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Beszámoló 

A projekt célja:  

Megismerkedni Budapest belvárosával, kulturális örökségeivel, illetve csapatépítő képzés 

során új tapasztalatok szerzése, új ismeretek elsajátítása. 

 

Előzmények: 

Nemzetközi konferenciára, képzésre kaptunk meghívást Budapestre, a Csip-Csup Csodák 

magánóvoda partnereinktől.  

 

Megvalósítás 

Óvodánk pedagógusai 2019.5.15.-19 között, az ERASMUS+ Stratégiai partnerségek 

keretében rövidtávú képzésen vettek részt Budapesten, mely segítséget nyújt a szakmai 

megújuláshoz, valamint megerősít abban, hogy pedagógusi munkánkat jól végezzük. A 

képzés, a “Kölcsönhatás” címet kapta.  

 

1. nap: 

 Fóris Marietta, a Csip-Csup Csodák magánóvoda óvodavezetője, ünnepélyesen 

megnyitotta a konferenciát, majd ismertette a Kölcsönhatás programját. 

 Ezt követően előadást tartott: Az óvoda szerepének átalakítása - családok egykor és 

napjainkban. 

 A következő előadó Prof.Dr. Bagdy Emőke előadását hallgathattuk meg, a család és 

óvoda kölcsönhatásairól. 

 

 

 



   

 

2. nap:  

 A konferencia második napján Antal Judit előadását hallgathattuk: Hatékony 

kommunikáció a család - óvoda kapcsolatában 

 Következő előadást Fóris Marietta tartotta: Családi - óvodai dinamika, ezek 

kölcsönhatásai  

 Ezt követte PhDs Varga Ágnes és PhD. Kiss Virág előadásai: Zene és vizualitás, mint 

eszköz és tér. Ezt követően workshop-on vettünk részt: Saját élmény a zene és 

vizualitás erőterében. 

 Előadásaikat követette Dr. Pálfi Sándor: Család és óvoda – ki mit akar?  

 

3. Nap: 

 Megismerkedtünk Budapest belvárosával, kultúrális örökségével. Ellátogattunk a 

Vásárcsarnokba, ahol a budapesti családok egészséges alapanyagokhoz juthatnak a 

vasárnapi ebédhez. Megcsodálhattuk a várost a magasból a Budapest eye – 

óriáskerekén ülve.  Az óriáskerékről a nemzetközi partnertalálkozók során megismert 

Budapest összes nevezetessége látható volt teljes panorámában, dunai hajóktól a Budai 

Váron át egészen a pesti templomtornyok sokaságáig.  

 A nap színházlátogatással zárult, a Játékszínben nézhettük meg a Kölcsönlakás című 

darabot.  

 

4. Nap: 

 E napon kiránduláson vettünk részt, busszal ellátogathattunk Balatonfüredre, a Tagore 

sétányra, megcsodálhattuk a Kerek Templomot, a Kossuth Lajos forrást, ahol ihattunk 

Balatonfüred gyógyvizéből. 

 Következő állomás Tihany volt, ahol ellátogathattunk a babamúzeumba, sétálhattunk  



   

Tihanyban, megcsodálhattuk a tájat, az Apátságot, és nem utolsó sorban, a levendula 

kedvelői is kiélvezhették a látványt és az egyben az illatokat is.   

 Ellátogattunk a tihanyi Visszhang Óvodába, ahol bemutattuk az ERASMUS+ 

projektünket, tapasztalatokat cseréltünk a család - óvoda kapcsolata témakörben, és 

beszélgettünk a család - óvoda együttműködés fontosságáról. 

 Következő megállónk Balatonudvari volt, ahol Laci Pince csárdájában gasztronómiai 

élményben lehetett részünk. 

 Balatonfüredről Siófokra komppal utaztunk tovább, ahol Siófok város 

polgármestere felkérésére találkoztunk a város óvodavezetőivel. Bemutattuk 

óvodánkat, minden partner beszámolt a projekt megvalósítása során szerzett 

tapasztalatairól, mintegy pályázásra bíztatva a jelenlévő óvodapedagógusokat.  

 A János Vendéglőben búcsúvacsorán vettünk részt, ahol családias hangulatban 

összefoglaltuk az elmúlt napok élményeit, tapasztalatait. 

 

5. Nap: 

 Az utolsó nap közös munkareggelivel kezdődött, összefoglaltuk a történteket, 

megbeszéltük a következő találkozóra vonatkozó terveket, majd mindenki 

szerencsésen haza utazott. 

Reflexió: 

A konferencia, illetve képzés során, újabb tapasztalatokkal és élményekkel gazdagodhattunk. 

Várakozással telve várjuk a következő Nemzetközi Partnertalálkozót. 

projektmenedzser      koordinátor 

Harangozó Katalin                                                            Szegedy Erika 

……………………      …………………….. 
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