
  
 

A TeTud(d)! képzés 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  

TÁJÉKOZTATÓ  

TeTud(d)!  

Termékenység-Tudatos szemléletű szexuális nevelés képzés 
a „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés (CSÉN) program keretében 

A 28 órás módszertani bemutató a „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés (CSÉN) program tematikái 
közül kiemelten a serdülőkor, a nemiség, a szerelem, a párkapcsolat, a szexualitás modul témáit dolgozza föl.  

A TermékenységTudatos Team (TTT) célja a képzés megvalósításával:  

jól használható szakmódszertani segítségnyújtás az iskolai terepen dolgozó pedagógusok, ifjúsági védőnők, 
iskolaorvosok, illetve más, ifjúsággal foglalkozó szakemberek vagy érdeklődő szülők számára. A résztvevők 
egymás tapasztalataiból is kölcsönösen gazdagodva mélyíthessék ismereteket, gyűjtsenek tapasztalatokat 
ezekben a nem mindennapi, meglehetősen intim, de égető, ÉLETKÉRDÉSEKET érintő témákban. 

Képzés tematikája:  

− a serdülőkori változások; 

− a szerelem és szexualitás témakörök többféle feldolgozási módja; 

− a férfi/női biológiai működés, a termékenység kialakulása és a termékenység jelei; 

− a megtermékenyítés csodája; 

− a mesterséges védekezési és természetes fogamzásszabályozási módszerek teljeskörű hatásmechanizmusa;  

− egy biztonságos, egészség- és termékenységtudatos cikluskövetéses családtervezési módszer bemutatása. 

A képzés elvégzésével  

−  a résztvevők magabiztosabban tudjanak mozogni ezekben a sokszor tabunak számító témákban; 

− fel merjenek vállalni beszélgetéseket az ezekkel a témákkal kapcsolatban felmerülő kérdésekről; 

− kellő szakmai és módszertani ismeretek birtokában képesek legyenek foglalkozásokat, ismeretterjesztő 
előadásokat tartani; 

− a képzés Szervezője igény szerint Igazolást állít ki a képzés elvégzésréről a résztvevők számára 

Képzési 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 
3. csoport:  2022. szeptember 13. kedd;  szeptember 22. csütörtök;  szeptember 27. kedd 
4. csoport:  2022. október 14. péntek;  október 20. csütörtök;   október 26. szerda 

Minden alkalommal napi 9/10 tanóra + szünetek: várhatóan 9-18h, webinárium formában 

Részvételi díj: 45 000 Ft, mely a Tempus Közalapítvány támogatásával a köznevelésben és az iskolai egyészségügyi 
                          alapellátásban dolgozó szakemberek, érdeklődő szülők, más ifjúsági szakemberek számára díjmentes  

Szükséges: Microsoft Teams rendszerének asztali telepített verziója, internetkapcsolat  

Képzés Szervezője: a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK Egyesület) 

Kapcsolattartó: Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes holnap6000@gmail.com, Tel: 30-9959-960 

Képzés vezetői: TermékenységTudatos Team (TTT) Csapata: 

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes  orvos, mentor Családi Életre Nevelés (CSÉN) tanácsadó 
Déri Éva    biológus, mentor Családi Életre Nevelés (CSÉN) tanácsadó 
Tirczka Imréné Zsófi   ifjúsági védőnő, mentor Családi Életre Nevelés (CSÉN) tanácsadó 
Andai Anikó    tanár, családtréner, mentor Családi Életre Nevelés (CSÉN) tanácsadó 
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