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Otvorenie školského roka 2021/2022
Každoročné otvorenie školského roka so sebou prináša
nové možnosti a výzvy, s ktorými sa naše ratolesti musia
vysporiadať. Predovšetkým to platí pre tých, ktorím
s prvými septembrovými dňami začína nová životná
etapa, pre malých prváčikov. V tomto roku, na Základnej
škole I. Bukovčana malo svoju premiéru v zasadnutí
do školských lavíc niečo vyše 110 nadšených malých
žiačikov tešiacich sa na školské aktivity. Až dve triedy
z týchto žiakov absolvujú rozšírenú výučbu nemčiny.
To znamená, že okrem klasickej hodiny nemeckého
jazyka sa stretnú aj s odbornými predmetmi
vyučovanými po nemecky, konverzáciou či hodinami
s rodenými nemeckými lektormi. Vďaka našej 9 ročnej
podpore, bolo možné zrekonštruovať triedy, telocvičňu,
sociálne zariadenia. Koncom minulého školského roka
sme vybavili učebňu novými tabletmi a slúchadlami,

aby mohlo vyučovanie plynulo pokračovať aj počas
pandémie v onlinovom priestore. Knižnica a pomôcky
na nemecké vyučovanie sú k dispozícií skúsenému
učiteľskému zboru, ktorý ich aktívne využíva počas
svojich hodín. Jeho kruhy tento rok rozšíri
aj dobrovoľníčka z Nemecka, ktorá bude s deťmi
realizovať viaceré zážitkové aktivity ako rodená lektorka.
Výučba nemčiny je špecifická aj vďaka odborným
predmetom v nemčine využívajúce CLIL (Content
and Language Integrated Learning), kde sa žiaci učia
jazyk aj prostredníctvom pokusov. Žiaci majú počas
štúdia možnosť preveriť si svoje znalosti získať dva
jazykové certifikáty – Fit in Deutsch s úrovňou
A1 a A2 a v ôsmom ročníku Deutsches Sprachdiplom
A2 alebo B1. Želáme všetkým školákom a učiteľom
úspešný školský rok 2021/2022.

Kontakt na Nadáciu Volkswagen Slovakia: Ing. Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia
Projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia: Ing. Alexandra Pappová, PhD. | Bc. Ľubomíra Repáňová | Ing. Gabriela Viteková
Tel.: +421 2 6964 2858, e-mail: nadacia@volkswagen.sk | www.nadacia-volkswagen.sk

Naša inkluzívna škola - vyhodnotenie

Sledujte Nadáciu očami Bašky

Pilotný ročník nového grantového programu „Naša
inkluzívna škola“, ktorého cieľom je podporiť
transformáciu základných škôl na komplexné inkluzívne
školy umožňujúce vzdelávať všetky deti bez rozdielu, už
pozná svojich víťazov. Školy, ktoré získajú spolu 200
000 eur na zabezpečenie a podporu inkluzívneho
vzdelávania svojich žiakov sú: Základná škola Drábova
3 v Košiciach a Katolícka spojená škola sv. Vincenta
de Paul v Leviciach. Finančné prostriedky môžu využiť
napríklad na zabezpečenie asistentov pre deti
so znevýhodnením, bezbariérovú úpravu priestorov školy
i špeciálne pomôcky pre deti s poruchou autistického
spektra.

V nasledujúcom období budete vídať na Instagrame
Nadácie Volkswagen Slovakia, novú tvár. Je ňou naša
stážistka Baška, ktorá bude pravidelne predstavovať
aktuálne novinky, informácie týkajúce sa projektov
a ďalšie zaujímavosti zo zákulisia Nadácie. Jej osobný
prístup prinesie autentický pohľad na náš chod
a podporu, ktorú poskytujeme, čím umožní hlbšie
nahliadnuť širokej verejnosti do našich aktivít. Na druhej
strane, vďaka tejto stáži získa Baška cenné know-how,
skúsenosti a samozrejme aj drahocenné odborné
znalosti z oblasti komunikácie – oblasti jej štúdia.
Ste zvedaví na množstvo zaujímavých informácií?
Sledujte náš profil na Instagrame.

Podpora športu vďaka
kolegom

Vodičák pre tvoj štart vyhodnotenie

„Päť separačných NAJ``

V spolupráci s Volkswagen Slovakia
spustíme jedinečný grantový
program „30 000 € pre dobrú vec“.
Vďaka športovej aktivite
zamestnancov, prerozdelíme 30
000 € na podporu športu detí
a mládeže. Pravidelný pohyb
zlepšuje fyzické i psychické zdravie,
ktoré je v aktuálnom období nemálo
skúšané. O projekt, v spolupráci
so zamestnancami Volkswagen
Slovakia, bude možné požiadať
od 1.októbra na web stránke
Nadácie.

Naša Nadácia počas leta
vyhodnotila už tretí ročník projektu
„Vodičák pre tvoj štart" v spolupráci
s organizáciou Úsmev ako dar
a Odborom dopravnej polície
Prezídia Policajného zboru
sme vybrali 26 uchádzačov, ktorým
sme pokryli náklady na vodičský
kurz. Veríme, že im vodičský kurz
uľahčí uplatniť sa na pracovnom
trhu. Poukazy na vodičský kurz
im osobne odovzdal minister
vnútra SR, Roman Mikulec. Prehľad
vybraných uchádzačov nájdete tu.

Zamestnanecký projekt pána
Zoltána Ivančíka a Základnej školy
Jerguša Ferka v Košútoch vedie deti
k separovaniu odpadu prirodzenou
a hravou formou. Vďaka finančným
prostriedkom získaných z grantu
Nadácie mohli zakúpiť do exteriérov
koše na separáciu odpadu - Plastko,
Skielko, Komunálko a Papierko.
Súčasťou projektu bolo tiež formou
aktivít poukázať na ďalšie využitie
separačného „odpadu".
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