
Tisztelt Intézményvezető! 
 
A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a Családbarát ország - EG-00140-
003/2021 kiemelt projekt keretében ingyenes online továbbképzést kínál pedagógusok részére. 
 
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. 
 
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 
Megengedett hiányzás: 10 óra 
 
A képzés díja: 148 960 Ft 
A képzésben résztvevőt terhelő képzési díj összege 0 Ft.   
Résztvevőt terhelő összeg fizetésének módja: nem releváns 
A továbbképzéshez nyújtott támogatás mértéke és forrása: 100%-ban a Családbarát ország - EG-00140-
003/2021 elnevezésű projekt keretében finanszírozott képzés. 
Képző Intézmény a feltüntetett díjakon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg 
Résztvevő terhére. 
 
 
 
 
 
 



A képzési napokat online formában tartjuk meg a Microsoft Teams felületen. A résztvevők e-mailben 
megkapják a belépéshez szükséges adatokat a képzésszervezőtől a képzés indulása előtt. 
 
Az aktuálisan meghirdetett csoport időpontja: 
 

Képzés azonosító száma: CSÉN-45-P  
Jelentkezési határidő: 2021. november 11. (Amennyiben betelik az összes elérhető hely, hamarabb lezárul a 

jelentkezés!) 

Képzési napok Képzés időtartama Képzés helyszíne 

2021. november 25., csütörtök 9:00 – 17:20 

Digitális formában a 

Microsoft Teams felületen 

2021. november 26., péntek 9:00 – 17:20 

2021. december 02., csütörtök 9:00 – 17:20 

2021. december 03., péntek 9:00 – 17:20 

 
 
A képzést minimum 15 fő regisztrált jelentkezővel tudjuk elindítani. 
 
Az érdeklődők ezen az oldalon tudnak regisztrálni: https://kepzesek.csaladbaratorszag.hu 
A rövid regisztráció és a végzettséget igazoló dokumentum feltöltése után szükséges csoportot is 
választani. A csoportok meghirdetése folyamatos, tehát a későbbiekben további időpontokra lesz 
elérhető a jelentkezés. 
 
Bővebb információ a képzésről: 
https://csaladbaratorszag.hu/o/34 
 
Jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseikkel a Képzési tájékoztatóban megnevezett képzésszervezőt 
kereshetik telefonon vagy e-mailben. 
 
Szeretettel várjuk Önöket a képzésen! 
 
Üdvözlettel, 
Képzési Csoport 

https://kepzesek.csaladbaratorszag.hu/
https://csaladbaratorszag.hu/o/34

