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Przedmowa

Biuro Regionalne 'wiatowej Organizacji Zdrowia dla 
Europy staje wobec szeregu wyzwa( i problemów 
zwi&zanych ze zdrowiem seksualnym. Do tych wyzwa( 
zaliczamy mi%dzy innymi: wzrost liczby zaka"e( HIV 
i wyst%powanie innych chorób przenoszonych drog& 
p!ciow&, niechciane ci&"e nastolatek czy przemoc sek-
sualn&. Dzieci i m!odzi ludzie stanowi& kluczow& grup% 
odbiorców, dzi%ki którym w przysz!o#ci mo"e doj#$ do 
poprawy ogólnego stanu zdrowia seksualnego. Istot-
ne jest, aby m!odzi ludzie uzyskali wiedz% na temat 
seksualno#ci zarówno w aspekcie ryzyka, jakie niesie 
ze sob&, jak i w aspekcie wzbogacaj&cym ich "ycie. Ce-
lem jest rozwini%cie u nich pozytywnego i odpowie-
dzialnego nastawienia do seksualno#ci, co pozwoli im 
na bycie odpowiedzialnym nie tylko w odniesieniu do 
siebie, ale tak"e w odniesieniu do innych osób b%d&-
cych cz!onkami spo!ecze(stwa, w którym "yj&.

Dokument ten powsta! jako odpowied) na konieczno#$ 
stworzenia odpowiednich standardów edukacji seksu-
alnej, co w ostatnim okresie sta!o si% oczywiste dla Biu-
ra Regionalnego 'wiatowej Organizacji Zdrowia w Eu-
ropie, w sk!ad którego wchodz& 53 kraje obejmuj&ce 
rozleg!y obszar od Atlantyku do Pacyfi ku. 

Wi%kszo#$ krajów Europy Zachodniej ma aktualnie 
w!asne wytyczne dotycz&ce edukacji seksualnej, jednak 
dot&d nie podj%to próby opracowania rekomendacji/
standardów na poziomie obszaru europejskiego b&d) 
Unii Europejskiej. Niniejszy dokument ma na celu pod-
j%cie pierwszych kroków w kierunku wype!nienia tej 
luki w ca!ym europejskim regionie 'wiatowej Organi-
zacji Zdrowia.

Co wi%cej, dokument ten ma na celu wspomo"enie 
wprowadzenia holistycznej edukacji seksualnej. Tylko 

tak pojmowana edukacja seksualna zapewnia dzieciom 
i m!odym osobom bezstronne, zgodne pod wzgl%dem 
naukowym informacje dotycz&ce wszystkich aspek-
tów seksualno#ci, a równocze#nie pomaga im rozwi-
n&$ umiej%tno#ci radzenia sobie z tymi informacjami. 
W ten sposób przyczynia si% ona do rozwoju postaw 
pozbawionych uprzedze(, pe!nych szacunku, pomaga-
j&c zbudowa$ spo!ecze(stwa, w których brane s& pod 
uwag% racje ró"nych stron.  

Tradycyjnie pojmowana edukacja seksualna koncentro-
wa!a si% na potencjalnym ryzyku, jakie niesie ze sob& 
seksualno#$, takim jak nieplanowana ci&"a czy choroby 
przenoszone drog& p!ciow&. To negatywne ukierunko-
wanie cz%sto przera"a dzieci i m!ode osoby, co wi%cej 
– nie odpowiada ich zapotrzebowaniu na informacje 
oraz umiej%tno#ci i w zbyt wielu przypadkach po pro-
stu nie jest trafne w odniesieniu do ich "ycia.

Podej#cie holistyczne opiera si% na rozumieniu sek-
sualno#ci jako wymiaru cz!owiecze(stwa i potencjal-
nie mo"e pomóc dzieciom i m!odym osobom w roz-
wini%ciu podstawowych umiej%tno#ci umo"liwiaj&cych 
im samookre#lenie ich seksualno#ci i ich zwi&zków na 
ró"nych etapach rozwoju. Takie podej#cie pomaga im 
w prze"ywaniu swojej seksualno#ci oraz partnerstwa 
w sposób satysfakcjonuj&cy i odpowiedzialny. Te umie-
j%tno#ci s& te" niezb%dne w celu ochrony przed poten-
cjalnymi czynnikami ryzyka.

Edukacja seksualna stanowi tak"e cz%#$ pojmowanego 
w bardziej ogólny sposób wychowania i w ten sposób 
wp!ywa na rozwój osobowo#ci dzieci. Jej prewencyj-
ny charakter nie tylko przyczynia si% do zapobiegania 
negatywnym nast%pstwom zwi&zanym z seksualno-
#ci&, ale tak"e poprawia jako#$ "ycia, zdrowia i dobre 
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samopoczucie. W ten sposób edukacja seksualna przy-
czynia si% do ogólnej promocji zdrowia. 

Wprowadzenie edukacji seksualnej do szkó! nie zawsze 
jest !atwe – bardzo cz%sto napotyka na sprzeciw spo-
wodowany l%kiem oraz b!%dnymi wyobra"eniami doty-
cz&cymi edukacji seksualnej. Mamy nadziej%, "e opra-
cowane przez nas standardy odegraj& pozytywn& rol% 
w zach%ceniu pa(stw do wprowadzania programu edu-
kacji seksualnej b&d) do rozszerzenia ju" istniej&cych 
programów, zak!adaj&c stworzenie holistycznego mo-
delu wychowania seksualnego.

W 2008 roku ze strony Biura Regionalnego 'wiatowej 
Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO Regional Offi ce for 
Europe) w #cis!ej wspó!pracy z grup& ekspertów pojawi-
!a si% inicjatywa opracowania poni"szego dokumentu, 
która to zosta!a rozbudowana przez Federalne Biuro 
ds. Edukacji Zdrowotnej (Federal Centre for Health Edu-
cation) pe!ni&cego funkcj% Centrum Wspó!pracy 'wiato-
wej Organizacji Zdrowia na Rzecz Zdrowia Seksualnego 
i Reprodukcyjnego w Kolonii (WHO Collaborating Centre 
for Sexual and Reproductive Health). Grup% t% stanowi!o 
19 ekspertów z ró"nych dziedzin, takich jak medycy-
na, psychologia oraz nauki spo!eczne. Pochodzili oni 
z 9 krajów Europy Zachodniej. Wszyscy eksperci mieli 
bogate do#wiadczenie –teoretyczne lub praktyczne – 
w zakresie edukacji seksualnej. W tym trwaj&cym po-
nad pó!tora roku procesie bra!y udzia! zarówno insty-
tucje rz&dowe, organizacje pozarz&dowe, organizacje 

mi%dzynarodowe i #rodowiska akademickie. W tym cza-
sie grupa spotka!a si% czterokrotnie w ramach warszta-
tów, uzgadniaj&c obecne standardy edukacji seksualnej, 
które – mamy nadziej% – stan& si% wytycznymi dla wielu 
krajów w trakcie wprowadzania holistycznego wycho-
wania seksualnego. Standardy te zapewniaj& praktycz-
n& pomoc w celu stworzenia odpowiednich programów 
nauczania, a jednocze#nie mog& okaza$ si% pomocne 
w uzyskaniu poparcia dla holistycznego wychowania 
seksualnego w ka"dym kraju.

Dokument ten jest podzielony na dwie g!ówne cz%-
#ci: w I przedstawiono opracowanie dotycz&ce le"&cej 
u jego podstaw fi lozofi i, uzasadnienia, defi nicji i zasad 
edukacji seksualnej, jak równie" elementów je tworz&-
cych. Wprowadzono szersz& koncepcj% holistycznego 
wychowania seksualnego oraz dowiedziono, dlaczego 
ten model jest tak niezwykle istotny dla m!odych osób 
i nastolatków.

Kluczowym elementem II cz%#ci tego dokumentu jest 
matryca dotycz&ca zagadnie(, które powinny zosta$ 
poruszone w ramach edukacji seksualnej, tak aby wy-
pe!ni$ potrzeby istniej&ce w poszczególnych grupach 
wiekowych. Ta cz%#$ ukierunkowana jest na bardziej 
praktyczne wdro"enie holistycznego wychowania sek-
sualnego w szko!ach, chocia" przedstawione tutaj stan-
dardy nie stanowi& wytycznych do wprowadzenia opi-
sanego modelu edukacji seksualnej. 

Podzi#kowania
Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej w Kolonii 
(BZgA) – jako instytucja publikuj&ca niniejsze standar-
dy – chcia!oby wyrazi$ g!%bok& wdzi%czno#$ wielu oso-
bom, w tym Pani dr Guncie Lazdane z Regionalnego 
Biura WHO dla Europy za zainicjowanie tego niezwykle 
istotnego procesu, a tak"e grupie ekspertów, w sk!ad 
której wchodzili: profesor Dan Apter (Sexual Health Cli-
nic, Väestöliittoo), Doortje Braeken (International Plan-
ned Parenthood Federation – IPPE), dr Raisa Cacciato-
re (Sexual Health Clinic, Väestöliittoo), dr Marina Costa 
(PLANeS, Swiss Foundation for Sexual and Reproductive He-
alth), dr Peter Decat (International Centre for Reproducti-
ve Health, University of Ghent), Ada Dortch (IPPF), Erika 
Frans (SENSOA), Olaf Kapella (Austrian Institute for Fami-
ly Sudies, University of Vienna), dr Evert Ketting (konsul-
tant ds. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz 

do spraw HIV/AIDS), prof. Daniel Kunz (Lucerne Univer-
sity of Applied Sciences and Arts), dr Margareta Larsson 
(University of Uppsala), dr Olga Loeber (European Society 
for Contraception), Anna Martinez (Sex Education Forum, 
National Children’s Bureau, Wielka Brytania), dr Kristien 
Michielsen (International Centre for Reproductive Health, 
University of Ghent), Ulla Ollendorff (Norwegian Directo-
rate of Health), dr Simone Reuter (Contraception and Se-
xual Health Service, Nottinghamshire Community Health), 
Sanderijn van der Doef (World Population Foundation), 
dr Ineke van der Vlugt (Rutgers Nisso Group) oraz Ekua 
Yankah (UNESCO). Dzi%kujemy za niestrudzon& prac% 
i wielkie zainteresowanie tym projektem. Mo"liwo#$ 
pracy w tak zaanga"owanym i oddanym zespole by!a 
ogromn& przyjemno#ci&.
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Cz!"# I: 
Wst!p
1. Opis sytuacji i cel pracy
W dokumencie przedstawiono zalecane standardy edu-
kacji seksualnej. Standardy okre#laj&, co dzieci i m!o-
dzie" w zale"no#ci od wieku powinny wiedzie$ i ro-
zumie$, jakie sytuacje i wyzwania czekaj& na nie i jak 
powinny sobie z nimi radzi$, a tak"e, jakie warto#ci 
i postawy powinny zosta$ w ich przypadku ukszta!to-
wane. Standardy dotycz& zatem wszystkiego, co nale"y 
rozwin&$ u dzieci i m!odzie"y, tak aby utrzyma!y zdro-
wie, wykazywa!y pozytywne nastawienie i czerpa!y sa-
tysfakcj% z w!asnej seksualno#ci.

Dokument ten mo"e by$ traktowany jako or%downic-
two na rzecz wychowania seksualnego. Przedstawiono 
w nim równocze#nie zalecenia dotycz&ce rozszerzenia 
oraz poprawy programów nauczania dzieci i m!odzie"y 
na ró"nych etapach ich kszta!cenia.

Dokument mo"e by$ podstaw& umo"liwiaj&c& przeko-
nanie polityków i decydentów o znaczeniu wprowa-
dzenia wychowania seksualnego lub o konieczno#ci 
jego poszerzenia. Przedstawione standardy stanowi& 
dobry punkt wyj#cia do dialogu na ten temat z decy-
dentami i interesariuszami. Dokument ten mo"e by$ 
tak"e wykorzystywany w procesie rozszerzania i ulep-
szania istniej&cych programów nauczania. Nale"y jed-
nak"e zaznaczy$, i" przedstawione w standardach za-
!o"enia powinny zosta$ dostosowane do konkretnych 
potrzeb oraz istniej&cej w poszczególnych krajach 
sytuacji. Standardy mog& by$ pomocne w okre#leniu 
kolejnych etapów w doj#ciu do postrzegania eduka-
cji seksualnej w sposób holistyczny, a tak"e mog& 

stanowi$ konkretne wytyczne do okre#lenia efektów 
uczenia si% – a zatem integralnych cz%#ci ka"dego 
programu nauczania1. 

