
 

Nominujte dobré vzdelávacie prístupy na cenu Generácia 3.0 

 

Hľadáme vzdelávacie prístupy, ktoré najlepšie formujú vedomosti, zručnosti a postoje 

potrebné pre život v 21. storočí.  

V roku 2017 Nadácia Pontis prvýkrát ocení aktivity a metódy, ktoré zlepšujú učenie detí 

a mladých ľudí na Slovensku. Zviditeľní ich, dá im spoločenský kredit a  pomôže  zvýšiť ich 

prínos. Tri najsľubnejšie projekty podporíme i finančne. Získajú tak investíciu na ďalší rozvoj. 

Zabezpečíme zmeranie ich dopadu, overíme ich účinnosť a efektívnosť a následne ich 

pomôžeme šíriť do vzdelávacieho prostredia.  

 

Cieľom programu Generácia 3.0 je: 

 mobilizovať progresívnych pedagógov,  

 vytvoriť bohatú ponuku inšpirácií,  

 vytvoriť záujem o skvalitnenie vzdelávania v spoločnosti,  

 navrhovať štátu overené postupy pre dosiahnutie zmeny vzdelávania.  

 

Prečo Generácia 3.0  

 

Nasledujúce dve dekády prinesú podľa odborníkov prevratné technologické a spoločenské 

zmeny, ktoré zásadne ovplyvnia náš doterajší spôsob života a práce. Aby sme ich ako 

jednotlivci i spoločnosť úspešne zvládli, potrebujeme zmeniť i naše vzdelávanie, ktoré deti 

a mladých ľudí na novú éru pripraví. Už dnes vyrastá generácia, ktorej nebude stačiť aktívne 

sa učiť len v mladosti, ale kvôli neustálym zmenám i v strednom a seniorskom veku. Táto 

generácia si už nevystačí s poznatkami, ktoré sa v škole memorovali rodičia a starí rodičia.  

 

Prihláste vzdelávacie aktivity, ktoré rozvíjajú jednu alebo viaceré z nasledovných 

kľúčových zručností, vedomostí a postojov: 

 

 zvedavosť a radosť z objavovania, aktivizovanie mladých ľudí a prebúdzanie ich 

vlastného premýšľania, schopnosť celoživotne sa učiť; 

 inovatívnosť, kreativitu, originálnosť a experimentovanie; 

 sociálnu a emocionálnu inteligenciu, empatiu, súcit a úctu, schopnosť spolupráce, 

pomoci a solidarity; 

 kritické myslenie, čítanie s porozumením, schopnosť rozlišovať manipuláciu; 

 schopnosť komunikovať, štruktúrovať myšlienky, argumentovať, prezentovať, 

diskutovať, dorozumieť sa; 

 líderstvo, samostatnosť, zodpovednosť, proaktivitu, občiansku angažovanosť 

a čestnosť; 



 

 globálne zručnosti nevyhnutné pre život a úspech v dnešnom globálne prepojenom 

svete, pochopenie globálnych súvislostí, schopnosť tolerantnej a konštruktívnej 

medzikultúrnej komunikácie, schopnosť čeliť extrémizmu, ohľaduplnosť voči iným, 

svojmu okoliu a životnému prostrediu; 

 sebaovládanie, samovzdelávanie, vlastný sebarozvoj i zodpovednosť za svoje zdravie; 

 tvrdé zručnosti nevyhnutné pre úspešné fungovanie v dobe informatizácie a 

technologického rozvoja (jazyky, matematika, veda, technológie, strojopis, ale i 

remeselné zručnosti a podnikateľské zručnosti) 

 pripravenosť na prax cez skúšanie si práce, prepájanie s firmami; 

 umelecké vnímanie a prejavovanie sa. 

 

Kto sa môže nominovať:  

 

 základné školy, stredné školy, školské zariadenia, vysoké školy, 

 mimovládne neziskové organizácie a iniciatívy venujúce sa vzdelávaniu. 

