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Potrebovali by viac pedagogických asistentov
Podpora marginalizovaných rómskych komunít (MRK) je zameraná na štyri
prioritné oblasti a jednou z nich je aj vzdelávanie. Metodicko-pedagogické
centrum v rámci svojho regionálneho pracoviska v Prešove (MPC RP PO)
a Rómskeho vzdelávacieho centra (ROCEPO) zorganizovalo odborný seminár
o pozitívnych
skúsenostiach
z praxe
pedagogických
zamestnancov
pracujúcich s deťmi a žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.
O tom, že práca s deťmi a žiakmi z MRK nie je jednoduchá, by vedelo rozprávať množstvo
učiteľov. Pomoc pre tieto deti prichádza zo strany Európskej únie aj zo strany štátu, napriek
tomu je najdôležitejší prístup školy a učiteľov. Svoje skúsenosti z tejto oblasti prezentovalo
na seminári 60 účastníkov.
Odborný seminár prebiehal v príjemnej pracovnej atmosfére. Účastníkov zaujali informácie
o medzinárodnej spolupráci so školou v Leicestri, zaujímal ich hlavne systém postihu
rodičov, ktorí nepošlú svoje dieťa do školy (išlo aj o žiakov z rómskych komunít, ktorí odišli
s rodičmi do Veľkej Británie). Konštatovali, že u nás takýto systém účinne nefunguje. Pani
Réveszová inšpirovaná vystúpením mladej učiteľky Daniely Semančíkovej konštatovala, že
by bolo vhodné zaviesť pre mladých učiteľov mentoring. Mentorom by mohol byť pedagóg,
ktorý má aspoň desať rokov praxe v oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Vysoko vyzdvihli prácu metódou FIO (Feuresteinovej
inštrumentálnej metódy obohacovania), ktorá sa nezameriava na zistenie úrovne
inteligencie, ale na zistenie miery schopnosti učiť sa a následne na rozvoj kognitívneho
potenciálu dieťaťa prostredníctvom sprostredkovaného učenia.
Učitelia by privítali pomoc pedagogických a terénnych asistentov v školách. Mnohí ich
nedostatok nahrádzajú prácou dobrovoľníkov. Prítomní učitelia upozorňovali aj na vysoký
počet žiakov v triedach, aj na to, že ak chce učiteľ pracovať efektívne, potrebuje podporu vo
viacerých oblastiach. Ako príklady podpory uvádzali nutnosť pedagogického asistenta
v triede, prepojenosť práce dopoludnia s prácou popoludní, zabezpečenie finančných
prostriedkov a materiálneho vybavenia triedy i žiakov.

Všetci zúčastnení sa v závere seminára zhodli na tom, že ich snaha prináša úspechy, avšak
systém nastavenia vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia si vyžaduje
legislatívne zmeny, zvýšenú odbornú podporu a materiálnu pomoc zo strany štátu
a samosprávy. Seminár zhodnotili za ROCEPO Viera Šándorová, Jana Medvecová a Marcel
Kurty.
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