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1 Miroslav Kušnierik

Občianske združenie Škôlkár / BA
Školská 50, Vinosady

Malí konštruktéri

Projekt je zameraný na rozvoj technického myslenia
TECH
u detí predškolského veku v MŠ Vinosady.
Prostredníctvom hry, ktorá je v tomto veku
najprirodzenejšou činnosťou, sa deti zoznámia
s vlastnosťami rôznych materiálov, naučia sa
orientovať v jednoduchých technologických postupoch
v zadaných schémach pri konštruovaní, ale aj vytvárať
vlastné návrhy pre výrobu a konštruovanie vlastných
výrobkov. Deti sa naučia používať jednoduché
pracovné náradia (kladivko, pílku brúsny papier...)
a pritom dodržiavať bezpečnosť pri manipulácii s nimi.

Lego - jednoduché stroje (171,30€)
Lego – jednoduché konštrukcie(119,44€)
Lego - stroje(218€)
Giant staviteľ (189€)
MOONSHADOW (139€)
MULTICAR (163,26€)
Detské náradie 110,00€ (OZ Škôlkar)
Autíčko objavov 37,00€ (OZ Škôlkar) Hra
skrutky 65,00€ (OZ Škôlkar) Magnetické
kocky 132,00€ (OZ Škôlkar)

Realizáciou projektu deti získajú všeobecné a
konštrukčné zručnosti a základy elementárneho
technického premýšľania. Investíciou do vzdelávania
najmenších, predpokladáme v budúcnosti zvýšený
záujem detí o technické predmety a aj štúdium na
technických školách. Projekt sa bude realizovať
každý rok s malými obmenami, nakoľko sa deti v
materskej škole striedajú.

1 000,00 € 058/15_MA

2 Jana Bakošová

Občianske združenie
Malachovská škola,
Malachov

Banská
Bystrica

Učíme sa v prírode za
každého počasia
(výstavba triedy v
prírode)

Cieľom projektu je výstavba triedy v prírode
TECH
v priestoroch školského areálu, ktorá umožní
realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na zručnosť,
kreativitu a samostatnosť žiakov s využitím prírodného
prostredia a rôznych materiálov. Výchovnovzdelávacie činnosti budú prebiehať v
bezprostrednom kontakte s prírodným prostredím a
vonkajším technickým vybavením školského areálu.

Prístrešok – drevený, sedlová strecha
plech, rozmer 4x5 m, dodávané s
montážou 1260,00€ (Nadácia 1000,00€,
Vlastné zdroje 260,00€)

Výsledkom projektu bude trieda v prírode, ktorá
bude slúžiť žiakom ZŠ s MŠ na výchovnovzdelávacie a voľno-časové aktivity. Výstavba
altánku bude spoločný projekt detí, učiteľov
a rodičov. Vužívať sa bude na rôzne aktivity: vo
výtvarnej výchove (rôzne techniky, ktoré je vhodné
aplikovať vonku, napr. land art, asambláž, výtvarná
reakcia na prírodniny z okolia, základy technického
kreslenia a pod.), v rámci integrovaného vyučovania
v pracovnom vyučpvaní apod.

1 000,00 € 052/15_MA

3 Milan Laurovič

OZ Scripture Union Slovakia,
Legionárska 4, Bratislava

BA

Ukáž, čo si myslíš

Projekt „Ukáž, čo si myslíš“ využíva stavebnicu Lego
inovatívnym spôsobom. Rozvíja technické zručnosti
účastníkov projektu, ktorí sa naučia transformovať
svoje nápady a myšlienky do vizuálnej podoby a
prezentovať pred publikom.

Lego creator 4 sady 180,00€ (Nadácia
90,00€, vlastné zdroje 90,00€),
Lego doplnky 2 sady 35,00€,
Lego podložky, 20 ks 140,00€,
Lego DUPLO 150,00€,
Lego Duplo podložky, 2ks 22,00€,
workshop 300,00€ (Nadácia 100,00€,
vlastné zdroje 200,00€),
cestovné 300,00€( Nadácia 200,00€,
vlastné zdroje 100,00€),
Letné pobyty (ubytovanie školiteľa)
300,00€ (Nadácia 250,00€, vlastné
zdroje 50,00€)

Rozvoj technických zručnosti účastníkov projektu.
Technický workshop pre dobrovoľníkov združenia,
kde pomocou stavebnice Lega navrhujú,
spracovávajú a prezentujú svoje nápady ako by
mohli využívať techniku vo svojom každodennom
živote.

