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A DESEM projekt 2018. szeptemberében indult, és a
célja az
volt, hogy kifejlessze a szexuális nevelés
módszertanát az értelmi
fogyatékossággal élő személyek társadalmi
beilleszkedésének támogatására,
azáltal, hogy létrehozott egy útmutatót a szakmai,
személyes és információs
kommunikációs technológiai készségek
fejlesztésére, azáltal, hogy hozzáférést
biztosít a nyílt oktatási forrásokhoz azok számára,
akik kulcsszerepet játszanak
a szexuális nevelésében (oktatók és a
fogyatékossággal élő személy családtagjai).
Ezzel biztosítja a kulcsfontosságú szereplők
összehangolt munkáját, hivatalos
oktatási környezette teremtve az értelmi
fogyatékos személy számára, megkülönböztetés
és elhanyagolás nélkül, a szexuális oktatásban való
részvétel biztosítása
érdekében. E két év alatt a következő kimenetek és
tevékenységek valósultak meg
a projekt eredeti céljainak megfelelően.

Az összehasonlító jelentés
Az összehasonlító elemzés meghatározza a pedagógusok
és szülők az attitűdjeit és az értékeit a fogyatékkal élő
személy szexuális nevelésében, vizsgálva a családi és az
általános környezeti tényezőket, kifejlesztve
attitűdskálákat, melyeknek célja, hogy felmérje az értelmi
fogyatékkal élő személyek oktatóin és szülein keresztül a
célcsoport információs igényeit. Ezen eredmények és az
elemzés alapján került kidolgozásra az oktatói modell.

A szexuális nevelés és a tanulás eszköztára
amely a következő elemekből áll:
Keretprogram gondozók számára
Keretprogram a tanárok számára
Munkafüzet gondozóknak
Munkafüzet tanároknak
Útmutató a tanárok számára
Vizuális képzési eszköz értelmi fogyatékos személyek
számára

Az E-learning platform
Az e-learning platform célja az egyéni, független tanulás
biztosítása, amely segít csökkenteni az oktatási rendszerbe nem
tartozó oktatók és családok oktatási kiadásait. Emellett egyenlő
esélyeket kínál az újbóli befogadásra és az oktatásra. A platform
célja, hogy támogassa az oktatók / tanácsadók szakmai
fejlődését azáltal, hogy IKT-alapú innovatív módszereket és
eszközöket kínál az értelmi fogyatékossággal élő emberekkel
való együttműködéshez. Lehetőséget fog biztosítani a hatékony
kommunikációra a partnerországok oktatói között. Az e-learning
platform fejlesztésének vezető szerepe van a projekt
fenntarthatóságában, mivel lehetővé teszi a formális tanulási
környezet elhagyását, és az idő, tér és erőforrások korlátozása
nélkül hozzáférést biztosít az oktatáshoz.

Tanítási oktatási képzési tevékenységek
A szexuális nevelési és oktatási eszközkészlet befejezése után két
képzési tevékenység valósult meg annak érdekében, hogy a
szakemberek és a gondozók felvegyék a kapcsolatot az oktatási
anyaggal és átvegyék azt mindennapi életükbe. Kezdetben a két
LTTA-nak Törökországban, illetve Litvániában kellett volna
zajlania, de a Covid 19-es válság kitörése miatt online
megvalósításra kerültek, a projekt hat országának partnereiből
álló gondozók és szakemberek részvételével. A két tréning
nagyon sikeres volt, mivel a gondozók és a szakemberek is
egyetértettek abban, hogy az oktatási anyag számukra nagyon
hasznos.

Nemzetközi projekttalálkozók
A projekt során három személyes
találkozóra került sor
Ankarában, Rómában, illetve Budapesten. A
Covid-19 járvány kitörése után azonban a
többi projektértekezlet online valósult meg.

Terjesztő események
Minden partner terjesztő eseményeket szervezett
annak érdekében, hogy a helyi érdekelt felek és a
projekt iránt érdeklődő emberek számára bemutassa
a projekt 26 hónapja alatt elkészített anyagot. A
sokszorosító események fontosak, mivel a projekt
kimenetelének elterjesztésén kívül felhívják a
figyelmet az egész életen át tartó tanulás
fontosságára is, továbbá hogy megerősítik a
közösséget a társadalmi befogadás
biztosítása érdekében, a családokat, mint a
gyermekek oktatási programjainak alapvető
partnereit, valamint kapcsolatot teremtenek a
formális oktatási környezet kiépítése és a tanárok IKT
képességeinek fejlesztése között. A DESEM
a speciális oktatáspolitikai szabályozásokról és a
végrehajtás módszertanáról egy nagyméretű
adatbázist biztosít számukra az összehasonlító
jelentés révén.
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Tartsuk a kapcsolatot!
Keressen minket a közösségi
médiában.
Desem Project

És a hivatalos weboldalunkon:
https://www.desemproject.eu/
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