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 Záverečná medzinárodná konferencia partnerov projektu  

Program spolupráca s rodinou  - „CSEPP“  

  
 

 

 

Účastníci podujatia: 

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

 

Dátum: 27. – 29. 06. 2019 

 

Účastníci: 

Harangozóová Katarína 

Rákaiová Alžbeta 

Maár Hilda 

Szegedyová Erika 



   

 

 

Správa z pracovnej cesty 

 

Cieľ pracovnej cesty:  

Získanie nových skúsenestí a osvojenie nových poznatkov. 

 

Príprava na pracovnú cestu: 

Od súkromnej partnerskej materskej školy „Csip-Csup Csodák” sme dostali pozvánku na 

záverečnú medzinárodnú konferenciu do Budapešti.  

 

Realizácia: 

Učiteľky našej materskej školy sa zúčastnili v dňoch od 27.6.2019 do 29.6.2019 záverečnej 

konferencie v Budapešti v rámci programu ERASMUS+ „CSEPP”. Išlo o posledné stretnutie, 

kde sa zhrnuli skúsenosti zo všetkých konaných udalostí z posledných dvoch rokov. 

 

1. deň:  

 Zisťovanie miery spokojnosti, diskusia o vplyve projektu na regióny  

 Diskutovali sme o spôsobe a forme prípravy záverečných správ 

 

2. deň: 

 Konferenciu slávnostne otvorila Marietta Fóris, majiteľka súkromnej materskej školy 

„Csip-Csup Csodák”.  

 Deti súkromnej materskej školy „Csip-Csup Csodák” privítali hostí piesňami. 

 Divadelný súbor rodičov detí súkromnej materskej školy „Csip-Csup Csodák” 

predstavil rozpávku s názvom: „Čertove tri zlaté vlasy”.  

 Po rozprávke nasledovali záverečné správy z činnosti partnerov programu  



 

  

 

zo Székelyudvarhely, z Kráľovského Chlmca, z Košíc a z Budapešti. 

 Po obedňajšej prestávke sme si vypočuli prednášku profesora Debrecínskej Univerzity 

Dr. Sándora Pálfiho na tému Heterogénne skupiny a dôležitosť hry v materských 

školách.   

 Nasledovala prednáška Valérie Kerekes – zberateľky  rozprávok a univerzitnej 

lektorky ELTE – na tému Rozprávka ako podpora sebaúcty a priebojnosti  detí 

predškolského veku . 

 Deň sme ukončili rozlúčkovou pracovnou večerou, kde sme si v rodinnej atmosfére 

pripomenuli a zosumarizovali zážitky a skúsenosti z posledných dní. 

 

3. deň: 

 Každý šťastne odcestoval domov. 

 

 

Reflexia: 

 

Záverečná konferencia a predchádzajúce dva roky nás obohatili o zážitky a cenné celoživotné 

skúsenosti. 

 

……………………………..         ……………………………….. 

   Katarína Harangozóová                                                               Erika Szegédyová 

        Manažérka projektu                                                                       Koordinátorka projektu 

 

  

Košice, 12.07.2019. 


