
                                                                                                         

 

AUTIZMUS és SZEXUALITÁS 
 

Az Autisták Országos Szövetsége az ARON Egyesület közreműködésével  

kétnapos szülőtréninget szervez! 
 

időpont: 2018. június 22-23. 
 

helyszín: Katedra Nyelviskola (volt TIT épülete), 8600 Siófok, Széchenyi u. 11.  
 

a tréninget vezető gyógypedagógus szakemberek: Farkas Edit és Prekop Csilla 

 
 Autizmussal élő gyermeket, serdülőt, felnőttet nevelő szülők, gondozók, szakemberek jelentkezhetnek, de a 

kiemelt célcsoport az óvodás- és kisiskolás korú gyermekek szülei, mivel ők tudják legnagyobb mértékben 

hasznosítani a tanultakat gyermekük nevelésében. Érintettek jelentkezését nem fogadjuk, mert ez a program 

nem nekik szól – megértésüket köszönjük. 

 A tréningen való részvétel előfeltétele az autizmus terápiájában való elemi szintű jártasság, például 

szülőtréningen való korábbi részvétel. 

 Kérjük, csak azok jelentkezzenek, akik vállalni tudják a teljes időtartamban való részvételt, ami az első napon 

9.00-től 15.45-ig, a második napon 9.00-től 15.15-ig tart! 
  

 

JELENTKEZÉS 
 

A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve, e-mailben küldje el az info@aron-siofok.hu e-mailcímre, 

és utalja át a 6000 Ft (hatezer forint) részvételi díjat az ARON Egyesületnek! 

Figyelem! 50 % kedvezményben részesülnek az ARON Egyesület azon tagjai,  

akik ezévi tagdíjukat már befizették. Számukra tehát a részvételi díj csak 3000 Ft (háromezer forint). 

 

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-75685111 

A hivatkozás rovatba írja be a saját nevét és hogy Siófok 2018. 

Jelentkezését a részvételi díj azonosítható beérkezésével tekintjük érvényesnek. 

 

A maximális résztvevői létszám: 20 fő 

Jelentkezési határidő: 2018. június 15. 

 

További információért forduljon az ARON Egyesülethez:  

telefon: 06-20/773-9956, e-mail: info@aron-siofok.hu 

 

A TRÉNING CÉLJA 

 

Segítségnyújtás és gondolkodásmód kialakítása, válaszadás az autizmussal élő személyek szexuális nevelése 

során felmerülő kérdésekre. Az ismeretek alkalmazása saját gyermekkel, tanítvánnyal, klienssel kapcsolatban. 

Szükségletek felmérése, egyéni segítségnyújtás, fejlesztési lépcsőfokok meghatározása, célok kitűzése. 

 

TÉMAKÖRÖK 

 A szexuális szocializáció folyamata 

 Az autizmus spektrumállapot tudományos megközelítése és terápiája 

 Autizmussal élő személyek szexualitása a kutatások fényében 

 A TEACCH program megközelítései 

 A szexuális nevelés biológiai, szociális, kommunikációs, kognitív vonatkozásai 

 A téma jogi vonatkozásai 

 Egyéni megközelítés: a szexualitással kapcsolatos szükségletek, célok, feladatok és módszerek   

kiválasztása, adaptálása, alkalmazása 
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