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BESZÁMOLÓ 

A projekt célja:  

Hogyan vonjuk be a szülőket az óvodai élet mindennapjaiba, mellyel példamutatással, 

szerepvállalásokkal olyan közös élményekhez juttatja őket, amely erős alapot ad a család-

óvoda között kialakuló bizalomhoz. 

 

Előzmények: 

A Budapest-i Csip-Csup Csodák Magánóvoda sikeresen pályázott az ERAZMUS+ Iskolai, 

óvodai stratégiai partnerségek keretében, amelyben partnerei a Királyhelmeci Napraforgó 

Óvoda, az Erdély-i Székelyudvarhely-i Ficánka Napköziotthonos Óvoda, valamint a Kassai 

Magyar Tanítási Nyelvű Óvodánk. 

 

MEGVALÓSÍTÁS 

 

Óvodánk pedagógusai 2017. október 26 – 29 között Budapesten jártak, ahol részt vettek az I. 

Nemzetközi Partnertalálkozón, a Családdal Együtt Példával Program  - „CSEPP“ megnyitó 

konferenciáján. 

1. nap: 

 A konferencia ünnepélyes megnyitója 

 Visszapillantást nyertünk a Csip-Csup Csodák Magánóvoda 25 év pillanatairól, 

egykori óvódásaik sikereiről. 

 Bemutatkoztak a résztvevő partnerek, majd bemutatást nyertünk a CSEPP – projektbe. 

Megismerhettük az együttműködő partnereinket, intézményük munkáját.  

 Tanulságos szakmai előadásokat hallhattunk: Pálfi Sándor főiskolai docens - A játék 

szerepe az óvodáskorú gyermek fejlődésében, valamint Dr. Bakonyi Anna pedagógiai 

szakértő – A diverzitás, mint érték címmel. 
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2. nap:  

 A napot közös munkareggelivel, projekt megbeszéléssel kezdtük.  

 Ellátogattunk a Csip-Csup Csodák Magánóvodába, ahol szakmai-módszertani 

délelőttön vettünk részt.  A szakmai megbeszéléseken túl, ötletes csapatépítő 

játékokkal gazdagodhattunk, amiket majd a mi óvodánkban is bátran alkalmazni 

fogunk. 

 Délután ellátogattunk a Parlamentbe, ahol megtekinthettük a Szent Koronát és 

megcsodálhattuk a Parlament látványosságait.  

 Következett a multikultúrális városnézés, idegenvezető segítségével, ami alatt 

megismerkedhettünk Budapest történelmi belvárosával, nevezetességeivel.  

 A nap végét, hajókázás zárta a Dunán, ami gyönyörű és felejthetetlen élményt nyújtott.  

3. nap:  

 közös munkareggelin vettünk részt, ahol projektmegbeszélést, egyeztetést tartottunk, 

majd lezártuk a találkozót. 

 

REFLEXIÓ: 

A partnertalálkozó sikeres, tapasztalatokban és élményekben gazdag volt, partnereinkkel 

szeretetteljes munkakapcsolat alakult ki. Várakozással telve várjuk a II. Nemzetközi 

Partnertalálkozót, Kassán. 

 

projektmenedzser:      koordinátor 

Harangozó Katalin                                                            Mgr. Szegedy Erika 

……………………      …………………….. 
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