Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe:
Szexualitás és párkapcsolatok oktatása
Képzési program engedély száma:
E-000892/2014/D009
Képzési program célja:
A képzési program célja szakemberek felkészítése az értelmi fogyatékos és/vagy autista
személyek támogatására a nemiség és szexualitás témájában, továbbá a társadalmilag
elfogadott társas és párkapcsolatok kialakítása terén.
Képzési program célcsoportja:
értelmi fogyatékos és/vagy autista személyekkel együttműködő szakemberek
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai végzettség

Középiskolai végzettség

Szakmai gyakorlat

értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek
ellátásában és/vagy segítésében szerzett minimum 2
éves tapasztalat

Előzetesen elvárt ismeretek

Motivációs levél:

Bemeneti kompetenciák,
kompetenciaelemek
(ismeretek, készségek,
attitűdök)

-

minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat

Egyéb feltételek

-

Releváns területen működő szervezet ajánlása a
képzési programban való részvételre. (Autista
és/vagy értelmi fogyatékos személyek
ellátásában és/vagy segítésében részt vevő
szervezet.)

Képzési program óraszáma:
30 óra
ebből 12 elméleti óra, 18 gyakorlati óra
Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A résztvevő





Rendelkezni fog rendszerezett, kiegészítő elméleti és gyakorlati tudással a téma
sérülés-specifikus adaptációjához
Alkalmassá válik a Szexualitás és párkapcsolatok oktatása c. program
használatára.
Megismeri az értelmi fogyatékos és/vagy autizmussal élő személyek
kommunikációs, társas és viselkedéses nehézségeit megcélzó program
tanegységeit és a személyre szabott alkalmazásának, feldolgozásának módszereit.
Megismeri a nemiség, párkapcsolatok, társas együttéléshez szükséges ismeretek
és készségek oktatásának lehetséges eszközeit.
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Képes egyéni képességeknek és egyéni tanulási céloknak megfelelően adaptálni a
tanegységeket.
Elsajátítja az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek kognitív,
kommunikációs és adaptív készségeinek bővítésére szolgáló tanulási eszközök
használatát.

A képzési program tananyagegységei
1. Bevezetés a témába, a téma indokoltsága,
2. A „Szexualitás és párkapcsolatok oktatása” c. program témakörei és adaptációs
lehetőségei
Képzési program típusa:
csoportos képzés
Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 25 fő
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
A képzési program zárása egy elektronikus, tanulást támogató felületen történik, a
képzési program zárását követő hét napon belül. A résztvevők számára két időpont lesz
biztosítva a teszt kitöltésére, egy hétköznap délután, egy pedig hétvégén. A résztvevő
kiválaszthatja az időpontot, hogy mikor tölti ki, így igazodunk a felnőttek tanulási
szokásaihoz és lehetőségeihez. A teszt ismétlése egy alkalommal lehetséges, amely
időpontjáról a képzési program szervezője egyeztet a résztvevővel.
A teszt értékelési szempontjai a következők: 15 kérdésből 12 helyes válasz.
A továbbképzés végén megszerezhető minősítés: megfelelt/nem felelt meg
A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A képzés összes óraszámának 90%-án való részvétel (maximum 3 óra hiányzás
lehetséges), a kiscsoportos munkákban való aktív részvétel, a képzési program elméleti
zárásának megfelelt minősítéssel való befejezése.
A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:
tanúsítvány
A képzési 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.
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