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Wychowanie do życia w rodzinie
SZKOŁA PODSTAWOWA 
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Czy jak na Zachodzie?  

Czy są uzasadnione obawy 
wielu rodziców wobec nacisku 
niektórych środowisk i mediów, 
aby wprowadzić do polskich 
szkół edukację seksualną?
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*wg klasyfi kacji Amerykańskiej Akademii Pediatrii

Dwa typy edukacji 
seksualnej* 

Edukacja seksualna typu A – realizowana 
w Polsce od 20 lat – o charakterze 
prorodzinnym i proabstynenckim – na 
zajęciach wychowania do życia w rodzinie. 

Edukacja seksualna typu B – promocja 
tzw. bezpiecznego seksu – w krajach 
zachodnich, realizowana od kilkudziesięciu 
lat (np. w Szwecji od 1955 roku).
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INFORMACJA 

biologiczno-techniczna 
i instruktaż tzw. zabezpieczania; 

permisywizm seksualny 

FORMACJA

kształtowanie dojrzałego 
człowieka; odpowiedzialność 

w sferze seksualności

Spór o edukację seksualną:

wychowanie 
do życia w rodzinie

edukacja 
seksualna

SZKOŁA PODSTAWOWA 
Propozycja prelekcji wraz z prezentacją na pierwsze 

(wrześniowe) spotkanie nauczyciela WDŻ z rodzicami 

1. Przedstawienie siebie jako nauczyciela WDŻ; 
kompetencje. /slajd 1/ 

2. Czy jak na Zachodzie? /slajd 2/ 

Niektóre środowiska z coraz większym naciskiem optują za wprowa-
dzeniem do polskich szkół edukacji seksualnej na wzór niektórych kra-
jów europejskich, twierdząc że polska szkoła nie może być z niej zwol-
niona. Ta argumentacja towarzyszyła uchwalaniu kontrowersyjnej 
Karty LBGT+ w Warszawie czy w innych miastach.

3. Dwa typy edukacji seksualnej /slajd 3/ 

W literaturze światowej rozróżnia się dwa zasadnicze typy edukacji 
seksualnej: A i B. 

Typ A – to wychowanie do abstynencji seksualnej, czyli czekanie do 
małżeństwa bez propagowania i rozdawania nieletnim środków anty-
koncepcyjnych.

Typ B – biologiczna edukacja seksualna, czyli ograniczanie przekazu do 
wiedzy biologiczno-fi zycznej, bez wymagań etycznych. W tym przy-
padku proponuje się, a czasem np. w Anglii, rozdaje uczniom środki an-
tykoncepcyjne i wczesnoporonne.

Wprowadzenie do polskiej szkoły (od 1998 roku) edukacji seksualnej 
typu A, czyli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie przyniosło 
pozytywne efekty, choć trzeba zauważyć, że szkoła nie jest jedynym 
podmiotem odgrywającym zasadniczą rolę w kształtowaniu wyborów 
życiowych nastolatków. Ważne jest również oddziaływanie rodziny, 
grup rówieśniczych, czy wzorców lansowanych przez media.

4. Spór o edukację seksualną /slajd 4/ 

Dwa rodzaje edukacji seksualnej (A i B)

Nasze zajęcia będą wspierały Państwa – jako rodziców. Zajęcia WDŻ 
to nie jest hedonistyczna, permisywna edukacja seksualna, która miała-
by demoralizować uczniów. Treści programowe są dostosowane do wie-
ku i rozwoju dzieci oraz ich możliwości percepcyjnych. To zrozumiałe, 
że możecie Państwo mieć obawy i wątpliwości, ponieważ w wielu kra-
jach zachodnich, np. w Niemczech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, ro-
dzice nie mają wpływu na kształt zajęć. W tych krajach sugestie rodzi-
ców, a nawet ich protesty nie są brane pod uwagę, wręcz ignorowane, 
chociaż szkolne programy bywają szokujące i demoralizujące.

W Polsce – dopóki istnieją prorodzinne programy i podręczniki – nie 
powinniście się Państwo obawiać. Będę wdzięczna/y za sugestie, inicja-
tywy i Państwa opinie. Proponuję zapoznanie się z podręcznikami do 
WDŻ, ćwiczeniami dla uczniów i pomocami dydaktycznymi.

