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Revolúcia 
v učení detí 

ÚNIA MATERSKÝCH CENTIER vďaka podpore  
Nadácie pre deti Slovenska HODINA DEŤOM spustila 

projekt Revolúcia v učení detí inšpirovaný  
Montessori pedagogikou.

Projekt učenia rodičov, ktorý Únia materských centier vďaka podpore 
Hodiny deťom realizovala, vyústil do potreby špeciálnej výučby rodičov 
detí so špeciálnymi potrebami. Pedagogika Márie Montessori je ucelená 
sústava, ktorá zahŕňa všetky pohľady vrátane pomôcok, prostriedkov, 
osnov a pod. Postupuje sa od jednoduchšieho k zložitejšiemu, rešpek-
tujú sa zákonitosti genetiky, prirodzeného vývinu. Projektom chceme 
naučiť vedúce materských centier pracovať so zdravými deťmi, ale aj 
s deťmi s rôznymi poruchami, či zdravotnými problémami a ich rodičmi.

Veríme, že rozšírením možností 
programu, zavedením pravidelných 

hodín pre výchovu k Montessori 
princípom s rodičmi, sa zvýši 

atraktívnosť programov 
v materských/rodinných centrách. 

Montessori výučba je inovatívna 
z pohľadu odborníkov a miesto 

centier je najprirodzenejším 
priestorom pre zavedenie  

takejto výchovy. 

Ženy z materských centier už  
absolvovali zo vzdelávacieho cyklu:
V Banskej Bystrici – Úvod do Montessori  
pedagogiky a praktický život;  
v Žiline – Kozmickú výchovu,  
v Zlatých Moravciach – Malých objaviteľov,  
v Bratislave – zmyslovú výchovu a matematiku.

V januári prebieha pokračovanie
11.1.2016  Prešov – Jazyk a reč
18.1.2016  Martin – Jazyk a reč
25.1.2016  Košice – Kozmická výchova,  

Biológia a geografia

VÝZVA
Pomôžte vášmu MC 
získať podporu 1 000 €
Každým nákupom 
pomáhate! 
l Nakupujte výrobky značiek 

Pampers, Ariel, Lenor, Jar a Ambi Pur 
v predajniach dm drogerie markt. 

l S pokladničným dokladom hlasujte  
za svoje materské centrum na  
www.pomahamemc.sk. 

l 10 materských centier s najväčším 
počtom hlasov získa po 1 000 € 
na vytvorenie inšpiratívneho 
prostredia pre šťastný a zdravý vývin 
detí. Ostatné centrá s minimálne 
10 hlasmi získajú balíček čistiacich 
prostriedkov v hodnote 15 €.

l Navyše, každý týždeň sa môže  
hrať o 5 kozmetických balíčkov 
v hodnote 15 €.

Aktivita trvá od 2. 1. 2016 do 31. 3. 2016. 
Viac informácií nájdete na  
www.pomahamemc.sk.

Zo života materských centier:
MC Mamina Banská Bystrica v nových priestoroch
Materské centrum Mamina v Banskej  
Bystrici sa nachádza na najväčšom  
sídlisku Sásová a oslávilo už jedenáste  
výročie svojej činnosti, a to rovno  
v nových priestoroch. 
Po tom, ako centru skončil nájom v MŠ hľa-
dali za výdatnej podpory mesta Banská Bys-
trica vhodné priestory, ktoré by spĺňali špe-
cifické požiadavky pre mamy s deťmi. Voľba 
padla na bývalú Základnú školu na Tatranskej 
ulici, kde sídlia mnohé iné občianske združe-
nia a  inštitúcie. Mamy – dobrovoľníčky boli 
postavené pred veľkú skúšku, za mesiac 
priestory vypratať, vymaľovať, upraviť, vyčis-
tiť a presťahovať všetok 
inventár, ktorý sme rokmi 
nazhromaždili. Za veľkej 
pomoci našich oteckov, 
rodičov a príbuzných sme 
mohli otvoriť novú sezónu 
v nových priestoroch. Hoci 
sú ešte mnohé kozmetické 
chybičky, materské cen-
trum funguje so všetkými 
svojimi pestrými aktivitami 
a krúžkami. 

Mamy z MC Mamina pozývajú všetky 
deti, ich mamy, ockov, starých rodičov do 
svojich priestorov, aby prišli zmysluplne 
a spolu tráviť čas so svojimi deťmi, lebo 

ten je taký prchavý a rýchlo 
preletí, aby nám na tieto časy 
zostali len pekné spomienky. 
Zároveň chceme touto cestou 
poďakovať mestu Banská 
Bystrica za podporu, firmám 
Hela a Prespor z Banskej 
Bystrice za darovanie farieb  
na maľovanie interiéru, 
ktorých sa minulo neúrekom. 
Pavlína Bartová, MC Mamina,  
Banská Bystrica
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