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Hlasujte za najlepšiu tému do Vedomostných ostrovov
a rozhodnite o víťazovi súťaže!
Vďaka projektu našej Nadácie ponúkajú Vedomostné
ostrovy množstvo zaujímavých poznatkov či veselých
vzdelávacích testov z oblastí techniky, nemeckého
jazyka, ekológie alebo fyziky už druhý školský rok.
Nachdzajú sa vo forme interaktívnych kioskov na 100
podporených základných školách a v online verzii,
v ktorej sú prístupné pre všetkých. Obsahujú rôzne
interaktívne úlohy, náučné videá a návody na pokusy.
V rámci pestrých aktivít projektu, mali učitelia
na ktorejkoľvek základnej škole na Slovensku so žiakmi
a ich rodičmi do 30. apríla možnosť, zapojiť sa do súťaže
v tvorbe vedomostných tém a spracovať témy, ktoré
ich zaujímajú a vo Vedomostných ostrovoch im chýbali.

Tie najzaujímavejšie a najnápaditejšie spracované
postúpia do ďalšieho kola súťaže, ktorým je online
hlasovanie, a aj vy v ňom od 15. do 31. mája môžete
rozhodnúť o víťazovi poznávacej cesty za maskotom
projektu, Lemurom-Emurom, na Madagaskar! Okrem
toho vás zaradíme do žrebovania o špeciálnu cenu
pre hlasujúcich. V osobitnej kategórii súťaže
sa vyhodnotí aj celková aktivita škôl zapojených
do súťaže. Päť najaktívnejších škôl vyhrá interaktívny
Vedomostný ostrov! Slávnostné vyhlásenie víťazov
sa uskutoční 21. júna v Kvantáriu v Starom Smokovci.
Nezabudnite sledovať facebook Vedomostných ostrovov,
kde prebieha veľa ďalších zaujímavých aktivít.
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Projekty zamestnancov
rekordný počet žiadostí

zaznamenali

Pokračujeme v integrovanom vzdelávaní
žiakov

Záujem zamestnancov pomôcť svojmu regiónu bol tento
rok rekordný. V prvej etape bolo zaregistrovaných až 260
žiadostí, z nich podporených 219 v celkovej sume takmer
217 000 €. Jedným z nich je aj projekt Čisté brehy 2019
supervízora Dušana Lepiša z martinského závodu, ktorý
má za cieľ zvýšiť úroveň uvedomenia si dôsledkov
nevhodného správania sa v prírode. Do čistenia brehov
Oravskej priehrady sa zapoja školy ako aj dobrovoľníci
mesta Trstená. Mladšie deti budú vytvárať plagáty
s ekologickými témami a hravou formou si utvrdzovať
ekologické povedomie. Zoznam všetkých podporených
projektov nájdete tu.

Grantový program Vzdelaním k integrácii realizuje
Nadácia Volkswagen Slovakia už od roku 2015. V roku
2019 pôjde prioritne o podporu bezbariérových riešení
pre hendikepovaných s cieľom vybudovania stoličkového
výťahu pre imobilných žiakov základných a stredných
škôl. V spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým
(APPA) podporíme 3 vybrané školské zariadenia.
Poskytneme im taktiež finančnú pomoc pri debarierizácii
hygienických zariadení a vybudovaní denných
hygienických miestností pre imobilných žiakov.
Prihlasovanie do projektu bude spustené 15. mája na
našej stránke.

Aprílové jarné prechádzky
Devínskou Kobylou

Deň otvorených dverí
pre budúcich prváčikov

Detský kútik pre rozvoj
technického myslenia

Pozývame vás zažiť výučbu
environmentálnej výchovy priamo
v lone prírody prostredníctvom
enviroučebne Sandberg, ktorej
výstavbu podporila aj naša Nadácia.
Nachádza sa v Národnej prírodnej
rezervácii Devínska Kobyla ,
v lokalite Na Skale v bratislavskej
Devínskej Novej Vsi. Mestská časť
ju predstavila v pondelok 8. apríla.
Nový altánok je vybavený sedením
pre 20 detí, pracovným stolom,
magnetickou tabuľou a ďalšími
výchovno-vzdelávacími prvkami.

Na Dni otvorených dverí (DOD),
ktorý sa konal 12. apríla
sa predškoláci spolu s rodičmi
a kamarátmi oboznámili s celkovou
jazykovou koncepciou Základnej
školy I. Bukovčana v Bratislave.
Naša Nadácia od roku 2012
pravidelne prispieva na otvorenie
triedy s rozšírenou výučbou
nemeckého jazyka, aj vo výučbe
odborných
predmetov.
V nádväznosti na DOD sa bude
v dňoch 26. - 27. apríla konať zápis
do prvého ročníka.

Podporením Projektu zamestnancov
Kataríny Kopálovej zo segmentu
Porsche rozvíjajú technické
myslenie aj deti z Materskej školy
na Drotárskej ceste v Bratislave.
Špeciálne pomôcky napomáhajú
deťom so sluchovým postihnutím
porozumieť podstate problému
vizualizovaním
technických
procesov, čím im poskytujú vlastnú
skúsenosť s rôznymi oblasťami
techniky a jej prepojenie na
bežný život.
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