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PROGRAMTERV 
 

A nyitott, mindenki számára elérhető közösségi 
tevékenységek szervezése, közösség bevonása 

 

A Helyi Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-065-1.2 

 
A pályázat benyújtója: 

 

 
 

Mellékletek: Gantt –diagram 

                        Igényfelmérés 
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A projekt címe: Szülők, nagyszülők Akadémiája 
 
 
Projekt időtartama: 20 hónap 
 
2019. május 1. – 2020. december 31. 
 
Bevontak várható száma:  450 fő 
 

2019. május: 

Projektteam felállítása, a projektmenedzsment működésének előkészítése, beindítása, a szakmai 

munkatársak bevonása, felkészítése, munkaszerződések aktualizálása, vállalkozási szerződések 

megkötése 

Kommunikációs és disszeminációs terv elkészítése, majd folyamatos végrehajtása 
 

Eszközbeszerzés előkészítése 
 

Célcsoport tájékoztatása és bevonása 
A foglalkozások pontos ütemtervének véglegesítése 
Felkészülés a nagyrendezvényre 

 
Nyilvánosságot biztosító tábla elkészítés 
 
A projekt során folyamatos tevékenységek: projektmenedzsment, szakmai vezető és szakmai 
projektasszsisztens munkavégzése, marketing tevékenység, célcsoport folyamatos informálása és 
bevonása, adminisztráció, projektesemények szervezése, projektesemények disszeminációja és 
dokumentálása. Valamennyi rendezvényen ivóvizet és apró péksüteményt biztosítunk.  A 
rendezvények vállalkozói szerződéssel biztosított szakemberrel, vagy a szakmai projektasszisztens 
és a szakmai vezető közreműködésével, a szervezet támogatásával valósulnak meg. Ezeket a 
továbbiakban nem tüntetjük fel. 
 
2019. június 
 
Eszközbeszerzés 
 

Nagyrendezvény: Tematikus családi nap a Vigasságok terén  
’Tanulás örömmel? Igeeeeeeeen!’  címmel 
 
Ingyenes családi rendezvény a tanulás témakörére építve 
 
Résztvevők száma: kb. 200 fő 
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1.Nyitott beszélgetés: 
 

- miként értékeljük gyermekünkkel közösen az évvégi bizonyítványt? 
 
Közös családi játékok a szabadban  
 
2. Sport programok, melyek során a kisiskolás korú gyerekeket olyan módon mozgatjuk meg, hogy a 
kondicionális és koordinációs képességeik mellett a tanuláshoz szükséges képességeik fejlődését is 
játékos módon segítsük. 
 
Mindet furfangos játékok keretében valósult meg, ahol a gyerekek gazdag tapasztalatot 
szerezhetnek arról, hogy melyek azok az erősségeik, amelyekre bátran építhetnek és melyek azok, 
amiket még érdemes erősíteniük. 
 
3. Kézműves sarok 
Vadvirágos munkatársakkal történő kreatív alkotás készítése 
 
4. Minikoncert 
Önkéntes zenészek örömzenélése 
 
 
2019. október, november, 2020. január, február, március, április, 2020. október, november 

 

„Szülők, nagyszülők akadémiája” műhelyfoglalkozás sorozat (8 alkalom) 
 
Résztvevők száma: kb. 20 fő / alkalom 

 
Mottó: „ Mi lesz a gyermek batyujában attól, ahogy felnő!” 

 
Avagy szülőként, nagyszülőként mivel pakoljuk tele a gyermekek batyuját, ami teher, vagy 
elemózsia! 

TEMATIKA vázlat 

1.   MILYEN SZÜLŐ VAGYOK? 
 
Résztvevők száma: kb. 20 fő 

Ha én lennék a saját gyermekem, jelenleg milyen szülő(k)ben /nagyszülőnek látnám magam.  

Mit várok a képzéstől? 
Milyen a nevelési stílusom? 
Miben szeretnék fejlődni meghatározása.-------- Mit vagyok hajlandó érte tenni! Az elköteleződés 
elérése. 
Mitől boldog a gyermek? 
Mitől boldog a szülő? 
Összegyűjtés megbeszélése, kibontása, közös munka teljes létszámban. 
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2.  ÉRZELMI BIZTONSÁG 

Ha a kívánt eredmény megszületne, mind a családban, mind a szülő(k)ben/nagyszülőben, 
gyermekben, akkor ezt miből látnánk meg és látná meg a környezetünk, hogy megtörtént? 
 

