SSA/SAR-grundkurs 30/9-2/10 2016
Välkommen till en 25-timmars internatkurs på Wiks slott och folkhögskola.
Kursen riktar sig till dig som är medlem i Svensk Förening för Sexologi och i första
hand till dem som planerar att söka auktorisation som sexologisk rådgivare och/eller
klinisk sexolog, eftersom den krävs vid dessa två auktorisationer. Den som vill bli
klinisk sexolog behöver gå en andra, fördjupande internatkurs om ytterligare 23
timmar.
SSA står för Sexual Self Assessment – Sexuell självutvärdering, SAR står för Sexual
Attitude Reassessment – Omvärdering av attityder kring sexualitet. Vi kommer alltså
att arbeta med egna attityder till sexualitet som vi eventuellt stöter på, eller kan
komma att stöta på i vårt professionella liv, som behandlare.
Vi kommer att arbeta med att medvetandegöra egna attityder och känslor förknippade
med sexualitet med syfte att bättre förstå och därmed kunna hantera det som väcks
inom oss själva som professionella i mötet med patient/klient/brukare/konfident.
Kursen syftar alltså till att hjälpa var och en att spegla egna attityder och känslor
gentemot sexualitet för att få en ökad medvetenhet om såväl sin egen sexualitet som
egna föreställningar/attityder/emotioner förknippade med andra människors sexualitet
- detta för att underlätta öppen kommunikation om sexualitet utifrån respektive
yrkesroll.
Var: Kursen ges vid Wiks slott utanför Uppsala
När: Kursen börjar kl 09.00 fredagen 30/9 och slutar söndagen 2/10 kl 16.00.
Kostnad: Priset (som är subventionerat) för kursen är 6000 kr och inkluderar
kursavgift, två nätter i enkelrum, alla måltider samt en guidad rundtur på slottet. Det
är en internatkurs, vilket innebär att man sover på Wik. Internatformen bidrar till
kursens utbildningsvärde, varför det inte är lämpligt att sova någon annanstans. Flera
kursmoment sker på kvällstid.
Bindande anmälan senast 15 juli, skickas till maria@svensksexologi.se.
Kursledare och kontaktperson är Maria Carola-Bure.
Utöver Maria Carola-Bure är Axel Brattberg, Annika Johansson, Jack Lukkerz och
Gudrun Edholm, ledare på kursen. Samtliga är auktoriserade sexologer inom NACS,
eller med mångårig erfarenhet inom sexologisk verksamhet.
Varmt välkommen,
Styrelsen i Svensk Förening för Sexologi i samarbete med Wiks folkhögskola

