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KECSKEMÉTI CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS (CSÉN) MENTOR-PROGRAM
Bevezető
A Családi Életre Nevelés (CSÉN) területén 1990 óta végezzük a „Boldogabb családokért” CSÉN mintaprogramunk
megvalósítását országszerte és a határon túli magyarság körében. Ennek a programnak a kezdetét a
termékenység-tudatos fogamzásszabályozást népszerűsítő felvilágosító- és ismeretterjesztő foglalkozásaink
jelentették, mely témakörök azóta is hangsúlyosak a munkánkban. Szoros szakmai összefogásban valósítjuk meg
a CSÉN-t az ÉLETÜNK A CSALÁD! Család- és EgészségPedagógiai Prevenciós Nonprofit Közhasznú Kft.
munkatársaival, akik az általunk tartott CSÉN képzéseken végeztek, és akik közül többen SZÉK Egyesületünknek is
tagjai. A 2018-as évben igazolódott, hogy CSÉN ügyben országosan történelmi pillanatokat élünk. Egyre nagyobb
igény van a család-óráink/CSÉN foglalkozásaink tartására, a kiskamasz felvilágosító munkánkra, a meddőségprevenciót magában hordozó termékenység-tudatos fogamzásszabályozási ismeretterjesztő tevékenységünkre, a
CSÉN Módszertani Bemutatóinkra, jegyes felkészítésünkre, stb., és sokan igénylik a módszertani konzultációinkat,
a szakmai tapasztalatcserét. Országosan 1000 pedagógus CSÉN képzésének előkészületei zajlanak.
Kecskeméti CSÉN projekt:
Kecskemét a „Boldogabb családokért” program „bölcsője” és a Családi Életre Nevelés „mintavárosa”
Komoly erkölcsi és anyagi támogatást jelent „Boldogabb családokért” CSÉN országos mintaprojektünk
megvalósításához illetve továbbműködtetéséhez, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város (KMJV) Önkormányzata
2007 óta folyamatosan támogatja SZÉK Egyesületünk kecskeméti CSÉN projektjét. A 2016-2018-as időszakban
KMJV Önkormányzata már kiemelt támogatásban részesítette projektünket, ami azt jelenti, hogy ebben az
időszakban már 3 évre szóló Együttműködési szerződést kötött az önkormányzat egyesületünkkel a CSÉN
programunk megvalósítására. Nagy segítséget jelentett számunkra – amiért nagyon hálásak vagyunk – ez a
stabilitás, és az, hogy több évre szóló bizalmat kaphattunk programunk hosszabb távú tervezéséhez.
Az ÜGY fontosságára, az előttünk álló feladatok nagyságrendjére, valamint a „Boldogabb családokért®” CSÉN
mintaprogramunk hosszabb távú stabilitása érdekében kértük Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát,
hogy a 2018. december 31-én lejáró, az Önkormányzat és a SZÉK Egyesület közötti együttműködési
megállapodást ismét megköthessük 2019. január 1-től, lehetőleg határozatlan időre.
Kérelmünket, és az ezzel kapcsolatos előterjesztést az Esélyteremtési Bizottság 2018. november 19-i ülésén, a
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2018. november 20-i ülésén megtárgyalta, és a határozat-tervezet bizottsági
elfogadása után a Közgyűlés 2018. november 22-i ülésén megtárgyalta és elfogadta azt.
1. Jegyzőkönyv részlet Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 22-én megtartott üléséről
„Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 215/2018. (XI.22.) határozata
Együttműködési megállapodás megkötése a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesülettel
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester 29.194-2/2018. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesülettel a „Boldogabb
családokért” Családi Életre Nevelés program kecskeméti megvalósítása érdekében a határozat melléklete szerinti
tartalommal együttműködési megállapodást köt.
2.) A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
3.) A közgyűlés felkéri Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a Kecskemét-Széchenyivárosi
Közösségépítő Egyesület „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés programjának kecskeméti
megvalósításához szükséges éves támogatási összeget határozatlan időszakra a mindenkori költségvetés
tervezésekor vegye figyelembe.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester Ügyszám: 29194-3/2018.”
A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület között
határozatlan időre megkötött Együttműködési megállapodást az érintett felek 2018. november 30-án aláírták.

A kecskeméti iskolákban megvalósított rendszeres – általában havi rendszerességű – család-órák 2016-2018.
