Výzva,
na základe rozhodnutia Generálneho riaditeľstva MPC v Bratislave, MPC - Hlavná projektová
kancelária národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií
marginalizovaných rómskych komunít“ v Prešove v súvislosti s realizáciou osvetových
programov práce s rodičmi žiakov z rómskych marginalizovaných komunít, vyhlasujeme
výzvu na výber lektorov osvetových programov, ktoré sa budú realizovať v dvesto
lokalitách všetkých krajov SR, okrem Bratislavského kraja.

Ide o lektorovanie v nasledovných osvetových programoch:
1/ Podpora implementácie celodenného výchovného systému (40 h.)
2/ Podpora rodinného prostredia k príprave žiaka na začiatku školskej dochádzky
(20 h.)
3/ Motivácia rodičov a ich detí k vzdelaniu a k profesijnej orientácii.(20 h.)
Kritéria pre výber lektorov osvetovej práce s rodičmi žiakov z MRK:
a/ osobná skúsenosť z osvetovej práce s rómskou marginalizovanou komunitou,
b/ minimálne úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou, príp. pedagogické vzdelanie,
c/ vedieť komunikovať v slovenskom jazyku, vítaná je aj znalosť jazyka cieľovej komunity,
d/ poznať rómsku kultúru a vyznať sa v mentalite marginalizovanej rómskej komunity,
e/ vedieť pracovať aj v rómskej rodine v podmienkach marginalizovanej osady,
f/ mať pozitívny a optimistický postoj a prístup k úlohám lektora i k samotnej cieľovej
skupine.
Cieľová skupina:
Rodičia žiakov z marginalizovaných rómskych komunít z 200 základných škôl
zapojených do národného projektu vo všetkých samosprávnych krajoch okrem
Bratislavského kraja.
Ciele osvetovej práce :
Získať rodičov žiakov z MRK pre aktívnu a cieľavedomú spoluprácu a podporu implementácie
Celodenného výchovného programu (CVS) , ako nástroja na tvorbu inkluzívneho prostredia
prostredníctvom čiastkových cieľov.
Očakávania:
 zvýšiť povedomie rodičov o prínose CVS pre školskú úspešnosť ich detí,
 za aktívnej participácie školy, rodiny a komunity vytvoriť partnerstvo na podporu
podnetného inkluzívneho prostredia,
 viesť rodičov k spolupráci pri odstraňovaní segregovaného vzdelávania rómskych
žiakov v ZŠ,






cieľavedome vytvárať podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a za tým účelom
spolupracovať so školou, KC, MVO, podpornou skupinou a inými organizáciami
a jednotlivcami,
predchádzať segregácii a zefektívňovať proces integrácie prostredníctvom výchovy
a vzdelávania v rodinách,
naštartovať zmeny v postojoch rómskej komunity ku vzdelávaniu a kvalifikovanej
príprave pre zmysluplný život v modernej spoločnosti.

Obsahové zameranie osvetových programov:
1. Podpora implementácie celodenného výchovného systému
- Rodičovstvo
- Komunikácia
- Dobrovoľníctvo
- Učenie sa doma
- Rozhodovanie
- Spolupráca rodičov so školskou komunitou.
2. Podpora rodinného prostredia k príprave žiaka na začiatku školskej dochádzky
- Úloha rodiny a jej význam pre formovanie osobnosti žiaka ZŠ a pravidelnú školskú
dochádzku v rámci CVS,
- Príprava rodičov – ako doma pracovať s deťmi za účelom posilnenia domácej
prípravy na vyučovanie,
- Príprava rodičov – ako si osvojovať sociálne návyky a zručností,
- Príprava rodičov v oblasti zdravotnej osvety, , hygieny prostredia a osobnej
hygieny,
- Príprava rodičov v oblasti funkčnej gramotnosti a vzájomnej komunikácie.
3. Motivácia rodičov a ich deti k vzdelaniu a profesijnej orientácii
-

-

-

Prevencia predčasného ukončenia povinnej školskej dochádzky (PŠD) v nižšom,
ako 9. ročníku ZŠ,
Profesijná profilácia žiakov 9. ročníka a žiakov končiacich PŠD v nižšom, ako 9.
ročníku,
Ako úspešne ukončiť základnú školu v 9.ročníku, význam prípravy na prijímacie
pohovory a pokračovanie v stredoškolskej príprave s ohľadom na budúce
uplatnenie sa na trhu práce,
Podporovanie a podnecovanie svojich detí k k úspešnému štúdiu na ZŠ
systematickou prípravou /domáce učebné prostredie/ a pravidelnou školskou
dochádzkou,
Posilňovanie sebavedomia, sebarealizácie, sebamotivácie svojich detí v snahe byť
úspešný,
Uvedomovanie si hodnoty vzdelania a odbornej kvalifikácie, ako nástroja na
kvalitný spôsob života v modernej spoločnosti a na prekonávanie nepriaznivej
sociálnej situácie.

Obdobie realizácie aktivít osvetových programov: marec 2013 - jún 2014. Termín uzavretia
výzvy: 28.2.2013.
Poznámky:
V prílohe nájdete :
-

-

zoznam základných škôl, ktoré participujú na tomto projekte, aby ste si mohli
zvoliť základnú školu, prípadne aj viacero základných škôl v lokalite, ktorá je Vám
dopravne blízka.
Vzor Europasu

Záujemcovia o túto ponuku zašlú na uvedenú e-mailovú adresu svoj Europas s uvedením
svojej e-mailovej adresy a čísla telefónu.

Upozornenie:
DoVP bude uzatvárať MPC prostredníctvom Hlavnej projektovej kancelárie v Prešove len
s konkrétnymi osobami.
Ak máte reálne skúsenosti s lektorovaním v oblasti osvetovej práce, zvlášť práce s rómskou
komunitou a záujem o túto všeobecne prospešnú aktivitu prihláste sa na e-mailovú adresu :
frantisek.godla@mpc-edu.sk, tel : 051 3811309,

