
 

 

 

 

TRANSPŁCIOWY I NIEBINARNY 

UCZEŃ W SZKOLE  

– JAK POSTĘPOWAĆ 
 

Czas trwania: 3h  

 

 

CEL EDUKACYJNY 

Zdobycie podstawowych zagadnień związanych z pojęciem tożsamości płciowej oraz dysforii 

i niezgodności płciowej u dzieci i młodzieży. 

 

RAMOWY PROGRAM 

Podczas kursu zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu opieki psychologicznej oraz 

szkolenie z zakresu wsparcia postaw równościowych wśród kadry nauczycielskiej, 

pedagogicznej jak i psychologicznej. 

Tematyka zajęć: 

• Ujęcie medyczne jak i psychologiczne pojęcia tożsamości płci i orientacji 

seksualnej, 

• Dyskryminacja i przemoc wobec osób LGBTQIA+, 

• Edukacja seksualna dzieci i młodzieży jako forma promocji zdrowia,, 

• Praktyczny warsztat dotyczący wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży 

LGBTQIA+. 

EFEKTY 

Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy jego Uczestnik: 

 

• zdobędzie wiedzę na temat aktualnej wiedzy medycznej, jak i psychologicznej 

dotyczącej tożsamości płciowej i orientacji seksualnej; 

• dowie  się czym jest różnorodność tożsamości płciowych, seksualnych i relacji 

seksualno-romantycznych; 

• zapozna się ze specyfiką kontekstu życiowego i sytuacją osób LGBTQIA+ w Polsce, 

w tym dzieci i młodzieży; 



 

 

 

• dowie się na czym polega nowy model podejścia do transpłciowości; 

• rozważy jakie wyzwania stoją przed młodzieżą nieheteroseksualną i niecispłciową; 

• zapozna się z wiedzą dotyczącą procesu stygmatyzacji i stresu mniejszościowego oraz 

uzyska wiedzę na temat jego oddziaływania na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży 

LGBTQIA+;  

• przyjrzy się swoim osobistym obawom i zasobom związanym z pracą z osobami 

LGBTQIA+; 

• dowie się jakie są standardy profesjonalnej pracy z osobami LGBTQIA+. 

PROWADZĄCY SZKOLENIE  

Dr n. o zdr. Katarzyna Zborowska – psycholog, seksuolog, edukator seksualny. Naukowiec 

i praktyk w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w Zakładzie Zdrowia 

Reprodukcyjnego i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety oraz w Instytucie Psychologii 

WSH.  

Jestem absolwentką kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie również ukończyłam Studia 

Doktoranckie, broniąc Rozprawę Doktorską pt.: „Jakości życia w tym życia seksualnego osób 

transpółciowych w Polsce”. Studia psychologiczne z wyróżnieniem ukończyłam w Wyższej 

Szkole Humanitas. W przebiegu mojego rozwoju naukowego ukończyłam dodatkowo studia 

podyplomowe z zakresu Edukacji Seksualnej oraz Seksuologii Klinicznej, co umożliwiło mi 

pozyskanie wiedzy z zakresu seksualności człowieka na różnych szczeblach i poziomach 

nauki z zakresu medycyny, seksuologii jak i psychologii. Swoją wiedzę z zakresu 

seksualności człowieka aktualizuję poprzez udział w szkoleniach branżowych, jak i poprzez 

udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jestem autorem i współautorem 

licznych wystąpień naukowych oraz publikacji naukowych o łącznej wartość punktacji IF: 

8.278; punktacji MEiN: 1569. 

 