(Prowadzący rozdaje te materiały rodzicom; można także przeka-
zać wszystkim rodzicom ksero podstawy programowej WDŻ dla 
uczniów szkoły podstawowej lub np. spis treści „Programu naucza-
nia” dla danej klasy).
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Dwa rodzaje edukacji – ciąże i aborcje 

Charakterystyka zachowań seksualnych nastolatków w wybranych krajach europejskich (2017 rok)

• *Dane dotyczą lat 2013/2014      
• Źródło:  Wiersz 1:  Growing up Unequal: Gender and Socioeconomic Diff erences in Young People’s Health and Well-being.  Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study: 

Internati onal Report from the 2013/2014 Survey , Copenhagen, WHO Regional Offi ce for Europe, 2016 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 7, s. 180), Szwecja: 
Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 Grundrapport, s. 129, 

• Wiersze 2-4:  https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; https://sdb.socialstyrelsen.se/if_abo/val.aspx; https://www.gov.uk/government/statistics/abortion-statistics-for-en-
gland-and-wales-2017

Odsetek nastolatków z inicjacją seksualną 
w wieku 15 lat *(Chłopcy / Dziewczęta)

Liczba ciąż na 1000 nastolatek w wieku 15-19 lat

Udział aborcji dokonanych przez nastolatki 
w wieku 15-19 w ogólnej liczbie aborcji (w %)

Liczba legalnie przeprowadzonych aborcji 
na 1000 żywo urodzonych dzieci przez nasto-
latki w wieku 15-19 lat

Polska Szwecja Wielka Brytania NiemcyWielka BrytaniaWielka Brytania
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Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość 
z pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły

a w szczególności

Ministerstwo Edukacji Narodowej o lekcjach WDŻ 

prorodzinne
prozdrowotne
prospołeczne

prorodzinne
prozdrowotne
prospołeczne

WSPIERAĆ
wychowawczą 

rolę rodziny

WSPIERAĆ
wychowawczą 

rolę rodziny

PROMOWAĆ
integralne 

ujęcie ludzkiej 
seksualności

PROMOWAĆ
integralne 

ujęcie ludzkiej 
seksualności

KSZTAŁTOWAĆ
postawy

KSZTAŁTOWAĆ
postawy
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ychowawczo – profi laktyczny

Profi laktyka w programach 
wychowania 
do życia w rodzinie

Hasła programowe szeroko 
uwzględniają promatykę 
wychowawczą i profi laktyczną.
Ich realizacja umożliwia 
wzmocnienie charakteru ucznia 
oraz pomoc w kształtowaniu 
prawidłowych relacji rodzinnych 
i społecznych.

program 
wychowania 

do życia 
w rodzinie

5. Dwa rodzaje edukacji – ciąże i aborcje /slajd 5/ 

Warto zadać pytanie, jak przedstawiają się zachowania seksualne mło-
dzieży w krajach realizujących program edukacji seksualnej budowany 
na odmiennych założeniach aksjologicznych. Czy edukacja promują-
ca wzorzec tzw. bezpiecznego seksu opartego na stosowaniu antykon-
cepcji rzeczywiście prowadzi do obniżenia liczby nieplanowanych ciąż 
wśród nastolatek i czy wpływa na spadek poziomu aborcji?

Odpowiedzi na powyższe pytania przynoszą wyniki analizy porów-
nawczej dotyczącej czterech krajów europejskich: Polski – w której re-
alizowany jest program edukacji seksualnej typu A – o charakterze 
„proabstynencyjnym i „prorodzinnym” oraz Szwecji, Wielkiej Brytanii 
i Niemiec – czyli krajów o rozwiniętej edukacji permisywnej typu B. Do 
przeprowadzenia analizy wykorzystano wyniki zaczerpnięte z ofi cjal-
nych źródeł statystycznych.

Z zamieszczonych w tabeli informacji wynika jasno, że częstotliwość 
występowania tzw. ryzykownych zachowań seksualnych (bardzo 
wczesnej inicjacji seksualnej, przerywania ciąży) jest wśród polskich 
nastolatków mniejsza niż wśród ich rówieśników w krajach, w których 
realizowany jest program permisywnej edukacji seksualnej.

Warto również zwrócić uwagę na informacje dotyczące przerywania 
ciąży przez nastolatki. Różnice między Polską a innymi krajami euro-
pejskimi są w tym zakresie uderzające. Zarówno wskaźnik przerwań 
ciąży przez dziewczęta w wieku 15-19 lat, jak i udział przerwań cią-
ży przez nastolatki w ogólnej liczbie legalnie dokonanych aborcji jest 
w Polsce od wielu lat znacząco niższy niż w pozostałych krajach.

