




Csa lá di Kom mu ni ká ció - Élet sza ka szok
- Csa lád me nedzs ment

Össze fog la ló a Négy Év szak Wal dorf-pe da gó gi ai Ala pít vány
meg bí zá sá ból szer ve zett 8 works hop ról

1. A meg bí zás
2017 nya rán nyer tük el a meg bí zást a 8 works hop meg va ló sí tá sá ra. A meg bí zó a
szek szár di Négy Év szak Wal dorf-pe da gó gi ai alapítvány volt. 
A meg szer vez ni és meg tar ta ni kí vánt 8 works hop szo ro san il lesz ke dett az Ala pít vány 
ál tal el nyert EFOP-1.2.1-15-2016-00980 A Négy Év szak Wal dorf-pe da gó gi ai Ala -
pít vány vé dõ há ló a csa lá do kért prog ram já ba, ennek szerves részét képezte.
2019 feb ru ár já ban ért vé get a prog ram, en nek ke re te in be lül a kö vet ke zõ works ho po -
kat szer vez tük vagy tartottuk meg:
1. Erõ szak men tes Kom mu ni ká ció 2017-10-28 (Erõ szak men tes kom mu ni ká ció té -

ma kör)
2. Erõ szak men tes Kom mu ni ká ció 2017-11-25 (Asszer ti vi tás té ma kör)
3. Erõ szak men tes Kom mu ni ká ció 2017-12-09 (Konf lik tus ke ze lés épí tõ kom mu ni -

ká ci ó val té ma kör)
4. Po zi tív jö võ ter ve zõ 2018-01-13 (Po zi tív jö võ ter ve zõ té ma kör)
5. Szü le tés hete 2018-05-10 (Szü lés fel ké szí tés té ma kör)
6. Moz gás te rá pi ás tré nig 2018-10-14 (Fér fi - Nõi kom mu ni ká ció té ma kör)
7. Csa lá di for du ló pon tok 2018-11-11 (Élet sza ka szok és vál sá ga ik té ma kör)
8. Csa lá di “Tesz-vesz” - a csa lád mû köd te té sé nek prak ti kái  2019-02-22 (Csa lád ter -

ve zés, csa lád me nedzs ment té ma kör)

2. A meg va ló sí tás gya kor la ti ta pasz ta la tai
A kü lön bö zõ té ma kö rök höz ne ves és or szá go san is mert elõ adó kat, tré ne re ket hív -
tunk meg il let ve né há nyat mi tar tot tunk meg, mint szak em be rek.
A works ho pok meg va ló sí tá sa so rán egy szer re vol tak szak mai, részt ve võ szer ve zé si
és elõ a dók kal, tré ne rek kel kap cso la tos fel ada ta ink. Ezek nek a mind két ol dal nagy
meg elé ge dé sé re fe lel tünk meg. Az egyes works ho pok után ké szül tek elé ge dett sé gi
kér dõ ívek, ahol a works ho pok összes sé gé ben a részt ve võk tõl átlagosan 4,55-ös
pontszámot kaptak (6-os skálán).



A szer ve zés szem pont já ból ko moly ta nul ság volt az, hogy az in gye nes ség nem vál tott 
ki meg fe le lõ el kö te le zõ dést a részt ve võk bõl, ezért kény te le nek vol tunk min dig több
em bert meg hív ni az adott works hop ra, hogy az elv árt lét szám nak meg fe lel jünk. A le -
mon dá sok okai igen vál to za to sak vol tak, de azt gya nít juk, hogy - az ön is me re ti jel leg
mi att - vol tak köz tük olyan részt ve võk, akik csak va la mi lyen ki fo gás sal mond ták le,
va ló szí nû leg azért, mert megijedtek attól, hogy mit találnak önmagukban.
Ez zel szem ben ki ala kult egy lel kes, “ke mény mag”, akik a leg több works ho pon ott
vol tak, vár ták a kö vet ke zõ al kal mat és min dent meg tet tek, hogy részt ve hes se nek. Õk 
– el mon dá suk sze rint is – so kat fej lõd tek és hasz no sak voltuk számokra a work s ho -
pok.
A kö vet ke zõk ben rész le te zem az egyes works ho pok tar tal mát és ered mé nye it.