 A várt eredmény megfogalmazása 
 

 A várt érzések megfogalmazása 
 
(célja a változáshoz, változtatáshoz szükséges támogató érzések felébresztése, megerősítése a 
kívánt eredmény eléréséhez) 

Automatizmusok a mindennapokban - minták, programok a döntéseinkben 

Bevett sémák, automatikus reakciók, a szűrők automatizmusának megismerése 

 A változást segítő tényezők összegyűjtése 

 A változást gátló tényezők összegyűjtése 

 

3. KIEGYENSÚLYOZOTT SZÜLŐ-KIEGYENSÚLYOZOTT GYEREK 

Változást támogató munkafüzet elindítása.  

Ismert és ismeretlen kapcsolatjavítók és rombolók kihatásai az életminőségre. 
Tettek és következmények kiszámítható folyamatok, amit létrehozunk, gerjesztünk felismerése. 

Mit teszek saját fejlődésem érdekében 

 

Értelmi 

Testi   kompetenciák tovább fejlesztésének meghatározás, priorizálása. 

Lelki 

 

Munkafüzet egyéni megnyitása 

Kívánt fejlesztendő területek egyéni meghatározás!  

Elköteleződés, felajánlás a változás érdekében! 

Csak kiegyensúlyozott szülő(k)/nagyszülő képes kiegyensúlyozott gyermeket hasznosan támogatni.  

Közös figyelem gyakorlat! 

Házi feladat 

A változást segítő napló vezetése (Mit tettem ezen a napon a változásom érdekében!) 
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4. JÓ ÉS ROSSZ SZOKÁSOK 

Életvitelünk teljes átalakítása ijesztő feladatnak tűnhet, hiszen már egyetlen rossz szokás 
megváltoztatása, vagy jó szokás felvétele is komoly erőfeszítést kíván. Szerencsére nem kell 
egyszerre minden szokásunkon dolgozni. 

Érzelmi tudatosság erősítése a változás fenntartásának érdekében! 

Felsorolt érzelmek definiálása, azok hatásainak csoportos megbeszélése! (Az önállóság, felfedezni 

vágyás, fejlődésigény és az új helyzetekhez való alkalmazkodás szerepe a jóllétben. 

Technikai kompetenciák fejlesztése (visszacsatolás adásának megértése) 

Szokásformálás.  

Figyelem további kibontás a zavaró érzések összefüggésében! 

Figyelemjáték a Furfangos jégkrémek társasjátékkal. 

Rövid meditációs gyakorlat (5’) , majd annak kibontása a hétköznapokra 

Arányos és aránytalan külső és belső konfliktusok felismerése, kezelése. 

 

5.  EGYÉNI ÉS CSALÁDI ÉRTÉKREND kialakítása 

Figyelem gyakorlat tapasztalatainak kibontása. 

A belülről indított változás ereje, az önállóság igénye! 

Az érzelmi intelligencia tudatos emelésének haszna, hiányának következményei  

Csoportos értékrend felállítása minta alapján (Benjamin Franklin minta) 

Egyéni értékrend felállítása minta alapján 

Értékrendek kibontása 

Rizikó-és protektív tényezők.  

Én-védelem a mindennapokban. Hatékony feltöltődési technikák a stressz teli környezetben. 

Játék a Pozitivityvel, Meditáció, zene, stb 

 

6. HOSSZÚTÁVÚ MOTIVÁCIÓ 

Az egyéni motiváció kibontása. 

Miért fontos a motiváció? Mi a háttere?  

Rövid ppt előadás 

Motivációt tudatosító kérdéssorra válaszok: 

Hogy alakítsam ki a motivációm? 



                                                                              Vadvirág Alapítvány                            info@vadviragalapitvany.hu 

Motivációt segítő kérdéssor: 

 Mit nyerek azzal, ha kialakítok egy helyes rutint? 

 Mit nyerek azzal, ha kialakult rutint fenntartom? 

 Milyen rutint alakítsak ki, hogy javuljon az életminőségem? 

 Miért fontos számomra ez? 

 Mi válik jobbá, ha megcsinálom? 

