Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4, Košice

ERASMUS+ CSEPP, családdal együtt példával program

TEVÉKENYSÉGI TERV

III. Nemzetközi Partnertalálkozó
Családdal Együtt Példával Program „CSEPP“ konferencia, módszertani nap

A tevékenység résztvevője:
Kassai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
Időpont: 2018. 06. 07.- 09.
Résztvevők:
Harangozó Katalin
Rákai Erzsébet
Bók Edit
Szegedy Erika

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4, Košice

Beszámoló
A projekt célja:
A II. Nemzetközi találkozó adta tapasztalatokkal, tudással, bővítsük ismereteinket,
tapasztalatainkat, 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. A program segíthet abban, hogy a
pedagógusok elkerüljék a mindennapi sztereotípiák következtében kialakuló kiégést, a szülők,
a nagyszülők pedig könnyebben dolgozzák fel a gyerekek leválásának folyamatát.
Ugyanakkor a szocializáció, a felzárkóztatás szintén nagy hangsúlyt kap.
Előzmények:
Az elmúlt két Partnertalálkozót követően elmondhatjuk, hogy partnereink között szoros és
barátságos kapcsolat alakult ki. A III. találkozót nagy örömmel vártuk, hisz biztosak voltunk
abban, hogy a találkozóról hazajövet tele leszünk pozitív élményekkel, újabb tapasztalatokkal,
és nem utolsó sorban erőt adó inspirációkkal, motiváltsággal. A III. Partnertalálkozót a
Királyhelmeci Napraforgó Óvoda szervezte, melyről meghívót is kaptunk és nagy örömmel
vártuk a találkozót.

Megvalósítás
Óvodánk pedagógusai, 2018.06.07.-9. között, a II. Nemzetközi találkozóra építve, újabb
találkozón vettek részt. A III. Nemzetközi Partnertalálkozón, a Családdal Együtt Példával
Program - „CSEPP“ találkozóján konferencia, valamint metodikus nap valósult meg.
1. nap:


A projektben résztvevő, fogadó partnereink nagy örömmel fogadtak bennünket, ezt
követően betekintést nyerhettünk óvodájuk mindennapjaiba. A partnereinkkel együtt,
szakmai-módszertani délelőttön vettünk részt. Megfigyelhettünk két óvodai, interaktív
foglalkozást, mely témája volt: a digitális technika az óvodai nevelésben.
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A foglalkozást a látottak után kielemeztük, megbeszéltük.


A délután se maradt el program nélkül, ugyanis partnereink színházi előadást
szerveztek szőlők, gyermekek és partnerek részére. A mese előadás élvezetes volt
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

2. nap:


Következtek a CSEPP beszámolók, ahol a projekt tagjai előadhatták prezentáció
formában az év eseményeit, tapasztalatait, élményeit. Majd egyeztetést tartottunk az
elkövetkező találkozókról. Az egyeztetéseket követte az interjú, az Új Szó
újságírójának közreműködésével, mely a szakmai, nemzetközi CSEPP – a Családdal
Együtt Példával Programcsepp fontosságáról szólt, a család és az óvoda kapcsolatáról.



A délután kulturális programmal folytatódott, ellátogattunk a Borsiban található,
történelmi jelentőségű Rákóczi várkastélyba.

3. nap:
Munkareggeli alatt rövid megbeszélést tartottunk.

Reflexió:
A partnertalálkozó sikeresen zajlott, újabb tapasztalatokban és élményekben gazdagodhattunk.
Várakozással telve várjuk a IV. Nemzetközi Partnertalálkozót.
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