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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés (CSÉN) című képzésről 
pedagógusok részére 

 

Tisztelt Jelentkező! 

Köszönjük, hogy érdeklődik képzésünk iránt. A következőkben röviden tájékoztatjuk a képzéssel, az 
aktuálisan induló képzési csoporttal kapcsolatos adatokról, követelményekről.  

A KÉPZŐ INTÉZMÉNYRŐL 

Képző intézmény: Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 
A projekt megnevezése és azonosító száma: Családbarát ország - EG-00140-003/2021 

A KÉPZÉSRŐL 

A képzés nyilvántartási/engedély száma: 575/194/2017 

Jellege: a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó akkreditált pedagógus továbbképzés 

A képzést a veszélyhelyzet ideje alatt online formában a Microsoft Teams rendszeren keresztül, 

csoportos konzultációs alkalmakkal fog megvalósulni a trénerek részvételével.  Ahhoz, hogy Ön is részt 

tudjon venni a képzésen, szüksége van: 

- asztali számítógépre vagy laptopra 

- hangszóróra, mikrofonra, webkamerára 

- megfelelő sávszélességű internet kapcsolatra  

A résztvevők e-mailben megkapják a belépéshez szükséges adatokat a képzésszervezőtől a képzés 
indulása előtt. 

Rövid leírása:  

Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés (CSÉN) témában 40 órás pedagógus továbbképző 
tanfolyam, mely beszámítható a pedagógus továbbképzésbe. 

A CSÉN képzés fókuszában a család mindennapi életének megszervezéséhez, a család közösséggé 
fejlesztéséhez, a családi szerepek betöltéséhez, a családtervezéshez és a gyermekek neveléséhez 
szükséges ismeretek és készségek átadása áll, továbbá a családi életre felkészítés segítséget nyújt a 
gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, és ismereteket közvetít a családi 
életükben felmerülő konfliktusok kezelésével kapcsolatban. Mindezen célok elérése érdekében a 
képzésben központi helyet kap a fiatal személyiségének fejlesztése, szociális érettségének növelése. 

2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1., 5., 9. évfolyamokon, valamint a 6 évfolyamos 
gimnáziumok 7. évfolyamán) bevezetésre kerülő új Nemzeti alaptantervben (továbbiakban: Nat 2020). 
a korábbinál hangsúlyosabb szerepet kap a családi életre nevelés.  

A családi életre nevelés mint nevelési cél a pedagógiai folyamat egészét áthatja: megjelenik a tantárgyi 
tartalmakban, a módszertani elemekben, az osztályfőnöki órákon és az órai kereteken kívül az iskolai 
foglalkozásokon. A helyi tanterv kialakítása lehetőséget nyújt a CSÉN önálló tantárgyként való 
szerepeltetésére is. 
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A képzés nyolc nagyobb tematikai egységben valósítja meg nevelési céljait: 

Tematikai egységek:  

1. Társas kapcsolatok, kommunikáció és konfliktuskezelés 

2. Önismeret és érzelmi intelligencia 

3. Jellem és értékrend 

4. A család működése 

5. Változások és veszteségek kezelése 

6. Nemiség, párkapcsolat, szexualitás 

7. Veszélyek és devianciák 

8. Családi életre nevelés - módszertan 

Célcsoportja:  

Pedagógusok (tanítók, általános és középiskolai tanárok), szociálpedagógusok, óvodapedagógusok, 
gyógypedagógusuk, fejlesztő pedagógusok, hittanárok, hitoktatók, (oktatási és nevelési 
intézményekben dolgozó) védőnők, oktatási és nevelési és gyermekvédelmi intézményekben dolgozó 
szociális munkások, mentálhigiénés segítők, óvodai és iskolai szociális segítők. 

A képzésen való részvételhez előírt feltételek: 

Végzettség: egyetem és/vagy főiskola 

Szak: bármelyik a következő alpontban részletezett szakképzettségeknek megfelelően 

Szakképzettség: pedagógus (tanítók, általános és középiskolai tanár), szociálpedagógus, 
óvodapedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, hitoktató, védőnő, szociális munkás, 
pszichológus, valamint mentálhigiénés segítő 

Óraszáma: 40 óra 

Formája: tanfolyam 

Az értékelés rendszere: folyamatközi ellenőrző írásbeli teszt, záró dolgozat. A folyamatközi írásbeli 
teszt eredménye nem számít bele a záró dolgozat és a tanúsítvány végső értékelésébe, célja a 
hiányosságok pótlása. 

Az értékelés módszere:  

Ellenőrzés módja: írásban leadandó záró dolgozat (minimum 6, maximum 8 oldal). 

Írásbeli beadandó munka tartalmi elemei: a családi életre nevelésen belül egy választott témakörből el 
kell készítenie egy óratervet, amelyet egy adott évfolyam és tantárgy keretében, vagy pedig bármely 
életkorú gyermek és/vagy szülei számára csoportos tájékoztató-fejlesztő céllal megtartana. A fenti 
tevékenységet akár intézményi, akár közösségi keretek közé lehet tervezni. Az átadni kívánt 
ismeretanyag szemléltetéséhez, valamint a fejlesztendő készségek gyakoroltatásához használt 
segédanyagok mellékletben csatolandók. 

