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Các bài làm tên Esko
từ cách dạy ở mẫu giáo cho tới trường học
Các nhà trẻ và trường học đều ủng hộ sự lành mạnh cho trẻ con và thiết đãi cho
các cháu có được các điều kiện trưởng thành, phát triển và học hành với sự cộng
tác của các bậc phụ huynh. Chương trình dạy ở mẫu giáo và chương trình dạy
học cơ bản sẽ tạo ra nội dung đúng theo quy các về học hành trọn vẹn để đi tới.
Những điểm nhấn mạnh về giáo dục trong các dự án giáo dục chung ở mẫu giáo
là những tài năng mà phải học mới biết, giống như cách suy nghĩ, tài năng giao
thiệp và sự cộng tác với cha mẹ phải làm ra.
ESKO gồm có hai phần. Giáo viên của mẫu giáo sẽ nộp các bài làm ESKO này
cho giáo viên chủ nhiệm của đứa trẻ trong tương lai. Mục tiêu của các bài làm
này là góp phần giúp đỡ học trò lúc chuyển sang trường học. Phần thứ nhất của
ESKO (các bài làm lúc ở mẫu giáo) sẽ được làm trong năm học mẫu giáo vào
tháng 4 hoặc tháng 5 và phần thứ nhì (các bài làm ở trường) sẽ được làm tại
trường học vào tháng 8 hoặc tháng 9. Học trò sẽ bắt đầu làm bài trong lúc học
mẫu giáo tại môi trường quen thuộc và sẽ làm tiếp các bài đó lúc chuyển sang
trường học. Mỗi học trò sẽ làm những bài này theo lời hướng dẫn, theo sức lực
và tài năng của mình và nhờ vào đó mỗi đứa sẽ có được cảm giác thành công.
Việc quan trọng nhất là, những bài này đều là do mỗi học trò tự làm ra và sẽ
được giữ nguyên vẹn như vậy. Chứ không bắt phải sửa lại mà cũng không được
mang ra để chấm điểm. Một số bài làm có thể được làm chung trong lớp, một số
phải làm riêng.
Học trò sẽ trình bài cho giáo viên của mình, tức là những gì mà nó đã làm lúc ở
mẫu giáo và khi phần thứ nhì đã được làm tại trường học, thì học trò sẽ được
mang các bài làm ESKO này về nhà giữ làm kỷ niệm của năm học mẫu giáo và
năm lớp một học trong trường. Phụ huynh sẽ điền trang đầu tiên của bài làm ESKO
cùng với giáo viên của con mình. Cùng lúc đó cha mẹ sẽ nhìn thấy các bài của con
mình làm ra và bắt đầu tham gia cộng tác từ lúc đầu.
NỖI VUI KHI THÀNH ĐẠT – NIỀM VUI KHI ĐƯỢC LÀM!
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TÔI ĐÃ QUA MẪU GIÁO VÀ
TỚI TRƯỜNG
Tên:
Gái:

_
/ Trai:

_

Ngày sanh:

_

Người bảo hộ:
Anh chị em:

_

Tiếng mẹ đẻ:

_

Tiếng nói trong nhà: _______________________________
Điện thoại: _____________________________________
Tên nhà trẻ_____________________________________
Tên của các giáo viên tại mẫu giáo: __________________
___________________________________________
Những điều đứa trẻ thích là: ____________________

Tên trường học:
Lớp học:
Ngày, tháng, năm:
Chữ ký của người bảo hộ: ________________
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