6. Choroby przenoszone drogą płciową oraz zacho-
rowania na HIV/AIDS/slajd 6/ 

Uderzająca jest również różnica dotycząca chorób przenoszonych drogą 
płciową między danymi z Polski a krajami, w których od dawna wpro-
wadzona jest edukacja seksualna typu B. Mimo wysokiej prewencji 
i profi laktyki, np. w Szwecji dochodzi dwukrotnie częściej do zakażeń 
tymi chorobami aniżeli w Polsce. 

Jeśli chodzi o zakażenia wirusem HIV i zachorowania na AIDS, w Pol-
sce obserwujemy od około 10 lat – stan stabilny, tj. nie obserwuje się 
wzrostu zachorowań. Około dwóch osób dziennie dowiaduje się, że ma 
AIDS. To o dwie osoby za dużo. W porównaniu z innymi krajami nie 
obserwuje się tzw. boomu.

7. Wnioski /slajd 7/ 

8. Nowe trendy /slajd 8/ 

9. Ministerstwo Edukacji Narodowej o lekcjach WDŻ 
/slajd 9/ 

Istotne są założenia, które MEN sformułował, gdy przedmiot ten wcho-
dził do polskich szkół. W rozporządzeniu z 12 sierpnia 1999 podkreśla 
się, że przedmiot ma charakter prorodzinny, prozdrowotny, prospołecz-
ny i wspiera wychowawczą rolę rodziny.

10. Profi laktyka/slajd 10/ 

Trzeba także zauważyć znaczenie zajęć WDŻ dla szkolnego programu 
wychowawczo - profi laktycznego. Nasz przedmiot jest kompatybilny 
z tym programem, wspiera go i uzupełnia.
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źródło: WHO 2007-12

Źródło: UN, WHO, CDC 2002

Polska

Polska

Szwecja

Szwecja

Wielka Brytania

Wielka Brytania

0,14%

10,63

0,22%

4,66

0,01%

3,2

Choroby przenoszone drogą płciową
procent osób w populacji

Zachorowania na HIV/AIDS
liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców
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Wnioski: 

Permisywna (pozwalająca 
na swobodę) edukacja 
seksualna nie eliminuje 
problemu nieplanowanych 
ciąż i aborcji u nieletnich 
i choć od kilkudziesięciu lat jest 
realizowana w krajach Zachodu 
nie zabezpiecza tam skutecznie 
przed chorobami przenoszonymi 
drogą płciową.

Zdecydowanie lepsze wyniki 
przynosi realizowany w naszym 
kraju program WDŻ.

Zmiana edukacji seksualnej, jaką proponują 
niektóre środowiska niosłaby negatywne efekty 

zdrowotne i często nieodwracalne skutki.

Seks 
wyzwolony
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Realizacja WDŻ: szkoła podstawowa (kl. IV–VIII), 
liceum, technikum, szkoły branżowe I stopnia (kl. I–III)

14 godzin rocznie dla ucznia, przy czym:

9 godzin
w grupie 

koedukacyjnej

5 godzin
z podziałem na grupy 
dziewcząt i chłopców

nauczyciel realizuje 19 godzin

szkoła podstawowa (5 lat x 14h)
+ liceum, technikum, szkoły branżowe I stopnia (3 lata x 14h)

= 112h WDŻ w całym okresie nauki

ŁĄCZNIE:
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Główne cele zajęć WDŻ 
w szkole podstawowej:

  ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym 
człowieka;

   okazywanie szacunku i empatii zarówno 
w rodzinie, jak i poza nią;

  kształtowanie umiejętności komunikacji  
i rozwiązywania konfl iktów rówieśniczych 
i rodzinnych;

  pomoc w pokonywaniu trudności okresu 
dojrzewania.
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  zmian fi zycznych zachodzących 
w organizmie nastolatka i nastolatki,

  zmian natury psychicznej, emocjonalnej 
i społecznej,

  problemów i niepokojów związanych 
z okresem dojrzewania. 

W klasach IV–VI prezentowane 
będą również zagadnienia 
nt. dojrzewania: 
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W klasach VII – VIII – istotnie zagadnienia to: 

  pierwsze uczucia (zakochanie),

  inicjacja seksualna – dlaczego czekać?,

  płodność człowieka i odpowiedzialne rodzicielstwo,

  choroby przenoszone drogą płciową,

  uzależnienia behawioralne i od substancji chemicznych.