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Kecskeméti CSÉN mentor-program
„Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) Programunk keretében a kecskeméti iskolákban hosszú
éveken át tartottunk több ezer diáknak havi rendszerességű család-órákat, 2007-től már Kecskemét Megyei
Jogú Város Önkormányzatának támogatásával. A 2018/2019-es tanévtől már nem csak a családórákmegtartására helyezzük a hangsúlyt. Egy új lépcsőfokra léptünk a CSÉN mentor-program tervezésével és
előkészítésével. CSÉN programunk még szélesebb körű terjesztésének segítésére, még hatékonyabb stratégiai
megtervezéséhez újabb tervekre van szükségünk. Kecskeméten a CSÉN mentor-program beindítását terveztük
2019-től a CSÉN program iskolai adaptációja céljából, a Program hosszabb távú fenntarthatóságának biztosítása
érdekében. Ennek segítségével már nem csak a külsős szakemberek család-óra tartása valósulhat meg az
iskolákban, hanem az iskola adaptálhatja a CSÉN programot, és mentori segítség mellett dolgozhat annak
bevezetésén. Ennek konkrét módjáról iskolánként egyeztetünk, alkalmazkodva a helyi viszonyokhoz és a helyi
igényekhez. Ez ügyben megkerestük a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatóját, Zsámboki Annát, akit
személyes találkozón tájékoztattunk CSÉN mentor-program terveinkről, továbbá elkezdtük a tárgyalásokat az
egyházi fenntartású iskolák vezetőivel is. Nagy örömünkre eddig azt a biztatást kaptuk mindenkitől, hogy
támogatják terveink megvalósítását, s ennek érdekében keressük közösen az együttműködés formáját.
A Kecskeméten tervezett CSÉN mentor-program bevezetéséhez komoly mintát jelent számunkra az ÉLETÜNK A
CSALÁD! Nonprofit Közhasznú Kft. munkacsoportjának tagjaival való szoros szakmai együttműködésünk egyik
gyümölcse: a Váci Egyházmegye iskoláiban az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) felkérésére
megkezdett közös CSÉN mentor-programunk 2016 áprilisától. Ez a CSÉN programunk adaptációját segíti az
iskolákban.
Váci Egyházmegyei CSÉN mentor-program eredményeink
CSÉN mentor program
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A Váci Egyházmegyei minta alapján szeretnénk elkezdeni 2019-től a Kecskeméti CSÉN mentor-programot az
iskolaigazgatók, vezetők kérése alapján, melynek keretében a SZÉK Egyesület vállalja a kecskeméti iskolákban a
CSÉN program bevezetését mentori támogatással. E program beindításának nyitó rendezvénye, 1. állomása méltó módon a Házasság hetén – a „Jövőnk a család” – konferencia a boldogabb családokért rendezvényünk.
Időpontja: 2019. február 15., 14.00-17.00 óráig; helyszíne: a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár. A
konferencián bemutató család-óra valósul meg diákok részvételével, és azt követően fórum lesz a CSÉN
programunkról. Itt hirdetjük meg a Kecskeméti 45 órás CSÉN Módszertani Bemutatónk 1. képzési napját - 2019.
március 18. - melyre vártuk a CSÉN mentor-programunkba bekapcsolódni vágyó érdeklődő szakembereket.
(Ez a tervezett dátum az érdeklődők kérése alapján március 30-ra módosult.)
Érdeklődés és jelentkezés: E-mail: holnap6000@gmail.com; Mobil: 30-995-9960
2019-től tehát elkezdtük a Kecskeméti CSÉN mentor-programot, melynek keretében a SZÉK Egyesület vállalja a
kecskeméti iskolákban a CSÉN program bevezetését mentori támogatással. A CSÉN mentor-program
megvalósítását- melynek része a CSÉN Módszertani Bemutató - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
támogatja. Ennek köszönhetően az iskolák felé díjmentesen tudjuk biztosítani ezeket a szolgáltatásokat. Ezen
felül az iskolai CSÉN kapcsolattartók segítségét, közreműködését, és a CSÉN programunkba bekapcsolódó
szakemberek munkáját anyagilag is szeretnénk elismerni a lehetőségeinkhez mérten.
A CSÉN mentor-program keretében: 1. CSÉN Szakmai napokat szervezünk az iskolák szakembereinek;

2. a CSÉN mentor-tanácsadók iskolai kiszállása valósul meg előre megtervezett rendszer szerint, amikor vagy
bemutató család-órákat tartunk, vagy CSÉN foglalkozásokat tekintünk meg, s szakmai-módszertani konzultációt
folytatunk a CSÉN-es munkatársakkal, vagy esetmegbeszélést tartunk;
3. segítjük a CSÉN tanmenetek, óravázlatok elkészítését, CSÉN szakmai anyagokkal látjuk el a pedagógusokat;
4. munkaidőben elérhetőségünket biztosítjuk a CSÉN hatékony iskolai bevezetésének érdekében: a CSÉN mentortanácsadók folyamatosan rendelkezésre állnak a pedagógusok számára - iskolánként 2 CSÉN mentor-tanácsadó telefonon, E-mail-en és személyes konzultáció formájában, módszertani segítségnyújtás, esetmegbeszélés, stb.
céljából.
