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Iskola-előkészítő csoport
Szociális és kommunikációs képességeket fejlesztő csoport beiskolázás előtt álló gyermekeknek
Célcsoport: kifejezetten az iskolakezdés előtt álló óvodások számára ajánljuk, akik valamilyen diagnózis
miatt beilleszkedési problémákkal küzdenek.
A csoport célja: beilleszkedési, ill. viselkedési nehézségekkel küzdő gyermekek és családjaik támogatása,
valamint az iskolai életbe való beilleszkedés elősegítése.
Célunk: Az iskolakezdés komoly kihívást jelent az egész család számára. Hatalmas fordulatot hozhat a
gyermekek életébe, épp ezért fontos, hogy az első lépések minél több sikerélménnyel kezdődjenek. A
hangsúlyt a következő területekre fektetjük:
 irányíthatóság és kompromisszum-készség fokozása (tanári vezetés elfogadása),
 figyelem fenntartása, feladattudat alapozása, ill. erősítése
 az iskolai élet szabályainak és kereteinek megértése és alkalmazása,
 az együttműködés és önállóság alapjainak kialakítása,
 a teljesítményfeszültség oldása,
 a szabadidő tartalmas eltöltése.
A rendszeres csoportos szülői konzultációk célja, hogy a beiskolázással kapcsolatos nehézségéket,
tapasztalatokat átadjuk, és megvitassuk, az iskolaválasztásban támogassuk, és felkészítsük a szülőket a
pedagógusokkal, iskolai vezetéssel és a szülői közösséggel való kommunikációra. Igény szerint az
iskolával való kapcsolattartást is vállaljuk.
Keretek:
 a foglalkozások időtartama heti 4 óra, csütörtökönként 9:00-13:00
 a tanév folyamán 5 alkalommal csoportos szülői konzultáció
 a csoport kezdetben nyitott, majd az első 3-4 alkalom után közösen döntünk a folytatásról
 várt adomány: havi elszámolásban 7 000 Ft/alkalom , kiemelt támogatói díj: 9000 Ft / alkalom
Jelentkezés, ill. a csoporthoz való csatlakozás módja:
Török Zsófiánál telefonon: ld. fent, vagy e-mailben: emu.tzsofia@gmail.com
A bejelentkezést követően egy szülői konzultáció, majd néhány ismerkedő alkalom során a
csoportvezetők megismerkednek a szülőkkel és a gyermekkel. Ezt követően egy újabb szülői konzultáció
során közösen találjuk meg a segítségnyújtás legmegfelelőbb módját Önök és gyermekük számára.
A csoport 2016. őszén indul. A csatlakozás folyamatos, míg a csoport létszámra el nem éri a maximumot.
A csoport vezetői:
Gyimesi Nóra, gyógypedagógus, Török Zsófia, pszichológus
Szakmai vezető: Mészáros Lőrinc, gyógypedagógus

