
Módszertanunk a tCI
A gyűrűskönyv program vezetése a nemzetközileg ismert 
TCI (Témacentrikus Interakció) módszerével történik. Jel-
lemzője az „eleven tanulás”, amely abból indul ki, hogy 
minden csoportos tanulási helyzetet három belső és egy 
külső tényező határoz meg: a személy (ÉN), a csoport 
(MI), és a Téma, valamint az e három tényezőt körülve-
vő Környezet. Az egyensúly megteremtése e tényezők 
között hozza létre azt a tanulási légkört, amelyben a cso-
porttagok egész személyükkel részt tudnak venni. 
Bővebben: www.tci.co.hu

Esztergom-Budapesti 
Fôegyházmegye
Pasztorális Szakterület – 
Családreferatúra
1035 Budapest, Kórház u. 37. 
telefon: 1-388-8982 
e-mail: pasztoral@katolikus.hu
Programfelelős:  
Bittsánszky Jánosné  
egyházmegyei családreferens

Hogyan lehet élő, mindenki számára lelki feltöltődést 
jelentő csoportot működtetni? 
Létrehozni? 
Hogyan találunk rá a leendő közösségi tagokra? 
Hogyan találjuk meg az egyensúlyt a találkozók 
felépítésében? 
Mi az optimális csoportlétszám? 
Növekedés, bővülés, de meddig? 
Új házaspárok befogadása egy már meglévő,  
jól működő házasközösségbe? 
Hogyan tegyük interaktívvá az alkalmakat? 
Hogyan váljunk közösséggé? 
Mennyi idő alatt lesz „működőképes” egy közösség? 
Hogyan tartsuk fenn a csoportunk érdeklődését,  
lendületét? 
Hogyan találjuk meg a jó témákat? 
Passzív tagok bevonása, aktivizálása. 
A visszajelzés fontossága/szerepe/módja. 
Lelkiség, lelki vezető szerepe a csoportban. 
Módszertani segítség, ötletek. 
Kényes pontok kezelése a csoporton belül. 
Ha elfárad egy közösség, lehet szünetet tartani  
és újrakezdeni? 
Érdemes? 
A házasközösség külső feladata? 

Csak néhány a leggyakrabban felmerülõ kérdé-
sek közül, amelyek a házasközösségek, család-
csoportok tagjait foglalkoztatják. 
A GYÛRÛSKÖNYV program támogatást, út-
mutatást és megerôsítést nyújt e kérdések 
megválaszolásához.
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Sok szempontból hoztak új megközelítést, vagy fogal- 
mak tisztázását. Tetszett a gyakorlatiassága is, nem csak 
elméletet kaptunk. Az egyes alkalmak menete változatos, 
érdekes volt. Sok új vezetési módszert tanultunk belőle. 
Szerintem ez is hozzájárult ahhoz, hogy mindannyian 
rettentő jól éreztük magunkat!
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MI a GYÛrÛskÖnYV proGraM?
Rövid elméleti ismereteken alapuló tréning-program. 
Célja, hogy a résztvevők

•  a közösségi élet működésének a területeit áttekintsék,
•  átgondolják és elemezzék saját helyzetüket,
•  megismerkedjenek más közösségek életével,
•  tapasztalataik megosztásával egymástól is tanuljanak,
•  új tartalmi és módszertani ismeretekkel gazdagodjanak,
•  megtalálják közösségük továbbfejlődésének útját,
•  megélhessék az összetartozást a Krisztus-hívők elköte- 

lezett közösségében.

A résztvevők az első alkalommal kézhez kapják a „gyű-
rűskönyvet”, ami egy gyűrűs dosszié. Ebbe gyűjtjük a ta-
lálkozók témáinak és a feldolgozás menetének anyagát.  
A „gyűrűskönyv” a program után módszertani és közössé-
gi naplóként is szolgálhat. Az elnevezés utal a házaspárokat 
összekapcsoló gyűrűre.

kIknek szól?
Ajánljuk a programot  
mindazoknak, 

•  akiknek friss a közösségük, 
és szeretnének jól megala-
pozottan indulni;

•  akik már régebb óta együtt 
vannak, de szükségét érzik 
a megújulásnak;

•  akik érzik a hívást, hogy új 
közösséget hozzanak létre.

téMakÖrÖk
A házasközösség – kezdetek, avagy  
gondoljuk át újra
A házasközösség ismérvei; a közösség össze-
tétele; céljai, feladatai közösségen belül és ki-
felé; a működéshez szükséges keretek megha-
tározása; ami fontos a jó induláshoz; hogyan 
találjuk meg a leendő csoporttagokat; a terve-
zés menete. 

A találkozók szervezése és vezetése
Felelősségek vállalása a csoportért; szerepek, 
feladatkörök, tennivalók; a találkozók szerke-
zete, fölépítése; vezetői magatartás a találko-
zókon; a csoportlétszám kérdései; alapvető 
moderációs módszerek. 

A találkozók témái
A téma szerepe a csoporttalálkozókon; a jó 
téma megtalálása és feldolgozásának módjai; 
ötletek a témaválasztáshoz; A téma megfogal-
mazásának jelentősége és módja.

a proGraM Menete
A résztvevőkkel 5 + 1 péntek estén találkozunk. Rövid  
elméleti fölvezetés után interaktív módszerekkel dolgoz-
zuk föl az adott témát. A program sikerességének alapja  
a résztvevők nyitottsága és együttműködési szándéka.  
Az 5 tematikus estét egy szupervíziós este zárja.

Nehéz helyzetek kezelése
Gyakori helyzetek, amelyek konfliktushoz ve-
zetnek a csoportban; a konfliktus felismeré-
se, vállalása; saját hozzáállásunk, viselkedési stí-
lusunk konfliktus esetén; a konfliktusos helyzet 
megbeszélésének menete. 

A beszélgetések nagyobb sikeréért
Kommunikációs kultúra szerepe a csoport-
élet elmélyítésében; a kommunikációs maga-
tartás fejlesztése; a sikeres beszélgetések útjai; 
a helyes visszajelzés jelentősége és gyakorlatá-
nak elsajátítása; a kapcsolatok építése-mélyítése  
a csoportban.

+1 Szupervíziós esetfeldolgozás
A résztvevők megélt helyzeteiből vett egy-egy 
példa részletes átgondolása a csoporttagok 
visszajelzéseinek segítségével.

Mindaz, amit itt megéltünk, hallottunk,  
rengeteg új gondolatot indított el bennem,  
amiket szeretnék megvalósítani az általam 
vezetett csoportban.

Nagyon jól átgondolt volt a tematika. Elég általános ahhoz, 
hogy mindenfajta közösségre használható legyen, de elég 
konkrét ahhoz, hogy kézzelfogható maradjon. A témakörök 
szerintem pontosan azokat a témákat ölelik fel, melyek sarka-
latos pontjai a közösség kialakításának, illetve megújításának. 
Nagyon sok segítséget kaptunk belőle!!!

Érdekes volt másoktól, más plébániákról is 
hallani hasonló problémákat, vagy épp ötletes 
megoldásokat. Érdekes volt az is, hogy mennyi-
féleképpen működhetnek csoportok.
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