Dokument ten powsta! jako reakcja na konieczno#$ 
stworzenia standardów dotycz&cych edukacji seksual-
nej w Europie. Niektóre z krajów europejskich nawi&-
za!y kontakt z Biurem Regionalnym WHO dla Europy 
w celu uzyskania poparcia dla edukacji seksualnej. Eu-
ropejskie standardy stanowi& kluczowe ramy dla roz-
woju tego typu programów, zosta!y opracowane na 
podstawie do#wiadcze( ró"nych krajów, które wcze-
#niej wdro"y!y edukacj% seksualn& u siebie, zawieraj&c 
po!&czone opinie ekspertów w tej dziedzinie. 

„Nowe potrzeby” w zakresie edukacji 
seksualnej
Konieczno#$ prowadzenia edukacji seksualnej stano-
wi nast%pstwo zmian, które mia!y miejsce w ostatnich 
dziesi%cioleciach. Zmiany te dotycz& procesu globali-
zacji, migracji ró"nych grup spo!ecznych odmiennych 
kulturowo i wyznaj&cych ró"ne religie, szybkiego roz-
woju nowoczesnych mediów, szczególnie Internetu 

1  Podj%to wiele inicjatyw i dzia!a( dotycz&cych edukacji seksualnej. Ma-
teria!y i narz%dzia dotycz&ce ró"nych aspektów edukacji seksualnej 
mo"na znale)$ w cz%#ci C w Bibliografi i. W przypadku gdy nale"y opra-
cowa$ nowe programy edukacyjne, dobrym punktem wyj#cia mog& by$ 
bazy danych UNESCO, kompleksowe opracowania dotycz&ce edukacji 
seksualnej w Europie przygotowane przez BZgA i IPPF, cf. UNESCO HIV 
i AIDS Education Clearinghouse; IPPF (2006a, 2007) Lazarus i Liljestrand 
(2007) i BZaG/WHO Regional Offi ce for Europe (2006).

I
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i telefonii komórkowej. Zwi&zane s& równie" z pojawie-
niem i rozprzestrzenianiem si% infekcji wywo!anej przez 
ludzki wirus upo#ledzenia odporno#ci (HIV) oraz naby-
tego zespo!u upo#ledzenia odporno#ci (AIDS), a tak"e 
z narastaj&cymi problemami zwi&zanymi z wykorzy-
stywaniem seksualnym dzieci i m!odzie"y, i wreszcie – 
ze zmian& podej#cia do zagadnie( dotycz&cych seksu-
alno#ci oraz zachowa( seksualnych m!odych osób. Te 
nowe wyzwania wymagaj& opracowania skutecznych 
strategii umo"liwiaj&cych m!odym ludziom radzenie 
sobie z w!asn& seksualno#ci& w bezpieczny i zadowala-
j&cy sposób. Sformalizowana edukacja seksualna umo"-
liwia dotarcie do wi%kszo#ci grup docelowych.

Europejskie standardy mog& równie" stanowi$ cen-
ne narz%dzie zarówno dla krajów rozwini%tych, jak 
i rozwijaj&cych si%, le"&cych poza kontynentem euro-
pejskim. Wiele z tych krajów wzoruje si% na rozwi&-
zaniach istniej&cych w Europie, traktuj&c je jako war-
to#ciowe )ród!a zdobywania informacji. Jednocze#nie 
nale"y podkre#li$, i" wiele rz&dów europejskich oraz 
organizacji pozarz&dowych aktywnie wspiera te kraje 
w rozwijaniu edukacji seksualnej.

Dla w!a#ciwego zrozumienia tego dokumentu koniecz-
ne jest rozwa"enie w pierwszej kolejno#ci tego, jakie 
znaczenie w praktyce maj& proponowane standardy, 
bior&c pod uwag% typowy rozwój seksualno#ci, jaki 
ma miejsce w okresie dzieci(stwa i wieku m!odzie(-
czego, jak równie" szereg spo!ecznych, kulturowych, 
religijnych, a tak"e innych czynników maj&cych istotny 
wp!yw na ten proces.

1.1. Formalna i nieformalna 

edukacja seksualna

W okresie dorastania dzieci i m!odzie" stopniowo zdo-
bywaj& wiedz%, a tak"e rozwijaj& si% u nich wyobra"e-
nia, umiej%tno#ci, warto#ci, postawy dotycz&ce ludzkie-
go cia!a, zwi&zków intymnych oraz seksualno#ci. W celu 
zdobycia wiedzy dzieci i m!odzie" wykorzystuj& szereg 
ró"norodnych )róde!. Najistotniejsz& rol%, zw!aszcza 
we wczesnym okresie rozwoju, odgrywaj& )ród!a nie-
formalne, czyli przede wszystkim rodzice maj&cy na 
tym etapie "ycia najistotniejsze znaczenie. Rola )ró-
de! profesjonalnych, takich jak medyczne, pedagogicz-
ne, spo!eczne lub psychologiczne, zazwyczaj nie jest 
tak istotna. Jest to zrozumia!e, poniewa" w tym okre-
sie rozwoju profesjonali#ci uczestnicz& w "yciu dzieci 
tylko w sytuacji, kiedy wyst%puje problem, w którego 
rozwi&zaniu mog& pomóc jedynie specjali#ci. Niemniej 
jednak w kulturze zachodniej k!adzie si% coraz wi%kszy 
nacisk na zapobieganie problemom, szczególnie w sfe-
rze intymno#ci oraz ludzkiej seksualno#ci, co stwarza 

potrzeb% wi%kszego zaanga"owania specjalistów w t% 
dziedzin%.

Znaczenie pozytywnego i profesjonalnego 
podej!cia
Jak ju" wspomniano, znaczna cz%#$ uczenia si% w!asnej 
seksualno#ci pozostaje poza zakresem dzia!ania specja-
listów, chocia" powinni oni odgrywa$ w tym procesie 
istotn& rol%. Jest rzecz& oczywist&, "e formalna eduka-
cja jedynie w nieznacznym stopniu „kszta!tuje” ludzk& 
seksualno#$, a rola nauczycieli zajmuj&cych si% t& dzie-
dzin& zdaje si% ogniskowa$ jedynie na wyst%puj&cych 
problemach (takich jak nieplanowana ci&"a i choroby 
przenoszone drog& p!ciow&) oraz na tym, jak takim sy-
tuacjom zapobiega$. To z kolei rodzi krytyk%, poniewa" 
ich podej#cie jest przede wszystkim negatywne, to zna-
czy ukierunkowane na ewentualne lub istniej&ce pro-
blemy. Skupianie si% na nich i istniej&cym ryzyku nie 
zawsze jest zgodne z potrzebami, zainteresowaniami 
i do#wiadczeniami m!odych ludzi, a tym samym mo"e 
nie spowodowa$ oczekiwanego efektu w ich zachowa-
niach. To z kolei powoduje, i" podej#cie specjalistów 
powinno by$ w wi%kszym stopniu pozytywne, staj&c 
si% nie tylko bardziej skuteczne, ale tak"e bardziej re-
alistyczne. W zwi&zku z tym proces rozwoju edukacji 
seksualnej stanowi w pewnym sensie histori% walki 
o pogodzenie konieczno#ci dodatkowej, profesjonal-
nej i ukierunkowanej na zapobieganie roli specjali-
stów z zapotrzebowaniem na skuteczn&, akceptowaln& 
i atrakcyjn& form% edukacji seksualnej m!odych osób.

M"odzi ludzie potrzebuj# zarówno 
nieformalnej, jak i formalnej edukacji 
seksualnej
Nale"y podkre#li$, "e m!odzi ludzie potrzebuj& zarów-
no nieformalnej, jak i formalnej edukacji seksualnej. 
Oba warianty edukacji nie powinny sta$ w opozycji do 
siebie, lecz powinny si% uzupe!nia$. Z jednej strony 
w celu stworzenia to"samo#ci seksualnej m!odzi ludzie 
potrzebuj& mi!o#ci, przestrzeni i zrozumienia w #ro-
dowisku spo!ecznym, w którym codziennie przebywa-
j&, z drugiej natomiast istnieje konieczno#$ zdobycia 
przez nich okre#lonej wiedzy, postaw oraz umiej%tno-
#ci i w tym przypadku istotn& rol% odgrywaj& specjali#ci. 
Najwi%ksz& ilo#$ fachowych informacji dzieci i m!odzie" 
zdobywaj& w szkole. Tam te" pracuj& osoby zajmuj&ce 
si% zawodowo edukacj& seksualn&, dost%pne s& mate-
ria!y edukacyjne – ksi&"ki, broszury, ulotki i p!yty CD 
– zapewniony jest te" dost%p do Internetu, edukacyj-
nych programów radiowych i telewizyjnych, kampanii, 
a w ko(cu tak"e do osób zajmuj&cych si% problemami 
zdrowotnymi. Dokument ten dotyczy edukacji seksual-
nej prowadzonej w szko!ach, co nie oznacza jednak, i" 
to szko!a stanowi jedyne maj&ce istotne znaczenie dla 
prowadzenia edukacji seksualnej miejsce.
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1.2. Historyczny kontekst 

edukacji seksualnej 

w szko!ach

Pojawienie si% terminu „okres m!odzie(czy” w kon-
tek#cie „rewolucji seksualnej” w latach 70. XX wieku 
oraz wprowadzenie edukacji seksualnej w szko!ach 
w Europie Zachodniej w znacznej mierze zbieg!o si% 
z rozwojem i szerokim dost%pem do nowoczesnych 
i skutecznych metod antykoncepcji, zw!aszcza tabletek 
antykoncepcyjnych, a tak"e z legalizacj& w wielu krajach 
zabiegów przerywania ci&"y w latach 70. i 80. XX w. Te 
nowoczesne metody przyczyni!y si% do pojawienia si% 
ca!kowicie nowych mo"liwo#ci oddzielenia wspó!"ycia 
seksualnego od prokreacji. Oko!o 1970 roku zmiany te 
poci&gn%!y za sob& rewolucj% seksualn& i w powi&zaniu 
z innymi czynnikami przyczyni!y si% do przyspieszenia 
procesu emancypacji kobiet. Warto#ci i normy dotycz&-
ce seksualno#ci i "ycia p!ciowego zacz%!y si% zmienia$, 
trac&c charakter tabu. Sta!y si% zagadnieniem „otwar-
tym” dla dyskusji publicznej. Procesy te przyczyni!y si% 
tak"e do wyodr%bnienia nowej, po#redniej fazy w roz-
woju cz!owieka, umiejscowionej pomi%dzy okresem 
dzieci(stwa a doros!o#ci, zatem fazy nazywanej „okre-
sem m!odzie(czym” (adolescence). Ten okres w "yciu 
cz!owieka stopniowo i sukcesywnie zacz&! by$ charak-
teryzowany jako czas coraz wi%kszej niezale"no#ci od 
rodziców, pierwszych m!odzie(czych mi!o#ci i anga"o-
wania si% w zwi&zki oraz prowadzenia "ycia seksualne-
go (na d!ugo) przed wst&pieniem w zwi&zek ma!"e(ski 
czy "ycia w wolnych zwi&zkach, a tak"e coraz pó)niej-
szym wst%powaniem w zwi&zki ma!"e(skie oraz zak!a-
daniem rodziny. Mówi&c ogólnie, na pocz&tku trzeciego 
tysi&clecia m!odzi ludzie w Europie rozpoczynaj& "ycie 
seksualne w wieku oko!o 16-18 lat. W wieku oko!o 25 
lat przed wst&pieniem w zwi&zek ma!"e(ski lub sta!y 
zwi&zek partnerski mieli ju" do#wiadczenia seksualne 
z innymi partnerami (b&d) na sta!e pozostaj& w wol-
nych zwi&zkach), natomiast ich pierwsze dziecko rodzi 
si%, kiedy jego rodzice s& w wieku 28-30 lat2. W tym 
okresie – przed wej#ciem w sta!e zwi&zki – ryzyko zaj-
#cia w nieplanowan& ci&"% oraz nara"enie na choroby 
przenoszone drog& p!ciow& budzi niepokój nie tylko 
w odniesieniu do poszczególnych cz!onków spo!ecze(-
stwa, ale równie" w odniesieniu do zdrowia publicz-
nego. Pojawienie si% epidemii HIV/AIDS w latach 80. 
XX wieku okaza!o si% niezwykle gro)ne, poci&gaj&c za 
sob& konieczno#$ wzmo"enia dzia!a( profi laktycznych. 
Równie" inne czynniki przyczyni!y si% do skupienia si% 
na seksualno#ci i zdrowiu seksualnym ludzi w okresie 

2  Porównaj OECD (2008). Patrz tak"e WHO Regional Offi ce for Europe 
(2008).

m!odzie(czym. Wykorzystywanie seksualne oraz prze-
moc, czyli powszechnie tuszowane tematy tabu, sta!y 
si% przedmiotem publicznej dyskusji, wywo!uj&c moral-
ne oburzenie oraz potrzeb% podj%cia zdecydowanych 
akcji zapobiegawczych. Podobnie „seksualizacja” me-
diów oraz reklam w coraz wi%kszym stopniu zacz%!y 
by$ traktowane jako czynniki wp!ywaj&ce w negatywny 
sposób na postrzeganie seksualno#ci przez m!ode oso-
by, poci&gaj&c za sob& konieczno#$ wprowadzenie me-
tod równowa"&cych powy"sze zjawiska.