3. Erõ szak men tes Kom mu ni ká ció 2017. 10. 28.
(Erõ szak men tes kom mu ni ká ció té ma kör)
Részt ve võk szá ma: 15 fõ
Ami tör tént:
Be mu tat ko zás és nyi tó kör, a works hop pal kap cso la tos el vá rá sok tisz tá zá sa. Az erõ -
szak men tes kom mu ni ká ció el mé le ti le írá sá nak is mer te té se, pél dák kal. A sa kál- és a
zsi ráf nyelv is mer te té se és be mu ta tá sa. Gya kor lás, ér ze lem kár tyák kal és cso port mun -
ká ban. Té nyek és vé le mé nyek szét vá lasz tá sá nak gyakorlása. Visszajelzés adásának
gya kor lá sa. Zárókör, értékelés.
A cél ja: a részt ve võk meg ta nul ják az EMK alap ja it, ké pe sek le gye nek sa ját kom mu -
ni ká ci ó ju kat a régi, nem elég ha té kony mód szer he lyett áta la kí ta ni az új, ha té ko -
nyabb erõ szak men tes kom mu ni ká ci ó ra. Le he tõ sé gük legyen gyakorolni is mindezt.





Az ered mé nye: A prog ram cél jai a ve ze tõ
és a részt ve võk vé le mé nye sze rint is tel je -
sül tek. A cso port ta gok elé ge det ten tá voz -
tak, vol tak, akik ko moly ön is me re ti fel is -
me ré sek rõl szá mol tak be. Töb ben úgy
nyi lat koz tak, hogy várják a következõ
alkalmat.

4. Erõ szak men tes Kom mu ni ká ció 2017. 11. 25.
(Asszer ti vi tás té ma kör)
Részt ve võk szá ma: 19 fõ
Ami tör tént:
Be mu tat ko zás és nyi tó kör. A cso port ta gok be szá mo ló ja az elõ zõ works hop óta tör -
tén tek rõl. A kom mu ni ká ci ó ban fel me rü lõ sze mé lyes prob lé mák és ne héz sé gek tisz -
tá zá sa, gya kor lá sa, meg ol dá si ja vas la tok adá sa. Új anyag be mu ta tá sa és gya kor lá sa
az asszer tív kom mu ni ká ció té ma kö ré ben: a re a gá lá si le he tõ sé gek a ne ga tív tar tal mú





üze ne tek re: ön ma gunk hi báz ta tá sa, má sok hi báz ta tá sa, sa ját ér zé se ink és igé nye ink
ér zé ke lé se, má sok igé nye i nek és ér zé se i nek ér zé ke lé se. E két utób bi gya kor lá sa, a
ko ráb bi negatív, hibáztató kommunikációs minták átfordítása új, hatékonyabb
kommunikációs módszerekké. Zárókör, értékelés.
A cél ja: a részt ve võk meg ta nul ják ag resszív vagy szub misszív stí lu sú kom mu ni ká ci -
ó ju kat fel is mer ni, az au to ma ti kus és be i deg zõ dött re a gá lá sa i kat át prog ra moz ni oly
mó don, hogy asszer tí van re a gál ja nak má sok ne ga tív tar tal mú üze ne te i re. Ké pe sek le -
gye nek sa ját ér zé se ik és igé nye ik fel is me ré sé re és ér zé ke lé sé re va la mint kifejezésre - 
hibáztatás és az áldozati szerep felvétele nélkül.
Az ered mé nye: Az elõ zõ al ka lom jó hí ré nek kö szön he tõ en a részt ve võk szá ma nõtt,
túl is lép tük az elõ irány zott 15 fõs ke re tet. Az elõ zõ works ho pon részt vett ta gok hoz -
tak ma guk kal úja kat és a zá ró kör ben el mon dot tak alap ján min den ki elégedett volt. A
vezetõk is. 
Az elé ge dett sé gi kér dõ ív alap ján a works hop pal való meg elé ge dett ség 6-os ská lán
5,67 volt.



5. Erõ szak men tes Kom mu ni ká ció 2017. 12. 09.
(Konf lik tus ke ze lés épí tõ kom mu ni ká ci ó val té ma kör)
Részt ve võk szá ma: 15 fõ
Ami tör tént:
Be mu tat ko zás és nyi tó kör. Az elõ -
zõ works hop óta tör tén tek rõl “él -
mény be szá mo ló”. Az újabb kom -
mu ni ká ci ós prob lé mák és ne héz sé -
gek fel mé ré se, meg vál toz ta tá sá nak
elõ se gí té se - pél dák kal és gya kor -
lás sal. Csa lá di konf lik tus ke ze lé si
mód sze rek és gya kor la tok is mer te -
té se, be gya kor lá sa. A kü lön bö zõ
kapcsolati kommunikációs formák
gyakorlása. Zárókör, értékelés.