11. Realizacja WDŻ/slajd 11/ 

Jesteście Państwo zapewne zainteresowani, w jakim wymiarze godzin 
będzie ten przedmiot realizowany. Przedmiot WDŻ jest o tyle specyfi cz-
ny, że część zajęć odbywa się z podziałem na grupy dziewcząt i chłop-
ców. Trzeba przyznać, że uczniowie bardzo lubią takie właśnie lekcje, 
ponieważ czują się wówczas swobodniejsi i mogą pytać o różne sprawy, 
o które nie zapytaliby w grupie koedukacyjnej.

Szkoła szanuje prawo każdego człowieka do intymności i taka organi-
zacja zajęć umożliwia jego realizację. W każdej klasie jest 9 lekcji wspól-
nych, a 5 lekcji w grupach jednopłciowych. Od klasy IV szkoły pod-
stawowej do III klasy w liceach, technikach i szkołach branżowych 
uczniowie mają po 14 godzin wychowania do życia w rodzinie w ciągu 
roku. Daje to razem, w całym cyklu kształcenia, 112 godzin lekcyjnych. 
Praktycznie w ciągu roku szkolnego zajęcia WDŻ są realizowane w cią-
gu jednego semestru.

12. Cele zajęć WDŻ w klasach IV–VI /slajd 12/ 

Pragniemy pomóc Państwa dzieciom w harmonijnym, spokojnym i pra-
widłowym rozwoju. Na rozwój fi zyczny nie mamy większego wpływu, 
chociaż też będzie mowa o właściwym odżywianiu, higienie, potrzebie 
snu i odpoczynku, ale na naszych zajęciach akcentuje się także potrze-
bę budowania właściwych relacji.

I wreszcie zagadnienia trudne, ale ważne, tj. budzenie u Waszych 
dzieci ostrożności w relacjach z ludźmi, których nie znają – czy to w re-
alnej rzeczywistości, czy w Internecie.

Nie chodzi o to, by niepokoić czy straszyć dzieci, ale o ograniczone za-
ufanie i czujność w sprawach najintymniejszych (Uwaga: pedofi lia!). 
O tym także będzie mowa na lekcjach WDŻ.

13. W klasach IV – VI prezentowane będą również 
zagadnienia nt. dojrzewania /slajd 13/ 

Państwa dzieci wchodzą w ważny okres życiowy nazywany adolescen-
cją, czyli okresem dojrzewania. Nastąpi (może już nastąpiła?) tzw. burza 
hormonalna, a wraz z nią różne nastroje nastolatka – jego buntowni-
czość, czasem niepokoje... czy ze mną jest wszystko w porządku?

Tu jest zadanie dla dorosłych – głównie rodziców, a także i szkoły: po-
winniśmy przygotować nasze nastolatki (już w wieku 11–12 lat) do 
zmian związanych z okresem dojrzewania.

14. Istotnie zagadnienia w klasach VII–VIII  /slajd 14/ 

Treści nauczania w klasie VII i VIII poszerzają tematykę zajęć o zagad-
nienia związane z rozwojem psychoseksualnym człowieka i typowymi 
problemami, które przeżywa młodzież w tym okresie. Dlatego nie uni-
kamy istotnych zagadnień, jak:

 – zakochanie i młodzieńcza miłość,
 – argumenty za opóźnieniem inicjacji seksualnej,
 – rodzaje chorób przenoszonych drogą płciową i ich konsekwen-

cje dla zdrowia człowieka,
 – na czym polega odpowiedzialne rodzicielstwo,
 – płodność człowieka i planowanie rodziny,
 – osobowość, umiejętności i postawy, które są niezbędne do założenia 

w przyszłości rodziny,
 – problem choroby i niepełnosprawności a także śmierci i przeżywa-

nia żałoby w rodzinie.
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Zasady wychowania prorodzinego

Wychowanie prorodzinne w szkole nie może 
abstrahować od zasad, norm i wartości przekazywanych 
w rodzinie. Dlatego rozporządzenie MEN respektuje 
niezbywalne prawo rodziców jako pierwszych 
wychowawców swoich dzieci.

(art. 48 Konstytucji RP)

Przedmiot jest obligatoryjny do wdrożenia w każdej szkole, 
ale rodzic ma prawo odmowy (nieposyłania dziecka na zajęcia).
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Rola i zadania szkoły w wychowaniu prorodzinnym

Z mocy prawa (art. 4. Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 
roku) Minister Edukacji Narodowej winien wdrożyć problematykę dot. 
wychowania seksualnego do nauczania szkolnego. 

