Továbbképzési program tájékoztató adatlap
Továbbképzés címe:
Szexualitás és párkapcsolati oktatás
A továbbképzés engedély száma:
T-05-006/2019
A továbbképzés engedélyének érvényessége:
2022.06.30.
Továbbképzés program típusa:
Szabadon választható szakmai tanfolyam
Továbbképzési program célja:
Szakemberek felkészítése az értelmi fogyatékos, autista személyek támogatására a szexualitás
és párkapcsolatok témakörben
Továbbképzési program óraszáma:
30
Továbbképzés teljesítésének feltételei:
Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 15 % - a.
Minimum és maximum létszám:
10-25
A továbbképzés célcsoportja:
Ellátási terület szerint:

1. Étkeztetés
2. Házi segítségnyújtás
3. Családsegítés
4. Idősek otthona
5. Pszichiátriai betegek otthona
6. Szenvedélybetegek otthona
7. Fogyatékos személyek otthona
8. Hajléktalanok otthona
9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
10. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
12. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye
13. Idősek klubja
14. Gondozási központ
15. Fogyatékosok nappali intézménye
16. Szenvedélybetegek nappali intézménye
17. Pszichiátriai betegek nappali intézménye
18. Nappali melegedő
19. Időskorúak gondozóháza
20. Fogyatékosok gondozóháza
21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

X
X

X

X

X
X

X

1138 Budapest, Váci út 191..• tel: (+36 1) 450 3230; (+36 1) 450 3240 • fax: (+36 1) 450 3235
e-mail: titkarsag@fszk.hu • http: www.fszk.hu
Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014

22. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye
23. Hajléktalanok átmeneti szállása
24. Pszichiátriai betegek lakóotthona
25. Fogyatékos személyek lakóotthona
26. Gyermekjóléti szolgálat
27. Bölcsődei ellátás
27. a) Bölcsőde
27. b) Mini bölcsőde
27. c) Munkahelyi bölcsőde
27. d) Családi bölcsőde
28.----------------------------------------------------29. Napközbeni gyermekfelügyelet
30. Helyettes szülő
31. Gyermekek átmeneti otthona
32. Családok átmeneti otthona
33. Nevelöszülői hálózat
34. Javítóintézet
35. Gyermekotthon
36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
37. Egyéb, éspedig: TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Munkahelyen betöltött funkció szerint
1. Szakgoldozó
2. Középvezető
3. Magasabb vezető
4. Tanácsadó
A továbbképzés 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
− Reflexió és tervezés
− Záróteszt és elégedettségi kérdőív kitöltése
A továbbképzési program tartalma:
A szexualitás és párkapcsolatok oktatása a szakalkalmazottak számára óriási kihívás, hiszen
olyasmit kell tananyagként oktatniuk, melyet ők maguk soha nem tanultak. A továbbképzés
elméleti és gyakorlati egységeinek felépítése segíti a szakembereket abban, hogy személyre
szabottan támogassák az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek tudásának,
készségeinek gyarapodását a következő témákban: kapcsolatok, serdülőkori testi változások,
nemek és szexuális beállítottság, biztonságos szexuális aktus, szexualitás tekintetében
elfogadott szociális viselkedés, kapcsolódó jogszabályok, internetes biztonság.
Az első képzési napon egy a téma iránt érzékenyítő („Bevezetés a témába , a téma
indokoltsága”) majd egy ismereteket felelevenítő, kiegészítő („A szexualitás tanításának
indokoltsága értelmi fogyatékosság és/vagy autizmus esetén”) tematikai egység
segítségével rendszerezik a résztvevők az ismereteiket. A továbbképzés következő
egységben az értelmi fogyatékos és/vagy autista személyek oktatására kidolgozott program
(angol nyelven: F. Spiers, Sex & Relationships Education: A visual programme for learners with
Autistic Spectrum Disorders or Learning Disabilities, 2015, http://www.fionaspeirs.co.uk/)
elméleti és gyakorlati ismereteit tekintik át és sajátítják el ennek gyakorlati alkalmazását és
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személyre szabott adaptációját. A tematikai egységhez tartozó alegységek hasonló struktúrát
követnek , ezzel is elősegítve a személyre szabott adaptációhoz szükséges készségek
elsajátítását. A továbbképzés végén az elsajátított ismeretek saját gyakorlatba történő
bevezetését gondolják át és tervezik meg a résztvevők („Reflexió és tervezés”).
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) 450-3238
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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