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Otvorenie verejného detského
dopravného ihriska v Stupave
Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s mestom
Stupava zrealizovala výstavbu najväčšieho detského
dopravného ihriska v regióne. Nové ihrisko s rozlohou viac
ako 4 200 m² je súčasťou výukových priestorov
a športovísk edukačného a športového areálu Základnej
školy kpt. J. Nálepku v Stupave. Keďže aj deti sú
každodenní účastníci cestnej premávky, cieľom výstavby
bolo zvýšiť u nich povedomie o pravidlách cestnej
premávky, a tým prispieť k zvýšeniu ich bezpečnosti
na cestách. Ihrisko má vlastnú cestnú a železničnú
svetelnú signalizáciu, dopravné značky, križovatky, či
kruhový objazd. Slávnostné odovzdanie mestu Stupava sa
konalo 30. mája 2018. Možnosti jeho návštevy a využitia
pre širokú verejnosť, materské a základné školy nájdete tu.
Príďte aj vy zažiť deň plný neopakovateľných zážitkov
na stupavskom dopravnom ihrisku.

Zážitková Letná škola zaženie
nudu cez prázniny

Aktuálne otvorené grantové
programy a ostatné projekty

Školské areály sme opäť vylepšili
vďaka Zelenej dobrovoľníkom

Rozvíjať svoje vedomosti z mnohých predmetov si deti
budú môcť aj počas letných prázdnin. Vďaka jedinečnému
projektu Teach for Slovakia a podpore našej Nadácie ako
hlavného partnera sa bude už po piatykrát v období
od 18. júla do 1. augusta konať Letná škola po prvýkrát
na Základnej škole Nejedlého v Bratislave. Účasť je
bezplatná, a preto sa počas prázdnin bude môcť hravou
formou vzdelávať 100 až 120 detí zo sociálne slabšieho
prostredia. Budú si môcť vyskúšať vedecké pokusy a učiť
sa s mladými inšpiratívnymi učiteľmi. Okrem toho si tu
nájdu nových kamarátov, zašportujú si a tí najšikovnejší
získajú skvelé ceny. Viac informácií najdete tu.

Rôzne zariadenia môžu do 15. augusta podať žiadosť
o grant až do výšky 3 000 eur, ktorým Nadácia podporí
vzdelávacie projekty pre deti s poruchou autistického
spektra v rámci grantového programu Budúcnosť aj
s autizmom. Technické univerzity na Slovensku môžu
Rozvíjať technik(o)u zaregistrovaním žiadosti do 31. júla,
a dve najlepšie z nich môžu na svoj projekt získať až
25 000 eur. Projekt Technika hrou od základných škôl sa
rozšíri o ďalšie štyri kraje, učitelia sa môžu na školenia
prihlásiť do 30. júna. Dlhodobú výučbu nemčiny
pre najmenších podporuje grantový program Nemčina
do materských škôl otvorený do 30. júna.

Vďaka akcii Zelená dobrovoľníkom máme už piaty rok
krajšie a čistejšie školské areály. V tomto roku viac ako
170 dobrovoľníkov, medzi ktorými boli aj zamestnanci
Volkswagen Slovakia, pomohlo upraviť dvor Materskej
školy na Družstevnej ulici v Martine (28. apríla) a Základnej
školy I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi (12. mája). Akcia
sa niesla v duchu príjemnej atmosféry a odmenou
pre zúčastnených bol chutný guláš. V tomto roku sme aj
v rámci grantového programu Zelená dobrovoľníkom
podporili skrášlenie 30 školských dvorov sumou takmer
15 000 eur. Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným
za to, že priložili ruku k dielu.

Experimentovanie po nemecky
na Deutschkongresse

Modulárna skúšobná stanica
industry 4.0 na SOŠE Gbely

Kongres nemeckého jazyka zameraný na podporu výučby
nemčiny sa bude konať 2. a 3. júla na Katolíckej univerzite
v Ružomberku. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je workshop
k úspešnému projektu našej Nadácie Experimentovanie
po nemecky, kde sa novým učiteľom opíše projekt, získajú
učebné materiály a skúsenosti zapojených škôl. Projekt
bude pokračovať predstavením spoločenských hier
na obohatenie hodín nemčiny. Ďalšie školy sa budú môcť
prihlásiť v septembri.

Inšpiratívny projekt Pavla Juneka z karosárne NSF
pomohol výrazne zvýšiť úroveň technického odborného
vzdelávania študentov na Strednej odbornej škole
elektrotechnickej v Gbeloch. Z finančného grantu našej
Nadácie boli zakúpené diely a súčiastky, ktoré boli
potrebné
na
vyhotovenie
simulačnej
stanice
mechatronického systému pre zlepšenie úrovne
praktického vzdelávania. Na realizácii modulárnej
skúšobnej stanice industry 4.0 sa podieľali aj samotní žiaci.

Podporíme tri slovenské
#Regióny
Na grantový program #PomáhameĎalej nadväzujeme
projektom pre #Regióny. Cieľom je predstaviť v každom
z troch regiónov 10 v minulosti podporených organizácií.
Dňa 13. júna 2018 sa prvé z nich odprezentujú v Europa
Shopping Centre v Banskej Bystrici. Zapojiť sa môžete aj
vy a hlasovaním na facebooku do 12. júna a rozhodnúť
o tom, kto získa automobil Volkswagen up! na rok. Projekt
sa bude počas letných mesiacov realizovať aj v Martine
a v Košiciach.
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