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Sokan vették örömmel a hírt, amelybõl kiderült: a 2013-ban induló új 
nemzeti alaptantervben helyet kap a családi életre és kapcsolati kész-
ségre nevelés témaköre. Prof. Dr. Kopp Mária a Népesedési Kerekasztal 
néven mûködõ szakmaközi csoporton belül elindított egy Családi Életre 
Nevelés (CSÉN) munkacsoportot. Az lett a céljuk, hogy a kerettantervek 
számára kidolgozzák a legfontosabb témaköröket és kompetenciákat, 
amelyek a családi életre való felkészítéshez szükségesek. 

E kötet szerzõi a CSÉN munkacsoport tagjai. Olyan szakemberek, akik 
évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az érintett területeken (Fiatalok 
az Élet Küszöbén, „Boldogabb családokért” iskolai program, családte-
rapeuta képzés, családi kommunikáció fejlesztése, stb.). Õk alakították 
ki közösen azokat az oktatási és képzési modulokat, amelyeket azután 
sikerült beépíteni a nemzeti alaptantervbe és a kerettantervekbe, ahol 
megjelenhetnek egyrészt az egyes tantárgyba integrálható szemlélet-
ként, másrészt a Technika, életvitel és gyakorlat, az Erkölcstan, valamint 
az Etika tantárgyak keretében, illetve önálló, választható tantárgyként is.

Tudván, hogy a szakemberek felkészítésében az olvasnivaló mellett a 
szemléletformálás, a kompetenciák és készségek erõsítése is elenged-
hetetlen, Kopp Mária fontosnak tartotta, hogy mielõbb elinduljon a pe-
dagógusok továbbképzése a családi életre felkészítés tematikájával. Ezt 
a feladatot a Károli Gáspár Református Egyetem vállalta, és 2012-ben 
akkreditáltatott egy 40 órás Családi életre nevelés programot. A Buda-
pesten és több vidéki városban folytatott képzést a Debreceni Egyetem 
is elindította 2014-ben. A képzés pedagógusoknál kötelezõ továbbkép-
zésként elfogadott kurzus, ugyanakkor más, gyermekekkel és családok-
kal foglalkozó szakemberek számára is hasznosnak bizonyul. 

E kötet 10 tanulmánya a családi életre és kapcsolati kultúrára való 
felkészítés fõbb témaköreinek az oktatásához kíván segítséget nyújtani, 
igyekezve az elméleti ismeretek mellé gyakorlati, módszertani eszközö-
ket is felkínálni.

A kötet olvasója mind a saját családi önismeretéhez, mind szakmai 
fejlõdéséhez egyaránt értékes ismeretekkel gazdagodhat, s a pedagó-
gusok továbbképzésében  szinte nélkülözhetetlen.
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