EDUKÁCIÓS PROGRAMSOROZAT
2022. június 15 – 2022. november 30.
„Módszertani képzések megvalósítása családi életre nevelés (CSÉN),

szexuális nevelés, kiskamasz felvilágosítás témakörben”
A támogatás célja: az iskolai terepen dolgozó pedagógusok, ifjúsági védőnők, iskolaorvosok,
gyermekvédelmi és más szakemberek számára lehetőséget nyújtson a módszertani képzéseken való
térítésmentes részvételre, hogy a megismert programokat saját intézményeiken belül megvalósíthassák.
Választható képzések:
☺

A) Boldogabb családokért® Családi Életre Nevelés (CSÉN) program Módszertani Alapképzés
60 órás pedagógusok számára akkreditált képzés személyes jelenléttel zajlik
 Tervezett helyszínek és időpontok
− Budapest 1. csoport: alsós tanítók/óvodapedagógusok számára
2022. jún. 27-28. hétfő-kedd; 2022. szept 20-21. kedd-szerda; 2022. okt. 12-13. szerda-csüt.
−

Budapest 2. csoport: felsős és középiskolai tanárok, védőnők számára
2022. jún. 29-30.; 2022. szept. 28-29.; 2022. okt. 19-20. mindig szerda-csütörtöki napon

−

Debreceni csoport: felsős és középiskolai tanárok, védőnők
2022. 06. 16-17. csüt.-péntek; 3-6. napok későbbi egyeztetés alapján
minden alkalommal napi 10 tanóra + szünetek: várhatóan 8-17h-ig
 Támogatás mértéke: 100% -os a Köznevelés és az Iskolaegészségügyi Alapellátás szakemberei számára
☺

B) TeTud(d)! Termékenység-tudatos szemléletű szexuális nevelés képzés
28 órás módszertani bemutató a „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés (CSÉN) program tematikái
közül kiemelten a serdülőkor, nemiség, szerelem, párkapcsolat, szexualitás modul, webinárium
 Tervezett időpontok
1. csoport: 2022. június 17. péntek;
június 20. hétfő; június 28. kedd
2. csoport: 2022. június 21. kedd;
június 27. hétfő; június.29. szerda
minden alkalommal napi 9/10 tanóra + szünetek: várhatóan 9-18h
 Támogatás mértéke: 100% -os a Köznevelés és az Iskolaegészségügyi Alapellátás szakemberei +
érdeklődő szülők, ifjúsági szakemberek számára

☺

C) Kiskamasz foglalkozásvezetői képzések: MFM-Projekt Ciklus-show® és Titkos Küldetés®
28 órás sztenderdizált képzések a védjegyoltalom alatt álló, nemenkénti bontásban zajló kiskamasz
programjainkhoz kapcsolódóan,
főként személyes jelenléttel, egyes előadások webinárium formájában zajlanak
 Tervezett időpontok,
A képzések 2-2 csoportban 2022 szeptember 1. és 2022. november 30. között valósulnak meg.
A pontos időpontok és helyszínek egyeztetés alatt állnak
 Támogatás mértéke: 100% -os a Köznevelés és az Iskolaegészségügyi Alapellátás szakemberei számára

Részletes tájékoztató, elektronikus jelentkezési felület a www.eletunkacsalad.hu oldalon is elérhető lesz
Érdeklődés: Dr. Rézné Vitus Csilla +36 20 950 3425, Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes +36 30 995 9960
Az Edukációs Programsorozat a MINISZTERELNÖKSÉG CSALÁDOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRA javaslatára
az ÉLETÜNK A CSALÁD! NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. részére nyújtott a Tempus Közalapítvány
EG-00119-001/2022-es iktatószámú Támogatói Okiratban rögzített támogatása révén valósul meg