A cél ja: a részt ve võk ké pe sé vál ja nak arra, hogy az ed dig ta nul ta kat be épít sék a “leg -
ne he zebb te rep nek” szá mí tók kom mu ni ká ci ós for má ba, a csa lá di konf lik tu sok ba.
Mi vel az elõ zõ két al ka lom mal már a szük sé ges is me re tek nagy ré sze át adás ra ke rült,
ezért itt a cél spe ci a li zál tan a konfliktuskezelési módszerek gyakorlása volt.
Az ered mé nye: A har ma dik al ka lom ra a prog ram az EMK iránt el kö te le zett részt ve -
võ ket “ter melt ki”, akik - a töb bi ka rá csony elõt ti prog ram mel lett fon tos nak tart ot ták, 
hogy részt ve gye nek a záró works ho pon. A cso port tag jai elé ge det tek vol tak a works -
ho pok tar tal má val, az át adott és be gya ko rol ha tó tudással - és ezt ki is fejezték.
Az elé ge dett sé gi kér dõ ív alap ján a works hop pal való meg elé ge dett ség 6-os ská lán
5,33 volt.

6. Po zi tív jö võ ter ve zõ 2018. 01. 13.
(Po zi tív jö võ ter ve zõ té ma kör)
Részt ve võk szá ma: 12 fõ
Ami tör tént:
Be mu tat ko zás és nyi tó kör, a works hop pal való el vá rá sok tisz tá zá sa. A részt ve võk je -
len le gi cél ja i nak és hely ze té nek fel mé ré se az élet út-rajz esz kö zé vel. Jö võ kép meg ha -
tá ro zá sa. Mit je lent a cso port szá má ra a jö võ kép és eb bõl az egyé ni jö võ kép fo gal má -
nak ki ala kí tá sa. Kö zös cso port mun ka. A cél fa fo gal má nak meg is mer te té se, an nak



jobb meg ér té se kö zös cso port mun ka ke re té ben. Egyé ni mun ká ban a 2018-as és azon
túl mu ta tó sze mé lyes és csa lá di cé lok meg ha tá ro zá sa, a leg fon to sabb cél ki vá lasz tá sa
a kö vet ke zõ szem pon tok men tén: nor ma tív cé lok; kar ri er terv; csa lá di cé lok; fon tos
kap cso la tok és bár mi más, amit nem mond tunk, de fon tos. Utá na leg fon to sabb cél ki -
vá lasz tá sa és pszi chod ra ma ti kus mód sze rek kel tör té nõ meg je le ní té se, 4 cso port tag
szá má ra. Le vél a jö võ bõl tech ni ka al kal ma zá sa, a részt ve võk levelet írtak maguknak
a negyedévvel késõbbi jövõbõl, amelyet borítékba tettek és a csoportvezetõk
vállalták, hogy április közepén fel fogják adni nekik postán.
Zá ró kör, összeg zés.
A cél ja:  a részt ve võk ké pe sek le gye nek meg ha tá roz ni sze mé lyes és szak mai cél ja i -
kat, meg ál la pí ta ni, mi lyen kül sõ és bel sõ aka dá lya ik van nak a meg va ló sí tás ban vagy
a cé lok el éré sé ben. Va la mint ins pi rá ció adá sa, a “Levél a jövõbõl” technika al kal ma -
zá sá val.
Az ered mé nye: A prog ram cél jai a ve ze tõk és a részt ve võk vé le mé nye sze rint is tel jes
mér ték ben tel je sül tek. Az összes cso port tag elé ge det ten tá vo zott, ket ten re fe ren ci át
is ad tak a works hop ról és egy részt ve võ kö szö nõ le ve let is kül dött. A részt ve võk a zá -





ró kör ben ar ról szá mol tak be, hogy el ér ték azt, ami ért jöt tek, töb ben meg em lí tet ték,
hogy még többet is kaptak annál, amire számítottak.
Cikk a works hop ról itt ta lál ha tó:  https://er te ke si tes ta mo ga -
tas.hu/milyen-volt-pozitiv-jovotervezo-workshop-s-mit-tanulhatsz-belole/

7. Szü le tés hete 2018. 05. 10.
(Szü lés fel ké szí tés té ma kör)
Részt ve võk szá ma: 15 fõ
Ami tör tént:
A prog ram há rom ese mény ke re té ben fog lal ko zott a nõi test, a gyer mek vá rás, a szü le -
tés és a csa lá di struk tú ra gyer mek szü le té se mi at ti megváltozásával.
Az elsõ egy pszi cho drá ma be mu ta tó volt, amely a csa lá di sze re pek kel fog lal ko zott és
a részt ve võk a sa ját csa lád juk szo ci á lis atom ját tet ték fel a színpadra.
A má so dik Hop pál Bori elõ a dá sa A nõi test cso dái cím mel.
A har ma dik Mis ko vics-Kob za Zsu zsan na elõ a dá sa Pár kap cso la ti új ra ter ve zés a ba -
ba vá rás idõszakában címmel.