4 Peter Gedeon

Základná škola Záhorská Ves

BA

Rozvoj polytechnickej
a ekologickej výchovy
zážitkovým vyučovaním

Prostredie definujeme ako miesto, kde sa človek
TECH
pohybuje, žije, pracuje, tvorí. Pre život človeka sa
spravidla definujú viaceré prostredia:
1/ príroda ako prostredie človeka, v ktorom žije viac
alebo menej v koexistencii s ostatnými živými tvormi.
2/ sociálne prostredie, kam sa človek dostáva pri
svojom narodení. Sociálne prostredie ho formuje,
vychováva a v ňom aj pracuje.
3/ technické prostredie - termín technika pochádza z
gr. techné, čo znamená šikovnosť, zručnosť. V
prenesenom význame teda môžeme chápať toto
prostredie ako oblasť ľudskej činnosti predstavujúcu
súhrn prostriedkov, postupov a znalostí potrebných na
výrobu materiálnych hodnôt a na uspokojovanie
materiálnych potrieb človeka.

Mikroskopy, tlakomery, fonendoskopy,
meradlá, kufrík Aquamerck na zisťovanie
kvality vody, súpravy na obrysovanie,
súprava dlát, skrutkovačov, klieští a iné
technické pomôcky 1000,00€

Učebne pre polytechnickú výchovu (technika,
pracovné vyučovanie) a ekologickú výchovu
(biológia, prírodoveda). Vybudovanie učební pre
polytechnickú a ekologickú výchovu a uplatňovanie
zážitkového vyučovania v prírode. Skvalitňovanie
školského vzdelávacieho programu uplatňovaním
spájania teórie s praxou.

TECH

987,00 € 059/15_MA

1 000,00 € 053/15_MA

5 Filip Valko

Hasičský zbor Priekopa /
Martin

Žilina

Školenia a ochrana
Počas školení detí sa stávalo, že sa poškodili zbierkové TECH
zbierkových predmetov v predmety, prípadne by mohlo prísť k úrazu. V rámci
hasičskom múzeu.
projektu by sme chceli zakúpiť presklené vitríny na ich
ochranu.

Vitrína Detolf (IKEA) 20 ks - 1000€

Školenia, ktoré realizujeme počas roka budú môcť
byť atraktívnejšie po výkladovej stránke, keďže
zakúpené sklenené vitríny budú slúžiť na ochranu
zbierkových predmetov a ochranu pred úrazmi.
Nebudeme musieť sledovať každú zbierkový
predmet osobitne zvlášť, keď sa deti okolo neho
zhluknú a bude prebiehať kontinuálny výklad.
Školeniami vychovávame deti k dobrovoľníctvu. V
krúžku mladý hasič máme momentálne 38 detí vo
veku 8 až 15 rokov.

1 000,00 € 067/15_MA

6 Mária Grlická

Rodinné centrum Motýlik,
Hruštín

Žilina

Ako veci fungujú

Sada na zostavenie elektrického obvodu - Vytvoríme pravidelné stretnutia vedcov a
100€
konštruktérov pre rodičov a deti, kde ich budeme
Stavebnice - 270€
motivovať k zvedavosti, skúmaniu, pozorovaniu a
Knihy - 32€
poskytneme im tiež inšpiratívny priestor pre
Mikroskop s príslušenstvom a preparátmi - spoločné trávenie času.
140€
Zakúpené pomôcky budeme nad'alej využívat' pri
Jednoduché stroje - 40€
aktivitách Rodinného centra Motýlik, ktoré
Alternatívne zdroje energie - 70€
plánujeme v buducnosti (tábor malých vedcov,
Fyzikálne pokusy s vodou - 25€
Stretnutia konštruktérov, Otec a syn spolu tvoria... )
Kinetický piesok 5 kg - 50€
Dron s kamerou - 75€
Slnečná sústava - 65€
Tronico Ruské koleso na solárny pohon 30€
Matematicka váha - 16€
Kladka súprava - 77€

1 000,00 € 054/15_MA

7 Roman Štibrány

VIERA reštart, n.o.,
Kríkova 7, Bratislava

BA

Kariéra nielen pri autách Voľba povolania. Pre „násťročného“významná,
TECH
pre deviatakov z
ovplyvní ho na celý život. Vychádzame z toho, že žiaci
Kulíškovej
orientovaní na techniku, majú záľubu v danom
odbore. Ich rozhodovanie je ovplyvnené tým, či na
školu ide aj spolužiak. Podporíme ich v správnom
rozhodovaní o voľbe povolania a inšpirujeme
pedagógov na škole, „ako na to“ v ďalších rokoch.
Vychádzame z toho, že žiaci orientovaní na techniku,
majú záľubu v danom odbore. Projekt bude
realizovaný v triede, kde pretrváva problémové
správanie, zhoršený prospech žiakov a zlá atmosféra.
Preto je žiadúce konzultačne prizvať poradkyňu
zvonku, a motivovať ich pre vzdelávanie a voľbu
povolania.

