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Správa z pracovnej cesty 

 

Cieľ pracovnej cesty:  

Štvrté nadnárodné projektové stretnutie zabezpečilo, aby sme si mohli vymeniť nadobudnuté 

skúsenosti a vedemosti v oblasti zapojenia rodičov do každodenného života detí v materskej 

škole. Úlohou tejto spolupráce je, vytvoriť pre všetkých zúčastnených také prodmienky, ktoré 

vytvoria pevný základ pre  spoluprácu rodiny a materskej školy v čo najväčšej dôvere. Naďalej 

ostáva hlavným cieľom rozvoj kľúčových kompetencií a zručností detí počas výchovno – 

vzdelávacieho procesu pomocou spolupráce týchto dvoch dôležitých inštitúcií.  

 

Príprava na pracovnú cestu: 

Štvrté Nadnárodné projektové sretnutie sme očakávali s veľkou radosťou, keďže sme vedeli, že 

nám znovu prinesie nové pozitívne zážitky, nové skúsenosti a domov sa vrátime s mnohými 

kreatívnymi nápadmi a motiváciami. Štvrté stretnutie partnerov projektu zabezpečovala 

materská škola Ficánka napköziotthon, od ktorej sme aj my obdržali pozvánku a s veľkou 

radosťou očakávali deň ralizácie pracovnej cesty. Dôkladne sme si pripravili podklady na 

prezentáciu našej činnosti a pripravili sme si darčeky pre našich hostiteľov.  

 

Realizácia 

 

Učiteľky našej materskej školy sa v dňoch 25. – 28.10.2018 zúčastnili IV. Medzinárodnej 

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

stretnutia bola konferencia a metodický deň. 

 

1. deň 

Materská škola Ficánka pod vedením Csilli Antal nás slávnostne privítala a prijala. Po 

úvodnom zvítaní nás čakal kultúrny program, ktorý si pre nás pripravili.  



 

 

Jeho obsahom boli ľudové tance - VAJDA SZENTIVÁNYI, BONCHIDAI, rozprávka 

Kolontos Palkó v podaní - Bálint Melánia, Ľudové piesne v podaní - Pál Réka. Po 

kultúrnej vložke nasledovala odborná prednáška v podaní Veres Anikó s názvom „Ináč 

žijem, ináč vidím svet, iné sa môžeš odomňa naučiť, iné vedomosti Ti viem dať.” Po 

tejto prednáške sme mali možnosť sa poroyprávať s mládežou trpiacou downovým 

syndrómom. 

 

2. deň:  

Spoločne s partnermi sme absolvovali metodický deň. Počas dopoludnia sme si vypočuli 

interaktívnu prednášku pani psychologičky Asztalos Ágnes pod názvom: „Asi je to iné 

než sme očakávali, ale je to presne také, aké to má byť.” Cieľom prednášky bolo, ako 

môžme priviesť k úspechu, telesne či mentálne znevýhodnené deti. Ďalšiu prednášku 

sme si vypočuli od Péter Edit, riaditeľky a zakladateľky domu pre Autistov, pod názvom 

„Sme iní, ale nie rovnaký”. Nasledovali prednášky jednotlivých partnerov projektu, 

ktorí si najvzájom odovzdali nadobudnuté skúsenosti a poznatky o priebehu svojich 

činností, z obdobia jún – október – z organizovaných aktivít a zážitkov. V priebehu 

popoludnia sme zavítali do detského domova Svetého Štefana. 

 

3. deň: 

V rámci dňa medzinárodnej tolerancie sme zavítali do domova dôchodcov Erzsébet, kde 

sme strávili spoločné chvíle s tunajšími obyvateľmi domova. Preskúmali sme okolie a 

navštívili Békás Szoros a Gyilkos tó. Oboznámili sme sa so špecialitami tunajšej 

kuchyne v reštaurácii Basa, Borzonton. 



  

 

4. deň: 

Počas pracovných raňajok prebehla záverečná diskusia, po ktorej následovala príprava na cestu   

domov. 

 

Reflexia: 

Štvrté Nadnárodné projektové stretnutie prebehlo úspešne a domov sme sa vracali s novými 

skúsenosťami a neopísateľnými zážitkami. Už teraz sa tešime na V. medzinárodné stretnutie 

partnerov projektu. 
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