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Program Grundtvig je súčasťou európskeho grantového Progra-
mu celoživotného vzdelávania, ktorý je zameraný na európsku 
spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých.

Od novembra 2013 je Únia materských centier súčasťou projektu 
Grundtvig Learning Partnership. Budeme mať príležitosť vyces-
tovať do viacerých krajín, aby sme sa vzájomne inšpirovali ohľa-
dom fungovania materských centier, zvyšovali si vzdelávanie 
a kompetencie, pozreli sa na iné spôsoby práce s rodinou a deťmi 
v centrách, ale aj na kultúru a samotnú krajinu.

Únia materských centier v ďalšom 

medzinárodnom projekte

Koordinujúcou krajinou celého projektu je Holandsko a okrem 
tejto krajiny takmer dvadsať žien z našich materských a rodin-
ných centier vycestuje do Turecka, Slovinska, Rakúska, Ne-
mecka, Poľska a Maďarska. Počas trojdňovej návštevy si budú 
vymieňať skúsenosti, ako vytvoriť bezpečný a stabilný priestor 
pre zdieľanie života ľudí a výchovu detí, nielen v materských 
centrách, ale aj vo verejnom priestore. 

Samozrejme, aj Slovensko bude počas trvania projektu do roku 
2015 hostiť dvakrát predstaviteľky materských centier z eu-
rópskych krajín a ukážeme im naše materské a rodinné centrá 
i krásy Slovenska.  

Pozvánky do MC/RC:
	Materské centrum MaMaTaTaJa 

v Pezinku 
	Mikulášska zbierka trvanlivých potravín (pre rodiny v núdzi)   

– sobota 7.12.2013 9,00 – 16,00 (Sklad pomoci, Farská 4)
	Predvianočná predajná akcia použitých detských hračiek,  

knižiek, detských potrieb – sobota 7.12.2013 9,00 – 15,30 
(spoločenská miestnosť v Kultúrnom dome)

 PRAVIDELNÝ PROGRAM
	English Mommies Club – pondelok 10,00 – 11,00
	Tvorivé dielničky pre šikovné ručičky – každý utorok 16,30 – 17,30
	MONTErodina – stretnutie rodičov, pedagógov, vychovávateľov  

– všetkých nadšencov pre pedagogiku Márie Montessori – každá 
streda od 16,30

	Klub tehuliek – každý štvrtok 17,30 – 19,00
mamatataja@pezinskerodiny.sk, www.pezinskerodiny.sk

	Materské centrum Budatko, Bratislava
	2.12 o 17.00 Montessori popoludnie pre deti
	4.12 o 9.30 Ufúľané deti – zážitkové hry, ktoré deťom doma 

zakazujeme J
	6.12 o 9.30 Mikuláš pre deti od 1,5 roka
	6.12 o 16.30 Mikuláš pre deti od 3 rokov
	8.12 od 15.00 – 18.00 HRAvá nedeľa – nedeľné popoludnie so 

spoločenskými hrami pre deti od 3 rokov
	9.12 o 10.00 Tvorivé dielničky pre detičky od 1,5 roka
	11.12 o 9.30 Ufúľané deti – zážitkové hry, ktoré deťom doma 

zakazujeme...
	11.12 o 17.00 Seminár s detskou psychologičkou
	12.12 o 16.00 Tvorivé dielničky pre detičky od 3 rokov
	18.12 o 9.30 Ufúľané deti – zážitkové hry, ktoré deťom doma 

zakazujeme...
www.budatko.sk

	RC Prešporkovo, Bratislava
	Obrázkovo – program ZVUKY FARIEB pre deti predškolského  

veku k výstave Miroslava Cipára – piatok 13. 12. 2013 o 16.30, 
Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Panská 19.

 V programe sa započúvame do rôznych zvukov a skúsime  
podľa nich vytvoriť vlastný abstraktný obraz.

Vianočný bazár na Kramároch
Máte doma detské knihy, rozprávky na DVD, z ktorých už vaše 
deti vyrástli a radi by ste ich posunuli ďalej? Hľadáte nevšedné 
vianočné darčeky?
V tom prípade si v predvianočnom čase určite nájdite chvíľu na 
návštevu historicky prvého vianočného bazára organizovaného 
Rodinným centrom Kramárik. Bude v sobotu 14. decembra 2013  
od 9.30 do 12. hod v priestoroch rodinného centra na Uhrovej 18.
Výrobky z dielne žien dobrovoľníčok, či detské knihy pod 
vianočným stromčekom určite potešia. O pravú vianočnú 
atmosféru sa postarajú deti z folklórneho súboru.
www.rckramarik.sk. 

Únia materských centier, o. z., je súčasťou medzinárodnej siete  
materských centier. Naša aktívna činnosť aj na medzinárodnej  

úrovni závisí od schválenia, resp. neschválenia projektu,  
preto sa veľmi tešíme, že opäť môžeme byť súčasťou diania  

v európskom svete materských centier.

 DECEMBER 2013 www.mamaaja.sk146