Edukacja seksualna w szko"ach jako odpowied$ 
na zmiany spo"eczne
Wspomniane zmiany spo!eczne przyczyni!y si% przede 
wszystkim do wyodr%bnienia nowego okresu w "yciu 
cz!owieka, umiejscowionego mi%dzy dzieci(stwem 
a doros!o#ci&, charakteryzuj&cego si% w!asn& kultur&, 
zachowaniami i potrzebami. To co z kolei wymaga!o 
nowych rozwi&za( ze strony spo!ecze(stwa. W zwi&z-
ku z pojawieniem si% problemu seksualno#ci konieczne 
sta!o si% stworzenie nowego rodzaju #wiadcze( zdro-
wotnych lub te" adaptacji do nowych warunków „us!ug” 
ju" istniej&cych. Równocze#nie podj%to wysi!ki na rzecz 
wprowadzenia nowych metod edukacji i informowania 
spo!ecze(stwa. Z tej perspektywy nale"y zatem rozpa-
trywa$ konieczno#$ prowadzenia edukacji seksualnej 
w drugiej po!owie XX wieku w Europie. Nowy sposób 
widzenia i pojmowania praw cz!owieka w odniesieniu 
do praw seksualnych i ról osób w wieku m!odzie(czym 
u#wiadomi!y potrzeb% tego rodzaju edukacji. Nale"y 
podkre#li$, i" proces ten mia! miejsce we wszystkich 
krajach europejskich, chocia" w niektórych przebiega! 
on wolniej, a w innych szybciej. Edukacja seksualna, 
zw!aszcza ta prowadzona w szko!ach, stanowi niezwy-
kle istotny element procesu adaptacji do nowych wa-
runków. Bezpo#rednie argumenty za wprowadzeniem 
edukacji seksualnej w szko!ach zmienia!y si% na prze-
strzeni lat i ró"ni!y mi%dzy sob& w poszczególnych kra-
jach, pocz&wszy od zapobiegania niechcianym ci&"om, 
ko(cz&c na profi laktyce HIV i innych chorób przenoszo-
nych drog& p!ciow&. Ponadto do zwi%kszenia znacze-
nia wychowania seksualnego w spo!ecze(stwach, a tak-
"e do prowadzenia takiej edukacji w coraz m!odszych 
grupach wiekowych przyczyni!y si% skandale zwi&zane 
z wykorzystywaniem seksualnym. Równocze#nie wp!y-
n%!y na to zmiany w ogólnym postrzeganiu dziecka, 
które obecnie traktowane jest jako osoba3. Wszystkie 
wymienione czynniki wp!yn%!y na nowe podej#cie do 
holistycznego traktowania edukacji seksualnej. Kluczo-
wym argumentem za wprowadzeniem edukacji seksual-
nej sta!o si% przekonanie, "e m!odzi ludzie powinni by$ 
wspierani, umacniani oraz mie$ mo"liwo#$ traktowania 

3  Dziecko jest postrzegane jako osoba niezale"na, posiadaj&ca konkret-
ne uzdolnienia i potrzeby, w tym w odniesieniu do form przejawiania 
blisko#ci, zmys!owo#ci i zainteresowania w!asnym cia!em. Potencjalne 
potrzeby dziecka powinny by$ odpowiednio wspierane.
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w!asnej seksualno#ci w odpowiedzialny, bezpieczny 
i satysfakcjonuj&cy sposób, a nie skupia$ si% g!ównie 
na indywidualnych kwestiach b&d) zagro"eniach. Holi-
styczne podej#cie, w którym „seksualno#$” jest defi nio-
wana w znacznie szerszy sposób i nie ogniskuje si% na 
zagadnieniach dotycz&cych jedynie wspó!"ycia seksual-
nego, jest obecnie najcz%stszym podej#ciem charakte-
rystycznym dla specjalistów europejskich zajmuj&cych 
si% seksualno#ci& i zdrowiem seksualnym.

1.3. Rozwój edukacji 

seksualnej w szko!ach 

w Europie4 

Historia edukacji seksualnej w szko!ach w Europie ma 
ju" ponad pó! wieku i jest d!u"sza ni" w innych regio-
nach #wiata. Formalnie rozpocz%!a si% w Szwecji, gdzie 
od 1955 roku przedmiot ten sta! si% obowi&zkowy 
we wszystkich szko!ach. W praktyce zaj%!o wiele lat, 
aby przedmiot ten zintegrowa$ z programami naucza-
nia. Spowodowane to by!o faktem, "e rozwój wytycz-
nych, podr%czników, innych materia!ów edukacyjnych, 
jak równie" wyszkolenie nauczycieli zaj%!o d!u"szy 
okres.

Edukacja seksualna w Europie Zachodniej 
wcze!niej…
W latach 70. i 80. XX wieku coraz wi%cej krajów euro-
pejskich wprowadza!o edukacj% seksualn&. Dotyczy!o to 
nie tylko pozosta!ych krajów skandynawskich, ale tak"e 
innych pa(stw. Na przyk!ad w Niemczech wprowadzo-
no ten przedmiot w 1968 roku, a w Austrii w 1970 roku. 
W Holandii i Szwajcarii edukacja seksualna wprowadzo-
na zosta!a tak"e w latach 70. XX w., jednak w zwi&zku 
z wysokim stopniem niezale"no#ci szkó! (b&d) te" kan-
tonów w Szwajcarii), nie sta!a si% od razu przedmiotem 
obowi&zkowym5. Wprowadzanie edukacji seksualnej 
w szko!ach kontynuowane by!o w ostatniej dekadzie XX 
wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku. W tym okre-
sie mia!o to miejsce we Francji, Wielkiej Brytanii oraz 
innych krajach Europy Zachodniej, a nast%pnie w stop-
niowo wprowadzano j& w krajach Europy Po!udniowej, 
przede wszystkim w Portugalii i Hiszpanii. Nawet w Ir-
landii, gdzie wp!yw religii jest niezwykle silny, edukacja 
seksualna w 2003 roku sta!a si% przedmiotem obowi&z-
kowym w szko!ach podstawowych i #rednich. Jedynie 

4  Informacje dotycz&ce edukacji seksualnej w szko!ach oparte s& przede 
wszystkim na raporcie SAFE. Cf. IPPF (2006a, 2007), Lazarus i Liljestrand 
(2007).

5  W Holandii w rzeczywisto#ci nigdy nie sta!o si% obowi&zkowe, 
a w Szwajcarii sta!o si% to dopiero dwie dekady temu, kiedy rozpocz%!a 
si% epidemia AIDS.

w niektórych pa(stwach b%d&cych „starymi” cz!onkami 
Unii Europejskiej, zw!aszcza w Europie Po!udniowej, 
edukacja seksualna nie zosta!a jeszcze wprowadzona 
do programów nauczania w szko!ach.

…ni% w Europie &rodkowej i Wschodniej
W Europie 'rodkowej i Wschodniej rozwój edukacji 
seksualnej rozpocz&! si% wraz z upadkiem komunizmu. 
Przed tym okresem w niektórych krajach podejmowa-
no pewne inicjatywy w tym zakresie, jednak patrz&c 
wstecz, trudno by!oby je nazwa$ „edukacj& seksualn&”. 
W wi%kszo#ci by!y to dzia!ania w zakresie „przygotowa-
nia do ma!"e(stwa i "ycia w rodzinie”, które zaprzecza-
!y faktowi, "e m!odzi ludzie stopniowo coraz bardziej 
interesuj& si% zwi&zkami partnerskimi, a w szczególno-
#ci temu, i" mogliby oni by$ aktywni seksualnie przed 
zawarciem zwi&zku ma!"e(skiego. Problematyka zwi&-
zana z seksualno#ci& nie by!a kwesti& istotn&. W efek-
cie w krajach Europy 'rodkowej i Wschodniej wprowa-
dzanie edukacji seksualnej, w formie, w jakiej jest ona 
rozumiana i praktykowana w wi%kszo#ci krajów, rozpo-
cz%!o si% 20-30 lat pó)niej ni" w krajach Europy Zachod-
niej. Tylko w niektórych pa(stwach, przede wszystkim 
w Republice Czeskiej i Estonii wprowadzono edukacj% 
seksualn& w nowym stylu, ró"nym od przygotowania 
do "ycia w rodzinie. W wielu innych krajach 'rodkowej 
i Wschodniej Europy rozwój edukacji seksualnej uleg! 
spowolnieniu spowodowanemu konserwatyzmem po-
jawiaj&cym si% w ró"nych sferach "ycia publicznego, 
w tym politycznego, kulturalnego i religijnego. 

Brak wymiany standardów i zasad polityki 
dotycz#cej edukacji seksualnej pomi'dzy 
ró%nymi krajami
Wzajemny wp!yw krajów europejskich na siebie w od-
niesieniu do procesu rozwoju strategii i metod dotycz&-
cych edukacji seksualnej, programów nauczania b&d) 
te" standardów jest zastanawiaj&co niewielki. Prawdo-
podobnie jest to spowodowane przede wszystkim ba-
rierami j%zykowymi; istniej&ce dokumenty rzadko s& 
t!umaczone i publikowane w czasopismach mi%dzyna-
rodowych. To samo dotyczy bada( naukowych w oma-
wianej dziedzinie. Badania dotycz&ce potrzeb eduka-
cyjnych m!odych osób b&d) te" jako#ci i skuteczno#ci 
programów edukacyjnych prowadzone by!y g!ównie 
dla celów poszczególnych krajów i publikowane w j%zy-
kach danych pa(stw, ale nie by!y prezentowane na are-
nie mi%dzynarodowej. Dlatego te" nie budzi zdziwienia 
fakt, "e ostatni przegl&d wyników bada( oceniaj&cych 
edukacj% seksualn& zawartych w przygotowanych przez 
UNESCO Mi%dzynarodowych Wytycznych w Zakresie 
Edukacji Seksualnej (International Technical Guidance on 
Sexuality Education)6 obejmuje tylko 11 bada( przepro-
wadzonych w „innych rozwini%tych krajach” wobec 47 

6  Porównaj UNESCO (2009a).
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przeprowadzonych w USA. Wi%kszo#$ z tych 11 euro-
pejskich bada( przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, 
a tylko niewielka cz%#$ z nich pochodzi z innych kra-
jów europejskich. To !atwo mo"e wywo!a$ fa!szywe 
wra"enie braku zainteresowania prowadzeniem bada( 
w dziedzinie edukacji seksualnej w Europie, co – jak 
wyja#niono powy"ej – jest b!%dn& koncepcj&7. Kraje eu-
ropejskie maj& szereg do#wiadcze( i prawdopodobnie 
wiele dobrze udokumentowanych danych pochodz&-
cych z bada( narodowych. Wyniki tych bada( powinny 
by$ udost%pnione na arenie mi%dzynarodowej poprzez 
ich systematyczn& publikacj%.

1.4. Ró"norodno#$ 

w podej#ciu do edukacji 

seksualnej w Europie

Sposób wykorzystania standardów opublikowanych 
w tym dokumencie zale"y w du"ej mierze od tego, 
w jaki sposób edukacja seksualna jest zorganizowa-
na i prowadzona. Ró"nice pomi%dzy poszczególnymi 
krajami europejskimi s& ogromne. Pewne informacje 
na temat ró"nych wariantów edukacji seksualnej i ich 
kontekstu s& zatem niezb%dne w celu w!a#ciwego zro-
zumienia i docenienia warto#ci opracowanych standar-
dów.

