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Családi kör 

 

A kistérség köznevelési intézményeiben, adott településen, releváns helyszínen 

/faluházban, művelődési házban, közösségi házban, stb./ szabad téren, kéthetente egy 

alkalommal, a településen élő gyerekeknek, fejlődésüket szolgáló, szórakozást nyújtó, 

interaktív foglalkozásokat rendezünk. A foglalkozások jellegétől függően azokba a szülők, 

családok is bevonásra kerülnek. A tevékenység teljes időtartama öt tevékenység-

szakaszra oszlik, minden szakasz 10 hétig tart. Minden szakasz 4. alkalma után települési 

szintű szakmaközi megbeszéléseken közösen értékelik a témakör tapasztalatait, és 

tervezik az 5. alkalom fókuszát. Ez általában több szakma szereplőinek bevonásával 

megvalósított komplex tevékenység.  

 

A szakaszokon belül korcsoportonként valósulnak meg a tevékenységek. 

- „Baba-mama klub” címmel koragyermekkori (0-5 éves)  

- „Ugri-bugri” címmel kisgyermekkor 5-10 éves kor 

- „Kamaszodó” címmel 10-15 (+) 

- „Egymás közt, apraja nagyja” címmel családi  

programok. 

 

Az öt tevékenységszakaszon belüli alkalmak témaköreit a korcsoport szükségleteihez, 

igényeihez, korához alkalmazkodva tervezik meg a szakmaközi és szakmacsoportos 

megbeszéléseken a települések szakemberei. 

 

 Minden alkalommal komplex, érdekes és színes, változatos tevékenységekbe ágyazva 

kerül sor az aktuálisan következő téma megismerésére, feldolgozására.  A foglalkozások 

alatt nem előadásokat, hanem interaktív téma-feldolgozási módokat értünk. 

 

A tematika minden érintett helyszínen ugyanaz, de a súlypontok a település szükségletei, 

igényei alapján eltolódhatnak, a megvalósítás módja helyi szakemberek kompetenciáihoz 

igazodik.  
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Szakaszok téma szerint: 

ELSŐ SZAKASZ 

Téma: Konfliktuskezelés, lehetséges tanulási módok, technikák 

Cél: Problémák beazonosítása, problémamegoldások meghatározása 

Módszer: Történetmesélés, filmfeldolgozás, bábjáték, dramatizálás, zene, irodalmi 

alkotás, mozgás, közös alkotás, interaktív beszélgetés, csoportjátékok stb. 

 

MÁSODIK SZAKASZ 

Téma: A család, mint legkisebb társadalmi egység 

Cél: Annak felismertetése, hogy minden családtag feladata és felelőssége a jól működő 

család 

Módszer: Történetmesélés, filmfeldolgozás, bábjáték, dramatizálás, zene, irodalmi 

alkotás, mozgás, közös alkotás, interaktív beszélgetés, csoportjátékok stb. 

 

HARMADIK SZAKASZ 

Téma: Személyiségfejlődés, fejlődéslélektan 

Cél: A személyiségfejlődés elősegítése szakemberi támogatással 

Módszer: Történetmesélés, filmfeldolgozás, bábjáték, dramatizálás, zene, irodalmi 

alkotás, mozgás, közös alkotás, interaktív beszélgetés, csoportjátékok stb. 

 

NEGYEDIK SZAKASZ  

Téma: Problémakezelés 

Cél: Problémakezelési technikák megismertetése 

Módszer: Történetmesélés, filmfeldolgozás, bábjáték, dramatizálás, zene, irodalmi 

alkotás, mozgás, közös alkotás, interaktív beszélgetés, csoportjátékok stb. 

 

ÖTÖDIK SZAKASZ 

Téma: Testi-lelki egészség 

Cél: Egészséges életmód-minta megismertetése 

Módszer: Történetmesélés, filmfeldolgozás, bábjáték, dramatizálás, zene, irodalmi 

alkotás, mozgás, közös alkotás, interaktív beszélgetés, csoportjátékok stb. 

 

 


