
 

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Autizmus és Nemiség 

 
 
Felnőttképző megnevezése és engedélyszáma: Autisták Országos Szövetsége E/2020/000309 
 

Képzés megnevezése: Autizmus és Nemiség 

A képzés célja: 

Az Autizmus és Nemiség című képzési program célja segítő ismeret nyújtása, korszerű gondolkodásmód kialakítása, valamint 
válaszadás az autizmussal élő személyek nemi szocializációja során felmerülő kérdésekre.  

A képzés célcsoportja: 

Az Autizmus és Nemiség képzés célcsoportját az autizmussal élő személyeket segítő családtagok és szakemberek alkotják. 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

A résztvevő képes lehet: 

 az autizmus és nemiség kapcsolatában az ismeretek alkalmazására saját autizmussal élő családtagjával, 
tanítvánnyal, kliensével kapcsolatban: 

 a szükségletei felismerésére, 

 egyéni segítségnyújtásra, 

 fejlesztési lépcsőfokok meghatározására, 

 célok kitűzésére és megvalósítására, 

 tudományosan megalapozott további információ szerzésére. 

Előzetesen elvárt ismeretek:  
A programba való belépéshez az alapvető anyanyelvi írás‐, olvasás‐, valamint beszédkészségen túl az autizmus terápiájában 
való elemi szintű jártasság (pl. szülőtréningen való korábbi részvétel) is feltétel. 
 
Egyéb feltételek:  
Minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési 
szerződést kell kötni. A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes 
tudás beszámítása. (11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján) 
 
A képzés óraszáma: 16 óra 
Megengedett hiányzás mértéke: 0 óra 
 
A képzés tartalma:  

 A nemi szocializáció folyamatának sajátosságai 
 Az autizmus spektrumállapot tudományos megközelítése és terápiája 
 Autizmussal élő személyek nemi szocializációjának jellegzetességei a kutatások tükrében 
 Tudományosan megalapozott programok megközelítései 
 A nemi nevelés biológiai, szociális- kommunikációs, kognitív vonatkozásai 
 A téma jogi vonatkozásai 
 Egyéni megközelítés: a nemiséggel kapcsolatos szükségletek, célok, feladatok és módszerek kiválasztása, adaptálása, 

alkalmazási lehetőségei 
Maximális csoportlétszám: 20 fő 
A tananyagegység elvégzéséről akkreditációs számmal ellátott tanúsítvány kiadható az AOSZ és az előadók aláírásával. 
A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A megengedett 0 óra hiányzást nem lépi túl a képzésben résztvevő. 
 

Előadó szakemberek: Farkas Edit - gyógypedagógus 
                                         Prekop Csilla- gyógypedagógus 
 

 

 
Autisták Országos Szövetsége 
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