Honorár pre koordinátora/lektora - za
manažment projektu a vedenie
workshopov 1000,00€ (Nadacia)
Materiál na 5 workshopov 100 € (NO)

Zachytíme v triede ťažkosti, ktoré súvisia s voľbou
povolania. Našim cieľom je navigovať deviatakov
pri rozhodovaní sa o strednej škole v širších
súvislostiach, pre trh práce. Predpokladáme slabú
informovanosť o svete práce, perspektívach na trhu
práce, celkovej ponuky stredných škôl v meste/kraji,
rezervy v sebapoznaní, a nejasné predstavy o
vlastnej budúcnosti. Lektor (štatutár neziskovej
organizácie), ktorý ich bude na piatich triednych
kariérnych workshopoch na jeseň 2015 sprevádzať,
bol odborným garantom v európskom projekte
podporovaného zamestnávania a má dlhoročné
skúsenosti. Iniciovanie partnerstva ZŠ Kulíškova v
Bratislave so spoločnosťou Volkswagen Slovakia.
Žiaci sa vrámci exkurzie zoznámia „na vlastnej koži“
s prácou, prostredím a benefitmi.

1 000,00 € 068/15_MA

8 Iveta Vozárová

Dobrovoľný hasičský zbor,
Lipovec

Žilina

Lipoveckí draci

materiálno-technické zabezpečenie +
pomôcky pre detské Workshopy 1000 €
(Nadácia)
materiálno-technické zabezpečenie 400 €
(samospráva)
pracovné odevy a pomôcky 500€ (vlastné
zdroje+samospráva)

Výsledkom projektu je rozvoj a vzdelávanie detí na
Lipovci v oblasti pož. ochrany, ochrany
živ.prostredia, dopravnej a zdravotnej prípravy. Pre
dlhodobý charakter je vytvorený tím dobrovoľníkov,
ktorí sa budú počas roka venovať deťom formou
Workshopov s interaktívnym obsahom.

1 000,00 € 069/15_MA

Cieľom projektu z oblasti technického vzdelávania je TECH
umožnit' det'om vo veku od 5 do 9 rokov skúmat' a
pozorovat' ako funguje ozubené koleso, elektrický
obvod, mikroskop. Taktiež realizovat' pokusy a stavat'
rôzne stroje.

Vzdelávanie detí a mládeže Lipovca v oblasti
požiarnej ochrany, ochrany živ. prostredia,
ochrany života a majetku, dopravnej a zdravotnej
prípravy formou workshopov.

TECH
DOP

9 Ing. Kamil Lobpreis

RZ pri Materskej škole,
Tbiliská 2,Bratislava

BA

Bezpečnosť na ceste –
záhrada plná možností.

V areáli materskej školy vytvoriť priestor a zázemie
pre dopravno-bezpečnostnú výchovu, kde sa deti
budú môcť oboznámiť s dopravnými značkami,
svetelnou signalizáciou, bezpečnostnými prvkami
a dôležitosťou dodržiavania pravidiel cestnej
premávky. Účelne rozbehnúť dlhodobú tradíciu
dopravného vzdelávania v MŠ.

10 Branislav Petrík

Rodičovské združenie pri
Základnej škole s Materskou
školou, Pernek

BA

„Bezpečne na cestách“

11 Lenka Škrabáková

OZ Slniečko pri MŠ Cerová

Trnava

12 Miroslava Spustová

Materská škola Kostolište

13 Gabriel Pažitný

Materská škola Bobrovec

DOP

Nastriekanie cestného dopravného
značenia 200 €
Dopravné prostriedky a značky 400 €
Učebné materiály IKT – dopravná
výchova 200 €
Reflexné prvky, prilby, chrániče... 200 €
Iné zdroje: Farby a materiál na
maľovanie..... 200 €

Vybudovanie interaktívneho dopravného ihriska vo
vlastnom, oplotenom areáli MŠ, príprava chodníkov,
prostredia, namaľovanie čiar cestnej premávky,
zakúpenie a umiestnenie prenosných dopravných
značiek, semaforu, zakúpenie dopravných
prostriedkov pre deti (odrážadlá, kolobežky,
trojkolky, bicykle). Interaktívna výchovná práca s
deťmi – vysvetľovanie pravidiel cestnej premávky.
Pozývanie zástupcov polície k motivačnému učeniu
detí o dôležitosti dodržiavania cestných pravidiel.
Nadväzovanie na aktivity aj v rámci ďalších aktivít
(kreslenie s dopravnou tematikou, prezentácia
poučných videí a pod.).

