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     UČITEĽKY, KTORÉ SA VENUJÚ RÓMSKYM DEŤOM, ABSOLVUJÚ STÁŽE 

Učiteľky  z  materských  škôl  zapojených  do  projektu  „Inkluzívny  model
vzdelávania  na predprimárnom stupni  školskej  sústavy“ (MRK2) si  môžu navzájom
vymieňať skúsenosti.  Už po druhý raz majú možnosť vycestovať na krátke výmenné
stáže. 

Každá  materská  škola  má  pridelenú  svoju  „dvojičku“  -  materskú  školu,  ktorú  v
školskom roku navštívi.   „Súčasťou návštevy je aj spracovanie správy so zhodnotením jej
prínosov, ale aj napríklad medzietnických vzťahov medzi deťmi,“ hovorí garantka národného
projektu  Eva  Sobinkovičová.  Podľa  nej  sú  ohlasy na  výmenné  stáže  prevažne  pozitívne.
Učiteľky  si  pochvaľujú  predovšetkým  neformálny  dialóg  a  praktické  ukážky  pri  riešení
rôznych edukačných problémov.

„Diskutovali sme o akciách a aktivitách, ktoré by mali byť obsahom plánu spolupráce
s rodinou a viedli by k osvojovaniu nových návykov, ktoré hlavne deťom z MRK chýbajú,“
hovorí riaditeľka materskej školy v Chminianskych Jakubovanoch Ružena Kušníriková. 

Národný projekt,  ktorý  zastrešuje  Metodicko-pedagogické  centrum,  beží  na  110  materských  školách  druhý
školský rok. Ciele národného projektu sú začleniť čo najvyšší počet detí z marginalizovaných rómskych komunít
(MRK) do predprimárneho vzdelávania a za aktívnej osvety rodičov zlepšiť ich pripravenosť pred vstupom na
základnú školu. V rámci  projektu prebiehajú rôzne aktivity na podporu zavádzania inkluzívneho modelu do
prostredia materských škôl. V materských školách napr. pôsobí 163 pedagogických asistentov, ktorých mzda je
plne  hradená  z prostriedkov  projektu,  prebieha  osvetový  program  s cieľom  motivovať  rodičov  z MRK
k predprimárnemu vzdelávaniu, organizujú sa výlety pre deti a rodičov s edukačným obsahom. Projekt potrvá do
novembra tohto roku, pričom ukončovanie jednotlivých aktivít sa bude realizovať priebežne.

                                                                                                       

Metodicko-pedagogické centrum je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov
škôl a školských zariadení. Metodicko-pedagogické centrum má tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk,
pričom implementuje viaceré Národné projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 –
Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov www.mpc-edu.sk.



Foto: Materská škola v Levoči 

 
Kontakt pre médiá – Kom. odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu: 
Monika Hucáková, mobil: 0915 835 841, monika.hucakova@minedu.sk
Kontakt pre médiá - Metodicko-pedagogické centrum: 
Terézia Smaržiková, mobil: 0907 937 991, terezia.smarzikova@mpc-edu.sk

                                                                                                       

Metodicko-pedagogické centrum je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov
škôl a školských zariadení. Metodicko-pedagogické centrum má tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk,
pričom implementuje viaceré Národné projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 –
Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov www.mpc-edu.sk.

mailto:monika.hucakova@minedu.sk

