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A kör
… előszó helyett
A Berde Mózsa Kör meséje 2012-ben kezdődött az Iroda önkénteseinek javaslatára. Három év alatt sok
délutáni foglalkozás, kirándulás zajlott a kör keretén belül, azóta rendszeres a tevékenység a program keretében.
Az elmúlt három év során sok gyermek meséjét ismerték meg az oktatók, megannyi vidám meg szomorú
történet egy olyan világból, amely egyre inkább elfelejti a legfontosabbat, hogy a gyermekekben van a Jövő.
Volt olyan, aki életében először volt kirándulni, étkezett étteremben, lány, aki három éve várja, hogy édesanyja
hazaérkezzen és számtalan ehhez hasonló történet. Minden gyermek egy külön világ, külön tehetség.
Minden foglalkozás egy külön élmény a kör keretében oktatóknak és a gyermekeknek egyaránt.
A tavalyi évben a kör tevékenysége kibővült: újonnan csatlakozott oktatók nevelik és oktatják a gyermekeket
délutánonként az élet mindennapi csodáira, legjobb tudásuk és tehetségük szerint mesélve olyan dolgokról,
amelyet máshol nem tanulhatnak meg. A mesék tárháza a helyes étkezés megtanulásától, a történelem,
földrajz, kultúra témakörein át, a kézműves foglalkozásig terjed ki. Nem csak az oktatókkal bővült a kör,
2014-től még több gyermeket kapcsoltunk be a tevékenységbe, megkétszerezve ezzel a csoport létszámát.
A kör keretében került sor az első táborra, amely három napig zajlott a sepsibesenyői tábori komplexumban.
Köszönjük támogatóinknak, partnereinknek a támogatást, önkénteseinknek a részvételt, akik nélkül ez a
világ is kevesebb lenne!

A programról
Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági
Iroda keretében a Berde Mózsa Kör.
A kör célja a csonka családokban élő, árva, nehéz körülmények között élő gyerekek lelki örökbefogadása,
készségeinek fejlesztése családias környezetben.
A program célkitűzése: felszabadult, játékos, családias hangulatú, nevelő jellegű biztonságos környezet
teremtése a foglalkozásokon résztvevő gyerekek számára. A foglalkozásokra elsősorban I-IV. osztályos
gyerekek jelentkezését várjuk. A tevékenység témái a következők: általános műveltség, viselkedésformák,
kultúra, népszokások, ünnepek, testi és lelki higiénia, családiasság stb.
Az Iroda által nyújtott tevékenységek a következők: kézimunka-foglalkozások, hagyományőrző játékok,
tanulást segítő foglalkozások, társasjátékok, drámajátékok, mesés foglalkozások. Ugyanakkor a programban
részt vevő gyerekek kirándulásokon, táborokban, élő történelemórán és más külső tevékenységeken is részt
vesznek. A kör segíti a gyerekeket a tanulásban, fejleszti készségeiket, bekapcsolja őket a közösségi életbe,
pozitív élményeket és hasznos elfoglaltságot nyújt számukra.
A játékos nevelés és oktatás eredményes módszernek bizonyult az elmúlt év folyamán. Mostanra egy
bensőséges és családias hangulat alakult ki rendszeres találkozóinkon. Itt minden gyermek megtalálja a maga
jó szavát, amely mindig elég arra, hogy egy szomorú arcra mosolyt varázsoljon. Ez minden értéknél és földi
gazdagságnál többet ér.

Tevékenység számokban
2014. szeptember – 2015. június

gyermekek száma: 59
foglalkozások száma: 52
foglalkozások száma órában: 148
oktatók: 6
tanulmányi kirándulás: 1
más helyszínen történő tevékenység: 3
tanulmányi tábor: 1
önkéntesek: 5

Oktatók vallomásai
Tanulási stílusunk változik életkorunkkal. A kisgyerekek máshogyan tanulnak, mint a nagyobbak vagy a
felnőttek. A gyerekeknek szükségük van mozgásra, arra, hogy saját maguk dolgokat manipuláljanak, hogy
kérdezzenek, kísérletezzenek, hibázzanak, stb. Aki gyerekeket tanít, annak bizonyos értelemben újra meg kell
tanulnia ezt a gyermeki tanulási módot.
Visszatekintve az elmúlt évre, gyermeki énünk segítségével, a kezdeti nehézségek ellenére, egy éves nehéz
munkával, közösen elértük azt, hogy a gyerekek szívesen jönnek a foglalkozásra, ismerik a csoporttársaikat,
kötődnek a csoporthoz, ismerik a csoportban dolgozó felnőttek nevét, szívesen bekapcsolódnak a közös
játékba, nincs magányos gyermek, szívesen mozognak, énekelnek, báboznak, rajzolnak, hallgatnak mesét.
Élményeiket szívesen osztják meg elsősorban a felnőttekkel. Teljesen önkiszolgálók, egymáshoz és új
szabályokhoz is tudnak alkalmazkodni, használják a „varázsszavakat”. Önállóan kialakítják a játékuk színtereit,
társaikkal együttműködnek.
Ezeket az eredményeket látva, a gyerekek lelkesedését, ragaszkodását érezvén, bátran kijelenthetem, hogy
a munkánk nem hiábavaló, és minden együtt töltött pillanat egy olyan kincs, amit nem vehet el tőlünk senki,
és amely erőt ad a folytatáshoz.
Deregus Ildikó, oktató