1 000,00 € 060/15_MA

Cieľom projektu je revitalizovať školský dvor, pretvoriť DOP
ho na dopravné ihrisko, vybudovať výučbový
prístrešok pre malých „šoférov a chodcov“. Zakúpiť
dopravné značky, autíčka, odrážadlá, trojkolky,
kolobežky a bezpečnostné prilby na nácvik
modelových situácií.

Prístrešok 1800,00 € (Nadácia 1000,00€,
zdroj ZRPŠ 800,00€) Dopravné značky,
autíčka 230,00€ (rozpočet ZŠ s MŠ)
Dopr. prostriedky pre deti,prilby, kostým
policajta, farby na múry 200,00€ (zdroj
RZ pri MŠ)

Školský dvor pretvorený na dopravné ihrisko a
vybudovaný výučbový prístrešok. Získaním
praktických poznatkov a skúseností predchádzať
úrazom a kolíziám detí ako účastníkov cestnej
premávky, keďže naša ZŠ s MŠ sa nachádza v
blízkosti veľmi frekventovanej cesty. Poznávanie
dopravných značiek a pravidiel cestnej premávky vo
výučbovom prístrešku.

1 000,00 € 064/15_MA

Učíme sa o doprave

MŠ nemá vlastné dopravné ihrisko, dopravná
DOP
výchova sa tak realizuje v interiéri MŠ. Deti zážitkovou
formou získajú informácie o rôznych dopravných
prostriedkoch. Pre deti MŠ chceme zakúpiť učebné
pomôcky, náučnú literatúru a magnetickú stavebnicu
Polydron, zamerané na dopravu a dopravné
prostriedky. Pri konštrukčných hrách a na dopravnom
koberci si deti budú trénovať pravidlá cestnej
premávky.

Stavebnica Magnetic Polydron 350€,
Giant Polydron -tvorca vozidiel 170€,
Encyklopédie a knihy o doprave 300€,
Molitanové sedačky do kútika 180€

Podpora technického myslenia a konštrukčných
zručností u detí pri vytváraní vlastných dopravných
prostriedkov. Zvýšenie úrovne vedomostí v oblasti
dopravnej výchovy. Vytvoríme v triede materskej
školy kútik, kde si deti budú môcť zostrojiť vlastné
dopravné prostriedky podľa vlastnej fantázie alebo
obrázkov z encyklopédií resp. inej náučnej literatúry.

1 000,00 € 070/15_MA

BA

KRUHÁČIK

Zámerom projektu je vybudovať detské dopravné
DOP a
ihrisko v exteriéri Materskej školy Kostolište, konkrétne NJ
v priestoroch školského dvora na voľnej ploche.
V súčasnosti je táto plocha pričlenená už k ostávajúcej
ploche školského dvora a je zatrávnená bez hrových
prvkov. Veľkosť plochy je 250 m2. V rámci celoročnej
aplikácie dopravnej výchovy do výúčby sa deťom
zlepšia zanlosti v tejto oblasti. Viaceré aktivity v rámci
dopravnej výchovy budú realizované aj v nemeckom
jazyku.

Dopravné prostriedky pre deti 1000,00€
(Nadácia),
Dopravné značenie 1000,00 € (Nadácia
Allianz),
Stavebné práce 10000,00€ (Nadácia SPP
program podpory komunít NAFTA),
Stavebné práce 1800,00€ (Obec
Kostolište – obecné prostriedky), Stavebné
práce 1302,88€ (OZ pri Materskej škole
– vlastné prostriedky)

Vybudovanie dopravného ihriska s cieľom:
aplikovať poznanie o dopravnej výchove pri hre na
dopravu a teoretické poznanie uplatňovať v praxi.
Viaceré aktivity v rácmi dopravnej výchovy budú
realizované aj v nemeckom jazyku.

1 000,00 € 071/15_MA

Žilina

Správajme sa bezpečne! Cieľom projektu je vzdelávanie detí materskej školy,
aby získali potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré sú
prevenciou bezpečného pohybu detí na cestných
komunikáciách. Každý zachránený život za to stojí!

