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                                                         SPRÁVA 

  

Cieľ projektu: 

 

Rozšíriť si poznatky a skúsenosti získané na I. Medzinárodnej konferencii, ktorej hlavným 

cieľom je zlepšovanie spolupráce rodiny a materskej školy, hľadať odpovede na otázku - aké 

stratégie využiť na to, aby sa rodiny zúčastňovali a aktívne zapájali do každodenného života 

materskej školy.  

 

Predchádzajúce činnosti: 

 

Čerpajúc zo skúseností a poznatkov z I. Medzinárodnej konferencie v Budapešti sme v poradí 

druhé stretnutie partnerov projektu zorganizovali u nás v Košiciach a srdečne privítali 

partnerov z Materskej školy Napraforgó z Kráľovského Chlmca, Materskej školy a školského 

klubu Ficanka zo Sedmohradska a Csip-Csup Csodák Magánóvoda z Budapešti. 

 

 

                                                                REALIZÁCIA 

 

Pedagógovia z našej materskej školy zorganizovali II. Medzinárodnú konferenciu v rámci 

realizácie projektu Családdal Együtt Példával Program  - „CSEPP“  a uskutočnilo 

metodický deň. 
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1. deň:   

 

- Dopoludnia - privítanie partnerov projektu v našej materskej škole a poskytnutie 

príležitostí k nahliadnutiu do bežného života materskej školy. 

- Prítomní partneri sa zúčastnili metodického dňa, kde mali príležitosť nahliadnuť do 

všetkých tried a pozorovať výchovno-vzdelávacie aktivity so všetkými vekovými 

skupinami detí. Učiteľka z prípravnej triedy spoločne s deťmi uskutočnila vzdelávaciu 

aktivitu z oblasti Jazyk a komunikácia a predviedli spoločne maňuškové divadlo s 

názvom  Csillagszemű juhász. Po vzdelávacej aktivite nasledovala diskusia a rozbor 

vzdelávacej aktivity. 

- Popoludní pokračoval program v rámci realizácie programu v Košickom Márai štúdiu. 

Zišli sa tu nielen partneri projektu, ale aj rodičia s deťmi a všetci si spoločne pozreli 

zábavné rozprávkové predstavenie v podaní profesionálov.  

 

2. deň: 

 

- Konferencia v materskej škole so zúčastnenými partnermi ale aj pozvanými hosťami 

z iných materských škôl z okolia Košíc s vyučovacím jazykom maďarským. 

Predstavili sa jednotliví partneri projektu a oboznámili prítomných so základnýmí 

princípmi projektu CSEPP, aby nadobudli poznatky o tomto projekte, jeho význame a 

možnosťami získaných benefitov v rámci realizácie projektu. 
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- Nasledovala diskusia a vyhodnotenie čiastkových zralizovaných úloh projektu a v 

závere sme mali možnosť sledovať prezentáciu partnerov z Budapešti Csip-Csup 

Csodák Magánóvoda – o uplynulých 25 rokov života materskej školy, ich úspechy a 

zážitky počas dlhoročného pôsobenia a zaujímavosti. 

- Dramatizáciou rozprávky sa pripravili aj deti z Budapešti. Z CD  nosiča sme mali 

možnosť sledovať rozprávku s identickým názvom, ale celkom odlišnom prevedení s 

prvkami tvorivej dramatiky.  

- Záverečným bodom konferencie bol spoločný výber detských ilustrácií od všetkých 

zúčastnených partnerov projektu. Ilustrácie majú slúžiť k vytvoreniu spoločnej 

rozprávkovej knihy - Csillagszemű juhász. 

- Partneri sa spoločne dohodli na budúcich stretnutiach. 

- Nasledovala spločná multikultúrna prechádzka mestom Košice, kde sa hostia 

oboznámili s históriou a zaujímavosťami nášho mesta. 

 

REFLEXIA 

Konferencia priniesla všetkým zúčastneným množstvo poznatkov a skúseností.     

Tešíme sa na III. stretnutie partnerov, ktoré sa uskutoční v Kráľovskom Chlmci. 
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