Ogólna koncepcja edukacji seksualnej – 
edukacja we wczesnym okresie %ycia
Wiek, w którym rozpoczyna si% edukacj% seksualn&, 
jest niezwykle zró"nicowany w poszczególnych krajach 
europejskich. Zgodnie z danymi raportu SAFE8 w Por-
tugalii rozpoczyna si% ona w wieku 5 lat, w Hiszpanii, 
W!oszech i na Cyprze w wieku 14 lat. Je#li przyjrzymy 
si% jednak dok!adniej, okazuje si%, "e ró"nice nie s& a" 
tak znaczne, jak wydaje si% to na pocz&tku. Wynikaj& 
one w znacznej mierze z rozumienia poj%cia „eduka-
cji seksualnej”. W tym dokumencie zastosowano sze-
rok& defi nicj% edukacji seksualnej obejmuj&c& nie tylko 
fi zyczne, emocjonalne i interakcyjne aspekty seksual-
no#ci i kontaktów seksualnych, ale tak"e szereg innych 
czynników, takich jak przyja)( czy poczucie bezpie-
cze(stwa i atrakcyjno#ci. Je#li zastosuje si% t% szersz& 
koncepcj%, bardziej zrozumia!e staje si%, "e w wielu 
krajach edukacja seksualna rozpoczyna si% w szkole 
podstawowej. Tam gdzie edukacja seksualna rozpoczy-
na si% w szkole #redniej, zazwyczaj stosuje si% znacznie 
w%"sz& defi nicj% „kontaktów seksualnych”. Te ró"nice 
w defi nicjach wyja#niaj& tak"e, dlaczego w niektórych 

7  Patrz tak"e rozdz. 1.5 „Europa w perspektywie globalnej”.
8  Porównaj IPPF (2006a).

krajach termin „wychowanie seksualne i zwi&zki mi%-
dzyludzkie” lub te" podobne terminy s& ch%tniej stoso-
wane ni" „edukacja seksualna”.

W przypadku tego dokumentu autorzy celowo or%do-
wali za tym, by edukacja seksualna rozpoczyna!a si% 
w momencie narodzin. Od momentu urodzenia dzieci 
ucz& si% warto#ci i przyjemno#ci wynikaj&cych z kon-
taktów cielesnych, ciep!a i blisko#ci. Wkrótce potem 
ucz& si% znaczenia s!ów „czysty” i „brudny”. Pó)niej 
ucz& si% rozró"nia$ m%"czyzn i kobiety, a tak"e ser-
decznych przyjació! i obcych. Kwestia polega zatem na 
tym, i" od momentu urodzenia rodzice (w szczególno-
#ci) przekazuj& swoim dzieciom informacje dotycz&ce 
ludzkiego cia!a i intymno#ci. Innymi s!owy anga"uj& si% 
i s& w!&czeni w proces edukacji seksualnej.

Edukacja seksualna musi by( dostosowana do 
wieku
Zwrot „dostosowany do wieku” ma niezwykle istotne 
znaczenie w tym kontek#cie. W rzeczywisto#ci bar-
dziej prawid!owe jest u"ycie zwrotu „dostosowany do 
rozwoju”, poniewa" nie wszystkie dzieci rozwijaj& si% 
w tym samym tempie. Pomimo tego w tym dokumen-
cie termin „dostosowany do wieku” b%dzie stosowany 
zarówno w tym znaczeniu, jak i w znaczeniu „dostoso-
wany do rozwoju”. Termin ten odnosi si% do stopnio-
wego rozwoju, co ma znaczenie dla zagadnie( przed-
stawionych w tym dokumencie. Istotne bowiem jest, 
jak bardzo szczegó!owo nale"y przedstawia$ poszcze-
gólne informacje w okre#lonym wieku lub stadium roz-
woju. Czteroletnie dziecko mo"e zapyta$ sk&d si% bior& 
dzieci, a odpowied) „z brzuszka mamy” jest zazwyczaj 
wystarczaj&ca i dostosowana do wieku. To samo dziec-
ko mo"e pó)niej zacz&$ si% zastanawia$ „w jaki sposób 
dzieci dostaj& si% do brzuszka mamusi?” i w tym mo-
mencie inna odpowied) b%dzie dostosowana do wieku. 
Natomiast odpowied) „jeste# jeszcze za ma!y na takie 
pytania” nie jest odpowiednia. Dostosowanie do wieku 
wyja#nia, dlaczego te same zagadnienia dotycz&ce edu-
kacji seksualnej mog& wymaga$ zmiany odpowiedzi; 
wraz z procesem dojrzewania udzielane wyja#nienia 
b%d& mia!y bardziej ca!o#ciowy charakter.

Edukacja seksualna jako przedmiot 
wielodyscyplinarny
Programy nauczania, w ramach których prowadzona 
jest edukacja seksualna i zaplecze edukacyjne nauczy-
cieli odpowiedzialnych za ten przedmiot, ró"ni& si% 
w poszczególnych krajach europejskich. Czasami przed-
miot edukacja seksualna prowadzony jest jako oddziel-
ny, jednak cz%#ciej jest on !&czony z innymi przedmio-
tami. Biologia wydaje si% by$ najbardziej oczywistym 
przedmiotem, jednak w zale"no#ci od kraju, rodzaju 
szko!y, jak równie" innych czynników edukacja seksual-
na mo"e by$ prowadzona !&cznie z propedeutyk& wie-
dzy o spo!ecze(stwie (wychowaniem obywatelskim), 
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kierunkami i naukami spo!ecznymi, przedmiotami do-
tycz&cymi promocji zdrowia, fi lozofi &, religi&, j%zyka-
mi b&d) zaj%ciami sportowymi. Przedmiot kierunko-
wy oraz wykszta!cenie nauczyciela w istotny sposób 
wp!ywaj& na tre#ci programowe, jak równie" stosowa-
ne metody. W przypadku kiedy edukacja seksualna pro-
wadzona jest w ramach biologii lub nauk medycznych, 
przedstawiane zagadnienia dotycz& przede wszystkim 
aspektów fi zycznych, natomiast w sytuacji, kiedy wio-
d&cym przedmiotem s& nauki humanistyczne, wi%ksz& 
uwag% po#wi%ca si% kwestiom socjologicznym, interak-
tywnym lub te" moralnym i etycznym.

Dobr& metod& umo"liwiaj&c& holistyczne podej#cie do 
edukacji seksualnej jest powierzenie zadania ró"nym 
nauczycielom, co czyni ten przedmiot interdyscypli-
narnym9. Do#wiadczenie dowodzi, "e w takiej sytuacji 
istotne jest, aby jeden nauczyciel by! odpowiedzialny 
za ogóln& koordynacj% dotycz&c& ró"nych materia!ów 
i danych wyj#ciowych. Innym cz%sto stosowanym roz-
wi&zaniem jest zatrudnienie specjalistów spoza szko-
!y, aby mogli oni przedstawi$ w sposób poszerzony za-
gadnienia specyfi czne dla edukacji seksualnej. Mog& to 
by$ lekarze, piel%gniarki, po!o"ne, specjali#ci pracuj&cy 
z m!odzie"& albo psychologowie, a zatem osoby, któ-
re s& specjalnie przeszkolone w prowadzeniu eduka-
cji seksualnej. Organizacje pozarz&dowe zajmuj&ce si% 
zdrowiem seksualnym albo pracownicy ochrony zdro-
wia zajmuj&cy si% m!odzie"& tak"e cz%sto s& zaanga-
"owani w ten rodzaj edukacji. W niektórych krajach, 
na przyk!ad w Szwecji b&d) Estonii, edukacja seksual-
na prowadzona jest cz%#ciowo w pobliskich centrach – 
o#rodkach zdrowia dla m!odzie"y (youth health centres). 
Zak!ada si%, "e takie dzia!ania jednocze#nie u!atwia-
j& dost%p do takich o#rodków i tym samym zach%caj& 
m!odzie" do odwiedzania ich w przysz!o#ci. 

Doprowadzenie do sytuacji, w której edukacja w dzie-
dzinie seksualno#ci i edukacja dotycz&ca zwi&zków mi%-
dzyludzkich stanie si% przedmiotem obowi&zkowym 
w programach nauczania, ma niezwykle istotne znacze-
nie, poniewa" – jak pokazuje do#wiadczenie niektórych 
krajów – uwaga po#wi%cana edukacji seksualnej z du-
"ym prawdopodobie(stwem ulega zmniejszeniu w sy-
tuacji, kiedy staje si% ona przedmiotem nieobowi&zko-
wym. Z drugiej strony traktowanie tego przedmiotu 
jako obowi&zkowego nie zawsze jest równoznaczne 
z dobr& jako#ci& nauczania oraz z nauczaniem holi-
stycznym. Zachodzi tak"e konieczno#$ motywowania, 
szkolenia i wspierania nauczycieli. W ostatnich dziesi%-
cioleciach panuje w ca!ej Europie tendencja do wprowa-
dzania edukacji seksualnej jako przedmiotu obowi&z-
kowego, bez prawnych mo"liwo#ci czy wypisywania 

9  We Francji na przyk!ad edukacja seksualna prowadzona jest przez wie-
lu ró"nych nauczycieli.

si% („opting-out” clauses) dzieci z tych zaj%$, w sytu-
acjach gdy rodzice maj& zastrze"enia dotycz&ce progra-
mu nauczania. W praktyce rodzice (równie" ci b%d&cy 
przedstawicielami mniejszo#ciami spo!ecznych) cz%sto 
popieraj& edukacj& seksualn& w szko!ach, poniewa" 
zdejmuje to z nich obowi&zek wychowania seksualne-
go swoich dzieci, pozwalaj&c im unikn&$ uczucia za"e-
nowania tematem. 

Nale"y podkre#li$, "e edukacja seksualna rzadko kiedy 
jest przedmiotem ko(cz&cym si% egzaminem, chocia" 
mog!aby by$, poniewa" niektóre jej elementy s& cz%-
#ci& przedmiotów obowi&zkowych, takich jak biologia. 
Równocze#nie w celu wzbudzenia wystarczaj&cego za-
interesowania istotne jest, aby nauczanie tego przed-
miotu ko(czy!o si% egzaminem.

W trakcie opracowywania programów nauczania ko-
rzystne by!oby wprowadzenie pewnych form wspó!pra-
cy z rodzicami, nie tylko w celu zyskania ich poparcia, 
ale tak"e dla zapewnienia optymalnego „dopasowania” 
nieformalnej roli rodziców i formalnie prowadzonej 
edukacji seksualnej w szkole. W co najmniej jednym 
z krajów europejskich (Austria) wspó!praca ta jest na-
wet ofi cjalnie wymagana. Nale"y jednak zaznaczy$, i" 
szko!a nie jest z ca!& pewno#ci& jedyn& instytucj& czy 
te" organizacj& odgrywaj&c& istotn& rol% w procesie 
edukacji seksualnej. Wiele organizacji b%d&cych w #ci-
s!ym kontakcie z dzie$mi i m!odzie"& oraz media mog& 
przyczynia$ si% równie" do procesu edukacji seksual-
nej. 

Na koniec nale"y zaznaczy$, "e stopie( decentralizacji 
organów w!adzy odpowiedzialnej za rozwój i wprowa-
dzanie programów nauczania po!&czonych z edukacj& 
seksualn& jest ró"ny. W efekcie praktyka edukacji sek-
sualnej mo"e w istotny sposób ró"ni$ si% mi%dzy po-
szczególnymi krajami. Na przyk!ad w Szwecji, w której 
istnieje silna tradycja centralizacji organów odpowie-
dzialnych za edukacj%, o programie nauczania decyduje 
si% w sposób centralny. Jednak"e w krajach podobnych 
kulturowo, takich jak Dania i Holandia, takie decyzje 
podejmowane s& przez w!adze lokalnie lub te" przez 
poszczególne zarz&dy szkó!. 

1.5. Europa w perspektywie 

globalnej

Stworzone przez UNESCO mi%dzynarodowe opraco-
wanie dotycz&ce wyników bada( analizuj&cych progra-
my edukacji seksualnej obejmuje spis poszczególnych 
programów, który pokaza!, i" tego typu dzia!ania pro-
wadzone s& w rozmaity sposób w krajach rozwijaj&-
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cych si% i rozwini%tych10. Niektóre programy istniej&ce 
w krajach rozwijaj&cych si% by!y inspirowane i „wspo-
magane” programami pochodz&cymi z krajów rozwi-
ni%tych, zw!aszcza USA i Europy Zachodniej.

Trzy kategorie programów
Z historycznego i globalnego punktu widzenia progra-
my dotycz&ce edukacji seksualnej mo"na podzieli$ na 
3 grupy.

1.  Programy, które przede wszystkim lub wy!&cznie 
ukierunkowane s& na zachowanie abstynencji sek-
sualnej przed zawarciem zwi&zku ma!"e(skiego, 
okre#lane has!em „jak powiedzie$ nie” albo „tylko 
abstynencja seksualna” (typ 1.).

2.  Programy, w których zwraca si% uwag% na absty-
nencj% seksualn& jako zachowanie opcjonalne, ale 
tak"e przedstawiane s& zasady antykoncepcji i bez-
piecznego seksu. Programy te cz%sto okre#lane s& 
jako „ogólna edukacja seksualna” w odró"nieniu 
od programów typu „tylko abstynencja seksualna” 
(typ 2.).