Didaktické pomôcky k dopravnej výchove
200,00€,
Obrázkový materiál k dopravnej výchove
200,00€,
Metodický materiál k dopravnej výchove
100,00€,
Terénne úpravy 200,00€ (Nadácia
100,00€, Obec 100,00€),
Šliapacie dopravné prostriedky 600,00€
(Nadácia 400,00€, rodičovské združenie
200,00€),

Výstupom projektu sú uplatňované vedomosti
a zručnosti v oblasti cestnej premávky detí
predškolského veku a vytvorené podmienky na
výučbu modernej dopravnej výchovy v Materskej
škole Bobrovec. Vybavené detské dopravné ihrisko
ponúka aktívnu formu osvojovania si vedomostí
modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu
s využitím aktívnych foriem vyučovania aj po
skončení projektu. Postupným získavaním vedomostí
a zručností deti získajú zodpovedný prístup,
redukujú sa problémy a nadobúdajú sa hodnotiace
postoje. Prirodzeným výchovno-vzdelávacím
pôsobením sa stane učenie efektívnym a dlhodobo
použiteľným.

1 000,00 € 062/15_MA

DOP

14 Jozef Hegedus

ZŠ Smetanov háj,
Dunajská Streda

Trnava

Zo srdca pre deti

15 Stanislava Koporcová

ZŠ s MŠ Studienka

BA

16 Boris Sovák

Materská škola,
Jankolova 8, Bratislava

Dopravné a detské ihrisko - 1000€

Revitalizácia školského areálu vybudovaním
dopravného ihriska a podnetného detského ihriska.
Výchova a vzdelávanie detí je prioritná potreba.
Nenásilnou hravou formou, vďaka zážitkovému
učeniu, si deti upevňujú, utvrdzujú naučené a
prežité. V spolupráci s rodinami detí vytvorenie i
zelenej oddychovej zóny, čím sa spolupodieľame na
skvalitnení vzájomných medziľudských vzťahov a
ekologického prostredia. Prostredie formuje –
zvýšenie kultúry, vedomostí a bezpečnosti je
prioritou školy.

1 000,00 € 055/15_MA

Bezpečne na ceste alebo Cieľom projektu je vytvoriť pre deti prostredie na
DOP
tak je to správne!
oboznámenie sa s dopravnou bezpečnosťou a získanie
praktických návykov bezpečného správania sa v
cestnej premávke zážitkovou formou - na dopravnom
ihrisku.

kolobežky a odrážadlá 600€ (Nadácia
500€, rodičovské združenie 100€),
prilby, reflexné prvky, dopr. značenie
350€
ostatný materiál 150€

Dopravná výchova je v našom vzdelávacom
programe povinná. Deti sa vo svojom živote ocitajú
na ceste takmer každodenne avšak ich chovanie je
často veľmi nebezpečné. Práve preto by sme chceli
projektom podporiť dopravnú výchovu na našom
dopravnom ihrisku a tak prispieť k zvýšeniu
bezpečnosti detí v cestnej premávke.

1 000,00 € 057/15_MA

BA

Stroje a vynálezy Majstra Cez príbeh Majstra "Dieselka" deti spoznajú
Dieselka
dopravné prostriedky a ich vlastnosti. Navrhnú
a skonštruujú prototypy "vlastných dopravných
prostriedkov", vymyslia dopravné príbehy,
pomocou ktorých si rozšíria vedomosti o dopravnej
výchove a vytvoria fotoknihu o bezpečnosti na
ceste. Realizáciu projektu si deti doplnia poznatky z
dopravnej výchovya zdokonalia si aj technické
zručnosti a motoriku pri konštrukcii dopravných
prostriedkov zo stavebníc či odpadového materiálu.

DOP

Digitálne fotoaparáty 2ks 260,00€
(Nadácia 200€, rozpočet MŠ 60€),
Stavebnice 3ks 800,00€

Cieľom projektu je zavedenia atraktívnej formy
výučby dopravnej výchovy. Na realizáciu obnovy
existujúceho dopravného ihriska na školskom dvore
náväzujú viaceré celoročné edukačné aktivity ako:
"GPS pre Majstra Dieselka" - mapa okolia a
navigácia k materskej škole, "Majster Dieselko v
dopravnom múzeu a dopr. prostriedky budúcnosti",
"ENCYKLOPÉDIA VYNÁLEZOV MAJSTRA
DIESELKA" či "Hókusy - pókusy Majstra Dieselka" experimentovanie, bádanie a objavovanie vlastností
rôznych materiálov.

1 000,00 € 066/15_MA

17 Mgr. Katarína Tellárová Základná škola s MŠ
Veľké Leváre

BA

Rozvoj pohybových,
pracovných, praktických a
sebaobslužných činností
detí predškolského veku
formou hry.

