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Projekt #NajKolega pozná
svojich víťazov
Pri príležitosti 10. výročia Nadácie Volkswagen Slovakia
vznikol zaujímavý projekt #PomáhameĎalej. Jeho
súčasťou bola aj aktivita zameraná na podporu
verejnoprospešnej činnosti zamestnancov spoločnosti
Volkswagen Slovakia #NajKolega. Prostredníctvom nej sa
naša
Nadácia
rozhodla
oceniť
zamestnancov
tzv. komunitných hrdinov, ktorí sa angažujú či nezištne
pomáhajú vo svojom okolí. Nominovaných bolo 60 kolegov
a kolegýň, z ktorých sa do užšieho výberu dostalo päť.
Na základe hlasovania sa stal absolútnym víťazom ankety
Dušan Knézel z lakovne Porsche. Získal zapožičanie
automobilu Volkswagen up! na jeden rok a sumu 3 000 €
na rekonštrukciu a vybavenie priestorov Domova
sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v Bratislave,
ktorý funguje ako denné a pobytové zariadenie pre deti
a dospelých s mentálnym postihnutím. Ostatní štyria
nominovaní získali po 1 000 € na pomoc komunite.

Akreditované technické
vzdelávanie pre základné školy

Vedomostné ostrovy získali
významné ocenenie

Podporili sme realizáciu dvoch
technických laboratórií

Princípom vzdelávacej koncepcie grantového programu
Technika hrou od základných škôl je rozvoj technického
zmýšľania u detí od raného veku. Preto sa naša Nadácia
rozhodla v tomto roku podporiť ďalších až 81 základných
škôl v trenčianskom, žilinskom, banskobystrickom
a bratislavskom kraji. Školy získali účasť na akreditovanom
školení, metodiku spolu s pracovnými listami, sady
pomôcok na realizáciu technických aktivít a potrebné
finančné prostriedky. Na odborné školenia sa prihlásilo
viac ako 160 pedagógov, ktorí sa naučia ako viesť deti
k pozitívnemu vzťahu k technike. Kompletný zoznam
podporených škôl nájdete tu.

Projekt našej Nadácie - interaktívne moderné kiosky
Vedomostné ostrovy funguje na 100 vybraných
základných školách už druhý školský rok. Do nového
školského roka 2018/2019 projekt vstúpil s významným
ocenením. Zorientovať sa v budúcom kariérnom smerovaní
žiakom pomáha Virtuálny kariérny poradca, ktorý získal
ako súčasť Vedomostných ostrovov prestížnu Národnú
cenu kariérového poradenstva 2018. Zároveň spomedzi
piatich ocenených najviac oslovil zúčastnenú odbornú
verejnosť a získal aj cenu publika. Slávnostné
odovzdávanie sa konalo 18. septembra za účasti odbornej
verejnosti.

Cieľom grantového programu Rozvíjať technik(o)u Nadácie
Volkswagen Slovakia je moderné vybavenie laboratórií
na technicky zameraných univerzitách. Po prvýkrát
odborná komisia vybrala projekty na základe osobnej
prezentácie priamo v závode Volkswagen Slovakia
v Bratislave. Do finále postúpili štyri projekty, z ktorých
komisia vybrala dva víťazné podporené celkovou sumou
50 000 €, a to projekt Strojníckej fakulty Technickej
univerzity v Košiciach a Strojníckej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave. Vybrané projekty
najlepšie spĺňali kritériá využiteľnosti v praxi a prepojenia
témy s automobilovým priemyslom.

Spustili sme súťaž v tvorbe
nových vedomostných tém

Interaktívna výučba nemčiny
pre žiakov v Dudinciach

Spestrenie vyučovania a hlavne veľa zaujímavých
poznatkov z techniky, ekológie, fyziky a nemčiny prinášajú
Vedomostné ostrovy na 100 základných školách
na Slovensku. Vďaka novo vyhlásenej súťaži sa môžu
učitelia a žiaci aktívne podielať na tvorbe ich
vedomostného obsahu. Najlepšie z tém, ktoré spracujú
v školských tímoch, sa stanú súčasťou interaktívnych
kioskov. Vkladanie tém prebieha do 30. apríla 2019
pomocou formulára. Pomôže vám podrobný videomanuál.

Pomocou hier a zážitkov sa učia nemčinu žiaci Spojenej
školy v Dudinciach. Vďaka zamestnaneckému projektu
Erika Uhrina a finančnej podpore našej Nadácie mohla
škola nakúpiť pomôcky potrebné na interaktívnu výučbu.
Veselý spôsob vzdelávania oslovil nielen siedmakov
a ôsmakov, ale taktiež sa zlepšil celkový záujem o nemecký
jazyk všetkých žiakov školy. V rámci projektu sa podarilo
vybudovať aj čitateľský kútik so zaujímavými publikáciami
nemeckých autorov.

Výber povolania a plánovanie
budúcnosti so Živou knižnicou
Priamo cez 15 živých kníh, t.j. zástupcov jednotlivých
povolaní, sa koncom septembra deti základných škôl
oboznámili so svetom povolaní a práce aj
v automobilovom priemysle. Sprostredkovaním osobných
skúseností z ich práce a odporúčaním adekvátnych škôl
pomáhali žiakom s výberom budúceho povolania. Na ďalší
tematický deň so Živou knižnicou sa môžete tešiť už
25. októbra v priestoroch Mesta povolaní v Bory Mall
v Bratislave.

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia:
Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia:
Mgr. Katarína Mariňáková | Ing. Alexandra Pappová, PhD. | Bc. Ľubomíra Repáňová
Tel.: +421 2 6964 2858, E-Mail: nadacia@volkswagen.sk
www.nadacia-volkswagen.sk

