
A továbbképzés megnevezése: A családi életre nevelés - családpedagógiai alapismeretek 

Szervezõ neve: InfoBest Kft.  

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01068-2008  
Alapítási engedély szám: 82/206/2012  

Alapító neve: Didaktikai Műhely - Lárix Stúdió Felnőtt Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság  

 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2017. 09. 21. 

Foglalkozási órák száma: 30  

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés célja:  

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok gyarapítsák a neveléstudományi ismereteiket családpedagógiai 

vonatkozású elméleti és gyakorlati elemekkel, amelyeket beépíthetnek a módszertani kultúrájukba, valamint a 

mindennapi tanítási gyakorlatukba. 

Lehetőséget teremteni a pedagógiai szempontú család-megismerési technikák és konfliktuskezelő módszerek 

elsajátítására. 

További cél, hogy a pedagógusok olyan szakmai tájékozottságot szerezzenek, amely elősegíti a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott, családi életre neveléssel kapcsolatos célok elérését, mint például a pozitív családminta 

vagy családkép kialakítása. 
 

A program tartalmának rövid ismertetése:  

A tanfolyam újszerű elméleti ismereteket tartalmaz, melyeket a pedagógusok korábbi pedagógiai-pszichológiai 

tanulmányaik során alig érintettek, de napjaink nevelési feladatai között kiemelt szerepet kapott. A Nemzeti 

Alaptantervben a családi életre nevelés nem lesz külön tantárgy ezután sem, de a témával kapcsolatos elemek 

átadásában mindegyik tantárgynak részt kell vállalnia az elsőtől a 12. osztályig.  

A párkapcsolati boldogság alapja a család. a társadalmi stabilitás. A zavartalan működés biztosítéka a családok 

megfelelő állapota, eredményes tevékenysége. A jól működő családok tevékenységének eredménye viszik előre a 

társadalom sok összetevőjének pozitív változásait, fejlődését. A továbbképzés abban segít a résztvevőknek, hogy 

képesek legyenek a családpedagógiai ismereteket a módszertani kultúrájukba, a mindennapi tanítási gyakorlatukba 

beépíteni. Segítséget tudjanak nyújtani tanítványaik és szüleik számára, a pozitív családminta, családkép kialakítására. 

Konfliktusmegoldó, családpedagógiai módszerekkel sajátítják el az elmélethez kapcsolódó gyakorlati feladatokat.  

Főbb tematika egységek: 

1. Bevezetés 

2. A szeretet, erkölcs, nevelés kapcsolata 

3. Párkapcsolatok, párkeresés, párválasztás, családtervezés  

4. A család fogalma, definíciói szociológiai és családpedagógiai megközelítései 

5. Változások a családban 

6. Veszélyforrások a modern családmodellekben 

7. Szülők, pedagógusok megsegítése 

8. Konfliktusmegoldó játékok családpedagógiai módszerekkel 

9. Összefoglalás 

Tanúsítvány kiadásának feltételei:  

Ellenőrzés módja: Házi dolgozat: a résztvevő önállóan elkészít egy kiválasztott műveltségterületre és az általa jól 

ismert korosztály számára egy 25-30 perces időtartalmú foglalkozás vagy tanóra/tanórán kívüli tervezetet, melyben a 

kiemelt fejlesztési feladat, nevelési cél a családi életre nevelés megjelenítése. 

Házi dolgozat megírása. A dolgozat minimum terjedelme min. 2 oldal, betűtípus: Arial, betűméret 12, 1,5-es 

sortávolság. 

A dolgozat beadása a tanfolyam lezárását követő 14 napon belül.  

Értékelési szempontok: Mennyire tudta beépíteni a tanfolyamon elhangzott családpedagógiai ismereteket, a témával 

kapcsolatos alapfogalmakat a foglalkozás vagy tanóra/tanórán kívüli tervezetbe?  

A gyermek fejlettségi szintjéhez, osztályfokához igazodó módszereket alkalmazta-e? 
 

Az elõírt tartalmi követelmények:  

Legyen képes a családi neveléssel kapcsolatos alapfogalmak pontos értelmezésére és használatára. 

Ismerje a szocializáció szakaszait, a család fogalmát, struktúráját, funkciót, szokásait, szerepeit. 

Tudja a családokban bekövetkezett változások, veszélyek felismerésének módját. 

Ismerje a családi életre nevelés iskolai és iskolán kívüli pedagógiai lehetőségeket. 

Legyen képes beilleszteni a családi életre nevelés alapelveit, elemeit saját tanmenetébe, óratervébe. 

Az ismeretek számonkérésének módja:  

Házi dolgozat: a résztvevő önállóan, írásban elkészít egy kiválasztott műveltségterületre és az általa jól ismert 

korosztály számára egy 25-30 perces időtartalmú foglalkozás vagy tanóra/tanórán kívüli tervezetet, melyben a kiemelt 

fejlesztési feladat, nevelési cél a családi életre nevelés megjelenítése. 

Az értékelés szempontjai: 

Mennyire tudta beépíteni a tanfolyamon elhangzott családpedagógiai ismereteket, a témával kapcsolatos 

alapfogalmakat a foglalkozás vagy tanóra/tanórán kívüli tervezetbe?  

A gyermek fejlettségi szintjéhez, osztályfokához igazodó, módszereket alkalmazta-e? 

A jelentkezés feltételei:  

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szakos tanár, tanítói; tanítók, általános és középiskolai 



tanárok.  

– megelõzõ szakmai gyakorlat:  

– egyéb, éspedig: 

Javasolt munkakörök:  

Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító) 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, 

Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező 

 


