
"Az érés anyaméhe a kapcsolat." 
- Dr. Gordon Neufeld 
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KI?
 

előadó: Brouwer Pálhegyi Krisztina 
csoportos feldolgozás: Küri Johanna 

házigazdák: Bihari Károly és Tarnai Szilvia 
 

MIKOR?
 

havonta 1 szombat délelőtt 9-12-ig 
2016. 09-10; 10-08; 11-12; 12-10;  

2017. 01-14; 02-11; 03-11; 04-08; 05-13. 
 

HOL?
 

1171 Budapest, Rákoscsaba utca 2.  
Rákoscsabai Református Gyülekezet 

Szárnyalhatok, mert 
Isten áll mellettem, megtart, 

és benne vannak a gyökereim. 
Kati

KÉK	  
nevelés	  
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tudnivalók, jelentkezés:

Szülők Szombatja
· gyökerek sorozat ·

 
kurzus beszélgetéssel 

a kapcsolatra épülő következetes, azaz 
a KÉK nevelésről


kekneveles.net

Gyereket nevelni (növelni) azt jelenti, 
hogy érettségre juttatni. Naggyá, 
teljessé tenni. Úgy gondoskodni a 
fejlődése feltételeiről, hogy ne csak 
megnőjön, hanem fel is nőjön érett, 
virágzó és gyümölcsöző önmagává. 
 
Az egészséges gyermekkor 
nélkülözhetetlen feltétele a szabad 
játék, amelynek feltétele a nyugalom, 
a nyugalom legfőbb forrása pedig az 
olyan kapcsolat, amelyben a gyermek 
feltétel nélküli szeretetben részesül.  
 
A KÉK nevelés “Kapcsolatra Épülő 
Következetes” nevelés. Ha nem a 
kapcsolatra épül, hiába következetes. 
Ahhoz, hogy célba érjenek a szavaid, 
befogadó lelkületre, feléd nyitott 
fülekre, hozzád ragaszkodó szívre van 
szükség. Ha azt akarod, hogy a 
gyereked hallgasson rád, először arra 
törekedj, hogy rád hallgasson, 
és te legyél az, aki felé nyitott marad a 
füle és a szíve. 
 

Brouwer Pálhegyi Krisztina 

a KÉK nevelésről



NAPTÁR

1. Kire hallgat a gyerek? 
 
2. A társas kapcsolódás gyökerei 
 
3. Ki mondja meg, mi legyen?  
 
4. Hidalj át minden szakadékot! 
 
5. Indulatok, frusztráció, agresszió 
 
6. Ellenállás, ellenkezés, ellenakarat 
 
7. Fegyelmezz, de ne rongáld a kapcsolatot! 
 
8. A KÉK nevelés 3 mesterfogása 
 
9. Az éltető kapcsolat 

09. 10. 
 
10. 08. 
 
11. 12. 
 
12. 10. 
 
01. 14. 
 
02. 11. 
 
03. 11. 
 
04. 08. 
 
05. 13. 
 

2016. 
 
 
 
 
 
 
 
2017. 

info

program 
Az előadást a téma közös 
feldolgozása követi kiscsoportos, 
időnként játékos formában. 
  
gyermekfelügyelet 
A Szülők Szombatja nem 
gyerekprogram; Neked 
szeretnénk adni valamit, aminek 
a gyümölcseit a gyerekeid is 
élvezik majd.  
Ha gyerekkel szeretnél jönni, 
arra kérünk, hogy minden 
alkalmat megelőzően töltsd ki 
újra az online jelentkezési lapot 
és gyermekfelügyelet-igénylést! 
A kisbabádat nyugodtan hozd be 
magaddal az előadásra! 
   
anyagi hozzájárulás 
1000 Ft / felnőtt, de azt is 
szeretettel látjuk, aki ezt most 
nem engedheti meg magának.  

az előadásokat kiegészítő olvasnivaló: kekneveles.net/i-gyokerek  info: kekneveles.net/szulok-szombatja

Szülők Szombatja 2016-17