 Mi változik még jó irányba? 

 Milyen rosszat előzhetek meg vele?  

Önismereti tükör.  

Tevékenységi napló alapján levont következtetések. 

Mi indítja a negatív rutinjaimat? 

Segítő iránymutatás 

A szituáció, élethelyzet rögzítése: 

A változást támogató hatások és ellenhatások 

FC időgazdálkodási kérdőív otthoni kitöltése 

 

7. FLOW A HÉTKÖZNAPOKBAN 

Útravaló szakasz! 

Kérdések, válaszok! 

Egyedi igények, témák! 

Igényelt ismétlések! 

Önismereti párok kialakítása a folyamatok fenntartásának érdekében! 

Flow fogalmának és jelentőségének bemutatása, ppt előadás. 

Képzést vezető prezentációja a megértéshez! 

A visszacsatolás szabályai, hatékony visszacsatolás a kívánt eredmények érdekében  

 

 

8. MODERÁLT KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS A TAPASZTALATOKRÓL 

Ötletek a program folytatásának megteremtéséhez és szabad beszélgetés. 
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2019. augusztus, szeptember, december, 2020. augusztus, szeptember 

Kisrendezvény: Tanulás örömmel - Igazi megtapasztalás  ( 5 db) 

Résztvevők száma: kb 30 fő / alkalom 

A rendezvények célja saját élményt és megtapasztalást adni a szülőknek arról, mivel foglalkoznak a 
gyerekeik, milyen tudással, milyen viszonyulással érdemes rendelkezni a sikeres iskolai 
előmenetelhez, ami vajon egyenlő-e azzal, amire az életben is szükséges lesz? 

Tartalom: 

Tanulás Könnyítő Program foglalkozás saját élmény szülőknek 

Moderált játék a TKP eszköztárából választott játékkal 

Kötetlen beszélgetés a tapasztalatokról 

2020. május 

 Témanap: „ Ha én jól vagyok, jól lesz más is! „  

Fókuszban a kiegyensúlyozott szülő 

Helyszín: Vadvirág Alapítvány, Fő u. 57. 

Résztvevők száma: kb 80 fő 

- Előadás: Időgazdálkodás helyett eseményprioritás 

- Workshop: szülőknek arról, hogyan tudjuk megtartani a motivációt a rendszeres 

sportolásra különböző mozgásformák bemutatójával és gyakorlási lehetőséggel 

egybekötve 

- Workshop : szerepeink egyensúlya   (nő, társ, anya, szülő, dolgozó nő, barátnő, gyermek, 
és még mi???) 

- Workshop: hogyan játsszon úgy együtt a család, hogy az mindenkinek jó legyen? És 
mivel?  Játékajánlóval egybekötve 

 

2019. október, 2020. április, 2020. október   

kifizetési kérelmek beadása 

 

2020. december   

 

Projektzárás , értékelés, disszemináció, záró beszámoló készítése 
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1. sz. melléklet: Gantt-diagram 

 

 

Tevékenység megnevezése 

Időütemezés 
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Projekt team felállítása                                         

Projekmenedzsment biztosítása                                         

Szakmai vezető biztosítása                                         

Szakmai projektasszisztens biztosítása                                         

Eszközbeszerezés                                         

Nyilvánosság biztosítása                                         

Kötelező tábla elkészítése                                         

Toborzás, promóció                                         

Szülők Akadámiája műhelyfoglalkozás-

sorozat 
                                        

Nagyrendezvény                                         

Kisrendezvény                                         

Témanap                                         

Mérföldkövek                                         
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2. sz. melléklet : Igényfelmérő kérdőívek kiértékelése 
 

 

Szubjektív gondolatok: 

   Elképzelésünk szerint projektünket valamilyen fogyatékossággal élő kisgyerek szüleinek, nagyszüleinek 

terveztük, melyet a kérdőívek feldolgozása után megváltoztattunk.  Abból a gondolatból indultunk ki, hogy 

nagy teher hárul rájuk, ha a családba sérült kisgyerek születik. Az otthoni fejlesztés, a foglalkozásokra való 

eljutás nagyrészt tőlük függ. A családi harmónia fenntartása, a testvérekre, társra való figyelés a rájuk háruló 

komoly fizikai és lelki teher mellett akkor tud igazán megvalósulni, ha a plusz feladatokhoz valahonnan ’be 

tudják szerezni’ a plusz energiákat. Van, aki ezt ’hozza magával’, sokan ’tanulják’ ezt az új feladatot. Minél 

nagyobb harmóniára lelnek, annál nagyobb a kisgyerekük esélye az ’ egészséges’ életre. 

