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• Paradigmaváltás a nevelésben

• Termékfejlesztés

• Eredmények monitorozása, szakértői támogatás, 
új termékek

• Nevelési problémahelyzet azonosítása és annak
megoldása ahhoz igazodó termékekkel: otthoni
táblajáték,“képernyő mentes” mobilalkalmazás, 
szabadtéri eszköz.

• Módszertan, játékosság, szakmai eredményeink
minél szélesebb körben való terjesztése, edukáció.

Kiadói tevékenységünk













Példa
Kedves kis Barátom!
Meg kell találnom Varjú Vilit. Itt kell lennie 
a környéken, mert hallottam a hangját, de 
hiába szólongattam, nem röppent ide. Az én 
gyönge manóhangom biztos túl halk volt, 
hogy meghallja. De ha te segítenél, könnyen 
üzenhetnék neki, hogy elkészült a 
röpkönnyítő olaj, amit rendelt tőlem. 
Tudod, Vili sokat repül, időnként messzire 
is. Azért kérte az olajat, hogy ilyenkor ne 
fáradjon el a szárnya. Biztos nagyon várja 
már, mert említette, hogy nemsokára 
hosszú útra indul. Ha látod, csak kiabáld 
oda neki, hogy: “Kész az olaj, varjú bácsi! 
Az úttal már nem kell várni!” Ebből 
biztosan rájön, hogy én üzentem! Szereti a 
fás, parkos helyeket, ott keresd, ahol 
ilyenek vannak! Köszönöm, hogy segítesz!

Szeretettel ölel: Manó barátod



Újdonság!
Változatos hétköznapok, 
mindennapos kalandok a 
lakóhelyen.
“…Úgy tudom, a ti városotokban sokfelé
találni róluk szobrokat, képeket. Ha látsz
egy ilyet és elmondod a varázsigét, akkor
Bömbi mellett rögvest ott terem a 
megelevenedett mása, és végre lesz igazi
játszópajtása. Nem nehéz, csak mondd
hangosan:

Sárkány-bárkány éledezz, kerülj nyomban
Bömbihez!

Biztos, hogy sose sírna többet. 

Lehet, hogy még a nevét is meg kéne
változtassuk Vidulira! Na, megpróbálod?”



Jól szabályozott megvalósítási folyamat 
a partnerekkel való szerződéskötéstől a 
kalandos családi élményig. 

A szakmaiságon, a minőségen 
és az arculaton túl…



Hol tartunk?
• 15 helyszín, bátorító tapasztalatok

• További intézmény- és településvezető partnerek 
keresése

• Programhoz való csatlakozás akár 3 hét alatt

• Igény esetén településre, intézményre szabott 
arculat és tartalom

• Együtt gondolkodás, közös cél a partner igényei 
és a Plukkido szakmai elvei mentén



“Messze felülmúltátok a képzeletünket. Már alig 
várjuk, hogy induljon a program.” 

“Nagyon tetszik! Elképesztően tehetségesek és 
szakmailag felkészültek vagytok!” 

“Szeretnélek tájékoztatni, hogy a vártnál is nagyobb 
népszerűségnek örvend a program a szülők és 
gyermekek körében.” 

Visszajelzés önkormányzati 

partnereinktől



Felelős gondolkodás
• Érzelmi biztonság

• Könnyedség

• Pszichológiai jóllét a családban

• Egészséges életmódra nevelés

• Itt és most, minden nap, lakóhelyünkön

• A jövő generációjáért és önmagunkért való 
felelősségvállalás
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