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Hétköznapi (Hősök) Érzékenyítő Orientáló Szülőcsoportja HÉROSZ – Szülői
csoport
Vázlatos tematika

Rövid ismertetés:

Előzmények:
A 2016 – os Templeton szülői csoportok (Budapest és Debrecen) egyik eredménye az volt, hogy a
szülők csoport- és közösségszervezésbe kezdtek a hálózatosodás jegyében. Létrehoztak egy
levelezőlistát, majd egy facebook csoportot, mely jelenleg 50 tagból áll. Elsősorban velük és még
néhány kapcsolódó szülővel élénk levelezést folytattam a szülői csoportokról. Így született meg a
folytatás.
Célok (Miért?):
Átfogó cél, hogy a Templeton programban résztvevő, 16 év alatti kiváló tehetséges gyermekek
(FELLOW-k) szülei képesek legyenek differenciáltan látni és megítélni gyermekük különleges
lehetőségeit, tehetségét, és az ezzel járó lehetséges és/vagy előforduló nehézségeket. Elsődleges cél,
hogy felhívjuk figyelmüket gyermekeik harmonikus érzelmi fejlődésének fontosságára, a szociális –
kommunikációs - és társas készségek hangsúlyozásával figyelmüket orientáljuk a mentális képességek
és készségek fejlesztésére. Megtalálni az egyensúlyt a kognitív képességek, kompetenciák és az
érzelmi, mentális állapotukat befolyásoló egyéb készségek között.

1. alkalom:
Témakörök, tartalom:







Bevezetés, ráhangolódás
Kommunikáció a családban, mindennapi kommunikáció a gyerekekkel
Szeretetnyelv teszt
Az öt szeretetnyelv alkalmazása a mindennapi kommunikációban
Filmvetítés (rövidfilm)
Zárás
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Módszerek:









Bevezető játék
Interaktív kiselőadás, kérdések feltétele
Nagykörös megbeszélés
Teszt
Kiscsoportos feladat
Irányított, koordinált csoportmunka
Rövidfilm
Záró kör

2. alkalom:
Témakörök, tartalom:







Bevezetés, ráhangolódás
Készségek, képességek, kompetenciák, kulcskompetenciák
5 K gyakorlat
Mindennapi nehézségek, problématerületek a családban (jó gyakorlatok)
A szülői csoport jövője, hálózatosodás
Zárás

Módszerek:









Bevezető játék
Interaktív kiselőadás, kérdések feltétele
Nagykörös megbeszélés
Feladatcsoportok
Irányított, koordinált csoportmunka
Mindennapi eszközök, módszerek, jó gyakorlatok megosztása a tagok között
Záró kör
A csoport zárása után szabad beszélgetés, brainstorming és tervezés a későbbi
kapcsolattartásról, események, programok szervezéséről és a hálózatosodásról.

Megjegyzés:
A további alkalmak tematikái a szülők visszajelzései, kérései alapján kerültek kidolgozásra. A projekt
jelenleg is tart.

Budapest, 2017. 04. 02.
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