Tájékoztatás a továbbképzés feltételeiről
(Károli Gáspár Református Egyetem)

A továbbképzés megnevezése: Családi életre nevelés. A NAT alapján a családi életre
nevelésben és a kapcsolati kultúra fejlesztésében résztvevők felkészítését elősegítő
továbbképzés.
Alapítási engedély szám: 575-90/2017
Szervező intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Tanárképző Központ
Program szervezője és vezetője: Majzikné Dr. Lichtenberger Krisztina, KRE BTK
Tanárképző Központ
Program időpontjai: két péntek és szombat 9-18 óráig
Program helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar,
1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.
A képzés célja:
Célunk a pedagógusokat segíteni abban, hogy a családi életre nevelés és kapcsolati kultúra
fejlesztés témakörében az oktatást az új NAT elvárásainak megfelelően korszerű személettel
és ismeretanyag átadásával végezzék. Ezért olyan interaktív módszerek megismerését és
készségszintű elsajátítását is lehetővé tesszük, amellyel az oktatói-nevelői munkájukban
kompetensebben és hatékonyabban tudnak majd működni.
Képzési tematika
A 40 órás programunk 2+2 oktatási napban összesen 8 tematikai egységet tartalmaz.
Tematikai egységek:
- Társas kapcsolatok, kommunikáció, konfliktuskezelés (5 óra)
- Önismeret és érzelmi intelligencia (5 óra)
- Jellem és értékrend (5 óra)
- A család működése (5 óra)
- Változások és veszteségek kezelése (5 óra)
- Veszélyek és devianciák (5 óra)
- Nemiség, párkapcsolat, szexualitás (5 óra)
- Elméleti és gyakorlati összefoglaló (5 óra)
A továbbképzés végére teljesítendő formai követelmények:
Írásban leadandó záró dolgozat (8-10 oldal), amely a családi életre nevelésen belül egy
választott témakörből egy óratervet, illetve foglalkozástervet tartalmaz, amely egy adott
korosztály (évfolyam és tantárgy) keretébe illeszkedik. (Ki kell dolgoznia az adott témakör
előadandó elméleti anyagát, szemléltetését, valamint a feldolgozásához meg kell tervezze a
feladatokat, gyakorlatokat, és ezeket mellékelnie is kell.)
Értékelés: A korszerű ismeretanyagnak a tantárgyi tudás szintjéhez való illesztése, valamint
a feladatoknak és gyakorlatoknak az életkori sajátosságokhoz való igazítása kerül a
középpontba. Fontos a tanult ismeretek és módszerek megfelelő alkalmazása, s az óra
(foglalkozás) interaktív módja. Értékelési fokozatok: „kiválóan megfelelt”, „megfelelt” vagy
„nem felelt meg”.

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:
Konkrét ismeretek, amelyeket a résztvevőknek el kell sajátítaniuk, jártasságok, készségek és
képességek, amelyeknek a birtokába kell jutniuk, tudás és kompetencia, amivel
rendelkezniük kell: - Ismerjék a család működésére és társadalmi beágyazottságára
vonatkozó legkorszerűbb családszociológiai-, pszichológiai-, kommunikációs- és devianciaelméleteket, valamint a társas kapcsolatok működésének sajátosságait. Ez az I-IV. blokk után
felmérő formájában kerül ellenőrzésre.
Tudják alkalmazni azokat a módszertani eljárásokat, amelyekre a tanulókkal való interaktív,
dialogikus témafeldolgozásokban, valamint a készségfejlesztő gyakorlatok során lesz
szükségük.
Teljesítés feltételei
A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kap minden résztvevő, aki részt vett a képzési órák
minimum 80%-án, megfelelően teljesítette a köztes írásbeli számonkérést (zárthelyi), a záró
írásbeli feladatot a megszabott határidőre leadta, és annak elfogadásáról írásban „kiválóan
megfelelt” vagy „megfelelt” fokozatú értesítést kapott.
Ha az első négy blokk anyagát számon kérő írásbeli dolgozat eredménye „nem felelt meg”, a
javító dolgozat megírása az utolsó képzési napig meg kell történjen.
Ha a záró írásbeli feladatra „nem felelt meg” minősítést kap, ezt a feladatot 3 hónapon belül
átdolgozva, javítva ismételten elküldheti a tárgy oktatójának, és a képzési program
vezetőjének elbírálásra.
A képzési díj 40.000 Ft, amelynek a befizetése a képzésre jelentkező Neptun rendszerben
történő regisztrálása után a 11705008-20496203-00000000 gyűjtőszámlára utalást
követően a Neptun rendszeren keresztül történik.
Visszalépés, vagy a tanfolyam sikertelen teljesítése esetén a képzési díj vissza nem térítendő.