DOP

Nábytok / koberec dopravné ihrisko
9,2mx4,7m - 430€
Odrážadlo 4ks (30€/kus) - 120€
Kolobežka 4ks (30€/kus) - 120€
Prilba 15ks (10€/kus) - 150€
Výukové CD - 130€
Digitálna HD kamera - 50€

Výsledkom projektu bude z časti novo zariadená
trieda určená na edukáciu detí v rôznych oblastiach.
Zariadenie aj didaktické pomôcky sú trvalého /
dlhodobého charakteru. Plánované aktivity:
- „S radosťou za poznaním“ – učíme sa potrebné
návyky (udržiavanie poriadku, atď.)
- „Dopravný policajt“ (základy pravidiel cestnej
premávky, chôdza na chodníku, na ceste),
- „Po ceste jazdím rád, bicykel je môj kamarát“ - hra
na malých cyklistov (pohyb na zakúpených
bicykloch, odrážadlách + potreba používania
ochranných pomôcok),
- „Kolieskový deň“,
- „Športová olympiáda“ (uplatnenie teórie v praxi)
a ďaľšie.

1 000,00 € 072/15_MA

18 Zuzana Šarközyová Mihaliková

BA

Pozor Peter, pozor Katka, Revitalizácia nevyhovujúceho asfaltového povrchu
teraz príde križovatka!
školského dvora a vytvorenie bezpečnej hracej zóny
a dopravného ihriska. Prepojenie s exteriérovou
učebňou „Škôlka v záhrade“ a implementácia
získaných poznatkov priamo na novovybudovanom
dopravnom ihrisku.

DOP

Oprava povrchu školského dvora
2600,00€ (Nadácia 1000€, Združenie
rodičov 1600€)

Výsledkom projektu by mal byť zrekonštruovaný
povrch školského dvora a vytvorenie dopravného
ihriska. Priamo na školskom dvore sa tak budú môcť
bezpečne aplikovať nadobudnuté teoretické
poznatky z dopravnej výchovy.

1 000,00 € 073/15_MA

Cirkevná materská škola
Gianny Berettovej Mollovej,
Bratislava

V rámci projektu bude účelne revitalizovaný školský
DOP
areál na výučbu dopravnej výchovy s možnosťou
ďalších edukačných a motivačných aktivít pre deti. Mal
by obsahovať preliezku, šmýkačku či inú detskú
zostavu potrebnú pre celkový rozvoj detskej osobnosti.

Cieľom tohto projektu je materiálne zabezpečenie
triedy v MŠ nábytkom, dopravným kobercom a
rôznymi didaktickými pomôckami na rozvoj detí
predškolského veku.

19 Miloš Švancár

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Galanta

Trnava

Dni nemeckej kuchyne
interaktívne a prakticky

20 Zoroslav Smolinský

Súkromná materská škola
Česká 10, elokované
pracovisko Kremeľská 2,
Bratislava

BA

21 Peter Ježo

Základná škola Jakubov

22 Leonard Topľanský

TJ Oravan Námestovo stolnotenisový oddiel,
Námestovo

Zatraktívnenie vyučovania odborných predmetov
a konverzácie v nemeckom jazyku. V rámci projektu
praktické zoznámenie sa s nemeckou gastronómiou
spojené s prípravou a ochutnávkou tradičných
špecialít nemeckej kuchyne.

NJ

Interaktívna tabuľa 1080,00€ (Nadácia
1000,00€, vlastne zdroje 80,00€)

Zvýšenie záujmu študentov o vyučovací proces s
nenásilným presunom aktivity na žiaka, rozvoj
zručností, prezentačných schopností a najmä znalostí
nemeckého jazyka zatraktívnením vzdelávania
odborných predmetov. Aktivity: Odborná
prednáška na tému nemecká gastronómia pre
študentov hotelovej akadémie – charakteristika
nemeckej kuchyne podľa regiónov, krajové
špeciality. Teoretická príprava na vytvorenie
odborného projektu zo strany študentov, príprava
vlastných projektov v nemeckom jazyku – zber
informácií o gastronomických špecialitách
nemeckých regiónov, ich spracovanie, príprava,
prezentácie a obhajoba projektov. Prezentácia
špecialít nemeckej gastronómie v nemeckom jazyku
formou powerpointových prezentácií za pomoci
interaktívnej tabule, spojená s ochutnávkou
hotových jedál.

1 000,00 € 074/15_MA

Vzdelávanie v nemeckom Vytvoriť deťom príležitosť rozvíjať ich jazykové
NJ
jazyku
zručnosti a umožniť im spoznávanie jazykov susedných
krajín, tak aby bol plne rozvinutý ich jazykový
potenciál.

