
  

 

 

 

 

PROGRAMTERV 

Családi délután szülőkkel  

A program helyszíne: Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Szakiskola Beszédes József Általános 

Iskolája 

Címe: Dunaföldvár, Püspök u. 1.  

A programot megvalósító pedagógus: Kutiné Péter Ilona 
 Idő Tevékenység Feladat Téma/Tartalom 

Október 

21. kedd 

13.30 -16 óra 

3 óra  

(3x45 perc) 

műhelymunka Iskola bemutatása, a módszertani modell 
ismertetése( prezentáció, kiállítási darabok) 
Feladat: döntés az adaptáció bevezetéséről az adott 
iskolában 

Intézményi környezet bemutatása 
A modell bemutatása, adaptálási lehetőségek 
Az adaptációs folyamat időbeosztásának 
ismertetése 

November 

11. kedd 

13.30 -16 óra 

3 óra  

(3x45 perc) 

hospitálás a 3.c 
osztályban 

Papírsodrással és fonással készített kosárka a 
tanulókkal, szülőkkel. 
Feladat kiadása az adaptáló iskolának(szakmai 
kiadványok felkutatása, ötletek összegyűjtése a 
további foglalkozásokhoz 

Papírsodrás elsajátítása, a kézműves technika 
megismerése 

December 

2. kedd 

13.30-16 óra 

3 óra  

(3x45 perc) 

hospitálás a 3.c 
osztályban 

Karácsonyi díszek készítése a tanulókkal, szülőkkel 
Feladat kiadása(foglalkozás terv készítése) az 
adaptáló iskolák pedagógusainak 

Adventi vásár hagyománya az iskolában és az 
alsó tagozaton 

Január 

13. kedd 

13 -16 óra 

4 óra  

(4x45 perc) 

műhelymunka 
 A modell bevezetésének tapasztalatai az adaptáló 
iskolákban, döntés a folytatás módjáról (korrekció 
a sikerek, kudarcok alapján) 
 Ötletbörze  
Könyvbemutató 
Kiállítási lehetőségek az iskolában és az iskolán 

Beszámoló az adaptáló iskolában megtartott 
foglalkozásokról (sikerek, nehézségek). 

Szervezési tapasztalatok a szülői 
együttműködésekről 



  

 

kívül 
A modell dokumentálási formái 

Értékelő lap kitöltése 

Foglalkozási tervek, fényképek bemutatása 

A résztvevők aktivitása 

A II. félévi foglalkozások ismertetése, 
szervezési feladatok 

Február 

3. kedd 

13 -16 óra 

4 óra  

(4x45 perc) 

hospitálás a 3.c 
osztályban 

Maci-nap 

Együttműködés az iskola  többi osztályával  

Feladat: a látott foglalkozás alapján saját 
foglalkozási terv elkészítése 

A foglalkozás témájának kapcsolódása a 
farsangi népszokásokhoz  

Maci kiállítás megszervezése 

 

 

Március 

3. kedd 

13.30 -16 óra 

3 óra (3x45 
perc) 

hospitálás a 3.c 
osztályban 

Képek készítése quilling technikával  

Feladat: a technika megtanítása a saját iskolában, 
munkadarab elkészítése  

A technika megismertetése 

Témajavaslatok 

Április 14. kedd 
13.30 -16 óra  

3 óra (3x45 
perc) 

hospitálás és műhely-
munka 

Sportversenyek (váltóverseny) 

Szabadtéri foglalkozási formák  szülők tanulók 
közreműködésével 

 

Csapatalkotás szervezésének módjai 

(vegyes csapat-szülő-gyerek) 

Egyéb sportolási lehetőségek megszervezése 

Május 

12. kedd 

13.30 – 16 óra  

3 óra (3x45 
perc) 

hospitálás Kavicsfestés 

Feladat: társasjáték készítése kavics 
felhasználásával 

A technika megismertetése 

A festett kavicsok lehetséges funkciói 

(bábuk társasjátékokhoz, hűtőmágnes, 
dominó, közlekedési táblák) 

Június 

2. kedd  

13.30 -16 óra 

3 óra (3x45 
perc) 

műhely-munka Az adaptációs folyamat  zárása: 

- az egész éves munka értékelése az elégedettségi 
mérések alapján 

- az adaptáló iskola tapasztalatai alapján az 
adaptációs folyamat értékelése,egyéni vélemények 
megosztása a résztvevők között 

Elégedettségi  mérések feldolgozásának adatai 

Az adaptációs folyamat kiterjesztése, 
továbbfejlesztésének lehetőségei( óvoda, 

felső tagozat) 

A mentorálás tapasztalatai 

A modell dokumentációjának átadása 

 

Dunaföldvár, 2014.október 1.  


