
 

 

Vás prosí o podporu projektu, pre ktorý môžeme 

finančný dar vo výške 1000€ od Raiffeisen Bank

projekt v termíne 23.-30.6. v pobočke banky v MA

 

 

   

 

Projekt je realizovaný pri príležitosti 

grantovej výzvy spoločnosti Raiffeisen Bank:

Podpora vzdelávania

Rozvíjame praktické zručnosti

ATELIÉR REMESIEL A RUČNEJ TVORBY

                   Inovovať obsah a 

vyučovania umeleckých a technických 

predmetov s cieľom skvalitniť 

praktickú prípravu žiakov na život a 

ich profesijnú orientáciu.

Náš cieľ: 

 

júl - október 2015

Časová realizácia projektu: 

"Vzdelávanie je najlepšia investícia do našich detí

Priestor pre zriadenie ateliéru 

Hlasovať môže každá osoba

od 23. júna do 30. júna vypíše hlasovací hárok

 

 

, pre ktorý môžeme získať  

od Raiffeisen Bank - jednoduchým hlasovaním

v pobočke banky v MA! Súťažia spolu 

 

 

Projekt je realizovaný pri príležitosti 

grantovej výzvy spoločnosti Raiffeisen Bank: 

Podpora vzdelávania 

praktické zručnosti našich detí

ATELIÉR REMESIEL A RUČNEJ TVORBY

                           Zámerom školy je premena 

rozsiahleho priestoru na 

umelecký ateliér remesiel a ručnej tvorby. 

Priestor plánujeme dispozične zriadiť tak, aby 

v ňom bolo niekoľko funkčne a esteticky 

upravených zón, ktoré poskytujú

možností pre rozvíjanie praktických zručností 

a tvorivého myslenia detí 

(maľba, kresba, modelovanie

...), dizajnové štúdio (šitie, vyšívanie, pletenie

drobné opravy odevu,...),

(drotárstvo, výroba šperkov

Inovovať obsah a formu 

vyučovania umeleckých a technických 

s cieľom skvalitniť 

prípravu žiakov na život a 

profesijnú orientáciu.  

2015 

Vzdelávanie je najlepšia investícia do našich detí a krajšej 

Priebeh: 

osoba vo veku od 18 rokov práve jeden krát, ktorá v

vypíše hlasovací hárok za náš projekt v pobočke 

jednoduchým hlasovaním za náš 

spolu 2 projekty! 

našich detí -  

ATELIÉR REMESIEL A RUČNEJ TVORBY 

Zámerom školy je premena 

na hornom poschodí na 

ateliér remesiel a ručnej tvorby. 

Priestor plánujeme dispozične zriadiť tak, aby 

v ňom bolo niekoľko funkčne a esteticky 

, ktoré poskytujú viacero 

možností pre rozvíjanie praktických zručností 

detí - výtvarné štúdio 

(maľba, kresba, modelovanie, práca so sadrou, 

(šitie, vyšívanie, pletenie, 

...), remeselnícke štúdio 

výroba šperkov...) ☺    

a krajšej budúcnosti" 

práve jeden krát, ktorá v čase                

v pobočke na Sasinkovej ulici 