Interaktívna tabuľa 1188€ (1000 €
Nadácia + 188€ vlastné zdroje),
Krátky dataprojektor 670€ (vlastné
zdroje),
Kábel + montáž 160€ (vlasté zdroje)

Vybavením jazykovej miestnosti na jazykové
vzdelávanie interaktívnou tabuľou a programami na
výučbu nemeckého jazyka sa edukačné prostredie
stane pre deti atraktívnejšie. Hravými formami
práce, didaktickými hrami a zážitkovým učením sa
deti predškolského veku naučia základom
nemeckého jazyka a vedomiu dôležitosti cudzích
jazykov z globálneho pohľadu. Motivačné a
atraktívne edukačné prostredie ich tak nenásilnou
formou vedie k vytvoreniu základov zručnosti a
zlepšeniu jazykových schopností.

1 000,00 € 065/15_MA

BA

Divadlo ON AIR

Zámerom projektu je zvyšovať úroveň vzdelávania
NJ
nemeckého jazyka a rozvoj sociálnych zručností žiakov
cez priamu tvorbu v divadelnom krúžku, do ktorého sú
aktívne zapojené deti. Žiaci tu majú možnosť učiť sa
nemčinu formou hry, avšak chýbajú im bezdrôtové
mikrofóny. Divadlo sa stane nástrojom podpory
výučby nemeckého jazyka na škole.

Bezdrôtové headset mikrofóny 1000€,
Projekt je postavený na aktivitách, ktoré vedú k
Materiál na krúžok 200€ (vlastné zdroje) skvalitneniu činnosti divadelného krúžku pre deti z
málopodnetného prostredia obce Jakubov a k
zlepšeniu výučby nemčiny formou hry. Nákup
bezdrôtových mikrofónov pomôže zefektívniť činnosť
divadelného krúžku, deti budú môcť plnohodnotne
nacvičovať divadelného hry a následne vystupovať
na verejnosti, pri rôznych príležitostiach na škole a
aplikovať nemeckú slovnú zásobu do divadelných
scénok. Praktické vzdelávanie nemeckého jazyka
formou rozvoja činnosti divadelného krúžku, nácvik
divadelnej hry vytváranie kulís, zostavenie scenáru
aktívnym zapojením detí s využitím nemčiny, rozvoj
sociálnych kompetencií a komunikačných zručností v
nemčine.

1 000,00 € 056/15_MA

Žilina

Nemecky hravou formou
prostredníctvom
pingpongu aj pre
sociálne slabšie skupiny

Prostredníctvom nemecky hovoriaceho trénera
a niekoľkých rodených nemeckých pingpongistov
nenásilnou formou rozvíjanie komunikačných znalostí
slovenských detí s nemeckými rovesníkmi v prostredí
letného stolnotenisového tábora s medzinárodnou
účasťou.

Tréner 600€ (Nadácia 400 €, vlastné
zdroje 200€),
Príspevok na tábor pre deti zo sociálne
slabších skupín 800€ (Nadácia 600€,
vlastné zdroje 200€),
Zabezpčenie tábora - financie – vlastné
prostriedky jednotlivý ch účastníkov a
organizátorov 2400€

1 000,00 € 075/15_MA

SOC a
NJ

Nenásilnou formou naučiť deti základné pojmy a
frázy v nemeckom jazyku z rôznych oblastí života
(nielen športovej terminológie). Umožniť aj deťom zo
sociálne slabších skupín zúčastniť sa športovo –
edukačného podujatia. Pravidelné jazykové okienko
pod vedením nemecky hovoriaceho trénera.

23 Roman Varga

Petržalský domov seniorov,
Rusovská cesta 58, Bratislava

BA

Rekonštrukcia interiéru
multifunkčnej miestnosti

Cieľom je skvalitniť život seniorov Petržalského
domova seniorov prostredníctvom kúpy bezpečných
a pohodlných stoličiek na vybavenie multifunkčnej
miestnosti.

24 Katarína Melichárová

OZ KASPIAN,
Ambroseho 15, Bratislava

BA

Pre úspešnú budúcnosť
petržalských detí

25 Marianna Petreková

Športový klub HARMÓNIA
Košúty

Trnava

26 Ján Bagin

Občianske združenie –
Serafím,
Prostějovská 37, Prešov

Prešov

Spolu

SOC

Stoličky 1039,74€ (Nadácia 1000,00€,
iné zdroje 39,74€),
Doprava 25€ (vlastné zdroje)

Výsledkom projektu bude najmä zvýšenie
bezpečnosti ako i pohodlia seniorov. Kúpou nových
kvalitných stoličiek a ich dennodenným využívaním v
multifukčnej miestnosti zabezpečíme dlhodobý
charakter projektu. Výber vhodných stoličiek pre
seniorov bude konzultovaný so zdravotným
odborníkom.