A cél ja: a részt ve võk meg is mer ked je nek a ha gyo má nyos, me di ká lis szem lé le ten túl a
nõvé vá lás és a vá ran dós ág más, al ter na tív szem lé le tû ér tel me zé sé vel és a nõi test
csodájával.
A pszi cho drá ma mód szert al kal ma zó rész ben a drá ma se gít sen fel tár ni és meg je le ní -
te ni a részt ve võk szá má ra a sa ját csa lád juk mû kö dé sét, struk tú rá ját és az eset le ges
módosítási lehetõségeket.
Az ered mé nye: A works ho pok meg szó lít ot ták a gyer mek vál la lás elõtt álló em be re ket 
és se gí tet tek ne kik fel tár ni sa ját csa lád juk meg lé võ (és eset leg esen disz funk ci o ná lis)
struk tu rá ját; an nak mó do sí tá si le he tõ sé ge i re meg ol dá si ja vas la to kat ad tak. Fog lal -
koz tak az zal is, hogy a gyer mek meg ér ke zé se után a csa lád ban ho gyan mó do sul nak a
régi sze re pek, ho gyan lesznek a pár tagjainak új szerepei és mire kell felkészülniük.
A részt ve võk elé ge det tek vol tak a pszi cho drá ma nyúj tot ta él ménnyel és is me re tek kel 
és az elõ a dá sok ról is úgy nyi lat koz tak, hogy hasz no sak volt számukra.



8. Moz gás te rá pi ás tré nig 2018. 10. 14.
(Fér fi - Nõi kom mu ni ká ció té ma kör)
Részt ve võk szá ma: 15 fõ
Ami tör tént:
Be mu tat ko zás és nyi tó kör, a works hop pal kap cso la tos el vá rá sok tisz tá zá sa. Moz gá -
sos gya kor la tok egész nap, ame lyek a fér fi nõi kom mu ni ká ció té má já ban let tek
össze ál lít va és ki vá lo gat va. Be me le gí tés és rá han gol ódás után érin té ses, moz gá sos és 
pár ban, hár man és ön ál ló an vé gez he tõ gya kor la tok. Zá rás ként ver ba li zá ció és a tré -
nin gen át él tek megfogalmazása, egymásnak és a vezetõknek visszajelzés adása.
A cél ja: az ed di gi ver bá lis tré nin gek és elõ a dá sok után el jött az ide je a non ver bá lis
kom mu ni ká ci ó nak! Azt akar tuk el ér ni, hogy a részt ve võk meg ta pasz tal ják a fér fi és a 
nõ non ver bá lis kom mu ni ká ci ó ját, ne csak be szél je nek róla, ha nem meg is érez hes -
sék, át is él hes sék az él ményt - és ez zel akar önismereti felismeréseik is legyenek.
Az ered mé nye: A prog ram cél jai a ve ze tõ és a részt ve võk vé le mé nye sze rint is tel je -
sül tek. A cso port ta gok elé ge det ten tá voz tak, vol tak, akik ko moly ön is me re ti fel is me -
ré sek rõl szá mol tak be. Töb ben úgy nyi lat koz tak, hogy szeretnének következõ al kal -
mat.





9. Csa lá di for du ló pon tok 2018. 11. 11.
(Élet sza ka szok és vál sá ga ik té ma kör)
Részt ve võk szá ma: 15 fõ
Ami tör tént:
Be mu tat ko zás és nyi tó kör, a works hop pal kap cso la tos el vá rá sok tisz tá zá sa. A csa lád
fo gal má nak meg ha tá ro zá sa kis cso por tos mun ká val. Pszi chod ra ma ti kus mód sze rek -
kel az ide á lis és a disz funk ci o ná lis csa lád szob rá nak meg je le ní té se. Szo cio met ria: a
cso port ta gok ko ráb bi és je len le gi csa lád ja i nak meg je le ní té se. A csa lá di for du ló pon -
tok ta gon ként, pa pí ron tör té nõ áb rá zo lá sa, kis cso por tos mun ká ban meg be szé lé se és
utá na meg osz tás nagycsoportban. A krízisekben segítõ erõk megjelenítése a szín pa -
don. Megosztás és zárókör.
A cél ja: a részt ve võk ké pe sek le gyen rá lát ni éle tük kü lön bö zõ sza ka sza i ra, ké pe sek
le gye nek fel is mer ni és le he tõ leg fel ké szül ten vár ni a nor ma tív krí zi se ket, ame lyek re
szá mí ta ni le het. Il let ve meg is mer ked je nek bel sõ erõ ik kel és a ren del ke zé sük re álló
meg küz dé si stra té gi ák kal és kap cso la tok kal, ame lyek segítõ erõként jelennek meg
életük fordulópontjain és kríziseiben.