 

Príklady aktivít a metód, aké hľadáme: 

 

 uplatňovanie inovatívnych i overených metód, aktivít alebo hier ako Hejného 

matematika, riadené aktívne učenie, učenie pomocou hier, projektové vyučovanie, 

daltonské vyučovanie a pod.; 

 aktivity, hry a metódy rozvíjajúce kritické myslenie – diskusia, posudzovanie, práca 

s informáciami, rozvoj logických spojov v prepájaní informácií;  

 objaviteľské metódy – konštruktivizmus v budovaní poznatkov, problémové vyučovanie 

– vytváranie problémových situácií a ich analýza;  

 aktivizujúce metódy – brainstorming, brainwriting, inscenačné a situačné metódy, 

outdoorové vyučovanie – začlenenie pohybu mimo školských lavíc vo vonkajšom 

prostredí; 

 organizačne netradičné učenie – bloky, semináre, workshopy, využívanie netradičných 

vlastnoručne pripravených pomôcok, kooperatívne učenie – práca v skupinách, 

rovesnícke vzdelávanie, technologicky obohatené vyučovanie, prepájanie 

vyučovania/výskumu s biznisom;  

 zohľadňovanie rôznorodých potrieb a záujmov žiakov a študentov, ktoré im umožňuje 

individuálne napredovanie, čím vytvárajú inkluzívne prostredie; 

 inkluzívne, flexibilné, participatívne nastavenie vzdelávania, ktoré zapája všetkých 

aktérov  vzdelávania, vrátane detí, učiteľov a rodičov; 

 zavádzanie podporného servisu všetkým aktérom vo vzdelávaní, priebežná podpora 

učiteľom, poskytovanie spätnej väzby a zlepšovanie ich vzdelávacieho prístupu a metód 

vyučovania s cieľom zlepšovania ich vzdelávania a rozvoja zručností u detí; 



 

 mimoškolská výchova a vzdelávanie sa, rozvoj osobnosti cez offline i online kurzy, 

aktivity detských klubov a organizácií, vedenie rodičov k funkčným spôsobom rozvoja 

ich detí, technologické hry s edukatívnym potenciálom. 

 

Dôležité termíny:  

 

Vyhlásenie výzvy 6. 2. 2017 

Uzávierka predkladania nominácií 16. 3. 2017 

Prvé kolo hodnotenia 25. 3. - 6. 4. 2017 

Výsledky prvého kola hodnotenia 11. 4. 2017 

Generácia 3.0 Fórum – prezentácia shortlistovaných prístupov, stretnutie 
predstaviteľov TOP prístupov s odborníkmi vo vzdelávaní, diskusie, 
slávnostné ocenenie víťazných projektov.  

3. 5. 2017 

Generácia 3.0 Akcelerátor – nefinančná podpora vo forme konzultácií 
a účasť na Pro Bono maratóne 

4. - 30. 6. 2017 

Nastavenie merania výsledkov – dizajn výskumu, zameraný na meranie 
účinnosti a efektívnosti top 3 vzdelávacích prístupov 

Máj – Jún 2017  

Realizácia vybraných projektov, ich nefinančná podpora a priebežný 
monitoring 

August 2017 – Jún 
2018 

Generácia 3.0 Trast – pravidelné stretnutia podporených projektov a 
kľúčových predstaviteľov progresívnych prúdov vo vzdelávaní. Zdieľanie, 
inšpirácie, podpora, definovanie spoločných potrieb. 

September 2017 – 
Jún 2018 

 

Čo môžete získať: 

 

 Konzultačná podpora  

Projekty, ktoré postúpili v užšieho kola získajú profesionálnu podporu v prezentačných 

zručnostiach, ktoré využijú pri prezentovaní svojho projektu na podujatí Generácia 3.0 Fórum. 

Tri ocenené projekty získajú vstup do profesionálneho konzultačného procesu Generácia 3.0 

Akcelerátor.  

 

 Komunikácia projektov 

Projekty, ktoré postúpili do užšieho kola získajú možnosť prezentovať svoje projekty pred 

odbornou verejnosťou a videá z prezentácií budú výrazne komunikované a šírené.  

 

 Zmeranie dopadu  

Víťazné projekty získajú možnosť overiť účinnosť a efektívnosť svojich vzdelávacích prístupov 

prostredníctvom nezávislých výskumníkov.    

 

 

 



 

 Finančná podpora 

V prvom ročníku oceňovania získajú tri projekty spolu finančnú podporu až do výšky 30 000 

eur. Minimálna výška finančnej podpory nie je stanovená, maximálna je 10 000 eur. Ocenené 

môžu byť projekty, ktoré si vyžadujú malú finančnú podporu, ale aj projekty, ktoré sledujú 

systémové zmeny vo vzdelávaní a vyžadujú vyššie finančné krytie. Projekty môžu byť rôzne – 

od malých projektov na jednej škole až po veľké celoštátne iniciatívy.  

