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Fejlesszünk örömmel – közösen az iskolai sikerért

Tisztelt Szülök
Tapasztalatból tudjuk, hogy gyermekük iskolai sikere nem véletlenül történik. Nagyon értékes
és fontos a gyermek fejlödésében a szülök közremüködése. Ebböl az okból indítottuk be
„Fejlesszünk örömmel – közösen az iskolai sikerért“ elnevezésü projektunkat, amelyet már több
éve sikerrel megszervezünk. Sok más település és kanton látja a koragyermekkori fej-lesztés fontosságát és indított hasonló projekteket.
Az óvodába való belépést megelözö idöszak nagyon fontos, és Önök már ebben az életkorban fontos képességekkel látják el gyermeküket. Önok is segithetenek kislányuknak / kisfiuknak, hogy
két év múlva sikerrel startoljon az óvodai illetve iskolai hétköznapokba.
Projektünk keretében évente egy szülöi rendezvény szervezünk. Ezek a következök:
Elsö rendezvény: két évvel az óvodába lépés elött

Ezen az elö szülöi értekezleten bemutatjuk Önöknek a projektet és ellátjuk Önöket hasznos tudnivalókkal és javaslatokka, hogyan tudják gyermekük fejlödését teljeskörüen támogatni. Filmjelenetekkel és gyakorlati utasításokkal mutatjuk be, milyen lehetöségek kínálkoznak otthon, a szabadban vagy a kézmüves asztalnál. A mindennapos helyzetekben való résztvétellel Önök is lehetöséget kinálhatnak gyermeküknek, hogy nagy fejlödési lépéseket tegyen. Írott fejlesztö anyagot
(a mappában) is rendelkezésre bocsátunk. A www.kinder-4.ch honlapon további példákat tekinthetnek meg.
Második rendezvény: Egy évvel az óvodába lépés elött

Látogatás az óvodában a hároméves gyermekkel egy szombat délelött,
Különbözö állomásokon tanulási lehetöségeket mutatunk be, miközben Önök mindent kipróbálhatnak gyermekükkel – legyen az játék, kézmüvesség vagy tornázás – a gyermek természetes
kíváncsisága végtelen. Egy egészséges tízórai közben, amit a gyermekek maguk készítenek el,
megismerkedhetnek és kapcsolatot köthetnek más szülökkel és gyermekekkel. Ez a rendezvény
elsösorban arra szolgál, hogy a gyermekek új játékhelyzetekkel ismerkedjenek meg. Az eseményre nem feltétlenül abban az óvodában kerül sor, ahová gyermeke ké-söbb járni fog.
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Harmadik rendezvény: három hónappal az óvodába lépés elött

A «Beiskolázás – óvodai szint» témájú szülöi értekezleten megismerkednek az óvodai pedagógusokkal, továbbá felvázoljuk az óvoda feladatait és céljait. Emellett bemutatjuk Önöknek az
óvodával kapcsolatban álló különféle intézményeket. Végezetül tájékoztatjuk Önöket a gyermekük
óvodai beosztásáról, megkapják az órarendet illetve a meghívót a «Nyílt nap»-ra (június közepén).
A felsorolt rendezvényekröl írásban is fogjuk Önöket értesíteni, valamint megküldjük a meghivót
és a jelentkezési lapot.
Örülünk, ha Önökkel közösen gondoskodhatunk arról, hogy gyermekük sikeresen startoljon az
iskolába.
A német nyelv
A sikeres iskolai pályafutásnak nagyon fontos elöfeltétele a német nyelv ismerete. Ugyanakkor az
is nagyon fontos, hogy a gyermekek az anyanyelvüket tökéletesen beszéljék. Ha az egyik szülönek
nagyon jó a némettudása, elönyt élvez a gyermek, ha az otthoni hétköznapokban németül is beszélnek vele. Így sokkal jobban tudja követni az óvodai foglalkozást, köny-nyebben tudja magát
megértetni illetve barátságot kötni és ápolni a kispajtásaival. A gyermekeknek nem okoz
nehézséget, ha két nyelven nönek fel. Ha Önök nem beszélnek jól németül, tegyék a gyermek
számára lehetövé, hogy minél gyakrabban kapcsolatba kerüljön német anyanyelvü gyerekekkel pl.
egy játszócsoportban. Ugyanakkor Önöknek mint szülöknek is fontos a megfelelö nyelvtudás,
hogy az óvónökkel/tanárokkal jól megértsék egymást, és a „szülöi megbeszélésen (fogadóórán)“
ne történjék félreértés.

Hasznos linkek a témában:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anya-gyermek német, lehetséges
www.mbb.ch
Multidingsa, program a német nyelv elsajátítására
https://www.profaxonline.com/programs/multidda
Könyvtár Mutschellen
www.zbmutschellen.ch
Rudolf Játszócsoportja, Rudolfstetten
076 320 22 93
Chline Raab Játszócsoport, Berikon
056 633 93 27
Schachefäld Játszócsoport, Widen
056 633 50 55
AX und LENA Játszócsoport, Widen
056 633 58 81
LEMI Játszócsoport, Widen
079 473 20 88
Sonnenkäfer Játszókör
info@frauen-rudolfstetten.ch, 056 633 98 08
Anya-gyermek torna
www.svkt-rudolfstetten.ch
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Iskolaévek

Az óvodakötelesség abban az évben kezdödik, amelyben a gyermek a július 31-i fordulónapig a
negyedik életévét betölti. Januárban megkapják a felhívást az óvodai bejelentölappal. Lehetöségük van arra, hogy a gyermeket egy évvel késöbb iskolázzák be.
Az alapiskola hat évig tart. A tanulók ezt követöen a Berikoni körzeti iskolába (felsö tagozat) kerülnek, ahol hároméves oktatásban részesülnek.
Az óvoda órarendje megtalálható a Rudolfstetteni Iskola honlapján. Ugyanitt találhatnak számos
további információt az iskoláról, a „Fejlesszünk örömmel – közösen az iskolai sikerért“ projektröl
valamint a napközis ellátásról (www.rudolfstetten.ch - Bildung).

Hasznos linkek a témában
•
•

www.rudolfstetten.ch - Bildung
Általános iskola Aargau Kantonban

www.hallo-aargau.ch

További hasznos linkek és címek
Napközis ellátás

www.vkbm.ch

Chinderhuus (gyermekház) Rudolfstetten

www.chinderhuus-rudolfstetten.ch

Mütter- und Väterberatung

www.mvbbremgarten.ch

ProJuventute Szülöi Tanácsadó

www.projuventute-elternberatung.ch

Eltenverein (Szülöi egyesület) Mutschellen

www.evmutschellen.ch

Iskolapszichológiai Szolgálat

www.ag.ch/schulpsychologie

Zeneiskola Mutschellen

www.ms-mutschellen.ch

Ludothek (Játéktár) Mutschellen

www.ludomutschellen.ch

További tanácsadó helyek

www.ag.ch/haeuslichegewalt
www.opferhilfe-ag-so.ch
www.beratungsdienste-aargau.ch
www.suchtberatung-ags.ch
www.elternnotruf.ch
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