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Na Základnej škole I. Bukovčana
sme otvorili nový školský rok
Nielen deti, ale aj ich rodičia spolu s učiteľmi slávnostne
privítali v pondelok 3. septembra nový školský rok
na Základnej škole I. Bukovčana v Devínskej Novej
Vsi. Intenzívna spolupráca našej Nadácie so základnou
školou prebieha už sedem rokov. V roku 2012 sme
po prvýkrát podporili výučbu nemeckého jazyka v novej
prváckej triede. Vtedajší prváci budú môcť už budúci rok,
v ôsmom ročníku, získať medzinárodne uznávaný DSD
certifikát. Cerifikát udeľuje Ministerstvo kultúry Spolkovej
Republiky Nemecko a žiaci ním preukážu znalosť nemčiny
na úrovni A2/B1. Vďaka dlhoročnej kooperácii
so základnou školou sa nám podarilo dvojjazyčné
vzdelávanie rozšíriť o dodatočné hodiny nemčiny
s rodeným nemecky hovoriacim lektorom, ale aj odborné
predmety ako biológia, geografia či dejepis v nemeckom
jazyku. Okrem podpory nemčiny sme tento rok prispeli aj
na rekonštrukciu jazykových učební a teločvične.

Nemčina do ďalších materských
škôl

Noví absolventi Automobilovej
JUNIOR akadémie

Rodinná týždňovka prvýkrát
v spolupráci s našou Nadáciou

Od 17. augusta, kedy zasadala hodnotiaca komisia
Nadácie, poznáme úspešné materské školy, ktorých
projekty najviac zaujali v rámci už tretieho ročníka
grantového programu Nemčina do materských škôl. Vďaka
podpore našej Nadácie môžu nemčinu prinášať deťom
na troch ďalších materských školách. Dodatočná podpora
zas pomôže rozvíjať výučbu nemčiny na deviatich
materských školách, ktoré sa zapojili do predošlých
ročníkov grantového programu. Finančná podpora zahŕňa
príspevok na nákup rôznych edukačných pomôcok
na výučbu nemeckého jazyka, účasť lektora či lektorky
na školení a príspevok na mzdu lektorov nemčiny. Všetky
doteraz podporené projekty si môžete pozrieť tu.

Tretieho ročníka Automobilovej JUNIOR akadémie, ktorá
sa konala v Bratislave od 20. do 24. augusta, sa zúčastnilo
takmer 70 detí vo veku od 12 do 16 rokov. Počas jedného
týždňa ich sprevádzal dynamický program sveta techniky,
vedy a výskumu v závode Volkswagen Slovakia, Duálnej
akadémii,
Slovenskej
technickej
univerzite
či
na SlovakiaRing v Orechovej Potôni. Mnohé z aktivít si
pre ne pripravila aj naša Nadácia. Deti si mohli
na stanovištiach v závode Volkswagen Slovakia vyskúšať
interaktívny dotykový kiosk Vedomostné ostrovy,
adrenalínovú offroad jazdu, otestovať svoje znalosti
nemeckého jazyka, zúčastniť sa prehliadky závodu či zažiť
3D virtuálnu montáž v pilotnej hale.

Na základe dlhodobej spolupráce našej Nadácie a Ligy
proti rakovine bol podporený jedinečný projekt Rodinná
týždňovka. Konala sa v Ráztočne a zúčastnilo sa jej
25 rodín, v ktorých je minimálne jeden z rodičov
onkologickým pacientom. Už po tretíkrát bol pre rodiny
s deťmi pripravený týždeň plný oddychu, zábavy, zážitkov
a nových priateľstiev. Týždenný program tvorili
dobrodružné, športové či kreatívne kurzy, detské hry
a aktivity, spoločenské stretnutia a predstavenia. Rodinám
pomáhal špeciálny tím, ktorý tvoril lekár, psychológ,
sociálny pracovník a dobrovoľníci – animátori. Viac
informácií o tomto netradičnom rodinnom projekte
nájdete na dobrenoviny.sk.

Vianočný projekt 2018 pre deti
z detských domovov

Podporili sme inovatívne
vzdelávanie v Dolnom Kubíne

Siedmy ročník súťažného Vianočného projektu spája
čarovné obdobie Vianoc s novou zaujímavou výzvou
pre deti z detských domovov a náhradných rodín.
Tohtoročným zadaním je auto pre znevýhodnených, aby
deti viac upriamili pozornosť na životné problémy ľudí
so znevýhodnením. Modely je možné zaregistrovať
do 3. októbra. Neváhajte a zapojte sa, hlavnou cenou
za najkrajší model je automobil Volkswagen up!. Viac
o projekte nájdete tu.

Juraj Paprčka svojim zamestnaneckým projektom podporil
vzdelávanie na Strednej odbornej škole polytechnickej
v Dolnom Kubíne - Kňažia. Z grantu Nadácie Volkswagen
Slovakia zakúpili technický materiál a digitálny software,
pomocou ktorých študenti zhotovili inovatívnu učebnú
pomôcku na nácvik zapojenia elektrických schém
a elektrických obvodov motorového vozidla. Táto
jedinečná pomôcka umožňuje študentom okamžite si
v praxi overiť správnosť navrhovaných riešení.

Vaše témy vo Vedomostných
ostrovoch
Vedomostné ostrovy spustili novú súťaž! Aj vy so svojou
triedou sa v nej môžete stať tvorcami tém, ktoré sa stanú
súčasťou obsahu Vedomostného ostrova. Počas celého
školského roka budú najlepšie z vašich tém postupne
pribúdať do ostrova a vás, ich tvorcov, budeme
odmeňovať. V júni môžete postúpiť do veľkého finále,
v ktorom vyberieme tú najlepšiu z najlepších tém. Tak
neváhajte a zapojte sa! Video z vyhodnotenia minuloročnej
súťaže si môžete pozrieť tu.
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