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Beszámoló 

 

Előzmények: 

ERASMUS+ "CSEPP" projektünk újabb állomása januárban az "Így tedd rá – tól 

Csajkovszkijig" - elnevezést kapta. Fő szerep a zene, az ének és a tánc, valamint mindezek, 

mint az önkifejezés, élményszerzés fontos eszköze. Segít nemzeti identitástudatunk, 

kultúránk, magyarságunk, anyanyelvünk megőrzésében, a klasszikusok kitekintést engednek a 

világ csodálatos akkordjai közé, és a multikulturalitás jegyében szélesednek ismereteink. Az 

ének, a zene és tánc, mint terápiás eszköz, jelentős az életünkben. A közös éneklés, 

zenehallgatás, és tánc, jelentős közösségi élményhez juttatja a gyermekeket, és a projekt 

jóvoltából a délutáni táncházunkban már a szülők is együtt táncolhattak a gyermekeikkel, és 

egymással is. A közös minőségi idő mentálhigiénés hatású kicsikre, nagyokra egyaránt. 

Fejlődik zenei ízlésük, kitágul a zenei világ palettája, és önfeledt, vidám, önkifejező mozgásra 

ösztönöz. Segíti az egymás felé fordulást, a testi kontaktus, a közös tánc közös élményekkel 

ajándékozta meg a résztvevőket. A magyar népzenén át a műzenén keresztül a klasszikusokig 

ívelő kalandozást tettünk a zenében, és közben áttáncoltuk a télies napokat. 

 

Megvalósítás: 

Óvodánk pedagógusai 2019. 02. 23-án, a nemzetközi partnereinkkel együtt, részt vett a 

"Pedagógus expo"-n, a Budapesti Kongresszusi Központban, ahol több száz hazai, és 

külhonban élő magyar pedagógus kaphatott tartalmas szakmai képzést Balatoni Kata 

jóvoltából.  Projektünk programja, az "Így tedd rá- tól Csajkovszkijig" című blokk bekerült a 

Budapesten megrendezett "Pedagógus Expo" repertoárjába, és hasznos más témájú 

pedagógiai, pszichológiai előadások, kerekasztal beszélgetések, workshopok, kreatív 

pedagógiai gyakorlatok és önismereti kurzusok mellett a zene, a tánc, a ritmus, a mozgás, 

mindezek hatása az egyénre, és a közösségre főszerepet kapott a szakmai napon.  
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Reflexió: 

A partnertalálkozó sikeresen zajlott, újabb tapasztalatokban és élményekben 

gazdagodhattunk. 

 

Projekt menedzser      koordinátor 

Harangozó Katalin                                                            Szegedy Erika 
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