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Bratislavskí pedagógovia
prebádali Vedomostné ostrovy
Vedomostné ostrovy sú už na školách! Nastal čas, aby sa
nielen žiaci, ale aj učitelia naučili, ako ich čo najlepšie
využívať. V každom kraji sa uskutoční školenie, na ktorom
zistia, čo všetko Vedomostný ostrov v sebe ukrýva.
Množstvo zaujímavých interaktívnych úloh, veselých
testov a videí ponúka hravú formu získavania poznatkov.
Virtuálny kariérny poradca zas deťom prostredníctvom
špeciálneho testu pomôže pri výbere strednej školy
odhalením silných a slabých stránok. Prvé školenie
prebehlo za účasti Nadácie Volkswagen Slovakia
a spolupracujúcej Agentúry pre vzdelanie a vedu SEA
na základnej škole Riazanská 75 v Bratislave. Pozitívne
reakcie prvých pedagógov, ktorí kiosk už otestovali, fotky
z prvého školenia a harmonogramom ďalších nájdete
na facebookovej stránke Vedomostných ostrovov.
Vedomosti a test z Ostrova sú tu pre vás už aj online
na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk.

Prihláste sa na IT akadémiu
bezplatne

Oslavujeme okrúhlych 10 rokov
a #PomáhameĎalej

Do online súťaže LaBáK sa teraz
môžu zapojiť aj najmenší

Vďaka dlhoročnej spolupráci našej Nadácie s Fakultou
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity sa uskutoční
projekt IT akadémia aj tento rok. Týždenný intenzívny
kurz s názvom „Internet vecí zábavnou formou (C++)
& C++ v robotike” ponúka študentom stredných škôl
a pedagógom možnosť získať nové vedomosti v oblasti
informačných technológií a zároveň sa zabaviť pri riešení
úloh týkajúcich sa vývoja softvéru počas jedného týždňa.
Na bezplatnú IT akadémiu sa môžete prihlásiť
prostredníctvom online formulára do 28. februára.
Na zákalde minuloročného úspechu bola kapacita
navýšená až na 100 miest.

Podporiť aktivity miestnej komunity a napomôcť zmene
vo vašom okolí môžete aj vy. Pri príležitosti desiateho
výročia existencie našej Nadácie poskytneme desiatim
najlepším verejnoprospešným projektom podporu
vo výške až 5 000 € prostredníctvom grantového
programu #PomáhameĎalej. Projekty by mali ponúkať
dlhodobé riešenie problematickej situácie - napríklad
realizáciu voľnočasových aktivít pre deti, seniorov alebo
znevýhodnených, riešenie otázky marginálnych skupín
obyvateľstva či zlepšenie dopravnej bezpečnosti. Dajte
o novom programe vedieť organizáciám z vášho okolia.
Svoje projekty môžu prihlásiť do 31. marca tu.

Prírodovedná online súťaž LaBáK už 7. rok úspešne spája
rôzne predmety – matematiku, fyziku, biológiu, chémiu
a geovedu do jedného celku, pričom sa zameriava
na praktickú vynaliezavosť detí a mladých. Jej siedmy
ročník bude prebiehať počas štyroch kôl od 1. januára
do 9. mája. V tomto školskom roku môžu v tímoch súťažiť
aj deti z materských škôl, na ktoré čakajú tri súťažné
úlohy. Naša Nadácia podporuje obľúbenú súťaž už štyri
roky. Zaregistrovať sa môžete prostredníctvom webovej
stránky LaBáKu, kde nájdete všetky potrebné informácie
spolu so zadaniami úloh. Pre výhercov sú pripravené
hodnotné ceny.

Dobrovoľníkom dávame opäť
zelenú

Podajte projekt a získajte naň
podporu až 1 000 €

Pomôcť skrášliť školské dvory a ihriská môžu zamestnanci
spoločnosti Volkswagen Slovakia, žiaci, učitelia
a dobrovoľníci aj v tomto roku. Grantový program Zelená
dobrovoľníkom je opäť otvorený. Jeho cieľom je úprava
školských areálov - rekonštrukcia chodníkov, maľovanie
plotov či lavičiek spolu so snahou zvýšiť eko-povedomie
detí aj dospelých. Maximálna výška podpory na projekt je
500 €. Priložte aj vy ruku k dielu a pomôžte skrášliť okolie.
Žiadosť môžete podať do 25. februára tu.

Jedným z prvých otvorených grantových programov
v tomto roku sú aj Projekty zamestnancov. Vďaka nim
môžu subjekty v spolupráci so zamestnancom spoločnosti
Volkswagen Slovakia získať grant až do výšky 1 000 €
na projekt. V tomto roku plánujeme spustiť tri kolá
a podporiť 220 projektov zameraných na dopravnú,
technickú a pohybovú výchovu, výučbu nemeckého jazyka
či podporu znevýhodnených. Žiadosti v rámci prvého kola
môžete podávať do 20. februára.

Pomôžte nám pomáhať aj
vašimi 2 % z daní
Nadácia Volkswagen Slovakia podporila za 9 rokov
fungovania viac ako 1 100 vašich inšpiratívnych projektov
v celkovej sume vyše dvoch miliónov eur. Podiel na tomto
úspechu majú všetci, ktorí prispeli 2 % z daní a pomohli tak
podporiť veľké množstvo projektov so zameraním
na vzdelávanie v rôznych oblastiach, dobrovoľníctvo
a podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Darujte
2 % z vašich daní a pomôžte nám aj tento rok. Ďakujeme!
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