Projekt ,,Vedomostné ostrovy“ 2017
Pravidlá projektu
Všeobecné informácie
Cieľová skupina:



Základné školy – I. a II. stupeň

Cieľ projektu:



Podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách, predovšetkým v oblastiach fyziky,
techniky, dopravnej výchovy, ekológie a nemeckého jazyka
Podporiť interaktívne formy vzdelávania prepájajúce teoretické poznatky s praxou a s nasmerovaním
žiakov pri výbere štúdijného zamerania
Rozšíriť dostupnosť IKT na školách
Podporiť zlepšovanie prístupu k moderným metódam vzdelávania pre všetkých žiakov
Podporiť všetky regióny Slovenska realizáciou projektu až na 100 školách





Forma podpory:




Darovanie interaktívnej vyučovacej pomôcky „Vedomostný ostrov” – kiosk s tromi dotykovými
obrazovkami s aplikáciou (animovaný ostrov) s vedomostným obsahom, potrebné zaškolenie
a servis
Pripojenie kiosku na internet na dva roky zadarmo

Časový harmonogram
Prijímanie žiadostí o účasť na
projekte:





01.09.2017 – 16.10.2017
Online na webovej stránke: http://www.nadacia-volkswagen.sk
1x vytlačenú zaregistrovanú verziu žiadosti o účasť na projekte podpísať a zaslať na adresu
Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava

Rozhodnutie o poskytnutí
podpory:




November 2017
Vyžrebovaných bude 100 škôl (cieľom je podpora všetkých krajov)

Realizácia projektu:




Január 2017 – Jún 2018
Po ukončení projektu bude kiosk ponechaný na škole

Zasielanie dokumentácie
projektu a záverečná správa:



Subjekt poskytne Nadácii Volkswagen Slovakia priebežnú fotodokumentáciu a správu o používaní
kiosku – jeho začlenení do školských aktivít; oba spôsoby dokumentácie budú spolu predstavovať
formu záverečnej správy (zaslať na email naskenovaný a podpísaný dokument word).
Záverečná správa – najneskôr do 31. augusta 2018
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Projekt ,,Vedomostné ostrovy“ 2017
Pravidlá projektu
Podmienky projektu
Základné podmienky projektu:










Špecifické podmienky projektu:

O účasť na projekte sa môžu
uchádzať:



Má verejnoprospešné zameranie a dlhodobý charakter
Má projektový charakter: účasť na aktivitách na dosiahnutie cieľov, jasný časový a obsahový plán,
presne stanovený spôsob šírenia výsledkov
Dodržiava nosnú tému a cieľ: podpora vzdelávacích a verejnoprospešných aktivít
Pravdivo uvádza všetky participujúce podnikateľské subjekty
Nemá politické ani protiústavné zameranie ani účastnícke pozadie
Realizuje sa na Slovensku
Podporuje participáciu komunity
Po ukončení projektu bude vyhotovená záverečná správa o priebehu projektu, ktorú dostane
Nadácia k dispozícii zaslaním na mailovú adresu: katarina.marinakova@autovision.sk



Interaktívny kiosk musí byť umiestnený na viditeľnom mieste vo foyer školy (príp. pri vchode alebo
na chodbe) s pripojením k elektrickej sieti (zapojenie na náklady školy)
Musí byť prístupný počas celého dňa



Základné školy – I. a II. stupeň
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