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Získajte aj vy Vedomostný
ostrov pre svoju školu!
Nadácia Volkswagen Slovakia predstaví na tlačovej
konferencii 17. augusta svoj nový unikátny projekt Vedomostné ostrovy. Zapojiť sa doň môžu všetky základné
školy na celom Slovensku. Na základe žrebovania bude
rozdelených až 100 interaktívnych kioskov pre 100 škôl,
ktoré zadarmo získajú aj pripojenie na internet na dva
roky. Animovaný ostrov bude ponúkať množstvo
interaktívnych vedomostných úloh z rôznych oblastí fyziky, techniky, dopravnej výchovy, ekológie či
nemeckého jazyka. Žiaci sa na ňom budú môcť otestovať aj
pri výbere vhodnej strednej školy. Zapojené školy budú
zaradené do súťaže o hodnotné ceny. Cieľom projektu je
podpora moderných vzdelávacích metód spájajúcich teóriu
s praxou. Veríme, že sa nám vďaka Vedomostným
ostrovom podarí rozšíriť možnosti vo vzdelávaní aj deťom,
pre ktoré nie je prístup na internet samozrejmosťou.
Online prihlasovanie bude spustené už od 1. septembra tu.

Prihláste deti do Automobilovej
JUNIOR akadémie

Stavba detského dopravného
ihriska je v plnom prúde

Novým projektom podporíme
rehabilitácie detí s DMO

V dňoch od 21. do 25. augusta sa uskutoční už druhý
ročník Automobilovej JUNIOR akadémie (AJA), ktorá
vznikla vďaka spolupráci Nadácie Volkswagen Slovakia,
spoločnosti Volkswagen Slovakia, Slovenskej technickej
univerzity a Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej
republiky. Cieľom projektu je nadchnúť deti pre techniku
a automobilový priemysel. Denný letný tábor AJA je
určený pre deti vo veku od 12 do 15 rokov. Bude pre nich
pripravený bohatý program - priamo na pôde
bratislavského závodu Volkswagen Slovakia si budú môcť
vyskúšať offroad jazdy a navštíviť rôzne interaktívne
stanovištia. Využite poslednú šancu a prihláste svoje deti
na AJA do 17. augusta tu.

Nadácia Volkswagen Slovakia realizuje v týchto dňoch
v spolupráci s mestom Stupava výstavbu verejného
detského dopravného ihriska v areáli Základnej školy kpt.
J. Nálepku v Stupave. Výstavba bola spustená začiatkom
júla ako súčasť multifunkčnej zóny. Na ihrisku si budú
môcť deti v praxi precvičiť znalosť dopravných pravidiel
a upevniť získané teoretické vedomosti v oblasti dopravnej
výchovy a bezpečnosti v cestnej premávke. Dopravné
ihrisko bude po otvorení prístupné nielen pre deti
zo Stupavy, ale aj z okolitých obcí či z Bratislavy. Súčasťou
ihriska bude cestná a železničná svetelná signalizácia.
Pozrite si ako pokračuje výstavba ihriska vo fotogalérii
na stránke Nadácie.

Nový projekt Nadácie Volkswagen Slovakia vznikol
v spolupráci s rehabilitačným centrom pre deti a mladých
dospelých v Piešťanoch Possibilitas. Zdravotne
znevýhodneným deťom zo sociálne slabších rodín bude
umožnené vďaka podpore Nadácie absolvovať špeciálne
rehabilitácie a terapie na zlepšenie zdravotného stavu.
Projekt pomôže v jeho pilotnej fáze desiatim deťom, ktoré
trpia predovšetkým detskou mozgovou obrnou. Žiadosti
budú vyhodnocované na základe lekárskych správ
zohľadňujúc sociálnu situáciu žiadateľa. Vybraným deťom
vo veku od troch rokov bude poskytnutá dvojtýždňová
pohybovo-rehabilitačná terapia v kombinácii s cvičením
v obleku TheraSuit®.

Podporíme znevýhodnených, ale
aj ekologické projekty

Poďme sa hrať na našom
zábavnom vŕšku

Projekty zamerané na vzdelávanie detí a mládeže
s poruchou psychického vývinu môžete v rámci
grantového programu Budúcnosť aj s autizmom podávať
ešte do 13. septembra tu. Cieľom programu je integrácia
autistických detí pomocou inovatívnych výchovnovzdelávacích procesov. Do 10. októbra môžete
zaregistrovať žiadosť aj v rámci grantového programu
Zelené vzdelávanie, ktorý je určený na podporu aktivít
v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia.

Originálny zamestnanecký projekt Radoslava Pidaniča
z údržby montáže podporil rozvoj pohybových schopností
u predškolákov z Materskej školy na Kukučínovej ulici
v Snine. Z grantu Nadácie Volkswagen Slovakia bol
zakúpený materiál, ktorý dobrovoľníci premenili
na zaujímavé multifunkčné prírodné ihrisko. Podnetné
hracie prvky na zábavnom vŕšku v areáli materskej školy
lákajú všetky deti tráviť viac času na čerstvom vzduchu
v prírode.

Nemčinári experimentovali
aj počas prázdnin
Prvý júlový týždeň sa uskutočnil týždňový jazykový kurz
pre 20 pedagógov v rámci projektu Experimentovanie
po nemecky. Aktuálne je zapojených až 45 základných
škôl, z ktorých takmer 70 pedagógov absolvuje dvojdňové
školenie ohľadom metodiky projektu, ktorý integruje cudzí
jazyk do odborného predmetu (pedagogický prístup CLIL).
Viac informácií o projekte si môžete prečítať na stránke
Nadácie, kde nájdete aj voľne dostupný metodický
materiál.
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