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Циљ предмета 

Упознавање студената са карактеристикама сексуалног развоја и специфичностима сексуалности особа са инвалидитетом. 

Исход предмета  

Студенти ће стећи знања о развоју сексуалности кроз животне фазе и о сексуалности особа са различитим риповима 

инвалидитета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Хормонална инфлуенца по животним добима: пубертет, генеративни период, климактеријум и менопауза. 

2. Психологија и психопатологија сексуалности. 

3. Сексуалност особа са интелектуалном ометеношћу. 

4. Свест о полности особа са интелектуалном ометеношћу. 

5. Сексуалност особа са первазивним развојним поремећајима. 

6. Сексуалност особа са телесним инвалидитетом. 

7. Заштита личног достојанства особа са интелектуалном ометеношћу. 

8. Програми сексуалне едукације деце и младих 

9. Сексуална едукација одраслих са инвалидитетом 

10. Едукација родитеља о развоју сексуалности кроз животне фазе и о сексуалности особа са различитим типовима 

инвалидитета 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

- Изграђивање позитивног полног идентитета,  

- Препознавањен и именовање телесних полних обележја;  

- Стицање знања о полном развоју;  

- Диференцирање облика полног понашања  у вези са друштвеним нормама и вредностима 

- Разликовање примареног и непримереног понашања. 

- Разумевање менструације 

- Разумевање трудноће и порођаја 

- Упознавање особа са ИО сврхе и начина контрацепције 

- Подизање свести особа са ИО о полно преносивим болестима 

- Подизање свест особа са ИО о личном достојанству 

- Препознавање потенцијално опасних ситуација и заштита од злоупотребе. 

- Креирање програма радионице за децу и младе са инвалидитетом на тему сексуалности 

- Креирање програма радионице за родитеље деце и младих са инвалидитетом на тему сексуалности 

- Реализација припремљених радионица 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе  

Предавања, интерактивна настава, групни рад, консултације, радионичарски и практичан рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 70 

практична настава 20 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


