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Správa 

Ciele projektu:  

Oboznámiť sa s kultúrou a ľudovými tradíciami Sedmohradska, vytváranie pracovných tímov, 

budovanie spolupráce medzi nimi, odovzdávanie si nových poznatkov a skúseností. 

 

Predchádzajúce činnosti: 

Boli sme pozvaní na medzinárodnú konferenciu, na vzdelávanie do Sedmohradska. 

Konferencia a vzdelávanie sa realizovali v súkromnej materskej škole Ficánka, kde boli 

pozvaní aj ďalší členovia projektu. 

 

Realizácia 

Pedagogickí zamestnanci našej materskej školy sa v dňoch od 18. – 22. 07. 2018 zúčastnili 

medzinárodnej konferencie a vzdelávania pod názvom „Rozprávkové zdravie.” 

 

1. deň: 

 Antal Csilla, riaditeľka súkromnej materskej školy v Sedmohradsku, svojim 

príhovorom slávnostne otvorila konferenciu, privítala všetkých prítomných a 

oboznámila ich s programom konferencie. 

 Na konferencii vystúpila aj Fóris Marietta, riaditeľka súkromnej materskej školy Csip-

Csup Csodák z Budapešti  a zároveň koordinátor projektu CSEPP. 

 Vypočuli sme si prednášku Dr. Kerekes Valérie, ktorá sa vedecky zaoberá históriou 

rozprávok, dramatopedagógiou a prednáša na univerzite ELTE. Prednáška bola 

zameraná na rozprávky a hry, ktoré pomáhajú deťom v predškolskom veku pri rozvoji 

vôľových vlastností a zdravého sebavedomia. 
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2. deň:  

 Na druhý deň nás čakali nové rozprávky. 

 Vypočuli sme si prednášku psychologičky Dr. Lőrincz Csilly o typológiách rodín, 

význame rodiny. 

 Po prednáškach nasledovala tímová práca – tréning, pod vedením psychológov Andrey 

Varga a László Laura. 

 Nasledujúca prednáška mala názov - Prekvapivé sladkosti. Venovala sa zachovaniu 

zdravia sladkosťami, ktoré predstavujú rôzne druhy ovocia a orechov. 

 

3. deň: 

 Tretí deň sme sa zúčastnili výletu. Navštívili sme Nagyküllő a pramenité vody, ktoré 

sa považujú za vodopády sedmohradčanov. 

 Oboznámili sme sa s Legendáriumom Sedmohradska. 

 Objavili sme hrad Tartod a jeho poklady. 

 Navštívili sme materskú školu v Sedmohradsku, oboznámili sme sa s kultúrou 

Sedmohradska, ľudovými piesňami, rozprávkami. 

 

4. deň: 

 Tento deň patril Hargite, jej ľudovým tradíciám. Oboznámili sme sa s ľudovými 

piesňami, detskými ľudovými hrami. 

 Mali sme možnosť vypočuť si úryvky z literárneho diela Tamási Árona. 

 



  
 

 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4, Košice 

 

  

 

5. deň: 

 Posledný deň sa začínal pracovnými raňajkami, sumarizáciou realizovaných aktivít, 

navrhli sme aktivity na budúce stretnutie členov projektu a nasledovala cesta domov. 

 

Reflexia: 

Konferencia nám ponúkla množstvo nových poznatkov a zážitkov. Tešíme sa na ďalšie 

stretnutie partnerov. 

 

 manažér projektu                    koordinátor 

Harangozóová Katarina                                                            Szegedyová Erika 

 

    ……………………      …………………….. 

 

Košice 31.08.2018 

 