1 000,00 € 076/15_MA

Cieľom projektu je podpora úrovne vzdelania
SOC
znevýhodnenej skupiny obyvateľov – detí a mladých
s nedostatkom príležitostí, ktorí trávia väčšinu svojho
voľného času v uliciach Petržalky. Prostredníctvom
projektu im chceme materiálne a personálne posilniť
možnosť doučovania v našom klube a tým podporíme
šancu týchto detí na úspešnejšiu budúcnosť.

Mzda sociálnej pracovníčky 800€
(Nadácia 400€, BSK 400€),
Kancelársky nábytok 310€,
Edukačné potreby a materiál 290€

Čo najdlhšie a najpravidelnejšie chceme v našom
klube ponuknuť deťom podporu v podobe
doučovania. Vážime si hodnotu vzdelávania a preto
ponukáme túto možnosť práve našim klientom.

1 000,00 € 061/15_MA

Hromadná skladba „MY
a MY“ (dcéry, matky,
staré matky)

Aktivizácia kombinovanej skupiny zloženej zo seniorov SOC
a detí v oblasti socializácie a pohybovej edukácie,
orientácia v priestore podľa značiek, mobilita,
súdržnosť, nácvik kombinovanej dynamickej
choreografie. Pravidlenou aktivitou sa dosiahne
zvýšenie sociálno–emocionálnych kompetencii a
edukácia v psychomotorickej oblasti ako u seniorov
tak i u detí. Vyvrcholením projektu je účasť cvičencov
na XV. Svetovej gymnaestráde v Helsinkách v dňoch
10. – 19.07.2015.

Športová výstroj 600,00 €
Cvičebné náradie 110,00 €
Doprava na svetovú Gymnaestrádu 2750
€ (Nadácia 290,00 €; vlastné zdroje 2
460,00 €)
Účastnícky poplatok 2310,00 € (zdroj
OcU Košúty)
Ubytovanie a strava 4530,00 € (vlastné
zdroje)

Zlepšenie medzigeneračných vzťahov, zvýšenie
sociálno–emocionálnych kompetencii u seniorov a
detí. Pravidelný nácvik choreografie (2 x týždenne)
pozostávajúcej zo 4 skladieb v rozsahu 15 minút
slúži na povzbudenie psychomotoriky a umožní
predvedenie hromadnej skladby. Pravidelný tréning
tejto znevýhodnenej skupiny prispieva k udržaniu
mobility a zvýšeniu socializácie zúčastnených.

1 000,00 € 063/15_MA

Malí hrdinovia

Zorganizovať letný tábor pre deti a mládež zo sociálne SOC
slabého prostredia, v podtatranskom prostredí
v dedinke Mlynčeky okr. Kežmarok, počas ktorého
účastníkov tábora naučíme podať neodkladnú prvú
pomoc.

Cestovné 324,00€ (vlastné zdroje),
Ubytovanie 1560,00€ (Karpatská
Nadácia),
Materiál k teoretickej časti 62,00€
(Nadácia),
Ocenenia (zošity) 193,20€ (vlastné
zdroje),
Ocenenie jednoposchodové peračníky
244,80€ (Nadácia),
Kurz prvej pomoci 240,00€ (Nadácia)

Letný tábor bude prebiehať formou intenzívneho
zážitkového vzdelávania postaveného na určitej
forme príbehu. Deti zo znevýhodneného sociálneho
prostredia budú začlenené do neformálneho
vzdelávania v rámci skupín. Počas realizácie
projektu účastníci nadobudnú postoj spolupatričnosti
a vzájomnej pomoci, rozšíria si svoje komunikačné
schopnosti a motorickú zručnosť. Osvoja si zásady
bezpečného správania sa a zodpovednosti nielen
voči sebe a k ostatným. Počas tábora účastníci
absolvujú minikurz prvej pomoci. Žiaci základných
škôl pochopia, že prvá pomoc to nie je len súbor
akýchsi úkonov, ale prídu na to, že je to spôsob
rozmýšľania. Aktivity budú zamerané na prednášky
a besedy s odborníkmi formou situačných hier
primeraných veku účastníkov tábora.

546,80 € 051/15_MA

25 533,80 €

