
CSALÁDI
KUPAKTANÁCS



Fontos a megfelelő hely és idő megteremtése. Jó, ha
rendszeresen része a családi életnek a kupaktanács, így válhat

szokássá.  Célszerű hetente/kéthetente összeülni. Ennek az
lehet a haszna, hogy mintát ad a családi helyzetek

megbeszélésének, a konfliktuskezelésre,
kompromisszumkötésre. A helyszín bárhol lehet a családi
otthonban, ahol elférünk kényelmesen mindannyian. Az

időtartam legyen akkora, hogy a kisebbek is végig tudjanak
figyelni.

mindenki jelen van
egy helyen konfliktusok megbeszélhetőek
családi kapcsolatok erősödése
mintaadás a gyermekek számára vitás helyzetek kezelésére
megtudjuk, mik a családtagok közös igényei
segít tanulni az egymásra figyelést

A családi kupaktanács egy alkalmas színtere lehet a családi
megbeszéléseknek, a feladatok elosztásának, a konfliktusok 

 rendezésének.

Előnye:

Körülmények:

Résztvevők:

Minden családtag. Érdemes a legkisebbeket is meginvitálni erre
a megbeszélésre, sokszor olyan meglátásaik, ötleteik vannak,

amikre nem is gondoltunk.



Érdemes átgondolni, hogy mi mindent kell megbeszélnünk,
milyen témák kerüljenek szóba, mik a legfontosabbak. Így

tudjuk tervezni az időt, és nem maradnak ki fontos kérdések.
De érdemes lehetőséget hagyni arra, hogy az aktuálisan

felmerülő témákra is legyen idő.

Az első alkalom során alkossuk meg közösen a beszélgetés
szabályait. Pl. végighallgatjuk, nem minősítjük a másikat;

jelezzük, ha szólni szeretnénk; ki vezeti a beszélgetéseket, stb.
Ha együtt alkotjuk meg a szabályokat, jobban magunkénak

érezzük őket. 

Lehet, hogy eleinte úgy érezzük, hogy túl sok tervezést,
időráfordítást igényel ez a módszer, de előbb utóbb, ha beépül

a családi hétköznapokba, szokássá tud alakulni ez a
kupaktanács, amit a kisebbek nagyobbak egyaránt várni

tudnak.

Előkészületek:

Keretek, szabályok:

Téma:

Bármi lehet, ami érinti a családot. Fontos, hogy hagyjunk
lehetőséget a családtagoknak, hogy megbeszéljük az őket
foglalkoztató kérdéseket. (Pl. házimunka elosztása, héten

felmerült konfliktusok megbeszélése)



5. A témák megbeszélése. Ügyeljünk rá, hogy mindenki el tudja
mondani a véleményét, gondolatait, ötleteit. Érdemes azt is

megbeszélni, hogy ki mit tesz, mit vállal egy bizonyos célért. 
 

3. Ebben a körben mindenkinek legyen ideje rá, hogy elmondja,
hogy hogy van, mik foglalkoztatják, mit szeretne megbeszélni
(röviden pár percben) (Fontos figyelni rá, hogy mindenkinek

ugyanannyi ideje legyen erre, ez különösen fontos a
testvéreknél. Akár egy homokórát is kitehetünk, hogy lássuk,
hogy telik az idő.) Ekkor nem lehet a többieknek közbeszólni.
(Ebben segíthet egy „beszélő tárgy” bevezetése. Ez lehet egy
plüssállat, kulcstartó, bármilyen tárgy, amit körbe lehet adni.
A szabály az, hogy akinél ez a tárgy van, az tudja elmondani

gondolatait, a többieknek pedig lehetőségük van meghallgatni
őt.)

6. Elhangzottak összefoglalása, esetleg emlékeztető készítése
(pl. a házimunka elosztásról érdemes lehet egy táblázatot és

készíteni kis rajzokkal jelezni, hogy ki mit vállalt, és ezt kitenni
az otthon egy jól látható részére). Itt el tudja mondani

mindenki, hogy hogy érezte magát a megbeszélésen, mi volt
neki jó, volt-e ami rosszul esett neki. Emlékeztethetjük

egymást a következő megbeszélés időpontjára.

Forrás:  
Virginia Satir: A család együttélésének művészete, Coincidencia Kft., 1999.    

 További gondolatok, ötletek: 
Gary Chapman: Egymásra hangolva, Harmat,2003.

Menete:

1.A beszélgetést „megnyitja” az azt vezető családtag.

4. A beszélgetést vezető foglalja össze, hogy milyen témák
merültek fel, mit fogunk ma megbeszélni. 

2. Kezdő kör: lehet kezdeni, akár egy olyan pozitív kérdéssel,
pl. mi volt a legjobb a hétben? 

Készítette: Nagy Eszter tanácsadó szakpszichológus