  

Povinné podmienky: 

 

1. Vypísať prihlášku na stránke projektu www.generacia30.sk do 16. marca 2017 do 

polnoci. 

 

 Predkladajúce subjekty by mali v prihláškach popísať vzdelávacie prístupy 

(metódy, aktivity), ktoré sa zameriavajú na rozvoj jednej alebo viacerých 

kľúčových zručností, vedomostí a postojov pre život v 21. storočí, ktoré sú 

zadefinované vyššie. 

 Rozvoj môže byť realizovaný buď priamo u detí a mladých ľudí alebo 

prostredníctvom prípravy pedagógov či iných aktérov vo vzdelávaní, ktorí 

budú u detí a mladých ľudí vybrané zručnosti rozvíjať. 

 Vzdelávanie sa môže realizovať na základných, stredných, vysokých 

školách, ale aj v mimoškolskom vzdelávacom prostredí. 

 Nominované prístupy by mali byť už aspoň čiastočne vyskúšané a skúsenosti 

naznačovať, že majú vzdelávací prínos. Organizácia by mala popísať 

realizované aktivity, intervencie a prvé získané skúsenosti. Môže popísať i príp. 

skúsenosť a výsledky zo zahraničia. Nehľadáme projekty, ktoré sú ešte len 

v ideovom, teoretickom štádiu.  

 Predložené vzdelávacie prístupy by mali byť replikovateľné inými pedagógmi, 

ich úspešnosť by nemala podstatnou mierou stáť len na osobnostiach a charizme 

konkrétnych predstaviteľov. 

 V prípade, že predkladajúcim subjektom je škola, okrem aktívneho zapojenia 

pedagóga sa vyžaduje i súhlas a súčinnosť vedenia školy.   

 Projekty by mali byť časovo limitované. Hľadáme ideálne projekty, ktoré môžu 

byť realizované od septembra 2017 a končia meraním výsledkov v júni 2018. 

Budeme však zvažovať aj dlhodobé projekty, končiace v júni 2019.  

 

2. V prípade postupu do užšieho výberu je potrebné zúčastniť sa podujatia Generácia 

3.0 Fórum, prezentovať svoj projekt.  

 

http://www.generacia30.sk/


 

3. V prípade získania ocenenia sa zaviazať k účasti na konzultačnom procese 

Generácia 3.0 Akcelerátor.  

 

 Akcelerátor bude zahŕňať konzultácie s dobrovoľníkmi, zamestnancami 

zapojených firiem, odborníkmi. 

 

4. V prípade získania ocenenia sa zaviazať k spolupráci pri meraní úspešnosti 

projektu a k spolupráci s vyhlasovateľom až po ukončenie projektu. 

 

 Predkladajúce subjekty súhlasia, že v prípade postupu medzi víťazov sú ochotné 

spolupracovať s nezávislými výskumníkmi pri nastavení a realizácii vhodného 

merania účinnosti a efektívnosti ich vzdelávacieho prístupu. Evaluáciu 

zabezpečuje Nadácia Pontis a predkladateľ ju nemusí zahŕňať do projektového 

plánu ani rozpočtu.  

 Predkladajúce subjekty sú v prípade získania ocenenia ochotné spolupracovať 

a komunikovať s Nadáciou Pontis, pedagogickými odborníkmi, ostatnými 

víťazmi a ďalšími progresívnymi silami vo vzdelávaní.  

 
Hodnotiace kritériá: 

 

Odborní hodnotitelia budú zvažovať: 

 

1. Potenciál účinnosti – do akej miery vzdelávací prístup rozvíja vybrané zručností, 

vedomostí a postoje u detí a mladých ľudí? 

2. Potenciál finančnej efektívnosti – ako je daný prístup finančne náročný?    

3. Potenciál škálovateľnosti – do akej miery je daný prístup  šíriteľný  a aký široký 

počet detí a mladých ľudí dokáže zasiahnuť? 

4. Rovnosť šancí a široká prístupnosť – ako sa dá uplatniť daný vzdelávací prístup 

u detí a mladých ľudí s rôznorodým potenciálom, nadaním, ale aj znevýhodnením? 

5. Zrealizovateľnosť – aká je odhadovaná miera úspešnej realizácie predloženého 

projektu vzhľadom na skúsenosti, kvalitu podkladov a referencie predkladateľa.   

 

 


