PODSTAWY SEKSUOLOGII

Plan szkolenia

Podstawy seksuologii
- czyli o życiu seksualnym człowieka

Seksuologia jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową i praktyczną - choć już od zarania dziejów, ludzie zajmowali się badaniem
i poszerzaniem wiedzy dotyczącej seksualności człowieka i aspektów z nią związanych. Seksualność jest podstawową potrzebą
człowieka zaraz obok oddychania, snu i wypoczynku, jedzenia i picia. Jest naturalna, niezbywalna i nierozerwalnie związana z
życiem ludzkim. Współczesna seksuologia jest dziedziną interdyscyplinarną. Łączy w sobie dyscypliny związane z szeroko
pojętymi naukami medycznymi i humanistycznymi. Obszary jej działalności można spotkać na każdym etapie życia od życia
płodowego do późnej starości. Porusza tematykę związaną z historią seksuologii, anatomią i fizjologią, biologicznymi i
psychicznymi podstawami seksualności, definicjami zdrowia i patologii seksualnej, badaniem rozwoju i funkcjonowania
seksualnego człowieka na przestrzeni życia, dysfunkcjami i zaburzeniami, specyfiką w poszczególnych specjalizacjach
medycznych, seksuologią sądową dla wymiaru sprawiedliwości, opiniodawstwem sądowo seksuologicznym, zagadnieniami
prawnymi i etycznymi, jak również uwarunkowaniami społecznymi i kulturowymi.

PYTANIA, KTÓRE DOCZEKAJĄ SIĘ
ODPOWIEDZI

KOMU W SZCZEGÓLNOŚCI DEDYKUJEMY
SZKOLENIE?

?

***

- Czym jest seksualność człowieka?

- wszystkim interesującym się psychologią,

- Jakie są zaburzenia seksualne?
- Jaka jest anatomia męskich i żeńskich

- wszystkim interesującym się seksualnym

narządów płciowych?

funkcjonowaniem człowieka,

- Jak przebiega dojrzewanie biologiczne
kobiet i mężczyzn?

- osobom, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat

- Czym jest seksuologia sądowa?

seksualności człowieka

- Jak wygląda seksualność osób z niepełnosprawnością
i w chorobach przewlekłych?

CELE SZKOLENIA
!
- zapoznanie Kursanta z zagadnieniem seksualności człowieka

SPOSOBY REALIZACJI
CELÓW

samokształcenie platforma
Moodle,

- świadomość różnic wynikających z odmienności płci
materiały szkoleniowe (pdf),
- wiedza na temat klasyfikacji zaburzeń seksualnych oraz metod diagnostycznych
pytania kontrolne po
- wiedza na temat problematyki przestępczości seksualnej

każdym modle,

- wiedza na temat seksualności osób niepełnosprawnych i chorych przewlekle

testy sprawdzające (online).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$

Wiedza
W1 - Wiedza na temat seksualności człowieka i jej komponentów oraz biologiczne,
społeczne i kulturowe uwarunkowania aktywności seksualnej człowieka
W2 - Znajomość przebiegu seksualności człowieka na przestrzeni jego życia
W3 - Wiedza o zaburzeniach związanych z rozwojem psychoseksualnym
W4 - Wiedza o seksualności w chorobach i dysfunkcjach

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$

Umiejętności
U1 - Umiejętność opisu dynamiki potrzeby seksualnej w ciągu życia;
U2 - Umiejętność charakteryzowania dysfunkcji seksualnych i zaburzeń preferencji seksualnych
U3 - Umiejętność posługiwania się terminologią stosowaną w seksuologii

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$

Kompetencje społeczne
KS1 - Akceptacja potrzeby integracji seksualnej człowieka oraz promocji postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i
prospołecznych;
KS2 - Dążenie do uzupełniania wiedzy i umiejętności

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

INWESTUJĄC W SZKOLENIE
OTRZYMASZ

Wiedza: podstawowa znajomość anatomii i fizjologii człowieka
Umiejętności: Ze względu na specyfikę organizacji zajęć, które przybierają formę e-

dostęp do palatformy
szkoleniowej (indywidualne
konto),

learningu, wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera i przeglądarek
internetowych.

imienny dyplom i zaświadczenie o
ukończeniu kursu,
możliwość zniżki na kolejne
szkolenia.
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praktyk-klinicysta oraz badacz-dydaktyk. Seksuolog, seksuolog sądowy, psychotraumatolog,

psychoonkolog. Laureat prestiżowych nagród naukowych, grantów badawczych oraz dyplomów z wyróżnieniem za szczególne
osiągnięcia w toku studiów. Na co dzień praktykuje w szpitalu, poradni, prowadzi badania sądowe oraz jest wykładowcą na dwóch
śląskich Uniwersytetach. Jest członkiem polskich i światowych Organizacji i Towarzystw Naukowych. Prelegent wielu prestiżowych
konferencji. W pracy naukowej skupia się na badaniach z obszaru seksuologii dziecięcej, seksuologii sądowej oraz wpływu chorób
przewlekłych na seksualność. .

Szczegółowy Plan Szkolenia
Moduł 1 Zagadnienia wstępne. Psychospołeczne podstawy seksualności
1. Definicja seksualności i jej uwarunkowania
2. Zdrowie seksualne. Dokumenty regulujące prawa seksualne
3. Pojęcie normy w seksuologii
4. Podstawowe pojęcia w seksuologii: płeć, cechy płciowe, identyfikacja płciowa,
role płciowe, tożsamość płciowa, orientacja psychoseksualna

Moduł 2 Biologiczne podstawy seksualności
1. Anatomia żeńskich narządów płciowych 2. Anatomia męskich narządów płciowych
3. Dojrzewanie biologiczne kobiet 4. Dojrzewanie biologiczne mężczyzn

Moduł 3 Rozwój psychoseksualny człowieka. Seksualność na przestrzeni życia
1. Wstęp 2. Dzieciństwo 3. Dorastanie 4. Dorosłość
5. Kryteria dojrzałości psychoseksualnej

Moduł 4 Zaburzenia seksualne
1. Wiadomości wprowadzające. Klasyfikacja zaburzeń seksualnych
2. Zaburzenia tożsamości płciowej 3. Orientacja psychoseksualna i jej zaburzenia
4. Zaburzenia preferencji seksualnych 5. Dysfunkcje seksualne 6. Leczenie i pomoc

Moduł 5 Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości
1. Wiadomości wstępne 2. Zgwałcenie 3. Wykorzystanie bezradności
4. Nadużycie stosunku zależności 5. Seksualne wykorzystanie małoletniego
6. Kazirodztwo 7. Pornografia 8. Przestępstwa :”okołoprostytucyjne”

Moduł 6 Seksualność w chorobach i dysfunkcjach
1. Zagadnienia wstępne 2. Seksualność osób z niepełnosprawnością
3. Seksualność w chorobach przewlekłych

Czas trwania kursu: 30 godzin (Podana liczba godzin to szacunkowy czas potrzebny na całościowe opanowanie materiału,
udzielenie odpowiedzi na pomocnicze pytania kontrolne oraz bezbłędne rozwiązanie testów sprawdzających).
Aby zakupić kurs zapraszamy na stronę www.crp.wroclaw.pl

