Prešov, 10. december 2015
PROJEKT MRK2 SKONČIL, JEHO MYŠLIENKA POKRAČUJE
Zlepšenie dochádzky rómskych detí, zvýšený záujem rómskych rodičov o vzdelávanie,
posilnenie spolupráce medzi materskou školou a rómskou komunitou. To sú niektoré
výsledky národného projektu Metodicko-pedagogického centra, ktorý po troch rokoch
ukončil svoju činnosť. O jeho aktivitách a prínosoch rozprávala jeho manažérka Ing.
Ivana Kirkov a odborná garantka PaedDr. Eva Sobinkovičová.
Prečo vznikol projekt Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy
(MRK2)?
Ivana Kirkov:
Našim predchodcom bol projekt MRK1, ktorého nosnou aktivitou bola podpora celodenného
výchovného systému, a teda príprava žiakov na vyučovanie, zvýšenie ich motivácie a
posilnenie ich šance na školskú úspešnosť. Projekt výborne fungoval na základných školách,
ale stále intenzívnejšie sa ozývala potreba začať s intervenciou už v materskej škole. Zvýšiť
vzdelanostnú úroveň detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a
pripraviť ich na vstup do základnej školy sa preto stalo strategickým cieľom národného
projektu MRK2. Samozrejme, podpora pedagógov, ktorí s týmito deťmi pracujú, je
neodmysliteľnou súčasťou projektu.
Ktoré aktivity projektu najviac prispeli k inklúzii detí z MRK2 v prostredí materskej školy?
Eva Sobinkovičová:
Zo všetkých projektových aktivít vyzdvihnem profesiu asistenta učiteľa. Väčšina materských
škôl sa s touto profesiou v praxi stretla po prvýkrát. Podľa ohlasov ju vnímali viac než
pozitívne tak pri výchove a vzdelávaní detí, ako aj pri spolupráci s rodinami a komunitou.
Učiteľky nám potvrdili význam asistentov najmä pri individualizovanej výučbe,
komunikácii v rómskom jazyku či spolupráci s rodinami z MRK. Asistent učiteľa sa podľa
našich skúseností javí ako dôležitý nástroj pomoci a podpory. Prispieva nielen k efektívnejšej
výchove a vzdelávaniu, ale môže byť nezastupiteľným prvkom pri vytváraní dobrých
edukačných vzťahov medzi školou a rodinou, pri vytváraní priaznivej atmosféry v škole i
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pri vytváraní dobrých vzťahov medzi majoritou a minoritou. V neposlednom rade práve
asistent učiteľa pochádzajúci z rómskej komunity má veľký motivačný vplyv na deti a ich
rodičov pracovať na svojom rozvoji, zdokonaľovať sa, dosiahnuť úspech v pracovnom živote.
Podarilo sa zaviesť inkluzívny model vzdelávania na všetkých zapojených materských
školách?
Eva Sobinkovičová:
Všetky materské školy využili nástroje podpory a pomoci inkluzívneho modelu vzdelávania,
ktoré im popis projektu a jeho implementácia umožňovali. No je rozdiel mať finančné či
personálne zabezpečenie aktivít a to, s akým nasadením a odhodlaním ich zrealizujete. Verím,
že všetky materské školy i zriaďovatelia pochopili filozofiu inkluzívneho vzdelávania.
Nemôže a nedá sa totiž realizovať bez vzájomnej tolerancie, rešpektu a pochopenia, bez
ľudského odhodlania vychovávať a vzdelávať s vytváraním možností pre maximálny rozvoj
osobnosti každého dieťaťa.
Čo je základom úspešnej inkluzívnej materskej školy?
Eva Sobinkovičová:
Inkluzívne vzdelávanie je proces. Jeho úspešná realizácia v materskej škole je daná
aktuálnymi podmienkami, ktoré sa týkajú školy, detí v nej, rodičov a iných zainteresovaných.
Vytváranie takýchto podmienok je v rukách štátnej a verejnej politiky. No ani najlepšie
nastavený systém nezaručí úspech inklúzie. Ten stojí na chcení všetkých zapojených.
Ktoré momenty z implementácie projektu pokladáte za najsilnejšie? Kedy ste si povedali, že
táto práca mala zmysel?
Ivana Kirkov:
Je prirodzené, že vždy keď niečo končí, človek má chuť rekapitulovať. Cítim to aj zo strany
materských škôl. Musia sa rozlúčiť so všetkými benefitmi, ktoré projekt ponúkal a budú im
chýbať. Napríklad aj pani asistentka, ktorá sa už stala plnohodnotným členom kolektívu. Pre
mňa bolo asi najemotívnejším momentom, keď mi zatelefonovala pani riaditeľka a s plačom
ďakovala, že nebyť projektu, nikdy by nemali zážitok spoločného zdieľania, kedy boli
niektorí rómski rodičia prvýkrát so svojím dieťatkom a jeho kamarátmi na spoločnom výlete.
Toto bolo pre mňa naozaj silné.
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Eva Sobinkovičová:
Od prvého dňa projektu som nepochybovala o jeho prínose pre materské školy, deti, rodičov i
celé komunity. Máme veľmi pozitívnu spätnú väzbu od materských škôl, najmä vo vzťahu
k zlepšeniu dochádzky detí z MRK i vo vzťahu zvýšeného záujmu ich rodičov o predprimárne
vzdelávanie. Niektoré materské školy s pomocou zriaďovateľov otvorili nové triedy, zmenili
poldennú výchovu a vzdelávania na celodennú, nadviazali aktívnu spoluprácu s pomocnými
profesiami v lokalite či posilnili spoluprácu s rodičmi. Ak aktivity projektu boli realizované
pre dobro všetkých detí, tak projekt a moja práca v ňom mali zmysel.
Ako by mala byť podľa Vás zachovaná kontinuita projektu?
Ivana Kirkov:
Prioritne ide o reflektovanie výsledkov projektov v zmysle nastavenia systémových opatrení
zo strany kompetentných orgánov, zabezpečiť možnosť kvalitného vzdelávania aj pre deti
z chudobného a sociálne vylúčeného prostredia a tiež neustála osveta rodičov. Myslím, že
akékoľvek projekty a aktivity zamerané týmto smerom, majú stále zmysel. V súčasnosti už
môžem povedať, že aj v novom programovom období budú mať najúspešnejšie myšlienky
projektov Metodicko-pedagogické centra zameraných na problematiku MRK pokračovanie.
Na svete je totiž nový projekt, ktorého cieľom bude zvýšenie inkluzívnosti, rovnaký prístup
ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov z MRK.
Novinkou bude komplexný model spolupráce medzi materskými školami, základnými
školami a centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) ako
aj podpora neformálneho vzdelávania.
Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ vo výške takmer 7,4 milióna eur. Je zameraný na
vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí
z marginalizovaných rómskych komunít (MRK), a tým zlepšiť ich pripravenosť pred vstupom na základnú
školu.

Kontakt pre médiá - Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu:
Martina Slušná, mobil: 0907 910 498, martina.slusna@minedu.sk
Kontakt pre médiá – Metodicko-pedagogické centrum:
Terézia Smaržiková, mobil: 0907 937 991, terezia.smarzikova@mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum je príspevkovou 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.

