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POMÔCKY POMÁHAJÚ, ŠKOLY ICH VYUŽÍVAJÚ
Preliezky, pieskoviská, ale aj hudobné nástroje a záhradkárke potreby získalo počas
uplynulého školského roka 150 materských a základných škôl. Vďaka národnému projektu
PRINED (Projekt inkluzívnej edukácie) dodávalo didaktické pomôcky do škôl Metodickopedagogické centrum.
Na školské dvory a ihriská pribudli pieskoviská, šmýkačky, slnečníky, hojdačky či
záhradný nábytok. Do interiérov škôl sa dostali hudobné nástroje ako napríklad varhany,
bongá či triangle a praktické vyučovanie bude pre žiakov zábavnejšie vďaka novému
záhradkárskemu náradiu. Hodnota jedného balíčka je 10 000 eur.
Materské školy dostali socializačný balíček, ktorý deťom pomôže pri lepšom
osvojovaní si hygienických návykov. „Didaktický balíček uľahčí začlenenie detí pochádzajúcich
z MRK, zároveň bude pre nich motiváciou na túto integráciu. Tieto deti využívajú edukačné
balíčky pri aktivitách, ktoré absolvujú spolu s deťmi z majority.“ hovorí manažér projektu
Peter Dolíhal.
V základnej škole na Strážnickej ulici v Skalici využívajú pomôcky na krúžkoch, ktoré
podporujú záujem o jednotlivé predmety. „Dostali sme aj CD na podporu výučby anglického
či slovenského jazyka pre najnižšie ročníky, hudobné CD nosiče s rómskou hudbou, ale aj
pomôcky pre výtvarnú výchovu,“ vymenovala Zuzana Balážová, sociálna pedagogička.
Základná škola Komenského vo Svidníku najviac využíva balíček na výtvarnú výchovu.
„Našu školu navštevujú veľmi nadané a kreatívne deti. Máme aj tvorivé dielne, kde žiaci
naplno prejavujú svoje kreatívne myslenie a zručnosti. Využívame aj pomôcky na telesnú
výchovu. Balíček, ktorý sme dostali na vyučovacie hodiny hudobnej výchovy, mal u nás
využitie aj pri príprave rôznych kultúrnych programov,“ opisuje Silvia Harvišová.
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Národný projekt PRINED realizuje Metodicko-pedagogické centrum na 100 základných a 50
materských školách vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského. Jeho cieľom je zavedenie
inkluzívneho modelu vzdelávania v prostredí ZŠ a MŠ a prostredníctvom aktivít projektu,
vytvorením a činnosťou inkluzívnych tímov odborníkov v školách i priamo v teréne
predchádzať neoprávnenému zaraďovaniu žiakov do systému špeciálneho školstva. Cieľovou
skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci zo sociálne
znevýhodneného prostredia marginalizovaných rómskych komunít a rodičia týchto detí
a žiakov. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov, z Operačného programu Vzdelávanie.
Náklady predstavujú takmer 16 miliónov eur. Viac informácií na www.prined.sk.
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