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Základy programovania
už pre žiakov na prvom stupni
Dňa 5. septembra pokrstil podpredseda vlády Slovenskej
republiky Peter Pellegrini v Zážitkovom centre vedy
Aurelium knihu programovania s názvom Scratch StarterProgramovanie pre deti. Vytvoril ju tím odborníkov
z Learn2Code v spolupráci s našou Nadáciou, ktorá
dlhodobo podporuje inovatívne formy vzdelávania,
vzdelávanie žiakov v technických smeroch a iniciatívu
pedagógov. Kniha vznikla na základe potreby vzdelávania
detí v oblasti digitalizácie a počítačovej techniky a je
určená pre deti na prvom stupni základných škôl. Deti v nej
nájdu začiatky algoritmizácie a s jej pomocou sa naučia
základy programovacích techník. Špeciálne prispôsobený
program Scratch Starter je výnimočný aj tým, že je
dostupný online a nie je ho potrebné inštalovať
do počítača. Knižka bola prvý septembrový týždeň zaslaná
na každú základnú školu na Slovensku a veríme, že už
objavila prvých záujemcov o digitálny svet.

Detský domov Nové Mesto
nad Váhom na novom aute

Vedomostný ostrov môže získať
aj vaša škola

Technika hrou na ďalších
základných školách

Nadácia Volkswagen Slovakia zapožičala v rámci projektu
S Nadáciou v pohybe v poradí už deviatemu zariadeniu
ďalšieho pomocníka na štyroch kolesách. Predseda
Správnej rady Nadácie Eric Reuting vyžreboval víťaza
predposledného tohotoročného kola projektu - Detský
domov Nové Mesto nad Váhom. Volkswagen Touran, ktorý
bude zamestnancom i deťom v detskom domove pomáhať
pri každodenných činnostiach a povinnostiach až pol roka,
si odviezli zo závodu Volkswagen Slovakia v Bratislave
22. septembra. Prihlasovanie do posledného kola projektu
bude spustené v októbri a v decembri budú vyžrebované
až štyri subjekty. Veríme, že autá im uľahčia chod nielen
počas Vianočných sviatkov.

Naša Nadácia otvorila nový školský rok jedinečným
projektom Vedomostné ostrovy. Získajte aj vy interaktívnu
pomôcku pre vašu školu! Až 100 interaktívnych kioskov
plných zaujímavých vedomostí, veselých testov
a praktických pokusov s bezplatným pripojením
na internet na dva roky je pripravených na cestu
do 100 základných škôl na Slovensku. Hlavným cieľom
projektu je prepojiť teóriu s praxou a ponúknuť tak žiakom
na základných školách množstvo vedomostí pre nich
pútavým hravým spôsobom. Do projektu Vedomostné
ostrovy sa zatiaľ zapojilo až 70 základných škôl z celého
Slovenska. Nepremeškajte šancu a podajte aj vy žiadosť
do 16. októbra.

Cieľom jedinečného projektu našej Nadácie Technika hrou
od základných škôl je vzbudiť záujem o techniku už u tých
najmenších. Vďaka projektu bol vytvorený unikátny
metodický rámec dostupný ja online a súbor pomôcok
zameraných na techniku a prírodné javy. V druhom ročníku
grantového programu bolo podporených ďalších 25 škôl
z bratislavského, trnavského a nitrianskeho kraja. V rámci
projektu sa v septembri konali päťdňové akreditované
školenia o metodike, na ktorých sa zúčastnilo takmer
50 učiteľov. Okrem sady pomôcok s technickým
zameraním a školenia až pre troch učiteľov získala každá
zapojená škola aj finančnú podporu na nákup spotrebného
materiálu.

Podporujeme integráciu detí
s autizmom

Brestovany začali s výučbou
dopravnej výchovy

Hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia schválila
2. októbra finančnú podporu pre projekty zamerané
na zlepšenie výchovno-vzdelávacích procesov a integráciu
detí s autistizmom v celkovej sume takmer 38 000 €.
Grantový program Budúcnosť aj s autizmom pomáha
deťom s poruchou psychického vývinu v rozvoji ich
individuálnych schopností a sociálnych kompetencií už
od roku 2015. Aj tento rok sa vďaka nemu podarilo
podporiť 16 jedinečných projektov z celého Slovenska.

Zamestnanecký projekt Martina Chovanca z údržby
montáže má za cieľ naučiť deti zo Základnej a materskej
školy v Brestovanoch základom dopravnej výchovy
a nácviku bezpečného správania sa na cestách.
Z finančného grantu našej Nadácie boli zakúpené
odrážadlá a mobilné dopravné ihrisko. Ihrisko je môžné
využiť za každého počasia v interiéri aj v exteriéri. Trénujú
si aj prechádzanie križovatkou so semafórmi. Nezabudli ani
na bezpečnostné prvky v podobe reflexných viest.

Záujem o vzdelanie napriek
ťažkej životnej situácii
Nadácia Volkswagen Slovakia sa v spolupráci s OZ Záleží
nám zapojila do charitatívneho projektu Plus pre ženy
s cieľom podporiť deti, ktoré sa so svojimi blízkymi ocitli
v nepriaznivej životnej situácii. Pomocnú ruku podáme
trom rodinám v núdzi s úmyslom podporiť či vôbec
umožniť vzdelávanie osudom skúšaným deťom. Ako prvé
boli podporené deti Marianny Kuklicovej Martina a Martin.
Trpia nedostatkom napriek tomu, že sa snaží vysoké
náklady na liečbu onkologicky chorého syna pokryť prácou
ďaleko od domova.
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