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Beszámoló 

A projekt célja:  

Az I. 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. 

 

Előzmények: 

Az I. Nemzetközi találkozó tapasztalataira építve, a mi óvodánk szervezte meg a II. 

partnertalálkozót, melyre sok szeretettel meghívtuk, a Csip-Csup Csodák Magánóvoda, a 

Királyhelmeci Napraforgó Óvoda, valamint az Erdély-i Székelyudvarhely-i Ficánka 

Napköziotthonos Óvoda partnereit. 

 

Megvalósítás 

Óvodánk pedagógusai, 2018. 02. 23.-24. között, az I. Nemzetközi találkozóra építve, újabb 

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

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

1. nap: 

 A projektben részt vető partnereket örömmel fogadtuk óvodánkban, ezt követően 

betekintést nyerhettek az óvodánk mindennapjainkba.  

 Óvodánkban, vendégeinkkel együtt, szakmai-módszertani délelőttöt tartottunk. 

Óvodánk mindhárom csoportja nagy lelkesedéssel készült, ahol bemutathatták a 

produkcióikat, alkotásaikat. Vendégeink megfigyelhették, a kis és középső csoportos 

gyerekeket foglalkozás közben, valamint a nagycsoportosokat, akik Bók Edit 

óvónőnkkel együtt, egy báb előadással készültek, a Csillagszemű juhász mese 
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dramatizációval, valamint a mese köré felépített foglalkozással egybefonva. A 

foglalkozást a látottak után a vendégeinkkel kielemeztük, megbeszéltük.  

 A délután se maradt el program nélkül, ugyanis óvodánk, interaktív színházi előadást 

szervezett, a Kassai Márai Stúdió közreműködésével. Az előadáson részt vettek a 

projekt tagjai, gyerekek, szülők, nagyszülők, rokonok. A mese előadást élvezetes volt 

kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

   

2. nap:  

 A konferenciát az újonnan résztvevő vendégek, a Kassa környékéről érkező, magyar 

nyelvű óvoda pedagógusainak fogadtatásával kezdtük. Bemutatkoztak a résztvevő 

partnerek, majd bemutatást nyerhettek a CSEPP – projektbe, hogy ők is új 

ismeretekkel, ötletekkel gazdagodgassanak, illetve ízelítőt kaphattak a projekt adta 

lehetőségei által.  

 A napot projekt megbeszéléssel, éves beszámolókkal folytattuk, illetve az új vendégek 

bepillantást nyerhettek a Csip-Csup Csodák Magánóvoda 25 év pillanatairól, egykori 

óvódásaik sikereiről. Majd következtek a CSEPP beszámolók, ahol a projekt tagjai 

előadhatták prezentáció formában az év eseményeit, tapasztalatait, élményeit.  

  Mesedramatizációval, a Budapesti Csip-Csup Csodák óvódásai is készültek, akik 

szintén a Csillagszemű juhász mesét dolgozták fel, amit mi óvónők nagy ámulattal, 

felvételről végig nézhettük.  

 A konferencia, az elkészült gyermekillusztrációk megbeszélésével záródott, ami alatt 

nagy nehezen, de sikerült eldönteni, mely alkotások kerülnek majd bele, a CSEPP 

Projekt, Csillagszemű juhász cimű mesekönyvébe.  
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 Egyeztetést tartottunk az elkövetkező találkozókról. 

 Következett a multikultúrális városnézés, idegenvezető segítségével, melynek során a 

projektben résztvevő vendégeink megismerkedhettek Kassa történelmi belvárosával, 

nevezetességeivel.  

 

Reflexió: 

A partnertalálkozó sikeres, újabb tapasztalatokban és élményekben gazdagodhattunk. 

Várakozással telve várjuk a III. Nemzetközi Partnertalálkozót. 

 

projektmenedzser      koordinátor 

Harangozó Katalin                                                            Szegedy Erika 

……………………      …………………….. 

 

Kassa 2018. 2. 28. 


