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Slávnostné otvorenie nového
školského roka
V pondelok 4. septembra naša Nadácia slávnostne otvorila
za účasti predsedu jej správnej rady Erica Reutinga,
správcu Nadácie Borisa Michalíka a člena správnej rady
Zoroslava Smolinského ďalší školský rok na partnerskej
Základnej škole Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi.
Nadácia Volkswagen Slovakia spolupracuje so základnou
školou už šesť rokov a spoločnými silami sa snažia
rozširovať a podporovať výučbu nemeckého jazyka. Vďaka
spoločnej vízii bude v tomto školskom roku umožnené
vzdelávanie v cudzom jazyku ďalším 25 prváčikom. Žiaci,
ktorí s konceptom výučby nemeckého jazyka začali
ako prví, nastúpili pred pár dňami už do šiesteho ročníka.
K hodinám výtvarnej výchovy, telesnej výchovy,
prírodovedy a klasickej hodine nemeckého jazyka pribudne
šiestakom už aj dejepis, ktorý sa bude v podporovaných
triedach vyučovať v nemeckom jazyku pod vedením
nového rodeného nemecky hovoriaceho lektora.

V auguste sme podporili ďalšie
nové projekty

Témou Vianočného projektu je
auto budúcnosti

„Našim Volkswagen deťom“
uľahčíme ďalší školský rok

V rámci grantového programu Rozvíjať technik(o)u sa
hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia rozhodla
podporiť šesť projektov v celkovej sume takmer 36 000 €.
Grantový program je určený na podporu zaujímavých
inovatívnych projektov na slovenských univerzitách
s technickým zameraním. Hlavnou témou tohtoročných
projektov bola elektromobilita. Prostredníctvom druhého
ročníka grantového programu Nemčina do materských škôl
bol poskytnutý grant na osem projektov v celkovej sume
viac než 17 000 €. Materské školy zapojené
v predchádzajúcom roku mali navyše možnosť získať
dodatočnú podporu v sume po 1 000 €.

Každý rok pripravuje naša Nadácia v období Vianoc tvorivý
výherný projekt pre deti z detských domovov
a náhradných rodín. V duchu príslovia „bez práce nie sú
koláče“ majú deti za úlohu vlastnoručne vytvoriť nové auto
budúcnosti a prezentovať tak ich predstavy o dopravných
prostriedkoch, ktoré budú brázdiť cesty (vodu alebo
vzduch) v budúcnosti. Najlepších 10 modelov získa
elektronickú stavebnicu a následne postúpi do druhého
súťažného kola. Tri najlepšie modely, za ktoré zahlasujú
zamestnanci Volkswagen Slovakia, budú odmenené
a výherný model získa nový, skutočný Volkswagen up!
Prihlasovanie je spustené do 2. októbra.

Nadácii Volkswagen Slovakia nie sú ľahostajné osudy
pozostalých detí po zosnulých zamestnancoch spoločnosti
Volkswagen Slovakia a ich partneroch, a preto dlhodobo
podporuje siroty v ich vzdelávaní. Fundraisingový projekt
„Vianočná cukrárnička“ alebo „Restcent“ pomáhajú našej
Nadácii aktivity v tejto oblasti neustále rozširovať
a pomôcť tak mnohým deťom. Aj na začiatku tohto
školského roka dostalo od našej Nadácie takmer 70 detí
vzdelávací balíček, ktorý obsahoval rôzne školské
pomôcky, napríklad školský batoh, antistresové
omaľovánky či poukážky na nákup v kníhkupectve
a papiernictve v celkovej sume takmer 12 000 €.

Získajte grant na váš
zamestnanecký projekt

Deti zo súboru MERCI tancujú
zo srdca

Obľúbený grantový program Projekty zamestnancov je
určený na podporu angažovanosti a dobrovoľníctva
zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia.
V spolupráci s nimi majú vybrané subjekty možnosť získať
podporu až do výšky 1 000 € na rôzne vzdelávacie projekty.
Tretie a v tomto roku posledné kolo sa uzatvára
29. septembra. Pošlite aj vy žiadosť a získajte tak podporu
na váš jedinečný projekt. Viac informácií o grantovom
programe nájdete na internetovej stránke Nadácie.

Podporiť rozvoj pohybovej výchovy u detí z obce
Záhorská Ves na slovensko-rakúskom pohraničí sa podarilo
vďaka zamestnankyni Volkswagen Slovakia z oddelenia
logistiky - dispozície montáž Porsche - Lucii Kňazeovej
Beňovej. Svojím projektom prispela k rozvoju
sebadisciplíny, pohybových zručností a vzájomného
rešpektu u detí z mažoretkového súboru MERCI. Aj vďaka
vystúpeniam v Rakúsku projekt „Tancujeme srdcom“
viedol deti k záujmu o nemecký jazyk.

Prototyp Vedomostného
ostrova nájdete v Bory Mall
Dňa 1. septembra odštartovala naša Nadácia nový
vzdelávací projekt Vedomostné ostrovy. Je zameraný
na sprístupnenie inovatívnych foriem vzdelávania
na základných školách spájajúcich teóriu s praxou všetkým
žiakom. Prototyp zariadenia si môžete vyskúšať už teraz
v Meste povolaní v Bory Mall. Získajte aj vy pre vašu školu
jeden zo 100 Vedomostných ostrovov plných zaujímavých
poznatkov a veselých testov s bezplatným pripojením
na internet! Žiadosť môžete poslať do 16. októbra tu.
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