3.  Programy zawieraj&ce elementy programów typu 
2., ale przedstawiaj&ce je w szerszej perspektywie 
w odniesieniu do wzrostu i rozwoju osobniczego 
oraz seksualnego. Tego typu programy okre#lane 
s& w tym opracowaniu jako „holistyczna edukacja 
seksualna” (typ 3.).

Programy 1. typu w ostatnim dziesi%cioleciu by!y sil-
nie propagowane i popierane przez administracj% re-
publika(skich stanów USA oraz w pewnym stopniu 
wp!yn%!y na programy nauczania w innych regionach 
#wiata, zw!aszcza w niektórych krajach rozwijaj&cych 
si% i w Europie Wschodniej. Programy typu 2. powsta-
!y jako odpowied) na model „tylko abstynencja seksu-
alna”. Obszerne badania porównawcze dotycz&ce wy-
ników programów 1. i 2. typu przeprowadzone w USA 
wykaza!y, i" model „tylko abstynencja seksualna” nie 
wywiera korzystnego wp!ywu na zachowania seksual-
ne b&d) te" na ryzyko wyst&pienia ci&"y u nastolatek, 
podczas gdy model typu „ogólna edukacja seksualna” 
wywiera taki wp!yw11. 

Granica pomi%dzy programami 2. i 3. typu nie jest wy-
ra)na i przede wszystkim zale"y od zastosowanej de-
fi nicji.

Niestety, w USA prowadzone s& prawie wy!&cznie pro-
gramy typu 1. i 2., natomiast w krajach Europy Zachod-
niej dominuj& programy przede wszystkim typu 3. 

10  Porównaj UNESCO et al. (2009a), s. 13, ff.
11  Porównaj Kohler et al. (2008).

Mi%dzynarodowa literatura dotycz&ca edukacji seksual-
nej w zasadzie publikowana jest w j%zyku angielskim. 
Trzeba jednak zaznaczy$, i" wi%kszo#$ dokumentów 
dotycz&cych edukacji seksualnej w Europie, takich jak 
wytyczne, podr%czniki, materia!y pomocnicze, a nawet 
raporty ewaluacyjne dotycz&ce edukacji seksualnej, pi-
sana jest w j%zykach poszczególnych krajów europej-
skich. W zwi&zku z tym zazwyczaj nie s& one dost%pne 
dla czytelników z innych krajów, co powoduje powsta-
nie fa!szywego wyobra"enia o tym, i" programy pisane 
w j%zyku angielskim, w wi%kszo#ci opracowane w USA, 
s& jedynymi, które istniej&. 

W tym miejscu nale"y podkre#li$, "e program typu 3. 
opiera si% na fi lozofi i ró"nej od tej charakterystycznej 
dla modeli typu 1. i 2. Te ostatnie programy s& bardziej 
zorientowane na wymierne rezultaty. Istotne pytania 
dotycz&ce oceny programów typu 1. i 2. obejmuj& na-
st%puj&ce kwestie: „Czy stosowane programy opó)nia-
j& wiek, w którym dochodzi do pierwszego kontaktu 
p!ciowego?”, „Czy powoduj& zmniejszenie liczby part-
nerów seksualnych?”, a nawet „Czy powoduj& zmniej-
szenie cz%sto#ci kontaktów seksualnych?”.

W Europie edukacja seksualna jest przede wszystkim 
ukierunkowana na rozwój indywidualny, podczas gdy 
w USA g!ównie na rozwi&zywanie problemów b&d) za-
pobieganie im. Istnieje szereg historycznych, spo!ecz-
nych oraz kulturowych przyczyn wp!ywaj&cych na te 
fundamentalne ró"nice. Mimo i" nie b%d& one omawia-
ne w tym kontek#cie, jednak nale"y zaznaczy$, "e ist-
niej&. W Europie Zachodniej seksualno#$ pojawiaj&ca 
si% i rozwijaj&ca w okresie m!odzie(czym nie jest trak-
towana przede wszystkim jako problem i zagro"enie, 
ale jako istotne )ród!o rozwoju osobistego cz!owieka. 

1.6. Równoleg!e inicjatywy 

mi%dzynarodowe w podej#ciu 

do edukacji seksualnej

Dokument ten rekomenduj&cy europejskie standardy 
edukacji seksualnej uzupe!nia inne inicjatywy zarówno 
europejskie, jak i ogólno#wiatowe promuj&ce edukacj% 
seksualn& na dobrym poziomie.

W 2001 roku opublikowano dokument zatytu!owa-
ny Europejska Regionalna Strategia WHO na rzecz 
Zdrowia Seksualnego i Prokreacyjnego (WHO Europe-
an Regional Strategy on Sexual and Reproductive Health)12. 
Przedstawiona w nim 10-letnia strategia nak!ania kraje 

12  Porównaj WHO Regional Offi ce for Europe (1999/2001).



16 Standardy edukacji seksualnej w Europie

Cz#$% I: Wst#p

cz!onkowskie Unii Europejskiej do informowania i szko-
lenia osób w m!odym wieku o wszystkich aspektach 
seksualno#ci i prokreacji oraz do pomocy im w rozwoju 
umiej%tno#ci "yciowych koniecznych do radzenia sobie 
z seksualno#ci& w satysfakcjonuj&cy i odpowiedzialny 
sposób. Równocze#nie w dokumencie proponuje si% 
opracowanie norm legislacyjnych i regulacyjnych maj&-
cych na celu ocen% istniej&cych praw i wytycznych, aby 
upewni$ si%, czy zapewniaj& one sprawiedliwy, równy 
dost%p do prozdrowotnej edukacji seksualnej. 

W listopadzie 2006 roku Federalne Biuro ds. Eduka-
cji Zdrowotnej w Kolonii (BZgA) oraz Biuro Regional-
ne 'wiatowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO 
Regional Offi ce for Europe) zorganizowa!y w Kolonii eu-
ropejsk& konferencj% zatytu!owan& Edukacja seksualna 
m%odzie&y w wielokulturowej Europie (Youth Sex Edu-
cation in a Multicultural Europe). Konferencja ta umo"li-
wi!a ponad 100 ekspertom z 26 krajów przedstawienie 
i przedyskutowanie narodowych strategii dotycz&-
cych edukacji seksualnej oraz zaprezentowania uda-
nych inicjatyw powstaj&cych w poszczególnych kra-
jach. W czasie jej trwania zach%cano do tworzenia sieci 
wspó!pracy w zakresie edukacji seksualnej w regionie 
europejskim. Podczas organizacji konferencji przygoto-
wano zbiór danych zatytu!owany Dokumenty krajowe 
dotycz$ce edukacji seksualnej m%odzie&y w Europie 
(Country Papers on Youth Sex Education in Europe)13 sta-
nowi&cy pierwsz& prób% zgromadzenia i zintegrowania 
do#wiadcze( w dziedzinie edukacji seksualnej z 16 kra-
jów europejskich. Obecne opracowanie dotycz&ce stan-
dardów oznacza kolejny krok w rozwoju edukacji sek-
sualnej w Europie. 

Prawie równocze#nie z konferencj& w Kolonii dost%pne 
sta!y si% pierwsze wyniki projektu SAFE (Sexual Awar-
ness for Europe – 'wiadomo#$ seksualna w Europie). 
Projekt ten rozpocz&! si% w 2005 roku z inicjatywy eu-
ropejskiej sieci Mi#dzynarodowej Federacji Planowa-
nego Rodzicielstwa (International Planned Parenthood 
Federation – IPPF) i 26 stowarzysze( cz!onkowskich, 
oraz we wspó!pracy z Uniwersytetem w Lund w Szwe-
cji i Biurem Regionalnym WHO dla Europy. Finansowo 
projekt by! wspierany przez Biuro Generalne Komisji 
Europejskiej ds. Zdrowia i Ochrony konsumentów (Eu-
ropean Commission Directorate General for Health and Con-
sumer Protection). Partnerstwo to mia!o na celu promo-
cj% zdrowia seksualnego i prokreacyjnego oraz praw 
m!odych osób w Europie. Ten obszerny i innowacyjny 
projekt zako(czy! si% stworzeniem trzech g!ównych ra-
portów14, a jednym z nich jest Poradnik dotycz$cy pro-
wadzenia polityki i praktycznego wdra&ania eduka-
cji seksualnej w Europie (Reference Guide to Policies and 

13  BZgA/WHO Regional Offi ce for Europe (2006).
14  Porównaj IPPF (2006a, 2007, Lazarus i Liljestrand 2007).

Practices in Sexuality Education in Europe), z którego w du-
"ej mierze korzystano we wst%pie do tego dokumentu. 
Jednym z zalece( podanych w powy"szym poradniku 
jest „zagwarantowanie, "e kompleksowa edukacja sek-
sualna sta!a si% obowi&zkowa zarówno w szko!ach pod-
stawowych, jak i #rednich, przy jednoczesnym szczegó-
!owym okre#leniu minimalnych standardów oraz celów 
nauczania’15. Niniejsze standardy dotycz&ce edukacji 
seksualnej, chocia" zaprojektowane zosta!y niezale"-
nie, uzupe!niaj& wyniki projektu SAFE.

W 2009 roku UNESCO (!&cznie z innymi organizacjami 
Narodów Zjednoczonych) opublikowa!o dwutomowe 
opracowanie zatytu!owane Wytyczne do prowadzenia 
edukacji seksualnej (Technical Guidance on Sexuality Edu-
cation)16. Opracowanie to stanowi wymian% informacji, 
do#wiadcze( i pogl&dów autorów opublikowanych wy-
tycznych, ale jedynie w odniesieniu do drugiej fazy prac 
przy opracowaniu obecnych standardów. Zagadnienia 
zawarte w tych dwóch dokumentach cz%#ciowo si% po-
krywaj&, jednak w dokumencie opublikowanym przez 
UNESCO przedstawiono globalne zalecenia, podczas 
gdy w standardach WHO zalecenia s& charakterystycz-
ne dla poszczególnych regionów.

W 2009 roku Rada Ludno#ciowa (Population Council) 
opublikowa!a podr%cznik dotycz&cy edukacji seksual-
nej zatytu!owany To wszystko stanowi jeden program 
nauczania. Wytyczne i zakres dzia%a' dla skonsolido-
wanego podej!cia do edukacji w zakresie seksualno-
!ci, p%ci, HIV i praw cz%owieka (It is All One Curricu-
lum. Guidelines and Activities for a Unifi ed Approach 
to Sexuality, Gender, HIV, and Human Right Education). 
Wytyczne te zosta!y opracowane przez grup% robocz&, 
w sk!ad której wchodzi!o szereg organizacji pozarz&do-
wych, !&cznie z IPPF17.

Przedstawione powy"ej zestawienie pokazuje, "e 
w ostatnim dziesi%cioleciu pojawi!o si% wiele inicjatyw 
dotycz&cych edukacji seksualnej. Niniejsza publikacja 
ma na celu uzupe!nienie swoistej luki dotycz&cej Euro-
py, wykorzystuj&c równocze#nie wcze#niejsze i analo-
giczne publikacje.

15  PPF (2007), s. 18.
16  UNESCO (2009a, 2009b).
17  Porównaj Population Council (2009).
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2. Seksualno$%, zdrowie seksualne 
i edukacja seksualna – defi nicje i poj#cia 
(koncepcje)
Poj%cia dotycz&ce p!ci, seksualno#ci, zdrowia seksual-
nego i praw seksualnych oraz bezpo#rednio zwi&zane 
z nimi koncepcje w pewnym stopniu s& ró"nie inter-
pretowane w poszczególnych krajach lub kulturach18. 
W przypadku przet!umaczenia ich na inne j%zyki mog& 
ponownie by$ rozumiane w ró"ny sposób. Dlatego te" 
konieczne s& pewne wyja#nienia, w jaki sposób te poj%-
cia s& interpretowane w tym opracowaniu. 

W 2002 roku 'wiatowa Organizacja Zdrowia zwo!a!a 
specjalistyczn& narad% konsultantów b%d&c& cz%#$ bar-
dziej wszechstronnej inicjatywy. Celem tego spotka-
nia by!o zdefi niowanie niektórych poj%$, poniewa" nie 
istnia!y ogólnie przyj%te mi%dzynarodowe defi nicje19. 
Efektem tego spotkania by!o stworzenie roboczych de-
fi nicji poj%$, takich jak p!e$, seksualno#$, zdrowie sek-
sualne i prawa seksualne. Wprawdzie do tej pory defi -
nicje te nie sta!y si% ofi cjalnymi defi nicjami WHO, ale s& 
one dost%pne na stronie internetowej WHO i s& coraz 
cz%#ciej stosowane. W tym dokumencie s& one równie" 
stosowane jako defi nicje robocze.