A kérdésekre adott válaszok azt mutatják, hogy szülőként  a probléma nagysága nem annak valós 

nagysásától, hanem annak megélésétől függ. Ép gyerekek szülei sok esetben nagyobb problémákat jeleztek a 

szülői szerepük gyakorlása közben, mint a sérült gyermeket nevelők. 

A kérdőíveket vegyesen töltettük ki ép és sérült gyermekek szüleivel, az arány 70 – 30 % -os volt. 

  A kérdőívekkel történt munkánk során alapvetően háromféle magatartással találkoztunk. 

A kiosztott 100 kérdőívből 64 került vissza hozzánk. 36 fő nem hozta vissza és nem reagált rá szóban sem. 

Elsősorban magasabb végzettségű, házastársi kapcsolatban élő nők jelezték részvételi szándékukat a 

tervezett programban, akik életében ez a fajta képzési / közösségi forma valószínűleg nem is ismeretlen. Ők 

tehát azok, akik természetes módon, a kérdőíveket hamar kitöltve reagáltak a kezdeményezésre.  

A második csoportba főleg azok tartoztak, akik tisztába vannak a gondjaikkal, de megoldásokat még 

kevésbé találtak és nagyon örültek a lehetőségnek. Velük a kérdőívek kapcsán több spontán, intim 

jellegű beszélgetés alakult ki ( ez azokra jellemző, akikkel a személyes ismeretség régebbi, így már 

kialakult egy bizalomra okot adó légkör. Ez ott is megmutatkozott, hogy azoknál az intézményeknél, 

melyekhez ’ismeretlenül’ kopogtattunk be a kérdőívvel, esetleg a vezető sem különösen támogatta, 

inkább feladatnak vette, onnan jóval kevesebb kérdőív érkezett vissza.) 
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A programsorozatról előzetesen megkérdezett  64 fő  kérdőívének értékelése 

 

A jelentkezők megoszlása végzettség szerint: 

 

Szakmunkásképző   6 

Érettségi                 31 

Felsőfokú               27 

 

( A kérdőívet hárman juttatták vissza kitöltve, de nem szándékoznak a programra jönni. Közülük 2 fő 

általános iskolai végzettségű, 1 fő felsőfokú.) 

 

37 –en  társas kapcsolatban élnek, 32 esetben 2 v. több gyerekkel 

 

Válaszok az önmagukkal és kapcsolataikkal való törődésre utaló kérdésekre 

10 % mindig     60% gyakran      20% néha     10% ritkán    fordít erre időt és energiát 

 

Válaszok a felmerülő problémák, ill. az azokhoz kapcsolódó érzések meglétére 

5 % mindig   20% gyakran   35% néha   40% előfordult már  5% soha nem érezte problémának az 

elsősorban érzelmi állapotokra utaló helyzeteket 

 

 

55 % -uknak gyakran vagy mindig van kivel megbeszélni a gyerekekkel kapcsolatos érzéseiket, 

vágyaikat, kétségeiket. 

 

73 % igényli, hogy a problémái megoldásához küldő segítséget kapjon. 

 

86 % gondolja azt, hogy ezt a segítséget nem az iskolai intézményrendszer felől fogja megkapni. 

 

54 % örömmel venné, ha megvizsgálnánk a saját és a gyermeke viszonyulását a tanuláshoz. 

 

66% áldozna szívesen az idejéből a röviden felvázolt programokra. 

 

 

Nagyon jó volt olvasni, hogy 10 % teljesen elégedett az életével, és 85 % közepesen, vagy annál 

kicsit jobban! 

 

A tréning végleges összeállításánál figyelembe vesszük, hogy a válaszolók több, mint fele hordoz 

magában fájdalmat, valamint 40 %- uk nem tud segítséget kérni. 

 

A fentiek megerősítettek minket a projekt szükségességében és támpontot nyújtottak a szakmai 

tartalom tervezéséhez. 

 

 

 

 

 