2. Jegyzőkönyv részlet Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. november 22-én megtartott üléséről
„A Nemzeti Alaptantervben kiemelt fejlesztési területként szereplő családi életre nevelés iskolai bevezetésének
segítésére az Egyesület vállalja:
a) a „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés program keretében a kecskeméti iskolákban a család-órák
tartását 1-12-es korosztályú diákok számára igény szerint, valamint mentorálási programjának bevezetésével az
iskolák pedagógusai, szakemberei (pl. iskolavédőnők, stb.) számára,
b) az érdeklődő szakembereknek hospitálási lehetőséget ajánl fel a család-órákon,
c) a pedagógusok, ifjúsággal foglalkozó szakemberek családi életre nevelés munkájának segítésére konzultációs
lehetőséget biztosít, CSÉN Módszertani Bemutatókat tart igény szerint szakembereknek, tantestületeknek,
igyekszik kiépíteni az iskolákon belül a CSÉN ügyéért felelős munkacsoportokat,
d) CSÉN szakmai segédanyagait elérhetővé teszi a kecskeméti iskolák pedagógusai, szakemberei számára: CSÉN
Tanári Kézikönyv, CSÉN Módszertani DVD (DVD: módszertani segédanyagokat, óravázlatokat, a család-órákon
felhasznált szemléltető eszközöket, ábrákat, képeket, bemutató család-óra videofilmeket tartalmaz),
e) az Egyesület által adaptált MFM-Projekt keretében Ciklus-show felvilágosító foglalkozásokat tart lányoknak,
f) igény szerint szülőknek előadásokat, foglalkozásokat tart CSÉN témában.”
Minőségbiztosítás
A minőségbiztosítás érdekében a 2017-ben már 27 éves, kecskeméti gyökerű CSÉN SZAKMAI FORRÁS védelmének
céljából 2017-ben elindítottuk a „család-óra”, a „Boldogabb családokért” és az „MFM-Projekt Ciklus-show”
Védjegyoltalom alá helyezését. A Védjegyokiratokat 2018. február és június hónapokban megkaptuk a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalától. Ezek a lépések komoly eredménynek számítanak CSÉN programunk hatékonyabb
működése, fejlődése és növekedése közben szakmai tevékenységünk minőségének megőrzése céljából.
- A SZÉK az „MFM-Projekt Ciklus-show”-t a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál védjegyoltalom alá
helyezte (2017. május 5.) Lajstromszám: 224 663
- Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes a „Boldogabb családokért” szóösszetételt a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalánál védjegyoltalom alá helyezte (2017. június 2.). Lajstromszám: 224 811
- Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes a „család-óra” szóösszetételt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál
védjegyoltalom alá helyezte (2017. június 8.). Lajstromszám: 223 759
Országos érdeklődés a „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) mintaprogramunk iránt
és eredményeink
Óriási eredménynek tartjuk, hogy a Kormány oktatáspolitikájának megvalósításához Kecskemét városa
Egyesületünk CSÉN területén végzett munkáján keresztül is komoly szakmai segítséget nyújt.
CSÉN mintaprogramunk ismertségének és elismertségének komoly kifejeződése, és szakmai elismerésnek
tekintjük, hogy:
- A Nemzeti Alaptantervben 2013-tól kiemelt fejlesztési területként szereplő családi életre nevelés iskolai
bevezetésének is részesei lehettünk. A CSÉN Kerettantervének elkészítését - az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
főigazgatójának felkérésére - a Népesedési Kerekasztal CSÉN Köznevelési Munkacsoportjának vezetőjeként a SZÉK
szakmai felelőse, Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes koordinálta, és a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő
Egyesület (SZÉK) és az Életünk a Család! Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársainak bevonásával készült el 2012ben. Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy CSÉN terén szerzett tapasztalatainkra ilyen módon és
mértékben alapoznak a CSÉN országos bevezetésében.
„Az új NAT-ban a családi életre nevelés kiemelt fejlesztési terület lett 2013-ban. Az oktatásirányítás feltett szándéka, hogy ez
a témakör is minden tantárgyban – integrálhatóságától függő mértékében – megjelenjen (pl. Biológia; Történelem; Magyar;
stb.). Önálló tantárgyi keretben a következő három tantárgy esetében jelennek meg hangsúlyosan a családi értékek:
Erkölcstan; Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy; Etika. A nevelőtestületek dönthetnek az évfolyamonkénti órakeret 10%-

ának (szabad órakeret) felhasználásáról. Dönthetnek például arról, hogy ebben a 10 %-os keretben szabadon választható
tantárgyat vezetnek be. Így lehetőség nyílik arra is, hogy a CSÉN külön tantárgyként vezetődjön be, heti 1 órás keretben az 112. évfolyamon.” (Részlet Bodó Márton NAT titkár összefoglalójából, 2013.)

