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„Po úspešnom prvom ročníku školenia Technika hrou od materských 

škôl, ho Nadácia rozšírila na šesť krajov (bratislavský, trnavský, 

trenčiansky, žilinský, banskobystrický a prešovský) z pôvodných dvoch 

krajov. Učitelia prijali školenie s nadšením, nakoľko mohli nové poznatky 

bezprostredne po školení využiť v praxi,“ vysvetľuje ciele projektu Boris 

Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia. Tento rok sa 

akreditovaného vzdelávacieho programu úspešne zúčastnilo 306 

pedagógov, ktorí ocenili aj to, že zároveň získali edukačnú hru a iné 

praktické pomôcky. 

 

„Úlohou projektu v praxi je, aby si dieťa stanovilo výskumnú otázku 

technického typu, a snažilo sa ju za pomoci učiteľa vyriešiť. Myšlienkové 

procesy, ktoré sa pritom rozvíjajú sú použiteľné aj v bežnom živote. Teda 

na technické a technologické vzdelávanie i všeobecný rozvoj, logiku, 

syntézu či analýzu. Vďaka tomu budú deti šikovnejšie,“ uviedla lektorka 

školenia Kristína Žoldošová. 

 

V školskom roku 2016/2017 rozšíri Nadácia školenia aj do nitrianskeho a 

košického kraja. Budú súčasťou inovovaného Štátneho vzdelávacieho 

programu pre učiteľov materských škôl, ktorý ich má naučiť, ako zvýšiť  

Vzdelávací akreditovaný program v technickej oblasti 
vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia  

 

 Takmer 346 vyškolených predagógov za dva roky 

 Rozšírenie projektov na ďaľšie kraje a základné školy 

 Učebné pomôcky pre každého učiteľa 

 

Bratislava, 6. júl 2016 –  Druhý ročník školenia „Technika hrou od 

materských škôl“ úspešne ukončilo 306 učiteľov materských škôl zo 

6 krajov. Získali vedomosti, kredity, metodické príručky i učebné 

pomôcky. 
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záujem detí o techniku, rozvíjať v nich kritické myslenie a schopnosť 

tvoriť. Svoje metodické postupy prezentujú pedagógovia na záverečnej 

skúške. Získajú 8 kreditov a certifikát. V podpore technického 

vzdelávania bude Nadácia pokračovať organizáciou školení aj pre 

pedagogických zamestnancov prvého stupňa základných škôl. Video 

z prvého ročníka školenia si môžete pozrieť tu. 

 

Bližšie informácie o projektoch Nadácie nájdete na stránke 

www.nadacia-volkswagen.sk. 

 
Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už ôsmy 

rok aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie 

„moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej 

programov je oblasť výchovy a vzdelávania. Podporuje inovatívne 

vzdelávacie projekty a dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. 

Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy. 

 

Volkswagen Slovakia, a. s. 
 

Komunikácia 

Kontakt: Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa spoločnosti 

Telefón: +421 2 69 64 33 53 

Mobil:  +421 902 774 447 

E-Mail: lucia.makayova@volkswagen.sk  

https://www.youtube.com/watch?v=VyatkaBaegc&list=UUMTMfcLQrcN1VuLgUpqfJrQ&index=6
http://www.nadacia-volkswagen.sk/

