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Beszámoló 

 

A projekt célja:  

A III. 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. Továbbá célja a kulcskompetenciák és 

készségek fejlesztése, az oktatási-képzési intézmények együttműködés segítségével. 

 

Előzmények: 

A IV. 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 IV. Partnertalálkozót a Székelyudvarhely-i Ficánka 

Napköziotthonos Óvoda szervezte, melyről meghívót is kaptunk és nagy örömmel vártuk a 

találkozót.  

 

Megvalósítás 

 

Óvodánk pedagógusai, 2018. 10. 25.- 28. között, a III. Nemzetközi találkozóra építve, újabb 

találkozón vettek részt. A IV. Nemzetközi Partnertalálkozón, a Családdal Együtt Példával 

Program  - „CSEPP“  találkozóján konferencia, valamint szakmai nap valósult meg.  

 

1. nap: 

A Ficánka Napköziotthon óvoda, Antal Csilla vezetésével, ünnepélyes köszöntővel 

fogadott bennünket. Ezt követően kulturális és hagyományörző műsorokkal készültek.  
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Urusos Néptáncegyüttes műsorát - VAJDA SZENTIVÁNYI, BONCHIDAI, ŐRKŐI 

táncokkal, Kolontos Palkó cimű mesével (Bálint Melánia előadásában), Mezőségi 

népdalokkal (Pál Réka előadásában). Majd egy nagyon tanulságos előadásban 

vehettünk részt, Veres Anikó a székelyudvarhelyi Pro Down Alapítvány vezetőjétől: 

„Másképp élek, másnak látom a világot, mást tanulhatsz tőlem, mást tudok adni”. Ezt 

követően beszélgethettünk Down szindrómás fiatalokkal is. 

 

2. nap:  

A partnereinkkel együtt, szakmai délelőttön vettünk részt. A delelőtt ineraktiv 

előadással kezdődött, Asztalos Ágnes, pszichológussal: „Talán másmilyen, mint 

amilyennek vártuk, de pont olyan, amilyennek lennie kell”. Az előadásának célja az 

volt, hogyan juttassuk sikerélményhez a fogyatékkal élőket. A következő előadását 

Péter Edit, óvodavezető, a felsőboldogfalvi Autista ház alapítójától hallattuk: 

„Egyenlőek vagyunk, de nem egyformák”. Előadásokat követte a partneróvodák 

tevékenységeinek beszámolói, amely során mindenki beszámolt az elmúlt június-

október időszakban történt eseményekről, élményekről. A délután folyamán 

ellátogattunk a csíksomlyói Szent István Gyermekotthonba. 

 

3. nap: 

A tolerancia nemzetközi napja alkalmából ellátogattunk a gyergyószentmiklósi Szent 

Erzsébet öregotthonba, közös tevékenységet folytathattunk az otthonban élő idős 

emberekkel. Felfedeztük Székelyföldet, megcsodálhattuk a Békás szorost és a Gyilkos 

tavat. Megismerkedtünk a székely konyhával a Basa Fogadóban, Borzonton. 
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4. nap: 

Munkareggeli alatt rövid megbeszélést tartottunk. 

 

Reflexió: 

A partnertalálkozó sikeresen zajlott, újabb tapasztalatokban és élményekben gazdagodhattunk. 

Várakozással telve várjuk a V. Nemzetközi Partnertalálkozót. 

 

projektmanager      koordinátor 
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