A Berde Mózsa délutáni gyermekfoglalkozás elsősorban a fél családból levőket, valamint az árva, nevelt
szülőknél elhelyezett, valamint szegény családban élő gyerekeket szólítja meg. Ezek a gyerekek sok mindent
hoznak magukkal a tevékenységek alkalmaira. Legtöbbjük nagyon zárkózottan, beszédhibásan, tele
félelemmel, szorongással, és sok lelki sérüléssel érkezett hozzánk. Azt tapasztalom, hogy szívesen beszélnek
élményeikről, és felvállalják a negatív élményeket is. Gyakran játszunk feszültség-levezető játékokat is,
melyek segítenek egy negatív élmény, játék általi, feldolgozásában.
A gyerekek számára fontos, hogy más gyerek is őszintén vall a sorsáról, tapasztalatairól, családi nehézségeiről,
esetleges kudarcairól, és korán ráéreznek a csoport másságára, védettségére. Ezért van az, hogy a gyerekek
második családjuknak tekintik a csoportot, az oktatókban pedig a bizalmas szülőt, akit hiányolnak, vagy
titkuk őrzőjét látják. Sok gyerek bizalmatlanul érkezett hozzánk, olyan agressziót hordozva magában, mellyel
szintén meg kellett birkózni a csoportban. Ezen pedig nagyban segített a biztonságos csoport légköre, a
kibeszélés, eljátszás. Azt tapasztalom, hogy a foglalkozások során a gyermekek megtanulják elfogadni egymás
másságát, toleránsabbakká, nyitottabbakká válnak.
Látom a fejlődést, a felszabadultságot, az őszinteséget és a pozitív irányba való elmozdulást a gyermekek lelki és
szellemi fejlődésében, és ennek örvendek, mert látom, hogy a munkánknak van haszna és eredménye.
Szabó Adél Júlia, oktató

Egy éve már, hogy jelentkeztem oktatónak a Turulmadár Ifjúsági Irodánál, és sikerrel jártam. Egy nagy csapat
részesévé váltam, és megismertem egy nagy csoport, ügyes gyereket.
Eleinte összerázó gyakorlatokat próbáltunk játszani, azért, hogy jobban megismerhessük egymást. Voltak
olyan gyerekek, akik gyorsan megnyíltak, azonban voltak olyanok is, akiknek segítenünk kellett abban, hogy
megnyíljanak. Minden alkalomra egy témát választottam, azt boncolgattuk, feladatoztunk, és jól éreztük
magunkat. Volt olyan is, hogy elmentünk könyvtárat látogatni, olvastunk, beszélgettünk. Máskor meg
kimentünk a parkba, és ott játszottunk, rajzoltunk, barátkoztunk. Minden egyes alkalom segített jobban
kibontakozni, barátkozni, erőt meríteni a mindennapokhoz, és segítséget kérni egymástól, ha szükség volt rá.
Lassan egy család lettünk, és már könnyedén meséltünk egymásnak, sőt már meg is bízunk egymásban. Ez a
Berde Mózsa Kör célja.
Makó Linda, oktató