Szkoła stała się miejscem przekazywania wiedzy o ludzkiej płciowości, 
prokreacji, małżeństwie i rodzinie w ramach lekcji wychowania do życia 
w rodzinie. 
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Rodzice akceptują 
przedmiot wychowanie 
do życia w rodzinie

Z ogólnopolskich badań 
przeprowadzonych przez Instytut 
Badań Edukacyjnych (IBE)* 
na zlecenie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej (lipiec 2015) wynika, że 
rodzice przyznają szkole II miejsce 
w tzw. uświadamianiu seksualnym 
(I miejsce przyznają rodzinie). 

http://www.ibe.edu.pl/images/materialy/IBE-raport-EKD.pdf
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Dziękuję 
za uwagę

15. Zasady wychowania prorodzinnego /slajd 15/ 

Trzeba jeszcze kilka słów poświęcić zasadom wychowania rodzinnego. 
Polska szkoła respektuje niezbywalne prawo rodziców jako pierwszych 
i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Jeżeli rodzice nie mie-
liby zaufania do szkoły, do nauczyciela WDŻ i do programu realizowa-
nego na tych lekcjach, mają prawo do nieposyłania dziecka na zajęcia. 
Należy wówczas złożyć u dyrektora szkoły pisemną rezygnację.

Mam jednak nadzieję, że zauważycie Państwo wagę naszych zajęć, ich 
rolę wychowawczą i wspierającą Was – rodziców. Edukacja prorodzin-
na w szkole nie powinna budzić społecznego sprzeciwu, ponieważ to-
warzyszy naszym dzieciom w ich wzrastaniu i prowadzi je ku dojrza-
łemu człowieczeństwu.

16. Rola i zadania szkoły w wychowaniu 
prorodzinnym /slajd 16/

17. Rodzice akceptują przedmiot wychowanie do 
życia w rodzinie /slajd 17/

18. Prośba skierowana do rodziców o wypowiedź 
i wspólną decyzję dotyczącą pytań zadawanych 
przez dzieci na lekcjach WDŻ. 
– Czy pozwolą mi Państwo, jako nauczycielowi WDŻ, aby udzielać na 
forum klasy odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane przez dzieci? 

Dlaczego o to pytam? Otóż mogą pojawić się „śmiałe”, kłopotliwe pyta-
nia, wykraczające poza program WDŻ, więc niektórzy rodzice mogli-
by nie życzyć sobie, aby ich dziecko dowiadywało się w szkole o spra-
wach np. dotyczących seksualności ludzi dorosłych. W tej sytuacji są 
dwie możliwości: 

1) Jeśli Państwo wyrażą zgodę, będę odpowiadać na wszystkie py-
tania dzieci – na forum klasy; oczywiście w sposób jak najbardziej 
delikatny i na dużym stopniu ogólności, informując, że w przyszło-
ści, tj. w kolejnych latach nauki dowiedzą się na ten temat więcej. 

2) Moje odpowiedzi będą udzielane indywidualnie – tylko dla dziec-
ka zadającego pytanie, np. po lekcji. 

Nauczyciel zapisuje wniosek z debaty rodziców, aby wiedzieć, jak w da-
nej klasie traktować problem śmiałych pytań dzieci. 

17. Zakończenie
Jeszcze raz pragnę podkreślić, że moim zadaniem jest pomóc Państwu, 
by Wasze dzieci mogły bezpiecznie przejść przez niełatwy okres młodo-
ści. Niełatwy szczególnie dziś, kiedy mamy wielu „konkurentów” w te-
lewizji, Internecie, reklamach, a nawet grach komputerowych. Nie mo-
żemy odgrodzić naszych dzieci od tego, co niesie współczesność. Trzeba 
więc nauczyć je rozwagi, mądrości, aby samo umiało w życiu wybierać, 
co ważne i wartościowe, by umiało kochać, a w przyszłości spełniło się 
w szczęśliwej rodzinie. 

Zaproszenie do współpracy i współudziału rodziców w programowaniu 
zajęć, np. uwzględnienie sugestii dotyczących tematów lekcji; odpowie-
dzi na pytania zadawane przez rodziców itp. 

Podziękowanie rodzicom za udział w spotkaniu. 