P%e" (sex) – odnosi si% do biologicznej charakterystyki 
defi niuj&cej ludzi, jako kobiety b&d) m%"czyzn, pami%-
ta$ jednak nale"y, i" w j%zyku codziennym (angielskim, 
ale i polskim) wyraz ten cz%sto oznacza równie" aktyw-
no#$ seksualn&.

Seksualno!" – jest to niezwykle szerokie poj%cie; sek-
sualno#$ jest defi niowana zgodnie z robocz& defi nicj& 
WHO w sposób nast%puj&cy: „Ludzka seksualno#$ sta-
nowi naturaln& cz%#$ rozwoju cz!owieka na ka"dym 
etapie "ycia i obejmuje fi zyczne, psychologiczne i spo-
!eczne czynniki […]”20. 

Bardziej wszechstronna defi nicja sugerowana przed 
WHO brzmi nast%puj&co:

„Seksualno!" stanowi kluczowy aspekt istnienia cz!o-
wieka w trakcie jego "ycia i dotyczy p!ci, to"samo#ci 
i ról p!ciowych, orientacji seksualnej, erotyzmu, przy-
jemno#ci, intymno#ci oraz prokreacji. Seksualno#$ jest 
odczuwana i wyra"ana w my#lach, fantazjach, pragnie-
niach, wierzeniach, postawach, warto#ciach, zacho-
waniach, praktykach, rolach i zwi&zkach. Podczas gdy 
seksualno#$ mo"e obejmowa$ wszystkie te aspekty, 

18  Patrz tak"e rozdz. 1.
19  WHO (2006).
20  WHO Regional Offi ce for Europe (1999/2001), s. 13.

nie wszystkie one s& do#wiadczane b&d) wyra"ane. Na 
seksualno#$ wp!ywaj& interakcje pomi%dzy czynnikami 
biologicznymi, psychologicznymi, spo!ecznymi, ekono-
micznymi, politycznymi, etycznymi, prawnymi, histo-
rycznymi religijnymi i duchowymi”21. 

Z wielu powodów defi nicja ta jest niezwykle przydatna. 
Podkre#la ona, i" seksualno#$ jest kluczowym aspektem 
istnienia cz!owieka; nie jest ona ograniczona do okre-
#lonych grup wiekowych, jest #ci#le zwi&zana z p!ci&, 
obejmuje ró"ne orientacje seksualne i jest znacznie 
szerszym poj%ciem ni" prokreacja. Na jej podstawie ja-
sne staje si%, "e „seksualno#$” obejmuje znacznie wi%-
cej ni" elementy zachowa( i mo"e znacznie ró"ni$ si% 
w zale"no#ci od wp!ywaj&cych na ni& ró"norodnych 
czynników. Defi nicja ta po#rednio wskazuje, "e edu-
kacja seksualna powinna by$ interpretowana jako wy-
chowanie obejmuj&ce znacznie szersze, bardziej ró"-
norodne obszary ni" „wychowanie dotycz&ce zachowa( 
seksualnych”, z którymi czasami niestety jest mylona.

Zdrowie seksualne w 1972 roku na specjalistycznym 
spotkaniu22 'wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) po-
cz&tkowo zosta!o zdefi niowane w nast%puj&cy sposób:

„Zdrowie seksualne stanowi po!&czenie somatycznych, 
emocjonalnych, intelektualnych i spo!ecznych aspek-
tów "ycia seksualnego w sposób, który znacznie wzbo-
gaca i podkre#la osobowo#$, metody komunikowania 
si% oraz mi!o#$”.

Wprawdzie defi nicja ta jest raczej przestarza!a, lecz na-
dal cz%sto jest stosowana. W czasie spotkania eksper-
tów zorganizowanego przez WHO w 2002 roku uzgod-
niono now& defi nicj% zdrowia seksualnego, która brzmi 
nast%puj&co:

„Zdrowie seksualne jest dobrostanem fi zycznym, emo-
cjonalnym i spo!ecznym w odniesieniu do seksualno-
#ci; nie jest jedynie brakiem choroby, zaburze( funkcji 
b&d) u!omno#ci. Zdrowie seksualne wymaga pozytyw-
nego i pe!nego szacunku podej#cia do seksualno#ci 
oraz zwi&zków seksualnych, jak równie" do mo"liwo#ci 
posiadania daj&cych przyjemno#$ i bezpiecznych do-
#wiadcze( seksualnych, powinno by$ wolne od przymu-
su, dyskryminacji i przemocy. Aby osi&gn&$ i utrzyma$ 

21  WHO (2006), s. 10.
22  WHO (1975).
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zdrowie seksualne, prawa seksualne powinny by$ re-
spektowane, chronione i spe!niane”23. 

Zaproponowana defi nicja nie tylko podkre#la koniecz-
no#$ pozytywnego podej#cia do istotnego aspektu, 
jakim jest przyjemno#$, ale tak"e to, "e zdrowie sek-
sualne obejmuje nie tylko fi zyczne, lecz równie" emo-
cjonalne, psychiczne oraz spo!eczne aspekty. Rów-
nocze#nie ostrzega u"ytkownika przed potencjalnie 
negatywnymi czynnikami i po raz pierwszy wspomina 
o „prawach seksualnych”, a zatem wymienia dwie istot-
ne kwestie pomini%te w defi nicji z 1972 roku. Rów-
nocze#nie jednak nie koncentruje si% na potencjalnie 
negatywnych aspektach, tak jak to si% cz%sto dzieje 
w literaturze przedmiotu dotycz&cej np. HIV lub AIDS. 
Krótko mówi&c, jest to wywa"ona defi nicja.

Zdrowie seksualne stanowi jeden z pi%ciu kluczowych 
aspektów strategii opracowanej przez WHO dotycz&cej 
zdrowia reprodukcyjnego zaakceptowanej przez 'wia-
towe Zgromadzenie Zdrowia (World Health Assembly) 
w 2004 roku24. 

Nale"y podkre#li$, i" WHO od wczesnych lat 50. XX 
wieku defi niuje „zdrowie” i podchodzi do niego w bar-
dzo szeroki i pozytywny sposób, traktuj&c je jako „ludz-
ki potencja!”, a nie tylko brak choroby, obejmuj&c nie 
tylko czynniki fi zyczne, ale tak"e emocjonalne, psy-
chiczne, spo!eczne i inne. Z tego te" powodu uwa"a 
si%, i" defi nicje opracowane przez WHO s& akceptowal-
ne i stanowi& u"yteczny punkt wyj#cia do dyskusji na 
temat edukacji seksualnej. Tak wi%c w tym dokumencie 
stosowany jest termin „zdrowie seksualne”, ale w zna-
czeniu zawieraj&cym poj%cie „dobrostan seksualny”. Na 
zdrowie seksualne wp!yw maj& nie tylko czynniki per-
sonalne, ale tak"e spo!eczne i kulturowe.

Prawa seksualne – obejmuj& przede wszystkim prawo 
do informacji i edukacji. Jak zaznaczono wcze#niej, na 
spotkaniu zorganizowanym przez WHO w 2002 roku 
przygotowano szkic defi nicji dotycz&cej praw seksual-
nych brzmi&cy nast%puj&co:

„Prawa seksualne obejmuj& prawa cz!owieka uznane 
w prawie krajowym, mi%dzynarodowych dokumentach 
dotycz&cych praw cz!owieka oraz w innych dokumen-
tach dotycz&cych konsensusów w tym zakresie. Obej-
muj& one prawa wszystkich osób, wolnych od przymu-
su, dyskryminacji i przemocy do:

dost%pu do najlepszych istniej&cych standardów 
zdrowia seksualnego, !&cznie z dost%pem do 
opieki zdrowotnej dotycz&cej zdrowia seksualne-
go i prokreacji;

23  WHO (2006), s. 10.
24  WHO (2004), s. 21.

szukania, otrzymywania i rozpowszechniania in-
formacji zwi&zanych z seksualno#ci&;
edukacji seksualnej;
respektowania integralno#ci cielesnej;
wyboru partnera;
decydowania o tym, czy by$ aktywnym seksual-
nie, czy nie;
zwi&zków seksualnych opartych na obopólnej 
zgodzie;
ma!"e(stw zawartych za obopóln& zgod&;
decydowania o tym, czy chce si% posiada$ dzieci, 
czy nie, a je#li tak, to kiedy; oraz do
prowadzenia satysfakcjonuj&cego, bezpiecznego 
i sprawiaj&cego przyjemno#$ "ycia seksualnego.

Odpowiedzialne korzystanie z praw cz!owieka wyma-
ga, aby wszystkie osoby respektowa!y prawa innych”25.

Wprawdzie jest to jedynie szkic defi nicji, jednak w tym 
dokumencie stanowi punkt wyj#cia. Uwa"amy bowiem, 
"e elementy zawarte w niej maj& szerokie poparcie 
w Europie. Ponadto nale"y podkre#li$, "e w tej defi nicji 
wyra)nie zawarte jest prawo do informacji i edukacji.

Nale"y jednak zaznaczy$, i" konieczna jest ostro"no#$. 
Bezspornie cz%#$ wymienionych tutaj praw odnosi si% 
do osób doros!ych. To oznacza, i" nie wszystkie z wy-
mienionych praw automatycznie dotycz& dzieci i osób 
w wieku m!odzie(czym. Na przyk!ad jasne jest, "e kwe-
stia dotycz&ca ma!"e(stwa konsensualnego b&d) prawa 
do decydowania o macierzy(stwie nie dotyczy dzieci 
lub osób w wieku m!odzie(czym.

Prawo dzieci do informacji równie" zosta!o uznane 
przez Konwencj# ONZ o Prawach Dziecka (United Na-
tion Convention on the Rights of the Child), opracowan& 
w 1989 roku i od tego czasu ratyfi kowan& przez wi%k-
szo#$ pa(stw. W konwencji tej jasno stwierdza si%, "e 
istnieje prawo do wolno#ci wyra"ania si% i prawo do 
poszukiwania, otrzymywania i upowszechniania wszel-
kiego typu informacji i idei (Artyku! 13); Artyku! 19 
dotyczy obowi&zku pa(stw do zapewnienia dzieciom 
wiedzy umo"liwiaj&cej ochron%, mi%dzy innymi przed 
wykorzystaniem seksualnym26. 

25  WHO (2006), s. 10.
26  United Nations (1989).
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Ostatnio Mi#dzynarodowa Federacja Planowanego Ro-
dzicielstwa (International Planned Parenthood Federation 
– IPPF), wiod&ca mi%dzynarodowa pozarz&dowa orga-
nizacja zajmuj&ca si% zdrowiem seksualnym i reproduk-
cyjnym, przyj%!a Deklaracj# Praw Seksualnych (Decla-
ration on Sexual Right)29. Deklaracja, która w wi%kszo#ci 
oparta jest na akceptowanych na arenie mi%dzynaro-
dowej prawach cz!owieka, ma podobn& struktur% do 

29  IPPF (2008).

wcze#niej szeroko zaakceptowanej Karty Praw Seksu-
alnych i Reprodukcyjnych IPPF (IPPF Charter on Sexual 
and Reproductiwe Rights)30. Deklaracja ta obejmuje tak"e 
prawo do edukacji i informacji31. 

(wiatowe Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Seksual-
nego (World Association for Sexual Health) w 2008 roku 

30  IPPF (1996).
31  IPPF (2008).

W tym kontek#cie warto zapozna$ czytelnika z poj%ciem „prywatno#ci obywatelskiej”, które dotyczy praw 
seksualnych z punktu widzenia nauk spo!ecznych.

Osoby zajmuj&ce si% naukami spo!ecznymi i badaniami dotycz&cymi seksualno#ci zg!aszaj& obecnie potrze-
b% uzgodnie( dotycz&cych prawomocnej moralno#ci seksualnej. Istot& dotycz&c& tej moralno#ci jest fakt, i" 
uzgodnienia powinny by$ prowadzone w duchu wzajemnego przyzwolenia przez dojrza!ych uczestników, 
których status jest jednakowy, którzy maj& takie same prawa i w!adz%. Istotnym warunkiem wst%pnym jest, 
aby uczestnicy dyskusji uzgodnili wspólne rozumienie poj%cia „przyzwolenia” i aby byli #wiadomi konse-
kwencji swojego dzia!ania, zw!aszcza w kontek#cie zachowa( w zwi&zkach i zachowa( seksualnych.

