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Beszámoló 

A projekt célja:  

Megismerkedni Székelyföld hagyományaival, illetve csapatépítő képzés során új tapasztalatok 

szerzése, új ismeretek elsajátítása. 

 

Előzmények: 

Nemzetközi konferenciára, képzésre kaptunk meghívást Székelyudvarhelyre, a Ficánka 

Napköziotthonos Óvoda partnereinktől.  

 

Megvalósítás 

Óvodánk pedagógusai, 2018.7.18.-22. között konferencián vettek részt, Székelyudvarhelyen. 

A képzés, a “Mesés egészség” címet kapta.  

 

1. nap: 

 Antal Csilla a Ficánka Napköziotthon óvodavezetője, ünnepélyesen megnyitotta a 

konferenciát, majd ismertette a Mesés egészség programját. 

 A szót átvette Fóris Marietta, a Csip-Csup Csodák magánóvoda óvodavezetője, illetve 

a CSEPP Projektkoordinátora. 

 Dr. Kerekes Valériától a mesélés kutatójától, drámapedagógus és az ELTE egyetemi 

oktatójától hallgathattuk előadását, a mese és játék segítő szerepéről az óvodások 

küzdőképességének és önbecsülésének megalapozásáról. 

 Majd műhelymunkán vettünk részt. 

 Következő előadó Dr. Kádár Annamária volt, aki szintén hasznos előadását tartott, a 

Rugalmas alkalmazkodó képesség és önbecsülés megalapozásáról, mesével. 
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2. nap:  

 A konferencia második napján is újabb mesékkel vártak bennünket. 

 Végigalgathattuk Dr. Lőrincz Csilla pszichológus előadását. Előbb a családrajzok 

lélektanáról, majd a családtípusokról. 

 Előadást követette egy csapatépítő tréning Varga Andrea és László Laura pszichológus 

vezetésével. 

 Következő előadás a Sejt-elmes édességek címét kapta, mely az egészségünk 

megőrzéséről szólt, ahol az édességek gyümölcsökből és magvakból készültek. 

 

3. Nap: 

 A harmadik napon kiránduláson vettünk részt, ellátogathattunk Nagyküllő 

forrásvidékére, a székelyek vízeséséhez, ami frissítő látványt biztosított. 

 Megismerkedtünk Székelyföld Legendáriumával. 

 Felfedeztük Tartod Várát, kincseit. 

 Ellátogattunk a Székelyvarsági óvodába, ismerkedtünk a székelyföldi népdalokkal, 

mondókákkal és mesékkel, majd megbeszéltük a látottakat. 

 Összegyűltünk a fonóba- Ellátogattunk a Székelyvarsági tájházba, ahol népdalokkal, 

táncdalokkal, szövéssel, fonással és székely konyhájával ismerkedtünk meg. 

 

4. Nap: 

 Ez a nap Hargita hagyományairól szólt, ahol népdalokkal, népi gyermekjátékokkal 

ismerkedtünk. 

 Majd felolvasó est következett, amely során Tamási Áron regényével ismerkedtünk. 
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5. Nap: 

 Az utolsó nap közös munkareggelivel kezdődött, összefoglaltuk az történteket, 

megbeszéltük a következő találkozóra vonatkozó terveket, majd mindenki 

szerencsésen haza utazott. 

 

Reflexió: 

A konferencia során, újabb tapasztalatokban és élményekben gazdagodhattunk. Várakozással 

telve várjuk a következő Nemzetközi Partnertalálkozót. 

 

projektmenedzser      koordinátor 

Harangozó Katalin                                                            Szegedy Erika 
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