Titkos Küldetés®
10-13 éves serdülőkorú fiúknak
TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZÉSSEL KAPCSOLATOSAN
A fiúknak a Titkos Küldetés® című interaktív, dramatikus, játékos elemekkel átszőtt, vidám hangulatú foglalkozásokat tartjuk. 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/családtervezés témában 14-18 éveseknek életkor szerint más programot kínálunk.)
Jelenleg a köznevelésről szóló törvény határozza meg a foglalkozások megvalósulásának körülményeit a gyermekek
fejlődésének és a szülők jogainak együttes védelmében. Ez alapján az iskola egyelőre nem engedhet be „külsősök” által tartott
felvilágosító foglalkozást az intézménybe, a foglalkozásoknak iskolán kívül (pl. közösségi ház, kultúrház, plébánia, iroda stb.), nem
iskolai szervezésben kell megvalósulniuk. Így a szervezés most teljes egészében a szülők lehetősége és feladata. Többnyire az
SZMK-s szülők vállalják fel. Idetartozik: külső helyszín biztosítása, a foglalkozásvezetőkkel való kapcsolattartás, meghívók
továbbítása, és a program idejére a tanulók kikérése az iskolából.
Program időigénye: a Program 6x45 perces, szünetekkel együtt kb. 5 – 5 és fél órát vesz igénybe
Csoportok nemek szerint, létszámok: A csoportot/osztályt/évfolyamot (gyakran összefog egy egész évfolyam) fiúkra és
lányokra bontjuk. Fontos tudnunk a létszámokat külön lányokra és fiúkra, hogy tudjuk egyszerre hány csoportot kell kialakítanunk
és hány foglalkozásvezetőre van szükség.
−
Fiúk esetében 9-13 fő között mozog a kezelhető csoportlétszám.
Termek berendezése, száma:
− Minden csoportnak szükséges egy külön bejáratú terem, ami a foglalkozás időtartamára, és a be- illetve kipakolás idejére (kb.
35-40 perc előtte és utána) végig szabad, van ablaka (szellőztetési lehetőség különösen a fiús termekben) és a program ideje alatt
csendes, zavartalan (ki-be járkálás-mentes). Ha mód van rá udvarral vagy kerttel, ahol a gyerekeknek van terük a mozgásra.
− A termeket úgy kell berendezni, hogy a székek körben legyenek, és középen, a székekkel körülvéve kialakuljon egy nagy,
kb. 4*5m-es tágas hely, amelyet tisztára söpörnek, vagy felmosnak a foglalkozás előtt. (A tanulók székeken ülnek majd
körben, a fiúk a dramatikus játékhoz/beszélgetéshez szükséges kellékeket veszik körül.)
− A fiúk esetében a foglalkozásvezetővel egyeztetve szükség lehet vetítési lehetőségre.
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 mutatjuk be az
adott programot, akkor kb. 1h elegendő.) A foglalkozást megelőző bemutató az iskolában is megvalósulhat.
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.) Indokolt esetben (szociális/egyéb hátrányos
helyzetű gyermekek, családok) kellő csoportlétszám mellett egy-egy fő gratisz vehet részt a foglalkozáson.
A részvételi díj beszedését a szervező szülők vezetője szokta felvállalni.
− A foglalkozás részvételi díját adományként is elfogadjuk, melyet legegyszerűbben átutalással lehet teljesíteni.
Utalási adatok: Név: Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft., Számlaszám: 11711010-20001670, Közlemény: adomány
Kiskamasz foglalkozások + dátum. (Amennyiben külön-külön utalják át a szülők az adományt, akkor a közleményben a
résztvevő gyermek monogramja is szerepeljen.)
− Egyéb esetben a foglalkozásokról ÁFÁ-s számlát állítunk ki, a számlázási adatokat e-mailben kérjük be a következő
e-mail címen: info@eletunkacsalad.hu. A számlát elektronikus úton küldjük meg.
Jogvédelem: A program sztenderdizált és jogvédett, ezért dokumentálni nincs mód a bemutatón. A Titkos Küldetés®-t az Életünk
a család! Nonprofit Közhasznú Kft. sztenderdizálta és helyezte védjegyoltalom alá.
Kapcsolattartó: Andai Anikó, telefonszám: +36 30 203 3076, email: andaianiko@eletunkacsalad.hu

