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Rozhodnite, ktorý detský domov
vyhrá Volkswagen up!
Naša Nadácia už šiesty rok pripravila pre deti z detských
domovov a z náhradných rodín kreatívny výherný projekt
spojený s krásnym obdobím Vianoc. Deti mali tento rok
za úlohu vlastnoručne vytvoriť súťažné modely áut
budúcnosti, ktoré budú na základe hlasovania
zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia
vyhodnotené a víťazi odmenení. Fantázii sa medze nekládli
a v detských domovoch vznikali originálne návrhy
futuristických dopravných prostriedkov. Fotografie
desiatich najlepších sú od 2. do 15. 11. 2017 vystavené
v bratislavskom závode alebo ich zamestnanci nájdu aj
na intranete a v aplikácii VW SK. Stačí už len
na hlasovacom lístku vo foyer haly H3 alebo online označiť
jeden detský domov, ktorého model auta budúcnosti sa
vám najviac páči a aj vy pomôžete rozhodnúť. Detské
domovy, ktorých modely áut získajú najviac vašich hlasov,
dostanú krásne ceny – prvý z nich nový Volkswagen up!

Vyhlásime 100 škôl, ktoré
získajú Vedomostné ostrovy!

Už viac ako 60 učiteľov
experimentovalo po nemecky

Pozývame vás na 20. ročník
Festivalu vedy a techniky

Dňa 9. novembra na veľtrhu Bibliotéka - Pedagogika 2017
slávnostne vyhlásime 100 základných škôl, ktoré získajú
od našej Nadácie Vedomostný ostrov. Nepremeškajte
príležitosť a príďte sa o 13:00 pozrieť do Incheby. Počas
výstavy si môžete interaktívnu pomôcku plnú zaujímavých
vedomostí a kvízov aj vyskúšať. Výsledok žrebovania
nájdete aj na facebooku. Sto vyžrebovaných škôl z celého
Slovenska získa Vedomostný ostrov spolu s bezplatným
internetovým pripojením na dva roky. Cieľom unikátneho
projektu je pútavým spôsobom naučiť žiakov spájať
teoretické poznatky s praxou a zároveň im pomôcť
pri výbere strednej školy. Vedomostné ostrovy sprístupnia
moderné vzdelávanie všetkým deťom.

Úspešný vzdelávací projekt Nadácie Volkswagen Slovakia,
Goetheho inštitútu a Štátneho pedagogického ústavu
Experimentovanie po nemecky pokračuje. V tomto roku
bolo vyškolených viac ako 60 učiteľov. Prvé dve školenia
prebehli v Bratislave od 25. do 28. 9., pokračovalo sa
12. a 13. 10. v Žiline a nakoniec 26. a 27. 10. v Košiciach.
Učitelia zo základných škôl sa na nich prakticky zoznámili
s jedinečným pedagogickým prístupom CLIL (Content and
Language Integrate Learning), ktorý spája vyučovanie
nemčiny a zaujímavé experimenty na hodinách
prírodovedy. Všetci dostali pracovné materiály a cenné
rady ohľadne vyučovania. Inovatívna metodika je voľne
dostupná aj online.

Príďte si pozrieť celoslovenské finále Festivalu vedy
a techniky AMAVET, ktoré sa bude konať v dňoch
9. – 11. novembra 2017 v bratislavskej Inchebe. Jubilejný
20. ročník festivalu v spolupráci s Asociáciou pre mládež,
vedu a techniku (AMAVET) podporila aj naša Nadácia. Žiaci
a študenti vám tu predstavia tie najlepšie vedátorské
projekty z celého Slovenska v jedenástich kategóriách.
Súčasťou prezentácií budú aj samotné výstavné exponáty.
Žiaci budú pred odbornou porotou zloženou z vedcov,
vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov súťažiť
o postupy na svetové a národné vedecko-technické súťaže
a festivaly. Veríme, že festival nadchne pre vedu nielen
súťažiacich, ale aj vás.

Podporili sme ďalších 49 vašich
projektov

Techniku sa učia moderne
a zaujímavo

Minulý mesiac sme vyhodnotili posledné dva grantové
programy v tomto roku. Vďaka obľúbeným Projektom
zamestnancov získalo finančnú podporu v celkovej výške
32 000 € až 33 ďalších subjektov, v ktorých sa
dobrovoľnícky angažujú zamestnanci spoločnosti
Volkswagen Slovakia. Prostredníctvom grantového
programu Zelené vzdelávanie bolo na 16 najlepších ekoprojektov prerozdelených takmer 30 000 €. Eko-projekty
podnietia záujem detí o prírodu a životné prostredie.

Zamestnanec Petr Ondrášek z finiš centra svojim
projektom zvýšil záujem detí zo Základnej
školy
Kulíškova 8 v Bratislave o techniku. Z grantu Nadácie
Volkswagen Slovakia bola zakúpená súprava UNIMAT
obsahujúca elektrickú pílku, vŕtačku, sústruh a brúsku.
Súprava je prispôsobená deťom a teda je pre ne bezpečná.
Projekt deti nadchol, stávajú sa manuálne zručnejšími
a technické myslenie sa im stáva bližším. Pracujú
na vlastných návrhoch, ktoré plánujú zrealizovať.

Príďte si pochutnať do Vianočnej
cukrárne
Zamestnanci Volkswagen Slovakia si aj tento rok môžu
s našou Nadáciou osladiť predvianočný čas. Príspevkom
na chutný vianočný koláč alebo nealkoholický grog spolu
pomôžeme, aby mali všetky deti pekné Vianoce. Vianočnú
cukráreň nájdete v jedálňach v čase obeda: v závode
Bratislava od 5. 12. do 6. 12. (jedálne A1, H2, H3, H4, H6c),
v Stupave 5. 12. a v Martine 6. 12. Nadácia s radosťou
privíta každú ďalšiu dobrovoľnícku výpomoc od kolegov či pri pečení alebo predaji koláčov.
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