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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzési program címe: 

Értelmi fogyatékos és autista személyekkel foglalkozó szakemberek továbbképzése 

szexualitás és párkapcsolatok témakörben 

 

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 

107/65/2016 

 

Továbbképzési program alapítási engedélyének vége: 

2021.04.14 

 

Továbbképzési program célja: 

A továbbképzés célja szakemberek felkészítése az értelmi fogyatékos és/vagy autista 

személyek oktatására a nemiség és szexualitás témájában, továbbá a társadalmilag 

elfogadott társas és párkapcsolatok  kialakításása terén. A résztevők alapszintű, meglévő 

ismereteket rendszerező, kiegészítő elméleti és gyakorlati felkészítést kapnak a téma 

sérülés-specifikus adaptációjához. A képzés segítségével a résztvevők elsajátítják az 

Szexualitás és párkapcsolatok oktatása c. program használatát. A résztevők megismerik 

az értelmi fogyatékos és/vagy autizmussal élő személyek kommunikációs, társas és 

viselkedéses nehézségeit megcélzó program tanegységeit és a személyre szabott 

alkalmazásának, feldolgozásának módszereit. Megismerik a nemiség, párkapcsolatok, 

társas együttéléshez szükséges ismeretek és készségek oktatásának lehetséges 

eszközeit. A résztvevők a továbbképzés elvégzése után hatékonyan tudják kiválasztani a 

személyközpontú tanulási módszert, így támogatva az értelmi fogyatékos és/vagy autista 

személyeket abban, hogy az őket felkészítő szexualitás és párkapcsolati program egyes 

témaköreit elsajátítsák. Képesek lesznek az egyéni helyzetek a tanulási célok és az 

egyéni képességek figyelembe vételével adaptálni és differenciálni a rendelkezésre álló 

eszközöket A résztvevők elsajátítják az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek 

kognitív, kommunikációs és adaptív készségeinek bővítésére szolgáló tanulási eszközök 

használatát. A képzés hozzájárul az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek 

szélesebb körű társadalmi befogadásához. 

 

Továbbképzési program célcsoportja: 

A továbbképzést a köznevelés/közoktatás terültén az értelmi fogyatékos és/vagy autista 

személyek közvetlen segítését végző gyakorlati szakemberek számára ajánljuk. 

 

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel: 

főiskola 

egyetem 

szak: óvodapedagógia, tanító, tanár, gyógypedagógia, pszichológia, konduktív 

pedagógia, szociálpedagógia, fejlesztő pedagógus 

szakképzettség: 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 3. sz. mellékletében 

foglalt nevelési-oktatási intézményekben  

 

Képzési program óraszáma: 

30 óra 

 

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A résztvevő ismerje meg az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek szexualitás és 

párkapcsolatok témájában felmerülő lehetséges problémák hátterét és jellemzőit. 

Rendelkezzen az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek személyre szabott 

oktatását, és támogatását meghatározó általános és sérülés-specifikus ismereteket. 
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Legyen képes a gyakorlat során felmerülő nehézségeket és lehetséges megoldásokat 

feltérképezni. 

Legyen képes saját munkája során az oktatási programot az értelmi fogyatékos és/vagy 

autista személy egyéni képességei és szükségletei alapján adaptálni 

 

A továbbképzési program zárásának módja:  
A továbbképzés elméleti ismereteinek ellenőrzése a résztvevők által, elektronikusan 

kitöltött írásbeli teszttel történik, melyet a Moodle rendszerben tölthet ki a résztvevő a 

megadott időkeretben (a továbbképzés záró napját követően hét napon belül a 

résztvevők számára kétszer 1,5 óra áll rendelkezésre a záróteszt kitöltésére, igazodva a 

felnőttek tanulási szokásaihoz és lehetőségeihez).  A résztvevő visszajelzést kap a vizsga 

teljesítéséről. A teszt ismétlése 1 alkalommal lehetséges, melynek időpontjáról a 

továbbképzés szervezője egyeztet a résztvevővel.  

A teszt értékelési szempontjai a következők: 15 kérdésből 12 helyes válasz. 

Megszerezhető minősítések: megfelelt/nem felelt meg 

 
A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 

minimum 10 fő és maximum 25 fő  

 

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

A tanúsítványnak formai szempontból meg kell felelnie a 277/1997 (XII.22.) Korm. 

rendelet 6.§ (11) bekezdésében meghatározott követelményeknek. A tanúsítvány aláírója 

az alapító és az indító képviselője. 

A továbbképzésen való minimum 90%-os részvétel, gyakorlati feladat megfelelő 

minősítéssel való teljesítése, továbbképzést záró teszten minimum 15 pont elérése. 

  

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: 

Tanúsítvány 

 

A továbbképzési program főbb tematikai egységei: 

Bevezetés a témába , a téma indokoltsága 

A szexualitás tanításának indokoltsága értelmi fogyatékosság és/vagy autizmus esetén 

A „Szexualitás és párkapcsolatok oktatása” c. program témakörei és adaptációs 

lehetőségei 

 

 

 

 

 

 

A továbbképzési programmal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken további 

információ kérhető, a képzési program megtekinthető személyes ügyfélfogadás 

keretében: 

 

Cím: 1138 Budapest, Váci út 191. 

Telefon: (1) 450-3239 

Fax: (1) 450-3235 

E-mail : felnottkepzes@fszk.hu 

 Web: http://fszk.hu 

  

 

 

Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadáshoz egyeztessen időpontot az FSZK Nonprofit Kft. 

Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal. 

http://fszk.hu/kepzesek/minosegiranyitasi-es-kepzesi-dokumentumok/

