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Kiskamasz programok
10-13 éves serdülőkorú lányoknak és fiúknak
TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZÉSSEL KAPCSOLATOSAN
Kiskamasz lányoknak MFM-projekt Ciklus-show® című, vele párhuzamosan a fiúknak a Titkos Küldetés® című interaktív,
dramatikus, játékos elemekkel átszőtt, vidám hangulatú foglalkozásokat tartjuk meg. A gyerekek érettsége alapján akár már
4. osztályban aktuálisak lehetnek a foglalkozások, de legtöbbször az 5. vagy 6. osztályosokhoz hívnak bennünket.
(Szerelem/felelős párkapcsolat/szexualitás/családtervezési módszerek témában 14-18 éveseknek életkor szerint más programot kínálunk.)

A kiskamasz programok szervezésekor először az osztályfőnökkel szoktak egyeztetni a lelkes szülők. Ha az osztályfőnök az
iskolaigazgató engedélye alapján szívesen befogadja iskolai időben a programot, a további egyeztetéseket – igény esetén –
már vállaljuk. Ha nem ilyen könnyen befogadó az osztályfőnök/iskolavezetés, akkor – kérésre – előzetes rövid
programbemutatót tartunk, melyen – a kérésnek megfelelően – a szülők és/vagy pedagógusok - iskolavezetők vesznek
részt.
A program iskolai bonyolítása az alábbiak szerint zajlik:


Program időigénye: kb.5h vagy 6 tanítási óra



Helyszín:
Bevett gyakorlat, hogy tanítási napon valósítjuk meg a programot reggel 8h-tól kb.13.30-ig. Ha erre nincs lehetőség,
akkor kb. 11h-tól este 16.30h-ig tartjuk a foglalkozásokat, ha erre sincs, akkor esetleg szombati napon.



Csoportok nemek szerint, létszámok:
Az osztályt/évfolyamot (gyakran összefog egy egész évfolyam, akár több osztályfőnök a szervezéskor) fiúkra és
lányokra bontjuk. Fontos tudnunk a létszámokat külön lányokra és fiúkra, hogy tudjuk egyszerre hány csoportot kell
kialakítanunk és mennyi tanácsadóra van szükség.

Lányok esetében legalább 9 fő kell egy jól működő csoporthoz és jobb, ha 15-16 főnél nincsenek többen.

Fiúk esetében 9-13 fő között mozog a kezelhető csoportlétszám.



Tantermek berendezése, száma:

Minden csoportnak szükséges egy osztályterem vagy szaktanterem, ami a foglalkozás időtartamára, és a beilletve kipakolás idejére (kb. 35-40 perc előtte és utána) végig szabad, van ablaka (szellőztetési lehetőség különösen a
fiús termekben) és nem zavarja meg más foglalkozás, vagy egyéb személyes (pl.pakolási stb.) igény a programot.

A tantermeket úgy kell berendezni, hogy a padokat széttolják a falak mellé és a székeket eléjük teszik körben, így
középen kialakul egy nagy kb. 4*5m-es tágas hely, amelyet tisztára söpörnek, vagy felmosnak a foglalkozás előtt.
(A lányok nagy szőnyegen ülnek majd a földön, a fiúk pedig itt fognak játszani.)
 A fiúk esetében szükség van vetítési lehetőségre vagy legalább egy vászonra (projektort tudunk vinni 2 csoportnak).



Szülői/iskolai információs alkalom - bemutató
Érdeklődés és igény esetén a foglalkozást megelőzően vagy közvetlenül azt követően egy bemutató keretében a
kellékekkel együtt betekintést kaphatnak a szülők a programokba. kb. 1,5 h időtartamban. (Ha a lányok és fiúk
szüleinek külön-külön csak az adott nemnek készített programot mutatjuk be, akkor kb. 1h elegendő.)



Részvételi díj - támogatás
 Résztvevő diákonként 4 500 Ft, ha Budapesten kívül kell utazni, akkor az útiköltség ára is felmerül. (Ha
előzetesen csak szülői/iskolai bemutatóra van igény, Budapesten kívül útiköltséget számolunk fel.) Szociális és
egyéb hátrányos helyzetű gyermekek esetében kedvezményt tudunk adni. Indokolt esetben, kellő csoportlétszám
mellett egy-egy fő grátisz vehet részt a foglalkozáson.
 A részvételi díj egyeztetését a szervező szülők vezetője vagy az osztályfőnök szokta felvállalni. A foglalkozás
megtartásáról számlát állítunk ki, melyet kp-ben vagy átutalással lehet kiegyenlíteni.



Jogvédelem
Mindkét program sztenderdizált és jogvédett, ezért dokumentálni nincs mód a bemutatón. A Ciklus-show foglalkozást
Németországból adaptálta a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület, a Titkos Küldetés®-t pedig az
Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. sztenderdizálta és helyezte védjegyoltalom alá.