Formai követelmények: Times New Roman, 12-es betűtípus, másfeles sortáv, sorkizárt. A záródolgozat 
az utolsó oktatási naptól számított 45 napon belül beküldendő elektronikus formában az oktató által 
megadott e-mail címre. 

Értékelés szempontjai: az elméleti ismeretanyag tárgyalása, valamint az alkalmazott feladatok és 
gyakorlatok egyaránt megfeleljenek a korszerűség és az életkori sajátosságok követelményeinek. A 
végzős hallgató tanúsítsa a továbbképzés során tanult szemléletet, ismereteket és módszereket és 
képes legyen megfelelően alkalmazni azokat a gyakorlatban. 

Az értékelés három fokozatú: „kiválóan megfelelt” (90% és afölötti minősítés), „megfelelt” (51-89% 
közötti minősítés), vagy „nem felelt meg” (51% alatti minősítés). Az 51% alatt teljesítő hallgató nem felelt 
meg a vizsgakövetelményeknek, részére nem állítunk ki tanúsítványt, hanem írásbeli értékelés 
formájában tájékoztatjuk a hiányosságokról. 
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A képzés eredményes teljesítését igazoló dokumentum megnevezése: tanúsítvány 

A képzés teljesítésének és a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum kiadásának formai 
feltételei:  

Részvétel a képzési órák minimum 75%-án, a záró írásbeli feladat legalább „megfelelt” minősítésű 
értékelése. 

Megszerezhető kompetenciák, a képzés teljesítésének tartalmi követelményei: 

A család működésére, nehézségeire és társadalmi beágyazottságára vonatkozó széles körű és modern 
szemlélet és ismeretek elsajátítása. 

A résztvevők szerezzenek meg olyan készségeket és képességeket, amelyekkel támogatni tudják a 
társas kapcsolati, a kommunikációs készségek fejlesztését. Az alábbi képességekről van szó:  

 empátia 

 asszertivitás 

 impulzuskontroll 

 konfliktuskezelési technikák 

 önkifejezés 

 hitelesség 

 vitakészség 

 önreflexió 

 mentalizáció  

 önbecsülés 

 dinamikai elemzőkészség 

 kríziskezelés 

 értő meghallgatás 

 problémaérzékenység 

 erőforrások mozgósítása 

 feszültségtűrés 

 kritikai gondolkodás 

Érzékenyebbé váljanak olyan attitűdökre, mint az elfogadás, a türelem, a kölcsönösség szem előtt 
tartása, a másság elfogadása, a tolerancia, az önkritikusság, az önkontroll és az önfejlesztés igénye, a 
kritika elviselése, a több szempontú érdekek képviselete, továbbá az értékstabilitás, a másikra figyelés, 
az értékek képviselete és nyitottság a pluralitásra. 

Ismerjenek és tudjanak alkalmazni olyan módszereket, amelyekkel a tanulókat interaktív, dialogikus 
témafeldolgozásokban, valamint a készségfejlesztő gyakorlatok során hatékonyan fejleszthetik. 
Ismerjék és képesek legyenek alkalmazni a pedagógusi-szülői bevonódás aktivizálásának módjait. 

Képesek legyenek az új ismereteket saját tapasztalataikba integrálni, a közösség fejlesztéséről tanult 
módszertant pedig a pedagógus és a szülői közösségben alkalmazni. 

A sikertelen teljesítés, a programból való kimaradás, illetve visszalépés jogkövetkezményei:  

Tanúsítvány nem állítható ki részére. 

A CSOPORTRÓL 

A képzési csoport azonosító kódja: CSÉN-45-P 

A képzés díja: 148.960 Ft 

Résztvevőt terhelő összeg: 0 Ft 

Résztvevőt terhelő összeg fizetésének módja: nem releváns 

A képzéshez nyújtott támogatás mértéke és forrása: 100%-ban Családbarát ország - EG-00140-

003/2021 projekt keretében finanszírozott képzés. 
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A képzés időpontjai:  
 

Képzési napok Képzés időtartama Képzés helyszíne 

2021. november 25. 9:00 – 17:20 

Digitális formában a  

Microsoft Teams felületen 

2021. november 26. 9:00 – 17:20 

2021. december 02. 9:00 – 17:20 

2021. december 03. 9:00 – 17:20 

 
Kérjük, segítse azzal képzésszervezői munkánkat, hogy váratlan akadályoztatása esetén 
haladéktalanul, de lehetőség szerint legkésőbb a képzés megkezdése előtt 5 nappal jelzi, ha nem tud 
részt venni a képzésen. A képzés lemondását oktatásszervező munkatársunknak kell jeleznie. 

A KÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEIVEL OKTATÁSSZERVEZŐ MUNKATÁRSUNKHOZ 
FORDULHAT: 

Vasáros Krisztina, 70-513-0904, vasaros.krisztina@csalad.hu 
 
Eredményes munkát kívánunk! 
 
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársai 
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