby podporili učiteľku či učiteľa, asistentku či
asistenta, špeciálnych pedagógov či riaditeľku/riaditeľa, ktorý školu do projektu
prihlási.
Výška grantu
Výška finančného grantu je 1000 € na aktivity na podporu inkluzívneho vzdelávania
na Vašej škole.
Financovanie programu
Program Škola inkluzionistov je financovaný z projektu Nadácie pre deti Slovenska s
názvom Inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Projekt bol
finančne podporený výnosom z 19. dobročinného Plesu v opere v spolupráci so
spoločnosťou Orange Slovensko.
Účasť v programe
Osoba, ktorá školu do projektu prihlási a bude ju procesom inklúzie viesť,
získa:
1. účasť na dvoch intenzívnych vzdelávacích workshopoch (august-február) s
tímom expertov na vzdelávanie
2. výmena skúseností v rámci exkurzie na školách

3. osobnú konzultantku/konzultanta počas celého školského roka 2019/2020
4. miesto v skupine 20 škôl z celého Slovenska
5. príležitosť zdieľať svoje skúsenosti s inými
6. možnosť učiť sa, ako učiť s ohľadom na rozmanité potreby žiakov v triede,
škole
7. kvalitné podporné materiály pre svoju prax
8. inšpiratívne a podporujúce prostredie
9. kontakt so skúsenými odborníkmi a odborníčkami

•

Škola zapojená do projektu získa:
možnosť získať podporu až do výšky 1 000 € na aktivity na podporu inkluzívneho
vzdelávania na Vašej škole (tréningy, workshopy pre učiteľov, supervíziu, a. i.)

•

konzultantku/konzultanta počas celého školského roka

•

vzdelaného absolventa programu

•

informácie a inšpirácie na ďalší rozvoj školy v oblasti inklúzie
Náklady
Náklady na cestovné, workshopy a s nimi spojené ubytovanie a stravovanie sú súčasťou
projektového rozpočtu Nadácie pre deti Slovenska, ktoré budú uhradené za účastníkov
programu pod podmienkou, že vždy predložia doklady o zaplatení.
Výberové konanie

•

rozhodujúca je motivácia a vízia uchádzača a školy realizovať zmenu vo vnímaní
inklúzie

•

zaujíma nás aj počet detí so zdravotným znevýhodnením a ďalšími špeciálnymi
vzdelávacími potrebami v škole

•

je pre nás kľúčové aby vedenie školy bolo aktívne zapojené do programu

•

hľadáme školy rovnomerne rozmiestnené po celom Slovensku
Do projektu sa hodí každý – učiteľka/učiteľ, asistentka/asistent, riaditeľky/ riaditelia,
ktorí vnímajú rôznorodosť všetkých detí a majú chuť s ňou na škole, v ktorej pôsobia,
pracovať.
Vhodným kandidátom sú tí, ktorí chcú zlepšiť svoje pedagogické zručnosti v oblasti

inkluzívneho vzdelávania, sú otvorení zmene, no nevedia ako začať a potrebujú
inšpiráciu a motiváciu, mentoring a podporu podobne zmýšľajúcich kolegov z celého
Slovenska.
Povinnosti účastníkov programu
Do programu vyberieme 20 jednotlivcov zastupujúcich školu, na ktorej pôsobia, a ktorí
budú mať povinnosť zúčastniť sa vzdelávacích podujatí (v mesiacoch august-február)
počas školského roka.
Povinnosťou účastníkov je vyplniť registračnú prihlášku a aktívne sa zapojiť do
všetkých častí programu, spolupracovať s realizačným tímom, otvorene komunikovať
a zdieľať svoje skúsenosti, úspechy aj neúspechy v kolektíve, ale aj s verejnosťou
formou medializácie, fotodokumentácie či uverejnením informácií o účastníkoch a ich
škole. Školy ako celok, nielen prostredníctvom jednotlivca priamo
zapojeného do programu, by mali aktívne spolupracovať, komunikovať s
prideleným konzultantom/konzultantkou a podporovať program a jeho
realizáciu na škole počas trvania, ale aj po skončení programu.
Grant je poskytovaný na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podľa §51
Občianskeho zákonníka v platnom znení.(zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení)
Prihláška do programu
Prihlášky sa podávajú výlučne cez elektronický formulár programu Škola
inkluzionistov. Prihlášky podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované.
Na stránke http://skolainkluzionistov.sk kliknite na Priháška do programu. Žiadosti
na školský rok 2019/2020 prijímame do 17.05.2019 23.59. hod.
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na:
Koordinátorku projektu Kristínu Zelnú, kristina@nds.sk

