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Beszámoló 

 

A projekt célja:  

A IV. 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. Nemzetközi találkozó tapasztalataira építve, a mi óvodánk szervezte meg az V. 

partnertalálkozót.  Sok szeretettel meghívtuk a Csipp-Csupp Csodák Magánóvoda, a 

Királyhelmeci Napraforgó Óvoda, valamint a Székelyudvarhely-i Ficánka Napköziotthonos 

Óvoda partnereinket.  

 

Megvalósítás 

 

Óvodánk pedagógusai, 2019. 3. 1.- 2. között, a IV. Nemzetközi találkozóra építve, újabb 

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

Program  - „CSEPP“  találkozóján konferencia, szakmai nap, valamint módszertani nap 

valósult meg.  

 

1. nap: 

 A projektben részt vevő partnereket örömmel fogadtuk óvodánkban, ezt követően 

betekintést nyerhettek az óvodánk mindennapjaiba. 

 Óvodánkban, vendégeinkkel együtt, módszertani napot tartottunk.  
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Farsangi népszokások hagyományának bemutatása - nagycsoportos gyermekeink, 

óvónőink és Krupár Luca a Petőfi Program ösztöndíjas néptáncoltatója 

közreműködésével. Kiszebábot készítettünk, majd elűztük a telet. 

 Kiértékeltük a látottakat, tapasztalatokat cseréltünk. 

 Partnereink megtekinthették a Turgenyev utcai, kihelyezett óvodánkat. 

 Délutánt a Mészáros utcán folytathatták, a Hagyományok házában, ahol kézműves 

foglalkozásban vehettek részt. Mindenki kibontakoztathatta kreativitását. 

 

2. nap:  

 A partnereinkkel együtt, szakmai délelőttön vettünk részt, ahol az elmúlt időszak, 

november - február közötti tevékenységeink beszámolóit hallgathattuk végig, majd 

megvitattuk az előttünk álló időszak feladatait is.  Délelőtt folyamán partnereinket 

frissítővel, hidegtállal és süteményekkel vendégeltük meg. 

 Délután ellátogattunk a Mészáros utcára, ahol történész vezetésével megtekinthettük 

Márai Sándor Emlékszobáját. 

 

 3. nap: 

A közös munkareggelinél megbeszéltük, hogy a legközelebbi találkozó  Budapesten 

lesz, öt napos rövidtávú képzésen veszünk részt. A kerekasztal témája volt továbbá a 

felkért előadók névsora, valamint hogy hogyan osszuk meg a projekt teljesítése során 

szerzett tapasztalatainkat. 
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Reflexió: 

A partnertalálkozó sikeresen zajlott, újabb tapasztalatokban és élményekben gazdagodhattunk. 

Várakozással telve várjuk a következő Nemzetközi Partnertalálkozót. 

Projekt menedzser      koordinátor 

Harangozó Katalin                                                            Szegedy Erika 
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