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                                                      SPRÁVA 

Ciele projektu: 

Na základe získaných poznatkov z II. medzinárodného stretnutia partnerov nadobudnúť nové  

poznatky o možnostiach rozvíjania spolupráce rodín a materskej školy, nájsť spôsoby ako 

zapájať rodičov do každodenného života materskej školy, prijímať roly, ktoré umožnia deťom 

získať nové skúsenosti a zážitky. Program pomáha pedagógom odstraňovať zabehnuté 

stereotypy  a predchádzať syndrómu vyhorenia. Rodičom a starým rodičom pomáha pri 

preklenutí doby odlúčenia sa od detí a ich plynulej a bezproblémovej adaptácie na prostredie 

materskej školy. 

 

Predošlé činnosti: 

 

Na základe predošlých stretnutí partnerov môžeme konštatovať, že medzi partnermi projektu sa 

vytvorili priateľské vzťahy. Všetci sme sa preto tešili na ďalšie, v poradí tretie stretnutie partnerov, 

ktoré zorganizovala materský škola Napraforgó v Kráľovskom Chlmci. 

                                                REALIZÁCIA 

Zamestnanci našej materskej školy sa zúčastnili v dňoch 07.- 09.06.2018 tretieho stretnutia 

partnerov projektu CSEPP, kde sa uskutočnila konferencia a metodický deň. 

1.deň:   

Privítanie partnerov projektu v materskej škole v Kráľovskom Chlmci. Mali sme možnosť 

nahliadnuť do každodenného fungovania materskej školy, jej priestorov a výchovno-

vzdelávacej činnosti. Dopoludňajšie vzdelávacie aktivity boli zamerané na využitie 

digitálnych technológií vo výučbe v  materske škole, konkrétne – využitie interaktívnej tabule 

a vzdelávacích programov. Nasledoval metodický rozbor a diskusia. 
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Popoludní sa partneri projektu, rodičia a ich deti zúčastnili divadelného predstavenia, ktoré sa 

uskutočnilo v priestoroch základnej školy. Rozprávka zaujala nielen deti, ale aj ich rodičov. 

2.deň: 

Partneri projektu predniesli správy o doterajšej činnosti. Formou prezentácií sa navzájom 

oboznámili s uplynulými aktivitami a dosiahnutými úspechmi i skúsenosťami. Spoločne sa 

dohodli na ďalších stretnutiach. Následne sa uskutočnil rozhovor členov projektu s novinárom 

denníka Új szó,  neskôr nasledovala návšteva Rákócziho kaštieľa v Borši autobusom. 

3.deň: 

Pri pracovných raňajkách prebiehala spoločná diskusia. 

 

REFLEXIA: 

III. stretnutie partnerov projektu prebehlo úspešne. Nadobudli sme nové skúsenosti a zážitky a 

s radosťou očakávame ďalšie, v poradí už IV. medzinárodné stretnutie partnerov projektu 

CSEPP. 
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