2014 őszén kezdtem meg önkéntes oktatói tevékenységemet a Turulmadár Ifjúsági Iroda Berde Mózsa
körénél. 60 gyermek, különböző korosztály, régiek és újak. A gyermekek többsége kíváncsian érkezett
az első foglalkozásokra, készen az újra, tanulásra és kalandvágyra. Foglalkozásainkra nagy érdeklődéssel
jöttek. Találkozási alkalmaink majdnem mindig interaktívak voltak, fejlesztve kommunikációs és tanulási
készségüket (köszönési formák, különböző szerepjátékok, verstanulás, meseolvasás, előadások, énekek),
kézügyességüket (rajz, különböző dísztárgyak elkészítése, adventi koszorú megfonása, tojásírás stb).
Foglalkozásainkon központi szerepet kapott az egymásra való odafigyelés, segítőkészség, és így, igazi
barátságok kötettek, feledtetve velük (vagy éppen megoldást nyújtva) azon problémákra, melyekkel nap
mint nap szembesülnek ( olyan alapproblémák, mint: elvált vagy válófélben levő szülök, teljesen árva vagy
félárva gyerekek, külföldön dolgozó szülők gyermekei, tanulási problémák). Voltunk velük múzeumot
látogatni, kirándulni és táborban. A tanév végére láthatóvá vált pozitív fejlődésük, mely engem mint oktatót
elégtétellel tölt el, és arra ösztönöz, hogy segítő munkánkat a jövő tanévben is szeretetteljesen végezzük.
Máté János, oktató
A Turul csapatát erősítem mint önkéntes oktató, és hatalmas örömmel tölt el, hogy a gyerekek közelében
lehetek. Nevelni és oktatni a világ legszebb dolga, épp ezért is szeretem. Csodálatos érzés látni, ahogyan a
gyerekek fejlődnek, formálódnak és csiszolódnak, mint a gyémántok. Megfelelő odaadással és gyakorlattal
szívmelengető eredmények jöttek létre minden Berde Mózsa kör alatt. A gyermekek imádják és név szerint én
is, ez egyértelműen tükröződik az ő folyamatos fejlődésükön. Boldog vagyok, hogy itt lehetek!
Gáspár Anett Vivien, oktató

A Turulmadár Ifjúsági Iroda heti rendszerességgel foglalkoztat szociálisan hátrányos helyzetű
gyermekeket a Berde Mózsa Kör keretében. 7-15 éves diákok hetente két órát töltenek el családias, baráti
légkörben, amely számukra ma már elmaradhatatlan.
Számos tevékenységen vettünk részt az elmúlt hónapokban, mint például: kézművesedések, beszélgetések,
játékok, rajzolások, vetélkedők, kirándulás, tábor. Véleményem szerint, az iskola egyik hiányossága, hogy
a gyermekek nem játszanak, nem mozognak eleget. A foglalkozások során, amelyeket én vezettem nagy
hangsúlyt fektettem a játékra, játékosságra, szórakoztató tevékenységekre, együttműködésre és az új
kipróbálására.
Mivel a játék fejleszti a szociális készségeket, a testi és lelki fejlődésre egyaránt hatással van, fontos, hogy
engedjük a gyermekeket játszani, ösztönözzük őket a valódi, élményszerű játékokra.
A gyermekek jókedvűen, örömmel vettek részt ezeken a játékos tevékenységeken, eleinte ha bátortalanul
is, de idővel mindenkinek sikerült felszabadulni. Másik fontos tényező a kommunikáció. A gyermekeknek
nagy igényük van a beszélgetésre, arra, hogy valaki meghallgassa őket, hogy mi történik velük, mit éreznek
vagy gondolnak. Minden alkalommal beszélgetéssel indítottuk a délutánt, ahol mindenki beszámolhatott
az elmúlt hét eseményeiről. Egymást meghallgatva, egymást segítve alakultunk egy csapattá, kis
közösséggé, továbbá barátságok szövődtek, amelyekben a gyerekek számíthatnak egymásra bármikor.
Mindenkinek sikerült beilleszkedni, és a valahová tartozás öröme pozitív hatással van a gyerekekre, mivel
hétről hétre megjelennek a foglalkozásokon, és együtt, lelkesen vesznek részt minden tevékenységben.
Számomra öröm velük játszani, nevetni, beszélgetni, kirándulni, és remélem még sok alkalom lesz
ősztől a folytatáshoz.
Müller Szende, oktató

Foglalkozások gyermekek szemével
… névtelenül
“Nagyon jó volt minden egyes Berde Mózsa Kör, és még nagyon jó volt a besenyői tábor. Szeretetet, összetartást
és csapatmunkát tanultam, sok új és jó barátot szereztem.”
“Érdemes volt idejárni azért, mert sok dolgot megtanultunk. Érdekes dolgokat készítettünk. Sokat játszottunk.”
“A legjobb az volt, hogy mentünk táborba, de még voltak dolgok, pl. karácsony és az, hogy ide járok. Rossz
dolgok egyáltalán nem voltak, csak az, amikor beteg voltam, és nem tudtam jönni. Még az is jó volt, hogy itt
csak szeretetet és megértést kaptunk, és, hogy itt mindenki egyenlő rangú.”
“Ez a szervezet szerintem a legeslegjobb mindegyik közül. A legjobban nekem a közös dolog tetszett.
Egy szóval a legjobb közösség.”
“Az volt jó, hogy új barátokat ismertem meg, sok új dolgot tanultam, sokat játszottunk, kézművesedtünk,
táborba mentünk, parkba mentünk, sokat nevettünk.”
“Sokat kézimunkáztunk. Szép dolgokat készítettünk. Szebben megtanultunk rajzolni, mert sokat rajzoltunk.”
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