ERASMUS+ CSEPP, spolupráca s rodinou

PLÁN ČINNOSTI
„Interakcia“ – CSEPP konferencia
Spolupráca s rodinou „CSEPP “ konferencia, školiace a vzdelávacie aktivity

Účastník podujatia:
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4 v Košiciach
Dátum: 15. – 19.05. 2019
Účastníci:
Harangozó Katalin
Rákai Erzsébet
Maár Hilda
Perjessy Ágnes
Szegedy Erika

Správa z pracovnej cesty
Cieľ pracovnej cesty:
Účasť na školiacich a vzdelávacích aktivitách, osvojenie nových poznatkov, oboznámiť sa s
kultúrnym dedičstvom mesta Budapešť, teambuilding.
Príprava na pracovnú cestu:
Dostali sme pozvanie na školiace a vzdelávacie aktivity od partnerskej materskej školy
„Csip-Csup Csodák“ v Budapešti.
Realizácia
Učiteľky materskej školy v dňoch 15. - 19.05.2019 sa zúčastnili krátkodobého vzdelávania v
Budapešti v rámci strategických partnerstiev ERASMUS+, ktoré pomáha pri profesionálnej
obnove a pri zavedení inovácií do výchovno – vzdelávacej práce. Školenie bolo pomenované
názvom „Interakcia“

1. Deň


Konferenciu slávnostne otvoril koordinátor pojektu CSEPP Fóris Marietta, riaditeľka
súkromnej materskej školy Csip-Csup Csodák a predstavila interakčný program.



Prednáška Marietty Fóris: Transformácia úlohy materských škôl – rodiny kedysi
a dnes



Prof.Dr. Bagdy Emőke prednášala o interakcii medzi rodinou a materskou školou.

2. Deň


Na druhý deň sme si mohli vypočuť prednášku Judit Antal: Efektívna komunikácia
vo vzťahu rodina – materská škola.



Nasledujúcu prednášku predniesla Fóriš Marietta na tému: Rodina – dynamika
materskej školy, ich interakcia.



Nasledovali PhDs Varga Ágnes és PhD. Kiss Virág s prednáškami: hudba a vizualita
ako nástroj a priestor. Potom sme sa zúčastnili workshopu: vlastné zážitky z oblasti
hudby a vizuality.



Dr. Pálfi Sándor: Rodina a materská škola – kto čo chce?

3. Deň


Spoznali sme centrum mesta a kultúrne dedičstvo Budapešti. Navštívili sme trhovú
halu, kde môžu rodiny v Budapešti získať zdravé ingrediencie na nedeľňajší obed.
Mohli sme obdivovať mesto z výšky z Budapeštianskeho oka. Z obrovského kolesa
sme pozorovali všetky pamiatky, ktoré sme spoznali počas medzinárodného
partnerského stretnutia v celistvej panoráme od dunajských lodí cez Budínsky hrad
až k mnohým kostolným vežiam v Pešti.



Deň sme ukončili návštevou divadelného predstavenia.

4. Deň



V tento deň sme sa zúčastnili výletu. Autobusom sme pricestovali do Balatonfüredu
na promenádu Tagore, kde sme spoznali okrúhly chrám, prameň Kossutha Lajosa a
liečivú vodu Balatonfüredu.



Nasledujúca zastávka bola v Tihanyi, kde sme navštívili múzeum bábik. Počas
prechádzky sme obdivovali krajinu, opátstvo a v neposlednom rade milovníci
levandule si mohli vychutnať jej vôňu aj pohľad na jej krásu.



Navštívili sme v Tihanyi materskú školu Visszhang, kde sme predstavili náš projekt
ERASMUS, vymenili sme si skúsenosti o vzťahu medzi rodinou a materskou školou,
diskutovali sme o význame ich vzájomnej spolupráce.



Nasledujúca zastávka bola v Balatoudvari, kde sme sa v hostinci Laci Pince stali
účastníkmi bohatého gastronomického zážitku.



Odtiaľ sme sa kompou dostali do mesta Siófok. Tu sme sa na pozvanie starostu
mesta stretli s riaditeľmi mestských materských škôl. Predstavili sme našu materskú
školu, každý partner informoval o skúsenostiach získaných počas realizácie projektu
a povzbudil k účasti prítomných učiteľov materských škôl.



Zúčastnili sme sa na rozlúčkovej večeri v reštaurácii János, kde sme v rodinnej
atmosfére zhrnuli zážitky a skúsenosti z predchádzajúcich dní.

5. Deň


Posledný deň sa začal spoločnými pracovnými raňajkami, vyhodnotili sme aktivity
predchádzajúcich dní, diskutovali sme o plánoch na najbližšie stretnutie a všetci sme
šťastne odcestovali domov.

Reflexia:
Prostredníctvom konferencie, respektíve vzdelávania sme sa obohatili novými skúsenosťami
a zážitkami. Plní očakávania sa tešíme na ďalšie nadnárodné projektové stretnutie partnerov.
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Katarína Harangozóová
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Erika Szegedyová

Manažérka projektu

Koordinátorka projektu

V Košiciach, 09.06.2019