Zak!adaj&c, i" ten warunek wst%pny b%dzie spe!niony, mo"na przyst&pi$ do pos!u"enia si% poj%ciem „pra-
wa do intymno#ci obywatelskiej”. Jest to koncepcja socjologiczna opisuj&ca realizacj% praw obywatelskich 
w spo!ecze(stwie obywatelskim. Jest ona oparta na zasadach dotycz&cych uzgodnie( moralnych. Oprócz 
seksualno#ci dotyczy ona preferencji seksualnych, orientacji seksualnej, rozró"nienia m%sko#ci i kobieco-
#ci, ró"norodnych zwi&zków oraz ró"nych sytuacji, w których rodzice i dzieci mieszkaj& wspólnie. Tak wi%c 
termin intymno#$ nak!ada si% w znaczny sposób na szeroko rozumiane poj%cie seksualno#ci przedstawione 
w tym dokumencie. Prawo do intymno#ci obywatelskiej dotyczy przede wszystkim równego statusu spo-
!ecznego i ekonomicznego jednostek, które zachowuj& autonomi% w "yciu, równocze#nie respektuj&c gra-
nice stworzone przez innych27. 

Wymagania, jakie niesie ze sob& prawo do intymno#ci w stosunku do jednostki, znajduj& odzwierciedle-
nie na poziomie spo!ecznym w prawach cz!owieka i prawach seksualnych. Mo"liwo#$ korzystania z tych 
praw oznacza szacunek i sta!e u#wiadamianie sobie równouprawnienia p!ci oraz seksualnej autonomii po-
szczególnych jednostek, wolno#$ od przymusu i od wykorzystywania. Te uprawnienia utwierdzaj& jednost-
k% w swoich prawach do autonomii, szczególnie w kontek#cie rodziny lub spo!ecze(stwa. Uzmys!owienie 
sobie i branie pod uwag% praw seksualnych ma kluczowe znaczenie, je#li chcemy "&da$ egzekwowania tych 
praw i chronienia ich tak"e w odniesieniu do innych osób28.

Dlatego te" zadaniem centralnej polityki edukacyjnej zwi&zanej z prawami seksualnymi jest podkre#lenie 
znaczenia uczenia i promowania wychowania seksualnego w rodzinie, szkole i placówkach o#wiatowych, 
znaczenia konkretnych mo"liwo#ci i umiej%tno#ci uczenia si% i $wiczenia my#lenia krytycznego. To umo"liwi 
dzieciom i osobom w wieku m!odzie(czym – a zatem osobom w przysz!o#ci doros!ym – sprosta$ wyzwa-
niom autonomii i ugody w uzgodnieniach ustalanych z partnerami.

Osoby te musz& tak"e by$ w stanie wyra"a$ swoje uczucia, my#li i dzia!ania s!owami oraz zastanawia$ si% 
nad nimi. Holistyczna i dostosowana do wieku edukacja seksualna jest w szczególny sposób dobrana do pro-
cesu nauczania i przekazywania odpowiednich tre#ci, np. w celu nabywania niezb%dnych umiej%tno#ci.

27  Plummer (2001), Schmidt (2004), Weeks (1998).
28  WHO (2006) i IPPF (2008), s. 10-11.

Krótka dygresja na temat: „prawa do prywatno!ci obywatelskiej” (intimate citizenship)
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opublikowa!o deklaracj% dotycz&c& zdrowia seksualne-
go. W dokumencie tym równie" stwierdzono, "e prawa 
seksualne s& wa"ne dla umo"liwienia osi&gni%cia zdro-
wia seksualnego przez wszystkich32.

W oparciu o ocen% wspomnianych powy"ej defi nicji 
i innych poj%$ oraz holistyczne i pozytywne podej#cie 
tworz&cym podstaw% dla tych standardów edukacja 
seksualna w tym dokumencie defi niowana jest w spo-
sób nast%puj&cy:

Edukacja seksualna oznacza nauk% o kognitywnych 
(poznawczych), emocjonalnych, spo!ecznych, interak-
tywnych i fi zycznych aspektach seksualno#ci.

Edukacja seksualna rozpoczyna si% we wczesnym dzie-
ci(stwie i prowadzona jest dalej w okresie m!odzie(-
czym oraz w okresie doros!o#ci. W przypadku dzieci 
i m!odzie"y jej celem jest wspieranie i ochrona rozwoju 
seksualnego.

Edukacja seksualna stopniowo wyposa"a dzieci i m!o-
de osoby oraz daje im mo"liwo#$ zdobycia informa-
cji, umiej%tno#ci i pozytywnych warto#ci, umo"liwiaj&c 
im zrozumienie i cieszenie si% w!asn& seksualno#ci&, 

32  World Association for Sexual Health (2008).

tworzenie bezpiecznych i spe!nionych zwi&zków, a tak-
"e podj%cie odpowiedzialno#ci za zdrowie seksualne 
i dobre samopoczucie zarówno w!asne, jak równie" in-
nych osób. 

Odpowiednia edukacja seksualna umo"liwia im do-
konywanie wyborów poprawiaj&cych jako#$ ich "ycia 
i przyczyniaj&cych si% do stworzenia wra"liwego i spra-
wiedliwego spo!ecze(stwa.

Wszystkie dzieci i m!odzie" maj& prawo do dostosowa-
nej do wieku edukacji seksualnej.

Zgodnie z t& defi nicj& podstawowym celem edukacji 
seksualnej jest skupienie si% na seksualno#ci jako pozy-
tywnym ludzkim potencjale i )ródle satysfakcji i przy-
jemno#ci. Jasno uznawana potrzeba zdobycia wiedzy 
i umiej%tno#ci niezb%dnych do zapobiegania choro-
bom staje si% celem drugorz%dnym w stosunku do tego 
ogólnie pozytywnego podej#cia. Co wi%cej, edukacja 
seksualna powinna opiera$ si% na zaakceptowanych na 
arenie mi%dzynarodowej prawach cz!owieka, a w szcze-
gólno#ci prawie do wiedzy, które poprzedza zapobiega-
nie chorobom.

„Wszechstronna edukacja seksualna ma na celu wyposa"enie m!odych osób w wiedz%, umiej%tno#ci, posta-
wy i warto#ci niezb%dne im do okre#lenia w!asnej seksualno#ci i cieszenia si% ni& zarówno pod wzgl%dem 
zarówno fi zycznym, jak i emocjonalnym, indywidualnie i w zwi&zkach. Edukacja seksualna rozpatruje »sek-
sualno#$« w sposób holistyczny, w kontek#cie emocjonalnego i spo!ecznego rozwoju. Równocze#nie uznaje 
si%, i" samo dostarczanie informacji nie jest wystarczaj&ce. Osobom w wieku m!odzie(czym nale"y umo"li-
wi$ nabycie zasadniczych umiej%tno#ci "yciowych i rozwój pozytywnych postaw oraz warto#ci”33.

W opracowanych niedawno przez UNESCO i inne organizacje Narodów Zjednoczonych Mi%dzynarodowych 
Wytycznych w Zakresie Edukacji Seksualnej (International Technical Guidance on Sexuality Education) wychowa-
nie seksualne zosta!o zdefi niowane w nast%puj&cy sposób:

„Edukacja seksualna defi niowana jest jako dostosowany do wieku i kultury sposób nauczania o p!ci i zwi&z-
kach, dostarczaj&cy dok!adnych, realistycznych, nieos&dzaj&cych informacji. Edukacja seksualna zapewnia 
mo"liwo#$ »badania« w!asnych warto#ci i postaw, umo"liwia zdobycie umiej%tno#ci podejmowania decyzji, 
komunikowania si% i zmniejszenia ryzyka w odniesieniu do wielu aspektów seksualno#ci”34.

33  IPPF (2006b), s. 6.
34  UNESCO (2009b), s. 2.

Uzupe"niaj#ce defi nicje dotycz#ce edukacji seksualnej opracowane przez UNESCO i IPPF
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3.1. Zasadnicze rozwa"ania 

dotycz&ce edukacji seksualnej

Seksualno!( stanowi kluczow# cz'!( bycia 
cz"owiekiem
Wszystkie osoby rodz& si% jako istoty seksualne i rozwi-
jaj& swój potencja! seksualny w ten czy w inny sposób. 
Edukacja seksualna pomaga w przygotowaniu m!odych 
ludzi do "ycia, a zw!aszcza do zbudowania i utrzyma-
nia satysfakcjonuj&cych zwi&zków, a tak"e przyczynia 
si% do rozwoju osobowo#ci i samookre#lenia.

Ludzie maj# prawo do informacji
W Konwencji ONZ o Prawach Dziecka (United Nations 
Convention on the Rights of the Child)35 w sposób wyra)ny 
podkre#lono prawo dzieci do informacji, w tym obo-
wi&zek ci&"&cy na pa(stwie maj&cy na celu wydanie od-
powiednich aktów prawnych dotycz&cych edukacji sek-
sualnej.

Prawa seksualne jako prawa cz!owieka zwi&zane z sek-
sualno#ci& oferuj& innego rodzaju ramy obejmuj&ce pra-
wo ka"dego do edukacji seksualnej. W artykule 8 dekla-
racji IPPF napisano, co nast%puje: „Prawo do edukacji 
i informacji: Nikt nie mo"e by$ dyskryminowany w do-
st%pie do edukacji i informacji, a tak"e do pojmowa-
nej w sposób wszechstronny edukacji seksualnej oraz 
do informacji niezb%dnych i u"ytecznych umo"liwiaj&-
cych stanie si% pe!noprawnym obywatelem, a tak"e za-
pewniaj&cych równo#$ w "yciu prywatnym, spo!ecznym 
i politycznym”36. 

Prawa cz!owieka s& wiod&c& zasad& WHO w odniesie-
niu do strategii zdrowotnej dotycz&cej zdrowia repro-
dukcyjnego, co ma przyspieszy$ osi&gni%cie mi%dzy-
narodowych celów37, w przypadku których promocja 
zdrowia seksualnego stanowi jeden z pi%ciu kluczo-
wych aspektów. 

'wiatowe Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Seksualne-
go (World Association for Sexual Health) w równej mierze 
bierze pod uwag% prawa seksualne jako integraln& sk!a-
dow& podstawowych praw cz!owieka i dlatego traktuje 
je jako prawo niezbywalne i uniwersalne38. W publika-
cji, która ukaza!a si% w ostatnim czasie, zatytu!owanej 

35  United Nations (1989).
36  IPPF (2008), patrz tak"e rozdz. 2.
37  WHO (2004), s. 21.
38  World Association for Sexual Health (1999).

„Zdrowie seksualne na Milenium” (Sexual Health for the 
Millennium)39 organizacja ta przedstawia koncepcj%, "e 
potrzeby dotycz&ce zdrowia seksualnego powinny by$ 
promowane jako nieodzowna strategia pozwalaj&ca 
na osi&gni%cie Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium 
Development Goals – MDG). W tym kontek#cie przedsta-
wiono 8 celów, z których czwarty okre#la uniwersalny, 
ogólno#wiatowy dost%p do wszechstronnej edukacji 
seksualnej i informacji. Zdrowie seksualne mo"e zosta$ 
osi&gni%te jedynie w sytuacji, kiedy wszyscy ludzie, 
!&cznie z osobami w wieku m!odzie(czym, b%d& mie$ 
dost%p do uniwersalnej edukacji seksualnej, informacji 
dotycz&cych zdrowia seksualnego oraz us!ug zdrowot-
nych przez ca!y okres ich "ycia40. Jak wykaza!y wyniki 
bada( naukowych, obawy przed faktem, "e edukacja 
seksualna mo"e prowadzi$ do wcze#niejszego rozpo-
cz%cia aktywno#ci seksualnej b&d) aktywno#ci nasilo-
nej osób w wieku m!odzie(czym, nie s& uzasadnione41. 

Nieformalna edukacja seksualna jest 
cz'sto niewystarczaj#ca w nowoczesnym 
spo"ecze)stwie
Jak stwierdzono wcze#niej w tym dokumencie, rodzice, 
inni cz!onkowie rodziny oraz inne nieformalne )ród!a 
s& istotne w nauce dotycz&cej zwi&zków mi%dzyludz-
kich oraz seksualno#ci, zw!aszcza w przypadku osób 
m!odszych. Nale"y jednak zaznaczy$, i" w nowocze-
snym spo!ecze(stwie tego typu edukacja seksualna jest 
cz%sto niewystarczaj&ca, poniewa" rodzice lub rodzina 
oraz inne nieformalne )ród!a cz%sto nie maj& dosta-
tecznej wiedzy, zw!aszcza kiedy konieczne jest prze-
kazanie informacji z!o"onych lub fachowych (takich jak 
informacje dotycz&ce antykoncepcji b&d) chorób prze-
noszonych drog& p!ciow&). Ponadto m!odzi ludzie, kie-
dy osi&gn& dojrza!o#$ p!ciow&, cz%sto wol& uczy$ si% 
od innych, a nie od rodziców, poniewa" uwa"aj&, "e s& 
z nimi w zbyt bliskim kontakcie.

