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Mi az Apa Akadémia? 

 2017. februárban alapítottuk meg szakértő kollegáimmal az Apa Akadémiát. Az Apa 

Akadémia egy teljesen új kezdeményezés a modern apaság legfontosabb 

kérdéseinek megvitatására. Az Apa Akadémia előadásokkal, tréningekkel és egyéni 

tanácsadással segíti az apákat és anyákat abban, hogy az apák minél többet és 

"elég jó apaként" vehessenek részt gyermekeik nevelésében és a családi élet 

alakításában.  

Díjaink: 

Az Apa Akadémia 2018-ban elnyerte a Média a Családokért szavazás közönségdíját, 

illetve ugyanezen évben Pro Familiis állami kitüntetésben részesült az apákért 

végzett tevékenységéért. 

Milyen témákkal foglalkozik az Apa Akadémia? 

Az Apa Akadémia látogatói körében rendszeres igényfelmérést végzünk és 

programjainkat ennek megfelelően alakítjuk. Legnépszerűbb témáink: munka-

magánélet egyensúly és az aktív apaság kérdése. Apai viselkedés várandósság alatt 

és születés utáni időkben. Kell-e fegyelmeznie egy apának gyermekeit? Miben 

különbözik a lányok és a fiúk nevelése? Kamaszkori internet és okos telefon 

függőség megelőzése apai neveléssel. 

 

Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Kedves Látogatónk! 

Léder László pszichológus vagyok, 20 éve foglalkozom az 

apaság kérdéseivel. Bizonyára Ön is tudja, hogy az 

apátlanság  a modern országok, köztük hazánk egyik 

legsúlyosabb családi problémája. Gyermekeink apák és 

apa kép nélkül nőnek fel. Az apaság hiánya a 

párkapcsolatokat is megterheli és jelentős szerepet játszik 

a magas válási statisztikában, ami tovább rontja a felnövő 

generáció életkilátásait. Személyes célom, hogy  

változtassunk ezen a helyzeten.  
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Kik látogatják? 

Látogatóinak nagy része középosztálybeli, városban élő 25-50 év közötti családos 

férfi, illetve a téma iránt érdeklődő édesanya, akik aktívan keresik az apasággal 

kapcsolatos modern, tudományosan megalapozott információkat.  

 

Az Apa Akadémia brand 

Az apaság témája jelentős társadalmi és média érdeklődést vonz. Különösen  

nagy jelentőséget tulajdonítanak a témának a családi élettel, a gyermekneveléssel 

foglalkozó női és férfi magazinok, illetve portálok. A témáról rendszeresen 

tudósító média partnereink: 

Mandiner.hu, Figyelő- nyomtatott és online verzió, Nők lapja,HVG Pszichológia 

Extra, Karc Rádió, Heti Válasz, Inforádió, Hír24, Kossuth Rádió, Duna Tv 

családbarát műsorai, TV2, Dél Magyarország, Képmás Magazin, Magyar Idők, 

csalad.hu, Heti Válasz stb. 

A témával kapcsolatban rendszeresen nyilatkozunk, interjút adunk, 

stúdióbeszélgetéseken veszünk részt. 

Mit nyújt a brand? 

Középosztálybeli, városi családok aktív elérését.  

Szakmai minőséget. Az Apa Akadémia kizárólag tudományosan igazolt és a 

gyakorlatban kipróbált tudást és tanácsokat ad látogatói számra. Célunk az 

apasággal kapcsolatos városi legendák és naiv elképzelések háttérbe szorítása. 

Politikai és társadalmi semlegességet. Az Apa Akadémia az apaság sokszínűsége 

mellett teszi le voksát, az apaságot ideológiáktól és politikai meggyőződéstől 
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független szerepként támogatjuk. Az Apa Akadémia nem vállal érdekképviseleti 

tevékenységet. 

Nemzetközi kapcsolatokat. Szoros kapcsolatot ápolunk a meghatározó nemzetközi 

apa szervezetek vezetőivel. 

Rendszeres média jelenlétet. Szakértőink a média visszatérő vendégei.  

Társadalmi fórumokon történő rendszeres jelenlétet. Az Apa Akadémia 

szakemberei rendszeresen rész vesznek a meghatározó társadalmi eseményeken. 

2017-ben előadással és kerekasztal beszélgetéssel vettünk részt a Családok 

Világkonferenciáján, illetve az V. Apa Konferencián. 2018. június 13-án a Kopp Mária 

Intézet (KINCS) és az Apa Akadémia közös rendezésében tartottuk meg a Tisztelet 

az Apáknak című konferenciánkat. 

További információ: Léder László, leder.laszlo@apaakademia.hu 

Az előadások weboldala: 

www.apaakademia.hu 

https://www.facebook.com/apaakademia/ 