Az ered mé nye: A prog ram cél jai a ve ze tõ és a részt ve võk vé le mé nye sze rint is tel je -
sül tek. A cso port ta gok elé ge det ten tá voz tak, vol tak, akik ko moly ön is me re ti fel is me -
ré sek rõl szá mol tak be. Töb ben úgy nyi lat koz tak, hogy sze ret né nek kö vet ke zõ al kal -
mat. És azt is sze ret nék, hogy in dul jon Szekszárdon pszichodráma önismereti cso -
port.

10. Csa lá di “Tesz-vesz” - a csa lád
mû köd te té sé nek prak ti kái  - 2019. 02. 22.
(Csa lád ter ve zés, csa lád me nedzs ment té ma kör)
Részt ve võk szá ma: 15 fõ
Ami tör tént:
Kez dõ kör, be mu tat ko zás, az al ka lom mal kap cso la tos el vá rá sok tisz tá zá sa. Mi tõl szá -
mít csa lád nak a csa lád? - ala pok. Mi lyen az õ csa lád juk? - pszi chod ra ma ti kus meg je -
le ní tés. Meg osz tás. Ho gyan mû köd te tik a csa lá du kat, mi lyen fel ada tok van nak a csa -
lád ban és ezek mi lyen sze re pek hez kap cso lód nak? Kör di ag ram ké szí té se, hogy egy
nap/egy hó nap ban a rend sze res fel ada tok mi lyen mér ték ben ve szik igény be az ide jét, 
utá na meg osz tás. Ho gyan old ják meg a csa lá di fel ada to kat? Él mé nyek és best
practice-k megosztása. A kördiagramok alapján megjelenítése. Zárókör. 



A “Sze le bur di csa lád” c. film kö zös meg te kin té se és  irá nyí tott be szél ge tés a filmrõl.
A cél ja: A részt ve võk lá tó kö ré nek ki tá gí tá sa, an nak fel is me ré sé hez való hoz zá se gí -
tés, hogy nem csak az olyan csa lá di mo del lek, mun ka meg osz tá sok és sze re pek mû -
köd nek jól vagy ép pen nem jól, mint ami az õ csa lád juk ban van. Cé lunk volt az, hogy
meg is mer ked je nek más csa lá dok ban is jól mû kö dõ mód sze rek kel, ame lyek akár az õ
családjuk problémáira is megoldást jelenthetnek.
Az ered mé nye: A részt ve võk ér té kes fel is me ré sek hez ju tot tak az idõ gaz dál ko dá suk -
kal, a csa lá di sze re pe ik kel kap cso lat ban. Jó gya kor la to kat vet tek át más csa lá dok tól.
Ön is me re ti fel is me ré sek re is ju tot tak. És - nem utol só sor ban - jól is érez ték ma gu kat,
mert a ko moly mun ka mel lett a workshopokat egy vidám és közös filmnézéssel
zártuk.





11. Összeg zés
Vé le mé nyünk sze rint a 8 works hop el ér te a cél ját. Az in téz mény csa lád ja i nak nagy
ré szét meg moz gat ta és vol tak olyan kül sõ sök is, akik több ször is részt vet tek a prog -
ra mok ban. Ezál tal kö ze lebb ke rül tek az in téz mény hez, job ban meg is mer ked tek vele
- és ter mé sze te sen hasznukra is váltak az alkalmak.
Ta pasz ta la tunk sze rint az in téz mé nyen be lül, a works ho pok és a pá lyá zat egyéb ren -
dez vé nyei kö vet kez té ben nõtt a cso port ko hé zió, szo ro sab bá vál tak a szü lõi kap cso la -
tok. Az ed dig vi selt ál ar cok le hull tak és a works ho po kon részt vett em be rek ké pes sé
vál tak nyíl tab ban meg mu tat ni ma gu kat, egye ne sen fel vál lal ni ér zé se i ket és vé le mé -
nyü ket, elõsegítve ezzel az esetleges konfliktusok rendezését is.
Te hát a cso port- és ön is me re ti mun ka a sze mé lyes és csa lá di fej lõ dés mel lett hoz zá já -
rult az in téz mény szer ve ze ti kul tú rá já nak fej lesz té sé hez is, ez elõ re nem várt és
addicionális hatása volt. 






