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SPRÁVA
Cieľ projektu:
Nachádzať efektívne spôsoby zapojenia rodičov do každodenného života materskej školy, na
základe aktívnej spolupráce s materskou školou, spoločnými akciami založenými na zážitkoch
budovať vzájomnú dôveru a partnerstvo.
Predchádzajúce činnosti:
Súkromná materská škola Csip Csup Csodák v Budapešti, sa stala jedným z našich partnerov,
ktorá sa úspešne zapojila do medzinárodného projektu Erazmus + Strategické partnerstvá škôl
a materských škôl. Jej ďalšími partnermi sú Materská škola Napraforgó z Kráľovského
Chlmca, Materská škola a školský klub Ficanka zo Sedmohradska a Materská škola v
Košiciach s vyučovacím jazykom maďarským.

REALIZÁCIA
Pedagógovia našej materskej školy sa zúčastnili I. Medzinárodného stretnutia partnerov pod
názvom: S rodinou spoločne (CSEPP) v dňoch 26. – 29.10. 2017.
1. deň:


Slávnostné otvorenie konferencie.



Zavítali sme do Súkromnej materskej školy Csip Csup Csodák v Budapešti,
oboznámili sme sa s jej činnosťou a výsledkami počas 25 ročného fungovania.



Navzájom sa predstavili partneri projektu, oboznámili sa s prioritami a činnosťou
zúčastnených, s cieľmi spoločného projektu.



Účastníci konferencie si vypočuli prednášku doc. Sándora Pálfiho na tému “Hra v
živote dieťaťa predškolského veku” a odborníka v oblasti pedagogiky Dr. Anny
Bakonyi na tému “Diverzita ako hodnota.”



V rámci pracovnej návštevy sme sa oboznámili s multikultúrnymi hodnotami mesta
Budapešť.
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2. deň:


Pokračovali pracovné diskusie v priateľskej atmosfére na spoločných raňajkách.



Navštívili sme Súkromnú materskú školu Csip Csup Csodák, v rámci metodického
dňa sme si rozšírili praktické a odborné poznatky, ktoré sa v budúcnosti budeme snažiť
uplatňovať aj v našej materskej škole.



Popoludní sme spoločne navštívili Parlament, spoznali sme umelecké artefakty tejto
historickej budovy, medzi inými aj Svätú Korunu.



Nasledovala prehliadka hlavného mesta s multikultúrnou orientáciou. Prostredníctvom
turistického sprievodcu sme sa oboznámili s historickou časťou hlavného mesta a jej
zaujímavosťami.



Koniec dňa uzavrela spoločná plavba loďou na nádhernom Dunaji.
3. deň:

 Na spoločných pracovných raňajkách sa viedli diskusie o spoločnom projekte,
dojednávali sa časové harmonogramy na ďalšie pracovné stretnutia, čím sa ukončilo
spoločné stretnutie.
REFLEXIA:
Partnerské stretnutie hodnotíme ako úspešné. Stretnutie partnerov spoločného projektu sa
realizovalo v duchu priateľskej atmosféry plnej zážitkov a nových poznatkov.
Tešíme sa na II. Medzinárodné partnerské stretnutie, ktoré sa uskutoční v Košiciach.
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