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Správa z V. nadnárodného projektového stretnutia partnerov 

 

Cieľ stretnutia:  

Štvrté nadnárodné stretnutie zabezpečilo výmenu nadobudnutých skúseností a vedemostí v 

oblasti zapojenia rodičov do každodenného života detí v materskej škole. Úlohou tejto 

spolupráce bolo vytvoriť pre všetkých zúčastnených také podmienky, ktoré vytvoria pevný 

základ pre spoluprácu rodiny a materskej školy. Naďalej ostáva hlavným cieľom rozvoj 

kľúčových kompetencií a zručností detí počas výchovno – vzdelávacieho procesu pomocou 

spolupráce týchto dvoch dôležitých inštitúcií.  

 

Príprava na stretnutie: 

Nadvezne na IV. národné stretnutie usporiadala naša materská škola V. stretnutie partnerov 

projektu.  S úctou sme prijali našich hostí: Súkromnú materskú školu Csipp – Csupp Csodák z 

Budapešti, Materskú školu Napraforgó z Kráľovského Chlmca a materskú školu Ficánka zo 

Sedmohradska. 

 

Realizácia 

 

Učiteľky našej materskej školy sa v dňoch 01. – 03.03.2019 zúčastnili V. Medzinárodnej 

konferencie partnerov projektu Program spolupráca s rodinou  - „CSEPP“ .  Súčasťou tohto 

stretnutia bola konferencia a metodický deň. 

 

1. deň 

 Na úvod sme našich partnerov s radosťou privítali v našej materskej škole, kde 

mali možnosť nahliadnúť do každodenného života materskej školy. 

 Spoločne sme absolvovali metodický deň. 

 



 

 

 Jeho súčasťou bolo predstavenie zamerané na ľudové tradície z obdobia 

fašiangov predstavené v spolupráci s predškolákmi, učiteľkami a Luciou 

Krupár -  tanečnou inštruktorkou, ktorá získala Petőfiho štipendium v kategórii 

Učiteľ ľudových tancov. Vytvorili sme si Morenu a podľa našich zaužívaných 

tradícií sme sa tak  rozlúčili so zimou. 

 Vzájomne sme diskutovali a vyhodnotili aktivitu a vymenili sme si skúsenosti. 

 Spoločne sme navštívili aj Elokované pracovisko na Turgenevovej ulici. 

 Poobede sme sa zúčastnili na Hrnčiarskej ulici v Dome remesiel akcie, ktorá 

nám priblížila historické a súčasné remeslená nášho kraja. Do jednotlivých 

aktivít sme sa mohli zapojiť a takouto zaujímavou formou uplatniť svoju 

kreativitu. 

2. deň:  

 Spoločne s našimi partnermi sme počas dopoludnia vyhodnotili doterajšiu 

činnosť realizovanú od novembra do februára – vymenili sme si získané 

skúsenosti a zážitky a zároveň sme si odprezentovali plány na nasledujúce 

obdobie.  

 V popoludňajších hodinách sme zavítali na Mäsiarsku ulicu, kde nás 

sprievodca  previedol pamätnou izbou jedného z najčítanejších spisovateľov 

Európy Šándora Máraiho. 

 

3. Deň 

 Pri pracovných raňajkách sme naplánovali termíny a témy ďalšieho 

projektového stretnutia a úlohy koordinátorov. 

 



  

 

 

Reflexia: 

Stretnutie partnerov projektu prebehlo úspešne a naplnilo naše očakávania. Obohatilo nás 

novými skúsenosťami a neopísateľnými zážitkami. Tešíme sa na ďalšie nadnárodné 

projektové stretnutie partnerov. 
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