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Ďakujeme všetkým
dobrovoľníkom!
V máji dala Nadácia Volkswagen Slovakia dobrovoľníkom
zelenú dvakrát. Počas dvoch májových sobôt, 13. mája
na Základnej škole Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi
a 20. mája v Materskej škole na Družstevnej ulici
v Martine, spojilo sily viac ako 100 dobrovoľníkov. Okolie
obidvoch škôl pomohli skrášliť rodiny zamestnancov
Volkswagen Slovakia, ich priatelia a ďalší podporovatelia.
Spoločne čistili školské dvory s ihriskami, vysádzali stromy,
natierali múry a lavičky, či opravovali plot a chodníky.
Verejnoprospešná aktivita Zelená dobrovoľníkom už štyri
roky prispieva k zvýšeniu eko-povedomia a upozorňuje
na to, aké je dôležité neustále budovať vzťah k prírode
a svojmu okoliu. Všetkým zúčastneným ešte raz ďakujeme!
Na základe jej úspechu vznikol v roku 2016 aj rovnomenný
grantový program, vďaka ktorému doteraz získalo už
53 materských a základných škôl finančnú podporu
na revitalizáciu areálov v celkovej výške 26 000 €.

Vodičské preukazy pre ďalšie
deti z detských domovov

Detský letný tábor vo svete
dospelých

Nemčina hrou pri vedeckých
experimentoch

Výnimočný projekt spolupráce troch automobiliek a ich
nadácií pokračuje aj tento rok. Aj vďaka podpore
Nadácie Volkswagen Slovakia sa ku 100 deťom a mladým
dospelým, ktorí mohli získať vodičský preukaz minulý rok,
pridajú ďalšie. Projekt Vodičské preukazy pre detské
domovy im má zvýšiť šance na budúce uplatnenie
a zaradenie sa na trhu práce. Deti a odchovanci z domovov
sa môžu zaregistrovať tu, dostupné je aj zaujímavé video
z prvého ročníka projektu. Nadácia v súčasnosti podporuje
domovy aj zapožičaním áut na pol roka v rámci projektu
S Nadáciou v pohybe. Prihlásiť sa do žrebovania o ďalšie
dva automobily môžu detské domovy a domovy sociálnych
služieb do 15. júna.

Prihláste svoje dieťa do denného letného tábora Hrajme sa
na povolania už teraz! Organizuje ho Mesto povolaní, ktoré
dlhodobo spolupracuje s našou Nadáciou. Prebiehať bude
počas štyroch turnusov od 17. júla do 18. augusta. Deti
vo veku 6-12 rokov si počas piatich dní vyskúšajú prácu
v televízii, zahrajú sa na policajtov či lesníkov a pritom sa
zoznámia s reálnym prostredím, v ktorom sa povolania
vykonávajú. Povolania z automobilového závodu bližšie
spoznajú v stánku Nadácie. Budú sa môcť zapojiť
do množstva úloh a hier a tak zbierať cenné skúsenosti
z každodenného života dospelých. Pestrý program je
zameraný na rozvoj zručnosti, kreativity a individuality
detí. Viac informácií o táboroch a prihlášku nájdete tu.

Dňa 5. mája sa uskutočnila tlačová konferencia k projektu
Nadácie Volkswagen Slovakia Experimentovanie
po nemecky. Unikátny projekt vytvorený v spolupráci
so Štátnym pedagogickým ústavom a Goetheho
inštitútom využíva metodiku CLIL založenú na integrovaní
jazyka do odborného predmetu zábavnou formou.
V Bratislave (12.5.), Banskej Bystrici (9.6.), Žiline (6.6.)
a v Košiciach (2.6.) už začali prebiehať bezplatné semináre
pre učiteľov nemčiny z podporených základných škôl.
Každá škola dostane učebný materiál a vybavenie
na experimenty na hodiny nemčiny a prírodovedy
pre troch učiteľov. Metodické materiály a ilustračné video
sú online prístupné aj na internetovej stránke Nadácie.

V máji sme podporili až
21 jedinečných subjektov

Významné osobnosti nemeckej
národnosti pod lupou

Mesiac máj sa v Nadácii Volkswagen Slovakia niesol
v znamení vyhodnotenia dvoch špecifických grantových
programov. Nový grantový program Náučné chodníky
pomôže sumou takmer 19 000 € vybudovať či obnoviť až
devät náučných trás v rôznych častiach Slovenska. Vďaka
finančnému grantu vo výške 21 000 € získalo podporu aj
12 zariadení sociálnych služieb, venujúcich sa zlepšovaniu
vzdelávacieho procesu zdravotne znevýhodnených a tým
aj uľahčeniu ich začlenenia sa do života v spoločnosti.

Zamestnanecký projekt Miloša Švancára z logistiky mal
za cieľ zlepšiť a zefektívniť prácu s odborným textom
v cudzom jazyku. Z grantu Nadácie Volkswagen Slovakia
bola dovybavená jazyková učebňa Strednej školy obchodu
a služieb v Galante. Vďaka projektu sa študenti pútavým
spôsobom dozvedeli viac zo života rôznych osobností
a svoje kreatívne výtvory prezentovali na študentskej
konferencii. Vytvorili aj krátky film o nemeckých
osobnostiach, ktorý bude slúžiť ako učebná pomôcka.

Englisch ist ein muss, Deutsch
ist ein Plus
Aj vaše deti, kdekoľvek na Slovensku, sa teraz môžu vďaka
Nadácii učiť po nemecky. Grantovým programom Nemčina
do materských škôl podporí desať materských škôl, ktoré
získajú financie na mzdu nemeckého lektora, nákup
edukačných pomôcok a školenie pre učiteľky. Podať žiadosť
je možné do 31. júla. Aj zámerom ďalšieho projektu
Experimentovanie po nemecky pre základné školy je
vyškoliť učiteľov na výučbu jazyka netradičným pre deti
pútavým spôsobom. Prihlásiť sa naň môžu do 1. júla.
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