- Novák Katalin államtitkár asszony meghívására vehetett részt SZÉK Egyesületünk, szakembereink, szakmai
programunk a Családok Budapesti Világtalálkozóján (2017. május 25-28. Budapest, Kongresszusi Központ),
melynek keretében megrendezett Családok XI. Világkongresszusán felkérést kaptunk az EMMI részéről, hogy a
Család és oktatás szekcióban Egyesületünk CSÉN programjáról röviden beszámoljunk. Érzékelhetjük, az EMMI
büszke arra, hogy Magyarországon ilyen komoly szakmai múltja, jelene és reméljük jövője van a CSÉN-nek.
- 2012. május 1-től Egyesületünk a CSÉN Országos Módszertani Központja lett az EMMI támogatásának
köszönhetően.
- az Egyesületünk tagja az EMMI CSÉN Kerekasztalnak megalakulásától kezdve (2017.01.11.).
- a Családbarát Ország Kft. felkérésére 2017-től részt veszünk az országos CSÉN képzés előkészítésében és
várhatóan a képzésben is. A tervek szerint 1000 pedagógus CSÉN képzése fog megvalósulni.
- az Oktatási Hivatal felkérésére az országos napközis és bentlakásos TINTA programok (azaz Tematikus
Informális és Non-formális Tanulási Alkalom) „Életvezetés, családi életre nevelés és közösségi szerepvállalás” című
terveinek kidolgozásában is részt vettünk 2018 januárjától.
- a Katolikus Szeretetszolgálat felkért bennünket a „Természetes gyermekáldás” című projektjének keretében egy
olyan szakmai program megvalósítására, mely a termékenység-tudatosságot és egészség-tudatosságot
népszerűsítené honlap és mobil applikáció (az okostelefon-alkalmazások, vagy mobil appok mobileszközökön
futó számítógépes programok) létrehozásával 10-18 éves fiatalok számára. Ez a magyar fiatalok termékenységtudatosságának javítása érdekében történne, melyen keresztül a fiatalok hiteles, az életkornak megfelelő
információkat kaphatnak testkép, szerelem, kapcsolatok, elköteleződés, szexualitás és család témakörökben. Ez
egyértelműen hiánypótló kezdeményezés.
- Természetes családtervezés, Családi Életre Nevelés, ifjúságügyi és családügyi munkánkért kapott
elismeréseink:
Miniszteri kitüntetés: 2002. március 14. „CSALÁDOKÉRT” DÍJ
Mintaprojekt minősítés: 2008. november 8. az „ÉV GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI MINTAPROJEKTJE” cím
Városi kitüntetés: 2010. május 27. „KECSKEMÉT IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ”
Megyei kitüntetés: 2014. szeptember 26. BÁCS-KISKUN MEGYE IFJÚSÁGÁNAK NEVELÉSÉÉRT DÍJ
Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület (KIFE) elismerése: 2015. április 14. KERKAI DÍJ
Miniszteri kitüntetés: 2016. május 24. „PRO FAMILIIS DÍJ”
21 Nő az egészségügyért Alapítvány védjegyének adományozása: 2018. november 28. „Boldogabb családokért”
és az MFM-Projekt programjainknak.
A kormányzati elképzeléseknek megfelelően az erkölcsi megújulás egyik fontos megnyilvánulása kell, hogy legyen
a családi élet tiszteletének a hétköznapokban és az oktatásban való megjelenése. Legfontosabb célunknak a
házasság és a család védelmezését, erősítését tekintjük. Fontos, hogy az oktatási ágazat kivegye részét az élet
tisztelete, a gyermekvállalás előmozdítása, a társadalom népesedési krízisének kezelésében való részvételén
keresztül az egész társadalmat érintő problémák megoldásából. A CSÉN témaköreink között hangsúlyosan
megjelenő termékenység-tudatos fogamzásszabályozás ismereteinek minél szélesebb körben való terjesztése
véleményünk szerint hozzájárul a gyermekvállalási kedv fokozódásához, és a meddőség prevencióját is szolgálja.
Ezek a problémák csak összefogással és sokféle eszköz összehangolásával érhetnek el valós változást. Ahhoz, hogy
a következő nemzedék mentalitásában e területen változás következzen be, az oktatáson-nevelésen belül is
komoly szemléletváltásra van szükség, melyhez sokféle eszköz igénybe vétele szükséges. Mi főként ezen a
területen mesterkedünk. Az általunk felkínált módszertan szerencsére találkozik a pedagógusok igényeivel.
Reméljük, hogy a „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés programunkkal továbbra is méltó módon
szolgáljuk Kecskemét város ifjúság- és családügyi célkitűzéseit.
Kecskemét, 2019. február 6.
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