
ZVYŠUJEME digitálne  
kompetencie žien
V rámci projektu AXESS, ktorý 
realizujeme v rámci Programu 
Erasmus+, zvyšujeme pracovné, 
sociálne a digitálne kompetencie 
dospelých žien, pre ich lepšie 
začlenenie sa do pracovného 
procesu. 

Na projekte spolupracuje osem 
partnerov zo siedmich európskych 
krajín: Únia materských centier 
(Slovensko), Academia Istropolitana 
Nova (Slovensko), Community 
Development Institute (Moldavsko), 
Institut de Haute Formation aux 
Politiques Communautaires (Belgicko), 
EEO Group (Grécko), IDP European 
Consultants (Taliansko), Internet Web 
Solutions (Španielsko).

Dĺžka projektu: 24 mesiacov, začiatok: 
1/11/2017, koniec: 31/10/2019

Inovácia AXESS uvádza inovatívny 
a integrovaný prístup v propagácii 
inklúzie, diverzity a rovnosti vo 
vyučovaní dospelých. Projekt 
AXESS rozvinie inovatívny obsah 
pragmatickým a praktickým 
spôsobom – ako odozva na požiadavky 
žien, viacdimenzionálny prístup 
a multifunkčný metodologický 
prístup kombinovaný vzdelávacími 
nástrojmi pre dospelých s empirickými 
a praktickými riešeniami.

Všetky podklady, skúsenosti, metodiky 
sa budú nachádzať na otvorenej 
a bezplatnej platforme typu OER (Open 
Educational Resources). Nájdete ich 
na: www.axesslearning.eu.

Slovné spojenie „digitálne 
zručnosti“ v projektovom 
dokumente zahŕňa aj občianske 
a spoločenské kompetencie, ako aj 
zmysel pre iniciatívu a podnikavosť.

CENTRÁČIK
PRIPRAVILA: PhDr. Soňa Holíková

Únia materských centier 

Organizuje Materské centrum Pastierik 
v Košiciach v termíne  
30. 7. – 3. 8. 2018 (8.00 – 16.00)

Program: 

4 hodiny denne ľudového tanca a spevu 
pod vedením odborných lektoriek: Mgr. 
Adriana Miškovičová – tanec a Mgr. art. 
Lucia Vernarská – spev.

Denne tematicky ladené tvorivé 
dielničky: Mgr. Marta Majláthová

Návšteva etnomúzea „Humno“ 
v Košiciach.

Záverečné tanečno-spevácke 
vystúpenie pre rodičov s darčekmi 
a certifikátom o členstve v Detskom 
folklórnom súbore Perlička.

Exteriérovú záhradu Sovič- ky 
upravujeme, zveľaďuje-
me, revitalizujeme už 
vyše roka a postupne 
sa tešíme z toho, ako 
krásne sa upravila, zo-
zelenela a je v nej stále 
počuť detský smiech. Tento 
rok sa nám úpravy podarilo 
organizovať vďaka zapojeniu do 
projektu Tesco: „Vy rozhodujete, my 
pomáhame“. Do hlasovania sme sa 
zapojili s projektom „Tuja pre rodinu“ 
a vďaka všetkým zúčastneným sa 
nám podarilo  vyhrať a tak sme mohli 
začiatkom jari začať realizovať projekt. 
Cieľom projektu bolo, aby sa deti stali 
opäť súčasťou prírody a vedeli sa spo-
ločne s rodičmi starať o zverenú tuju, 
sadiť bylinky, kvetinky, trávu a popri-
tom všetkom sa aj hrať a neformálne 
vzdelávať v blízkosti svojej rodiny. 
Vďaka všetkým zapojeným rodinám, 
dobrovoľníkom sme úspešne pripravili 
terén, vysadili tuje, následne bylinky 
a kvetiny do záhonov. Takto sme všetci 
spoločne v záhrade strávili niekoľko 
krásnych rodinných dní, ktorých výsle-
dok nám vyčarí úsmev na tvári. 

A určite sa s radosťou budeme zapájať aj 
do ďalších podobných projektov, ktoré 
sú venované deťom a rodinám.

Stále sa držíme poslania nášho ma-
terského centra, a to je, aby boli deti 
súčasťou všetkých činností, ktoré 
nás bežne obklopujú, boli v blízkosti 
svojich matiek, rodín a tak sa krásne 

socializovali do kolektívu. Preto sa 
snažíme vytvárať prostredie a aktivity, 
ktoré sú takto zamerané. V sovičkovej 
záhrade si môžu matky aj  oddýchnuť, 
načerpať energiu a deti sa krásne po-
hrať.

Počas letných prázdnin bude naša 
záhrada prístupná na voľnú hru pre 
matky a deti, a tiež budeme pripravo-
vať montessori herničky plné objavov, 
poznania prírody, skúmania ako aj 
tvorivé dielničky pre šikovné ručičky. 
Stačí sledovať našu FB stránku: Ma-
terské centrum Sovička, 
kde sú všetky dôležité 
informácie a taktiež 
rady odpovieme na 
vaše otázky. Všet-
kým prajeme krásne 
a pohodové leto! 

V sobotu 26. 5. 2018 Dlháčik opäť pripravil Hľadanie pokla-
du na Kráľovej hore. Na cestovateľov čakalo 10 stanovíšť 
predstavujúcich 10 krajín. V Egypte si postavili pyramídu, 
v Holandsku veterný mlyn, v USA vyrobili indiánsku čelen-
ku, v Austrálii sa zahrali na klokana, v Írsku zostrelili pivné 
plechovky,  v Zimbabwe hľadali zvieratká, v Brazílii si zahrali 
futbal, na Haiti uplietli venček, vo Francúzsku urobili zami-
lovaný toast a na Slovensku zahnali zvieratká do košiara. 
Nakoniec panáčik Dlháčik prezradil, kam schoval poklad... 
Deti ho našli a natešené a plné zážitkov sa vracali lesom 
domov. Vďaka patrí dobrovoľníkom, bez ktorých by sa táto 
akcia neuskutočnila. Budúci rok budeme na lúke opäť s no-
vými nápadmi.

Rodinné centrum Dlháčik v Bratislave 
našlo poklad na ceste okolo sveta

MC Sovička: „Spájame deti s prírodou“ 

Folklórny denný tábor Perlička
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