Óvoda-iskola átmenetet segítő programok
Módszer
Sikerkritérium
Felelős
Határidő

Feladat

Résztvevők
köre

Szüreti Mulatság, melyre
meghívjuk a volt óvodásainkat
A körzetünkbe tartozó
iskolákkal felvesszük a
kapcso-latot és egy közös
találkozót szervezünk
Közös szakmai nap a
tanítónénikkel

Jelenlegi és volt
óvodásaink

Közös tevékenység

Pontos, mindenre
kiterjedő szervezés.

Iskolák képviselői és az óvoda
képviselői

Megbeszélés

Hatékony együtt
működés.

Az óvodában és
az iskolákban
dolgozó
pedagógusok
Óvodás és
iskolás gyerekek

Előadás, bemutatás,
közös gyakorlati
munka

A volt óvodásaink
Betlehemezéssel lepik
meg a kis óvodásokat
Szülői értekezlet, melyre
meghívjuk a tanító
néniket
Az iskolák rajzpályázata a
nagycsoportos gyerekek
számára

Nyíltnapok az iskolákban

Keletkezett
dokumentumok

Értékelés,
ellenőrzés

Programterv,
jelenléti ívek, fényképek, emlékeztető
Jelenléti ív,
jegyzőkönyv,
emlékeztetők

pipalista

Mindenki számára
érdekes előadás
szervezése.

Jelenléti ívek,
fényképek,emlékeztető

pipalista

Bemutatás

Mindenre kiterjedő
szervezés.

Emlékeztetők,
fényképek

pipalista

Nagycsoportos
gyerekek szülei,
tanító nénik,
óvónénik
Tanító nénik,
óvónénik,
nagycsoportos
gyerekek

Beszélgetés

Hatékony együtt
működés, jó
szervezés.

Jelenléti ív,
jegyzőkönyv,
emlékeztetők

pipalista

Pályázat kiírása,
pályamunkák
begyűjtése

Emlékeztetők,
fényképek

Kiállítás
megszervezése

Szülők,
nagycsoportos
gyerekek, tanító
nénik

Beszélgetés,
bemutatás

Érdeklődés
felkeltése, vonzó
feladatok, hogy
minél több
pályamunka
érkezzen.
Minden információ
minden
érdeklődőhöz
pontosan jusson el.

Jelenléti ívek

pipalista

II. Rákóczi F.
Ált Isk.
2009.02.05
Eötvös J. Ált
Isk.
2009.02.10
Bethlen G.
Ált.Isk.
2009. 02.18
Bocskai I.
Ált.Isk.

pipalista

2009. 04.01
Farsang az iskolában

Szülők,
gyerekek,
tanítók
Szülők,
gyerekek,
tanítók
Tanítók,
óvónők,
gyerekek

Közös tevékenység

Mindenre kiterjedő
szervezés

Jelenléti ív, fényképek

pipalista

Közös tevékenység

Mindenre kiterjedő
szervezés

Jelenléti ív

pipalista

Feladatlapok

Feladatlapok,
fényképek

Eredményhirdetés

Közös szakmai nap a
tanítókkal

A város
pedagógusai

Előadás

Óvónénik, elsős
gyerekek

Közös tevékenység

Iskolai
vezetőség,
szülők, óvónők
Nagycsoportos
gyerekek,
óvónénik,
tanítók

Dokumentumkészítés

Jelenléti ív,
emlékeztető,
fényképek
Jelenléti ív,
Emlékeztető,
fényképek
Szakvélemények,
beíratási napló

pipalista

A volt óvodásainkat
meghívjuk egy
„Ovitalálkozóra”
Beiratkozás az iskolákba,
szakvélemények kiadása a
szülőknek
A nagycsoportosaink
ellátogatnak a leendő
iskolájukba,
megismerkednek a
tanítóikkal
Nyílt napot tartunk az
elsős tanítóknak

Érdeklődés
felkeltése, vonzó
feladatok, hogy
minél több
pályamunka
érkezzen.
Mindenki számára
érdekes előadás
szervezése.
Mindenkihez elért
pontos információk,
jó szervezés
Pontos információk

Közös tevékenység

Mindenre kiterjedő
szervezés

Emlékeztető,
fényképek

pipalista

Nagycsoportos
gyerekek,
óvónénik,
tanítók
Óvodás , iskolás
gyerekek,
szülők, az óvoda
dolgozói

Közös tevékenység

Mindenre kiterjedő
szervezés

Jelenléti ív,
Emlékeztető,
fényképek

pipalista

Közös tevékenység

Pontos, mindenre
kiterjedő szervezés.

Programterv,
jelenléti ívek, fényképek, emlékeztető

pipalista

„Mozgolódó” családi
sport délután
Levelezős verseny
szervezése a
nagycsoportos
gyerekeknek

Gyermeknap az
óvodában, melyre várjuk
az elsősöket

pipalista

pipalista

