Különleges osztályfőnöki órák a Refiben
Iskolánkban évek óta működik a „Boldogabb családokért” családi életre nevelési
program, melynek kidolgozója a SZÉK Egyesület, vezetője Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes.
Legfőbb céljuknak azt tartják, hogy segítsék a gyermekeket a harmonikus családi élet
megteremtéséhez vezető úton.
A család-órákat azoknál a felső tagozatos osztályoknál szervezzük elsősorban, ahol
osztályfőnökük ezt kiemelten kéri. Ezeken a foglalkozásokon lehetőség nyílik az osztályfőnök
és a diákok még jobb kapcsolatának kialakítására, egymás mélyebb megismerésére. Az idén
három ötödikes, egy hatodikos, egy hetedikes és két nyolcadikos osztályban folyik ilyen
jellegű óra.
Érzelmi fejlődés szempontjából egyik legmeghatározóbb életszakasz a kisgyermekkor
után a serdülőkor. Ebben az életkorban újra átértelmeződik sokminden, amivel eddig
találkoztak a gyermekek. Döntések elé kerülnek, melyek olykor igazán egyszerűnek tűnnek,
mégis nagyon meghatározóak lehetnek életük során. Ebben a folyamatban segíthet ez a
különleges óra, a „család-óra”, mely nemcsak nevében érdekes, hanem formájában is eltér
bármely tantárgyi órától.
Ezeket az órákat ketten tartjuk havi rendszerességgel, abból a megfontolásból, hogy a
gyerekek megtapasztalják, milyen két ember csapatmunkája, hogyan segítik egymást
különböző helyzetekben. Így nagyobb lehetőség nyílik arra, hogy kisebb csoportokban különkülön beszéljünk meg témákat. Különleges még abban is, hogyha tehetjük, levonulunk a
drámaterembe, ahol kört alakítva tudunk közvetlenebb módon beszélgetni, különböző
szituációkat eljátszani, együtt, de mégis külön csoportokban megvitatni, megbeszélni
dolgokat. Úgy tapasztaljuk, hogy kilépve a már jól megszokott környezetből a gyerekek
nyíltabbá, érdeklődőbbekké válnak egymás gondolatai iránt. Ez a legfontosabb: elfogadni a
másikat olyannak, amilyen, nem átgázolni rajta, hanem az ő véleményét is meghallgatva
kialakítani egy olyan saját véleményt, amely segít a világ dolgainak eligazodásában.
Témaválasztásunk korosztályfüggő. Az ötödikesekkel a barátságról, a fiú-lány
kapcsolatról, a családról, mint a legfontosabb közösségről beszélgetünk. A hatodikhetedikesekkel a serdülőkorról, a konfliktushelyzetek kezeléséről, a nyolcadikosokkal a nemi
éréssel kapcsolatos kérdésekről, és a pályaválasztásról esik szó. Fontos, hogy hiányos
ismereteiket kiegészítsük, különösen ügyelve bizonyos fogalmak, megfogalmazások helyes
használatára.
A család-órákon a gyermekekkel keresztyéni szemlélettel beszélünk. A felmerülő
kérdésekre legtöbbször nem konkrét válaszokat igyekszünk eléjük tárni, hanem éppen arra
törekszünk, hogy közös élményeken keresztül, kulturált eszmecseréken át jussanak el a
válaszok helyes megfogalmazásához.
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