A családi életre neveléssel kapcsolatos tevékenységünk áttekinthetősége érdekében nevek és fogalmak gyűjteménye
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest: A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2000. január 1-jével jött létre
hivatalosan a Szent Gellért Hittudományi Főiskola, a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző
Főiskola integrációjából, az azokat fenntartó három szerzetes közösség vezetőinek döntése alapján.
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézete (SACSI) Budapest:
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2001-2011-ig működtette a Családpedagógiai Intézetet annak érdekében, hogy a Főiskola
sajátos eszközeivel járuljon hozzá a boldogabb családi életre neveléshez és a családok életének segítéséhez. A Családpedagógiai Intézet
az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” akkreditált védőnői és pedagógus tanfolyamok szervezője volt.
Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK): 1997 óta működő, Kecskemét székhelyű, kiemelten közhasznú, és a
Szentcsalád Plébánia katolikus közösséggel szorosan együttműködő civil szervezet. Az Egyesület működési területe: Kecskemét, DélAlföldi régió (Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye), Közép-Magyarországi régió (Budapest és Pest megye).
SZÉK családmunkacsoport: a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület családüggyel foglalkozó munkatársai alkotják.
Jelenleg kecskeméti és budapesti családmunkacsoport működik.
„Boldogabb családokért” családi életre nevelés (CSÉN) program: A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK)
családmunkacsoportja által kidolgozott családi életre nevelő program, amely 19 éves múltra tekint vissza, és jelenlegi nevét 2000 óta
viseli. 2001-től Kecskeméti modellként, majd országos mintaprogramként emlegetik.
„Egészséges életmódra és családi életre nevelés” tanfolyam: A Családpedagógiai Intézet az „Egészséges életmódra és családi életre
nevelés” 40 órás akkreditált pedagógus és védőnői tanfolyamok szervezője. Képzéseink helyszínei voltak eddig: Budapest, Szombathely,
Kecskemét, Kalocsa, Pécs, Szeged, Eger, Révkomárom és Gyenesdiás. A résztvevők létszáma indulástól számítva 2011. december 31-ig
819 fő.
Család-óra: A Sapientia Főiskola Családpedagógiai Intézete által elnevezett családi életre felkészítő foglalkozás neve, melyet a családi
életre nevelő (CSÉN) tanácsadó oktatási-nevelési intézményekben, egyházközségekben, vagy más szervezetekben
gyermekeknek/fiataloknak tart. Ezen a foglalkozáson a tanulók arra alkalmas, hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével,
életkori sajátosságaiknak megfelelően kaphatnak bevezetést az önismeret, a jellemnevelés, a serdülőkor, a nemiség, a szerelem, a
párválasztás, a házasságra való felkészülés, a házasélet, a családtervezés, a gyermeknevelés, stb. kérdéseibe.
Családi életre nevelés foglalkozás: olyan családi életre felkészítő óra, amelyet nem CSÉN-tanácsadók és nem SZÉK
családmunkacsoport tagok tartanak.
Családi életre nevelő (CSÉN) tanácsadó: Az a szakember, aki a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK)
szakmai felelőse CSÉN-tanácsadóvá minősít, és akinek egy évre felhatalmazást ad család-óra tartására.
Családi életre nevelő (CSÉN) asszisztens: olyan családi életre neveléssel foglalkozó szakember, aki még nem kapta meg a családi
életre nevelő (CSÉN) tanácsadó minősítést.
CSÉN (családi életre nevelő) munkacsoport: adott oktatási-nevelési intézményen belül a családi életre nevelés ügyéért szerveződött
szakmai csoport. Tagjai lehetnek:
- pedagógusok, védőnők, stb., elsősorban olyan szakemberek, akik a SACSI pedagógusok és védőnők számára akkreditált Egészséges
életmódra és családi életre nevelés tanfolyamain végeztek;
- SZÉK családmunkacsoport tagok;
- érdeklődő szakemberek az adott oktatási-nevelési intézményből, stb.
Család-háló: a SACSI és a SZÉK családmunkacsoportja által közösen létrehozott és működtetett rendszer, mely igyekszik összefogni a
családi életre nevelés ügyét kiemelten fontosnak tartó szakembereket. A hálózat utánkövetési rendszert biztosít a pedagógus és védőnői
tanfolyamokon végzettek számára, akik tanácsadási, szupervíziós és rendszeres továbbképzési találkozókon keresztül segítséget
vehetnek igénybe; hospitálási lehetőséget és a folyamatos tapasztalatcsere elérhetősége biztosított számukra. A fokozatosan kiépülő
országos család-háló hozzájárul a gyermek- és ifjúkorúak csoportjainak eléréséhez, egyéni életük segítéséhez, családi életre való
felkészítésükhöz.
A SZÉK elvárja, hogy a CSÉN-tanácsadó:
- a család-órákat a Katolikus Egyház tanításával összhangban tartsa,
- katolikus hitét gyakorló személy legyen (páros esetén legalább az egyik),
- ha valamelyik témakörben nem érzi magát elég hitelesnek, kérjen segítséget (vendég előadó),
- az iskolákban folyó munkáról rendszeres időközönként számoljon be.
A SZÉK javasolja, hogy:
- a család-órákat két vagy három CSÉN-tanácsadó vezesse,
- több éven át folyamatosan kísérjék ugyanazt az osztályt, csoportot,
- a foglalkozások havi rendszerességgel legyenek.
A SZÉK a szakmai minőség biztosítása érdekében vállalja, hogy:
- továbbképzéseket, konzultációkat és tanácsadást tart,
- családkönyvtárat működtet,
- folyamatosan bővíti a szakmai anyagokat, stb.
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