M"odzie% jest nara%ona na informacje 
pochodz#ce z wielu nowych $róde" 
Nowoczesne media, przede wszystkim telefony komór-
kowe i Internet, w krótkim czasie sta!y si% niezwykle 
istotnymi )ród!ami informacji. Jednak szereg tego typu 
informacji, zw!aszcza te dotycz&ce seksualno#ci, jest 

39  Porównaj World Association for Sexual Health (2008), s. 2.
40  World Association for Sexual Health (2008), s. 4-5.
41  Opracowanie wyników bada( zawartych w materia!ach UNESCO (2009a) 

(Vol. 1, s. 13-17) jasno wskazuje, "e zgodnie z wi%kszo#ci& bada( doty-
cz&cych edukacji seksualnej przyczynia si% ona do opó)nienia inicjacji 
seksualnej, zmniejszenia cz%sto#ci kontaktów seksualnych i liczby part-
nerów seksualnych, a tak"e poprawy zachowa( prewencyjnych.

3. Racjonalne uzasadnienie potrzeby 
prowadzenia edukacji seksualnej



22 Standardy edukacji seksualnej w Europie

Cz#$% I: Wst#p

nieprawdziwych, niewywa"onych, nierealistycznych 
i cz%sto poni"aj&cych, zw!aszcza w stosunku do kobiet 
(pornografi a zamieszczana w Internecie). Dlatego te" 
bior&c pod uwag% racjonalnie uzasadnion& potrzeb% 
edukacji seksualnej, konieczne jest przeciwdzia!anie 
i korygowanie b!%dnych informacji i wyobra"e( przeka-
zywanych przez media. 

Konieczno!( promocji zdrowia seksualnego
W ca!ej historii ludzko#ci, seksualno#$ by!a postrzega-
na tak"e jako zagro"enie dla ludzkiego zdrowia: nieule-
czalne choroby przenoszone drog& p!ciow& i nieplano-
wane ci&"e stanowi!y prawie zawsze powa"ne ryzyko 
zwi&zane ze stosunkami seksualnymi. W XXI wieku 
tym, jak równie" innym czynnikom ryzyka, mo"na za-
pobiega$ nie tylko dzi%ki dost%pnej wiedzy, ale tak"e 
dlatego, i" seksualno#$ sta!a si% w mniejszym stopniu 
tematem tabu i w zwi&zku z tym mo"na o niej dyskuto-
wa$, maj&c na uwadze profi laktyk%. W tym kontek#cie 
edukacja seksualna spe!nia niezwykle potrzebn& rol% 
w promocji zdrowia seksualnego.

Obecnie zdrowie seksualne i reprodukcyjne s& niezwy-
kle cenione na poziomie globalnym. Trzy z o#miu zaak-
ceptowanych na arenie mi%dzynarodowej Milenijnych 
Celów Rozwoju (MCR 3 dotycz&cy równouprawnienia 
p!ci, MCR 5 dotycz&cy zdrowia matek oraz MDG 6 do-
tycz&cy zapobieganiu mi%dzy innymi HIV/AIDS) s& bez-
po#rednio zwi&zane ze zdrowiem seksualnym i repro-
dukcyjnym. Edukacja seksualna mo"e w istotny sposób 
przyczyni$ si% do osi&gni%cia #wiatowych celów rozwo-
ju. 

3.2. Psychoseksualny rozwój 

dzieci

W rozdziale tym dowiedziono konieczno#ci wczesnego 
rozpocz%cia wychowania seksualnego, jak równie" wy-
ja#niono, dlaczego poszczególne zagadnienia powinny 
by$ omawiane w danym okresie "ycia dziecka. Dwie re-
nomowane organizacje zajmuj&ce si% edukacj& seksual-
n&, SENSOA w Belgii i Rutgers Nisso Group w Holandii, 
udost%pni!y istniej&ce opracowania, które zosta!y skró-
cone i w niewielkim stopniu dostosowane42. Literatur% 
przedmiotu, o któr& w wi%kszo#ci opiera si% ten roz-
dzia!, mo"na znale)$ w cz%#ci B Bibliografi i.

Psychologia, a zw!aszcza psychologia rozwojowa, wyka-
za!a, i" dzieci rodz& si% jako osoby seksualne, a ich sek-
sualno#$ rozwija si% etapowo, co jest zwi&zane z ogól-
nym rozwojem dziecka i z „zadaniami zwi&zanymi 

42  Porównaj Rutgers Nisso Group (2008) i Frans E. i Franck T. (2010).

z rozwojem”. Etapy rozwoju seksualnego zosta!y przed-
stawione w szczegó!owy sposób w celu wyja#nienia 
uprzednio wspomnianej konieczno#ci wczesnego roz-
pocz%cia edukacji seksualnej i wykazania, "e konkretne 
tre#ci/informacje, umiej%tno#ci i postawy s& przekazy-
wane w powi&zaniu z rozwojem dziecka. W optymal-
nej sytuacji poszczególne zagadnienia s& wprowadza-
ne, zanim dziecko osi&gnie odpowiedni etap rozwoju, 
tak aby przygotowa$ je do zmian, które niebawem maj& 
nast&pi$ (na przyk!ad dziewczynki powinny wiedzie$ 
o miesi&czkowaniu zanim wyst&pi pierwsza miesi&cz-
ka).

W przypadku kiedy mówi si% o zachowaniach seksual-
nych dzieci i m!odych osób, istotne jest, aby mie$ na 
uwadze, "e seksualno#$ jest ró"na u dzieci i osób do-
ros!ych oraz "e doro#li nie powinni ocenia$ zachowa( 
dzieci i m!odzie"y z w!asnej perspektywy. 

Osoby doros!e przypisuj& seksualne znaczenie zacho-
waniom na podstawie swoich doros!ych do#wiadcze( 
i czasami trudno jest im zobaczy$ rzeczywisto#$ ocza-
mi dziecka. A zatem konieczne jest przystosowanie ich 
perspektywy widzenia. 

Ludzie maj& do spe!nienia istotn& i aktywn& rol% w trak-
cie w!asnego rozwoju na ró"nych etapach "ycia. Po!&-
czenie seksualno#ci z innymi aspektami w!asnej oso-
bowo#ci, takimi jak rozwój poczucia w!asnej warto#ci, 
zdolno#ci do "ycia w zwi&zkach, stanowi istotne zada-
nie dla m!odych osób. Na wszystkie zmiany w rozwo-
ju seksualnym maj& wp!yw tak"e czynniki biologiczne, 
psychologiczne i spo!eczne. Na podstawie w!asnych 
do#wiadcze( ludzie rozwijaj& w sobie wyobra"enie, 
jaki rodzaj zachowa( seksualnych – kiedy i z kim – jest 
„w!a#ciwy”, jakich nast%pstw i reakcji nale"y oczekiwa$ 
i w jaki sposób b%d& si% oni z tym czuli.

Rozwój zachowa( seksualnych, uczu$ i #wiadomo#ci 
rozpoczyna si% w !onie matki i jest kontynuowany przez 
ca!y okres "ycia cz!owieka. Zwiastuny percepcji seksu-
alnej w pó)niejszym okresie, takie jak rado#$ z kontak-
tów fi zycznych, istniej& ju" od momentu narodzin. Roz-
wój seksualny i osobowo#ciowy ludzi charakteryzuj& 
cztery kluczowe obszary (pola do#wiadcze(), których 
do#wiadczamy w bardzo wczesnym okresie "ycia i któ-
re dotycz& w!asnych potrzeb dziecka, cia!a, zwi&zków 
i seksualno#ci. Czy dziecko mog!o rozwin&$ w sobie 
podstawowe poczucie zaufania, "e jego potrzeby i pra-
gnienia spotkaj& si% z odpowiednim odzewem przy 
równoczesnym zachowaniu fi zycznej blisko#ci i bezpie-
cze(stwa? Czy jego uczucia zostan& uznane i zaakcep-
towane? Jak& nauk% czerpa!o dziecko ze zwi&zku z ro-
dzicami i rodze(stwem? Jakie do#wiadczenia zdoby!o? 
Czy nauczy!o si% dobrze czu$ we w!asnym ciele, kocha$ 
je i o nie dba$? Czy dziecko by!o akceptowane jako 
dziewczynka czy ch!opiec? Te wszystkie do#wiadczenia 
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nie s& do#wiadczeniami seksualnymi w w&skim znacze-
niu, ale stanowi& kluczowe zagadnienia dla rozwoju 
charakteru i seksualno#ci ludzi. 

Zachowania seksualne dzieci i m!odzie"y zazwyczaj 
wyst%puj& na poziomie indywidualnym b&d) pomi%-
dzy rówie#nikami. Maj& charakter zabawy lub przeko-
marzania si%, s& sposobem odkrywania samych siebie 
i innych. W ten sposób dzieci i m!odzie" dowiaduj& si%, 
co lubi&, a czego nie lubi&, w jaki sposób nale"y radzi$ 
sobie z intymno#ci& i jakie s& zasady zachowania w sy-
tuacjach intymnych. W ten sam sposób tworz& si% ich 
normy i warto#ci dotycz&ce sfery seksualno#ci.

Wszystkie rodzaje warto#ci i normy zachowa( (swoiste 
dla p!ci) przekazywane s& osobom m!odym przez me-
dia, rodziców i inne osoby. Na ka"dym etapie "ycia sek-
sualno#$ przyjmuje inne formy ekspresji i nabiera inne-
go znaczenia.

Rozwój skutecznych umiej%tno#ci komunikowania si% 
ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia seksualnego 
i osobiste do#wiadczenia "yciowe danej osoby maj& 
du"y wp!yw na ten rozwój. Wykszta!cenie, pochodze-
nie, komunikowanie si% z rówie#nikami, edukacja sek-
sualna, autoerotyzm i pierwsze do#wiadczenia seksu-
alne, wszystko to determinuje postrzeganie seksualne 
i uczucia, motywacje, postawy oraz zdolno#$ do nawi&-
zywania kontaktów.

Do#wiadczenia te spe!niaj& swoj& rol%, poniewa" oferu-
j& nowe ramy rozumienia w!asnych uczu$ i post%powa-
nia oraz interpretowania zachowa( innych. W trakcie 
tego procesu dzieci i m!odzie" ucz& si% zachowywania 
granic. 

Efektem wi%kszej ró"norodno#ci opinii odnosz&cych 
si% do seksualno#ci jest wzrost tendencji do podejmo-
wania w!asnych, indywidualnych wyborów i decyzji. 
Ponadto proces dojrzewania biologicznego w dzisiej-
szych czasach rozpoczyna si% wcze#niej, a seksualno#$ 
w wi%kszym stopniu jest obecna w mediach i kulturze 
m!odzie"owej. To oznacza, i" wychowawcy i rodzice 
musz& bardziej stara$ si% pomóc dzieciom i m!odzie"y 
w radzeniu sobie z rozwojem seksualno#ci.

Post'p rozwoju seksualnego
Pierwsze dziesi'( lat
Ogólnie mówi&c, w ci&gu pierwszych 6 lat dzieci 
w gwa!towny sposób rozwijaj& si%, przechodz&c od 
ca!kowitej zale"no#ci do cz%#ciowej niezale"no#ci. Za-
czynaj& postrzega$ w!asne cia!o. Dzieci maj& uczucia 
seksualne nawet we wczesnym okresie niemowl%cym. 
Mi%dzy 2. a 3. rokiem "ycia odkrywaj& fi zyczne ró"nice 
mi%dzy m%"czyznami i kobietami. W tym czasie zaczy-
naj& odkrywa$ w!asne cia!o (masturbacja we wczesnym 
dzieci(stwie, autostymulacja) i mog& tak"e próbowa$ 

bada$ cia!a swoich przyjació! (zabawa w lekarza). Dzie-
ci zdobywaj& informacje o swoim #rodowisku, ekspe-
rymentuj&c, a nauka seksualno#ci niczym nie ró"ni si% 
w tym zakresie. Na podstawie wyników licznych bada( 
obserwacyjnych zidentyfi kowano powszechne zacho-
wania seksualne u dzieci, a równocze#nie stwierdzono, 
"e tego typu zachowania s& normalne.

Poprzez badanie uczu$ seksualnych i pragnie( oraz 
przez zadawanie pyta( dzieci ucz& si% coraz wi%cej 
o seksualno#ci. Od 3. roku "ycia dzieci rozumiej&, "e 
doro#li s& skryci w odniesieniu do tego zagadnienia. 
Dzieci testuj& granice stawiane przez osoby doros!e, 
na przyk!ad przez rozbieranie si% bez ostrze"enia lub 
te" przez u"ywanie s!ów o zabarwieniu seksualnym. 
Ma!e dzieci s& niezwykle ciekawe i zadaj& wiele pyta(. 
W miar% jak dzieci stopniowo trac& swoj& egocentrycz-
no#$, próbuj& sobie wyobrazi$, jak to jest by$ w sytu-
acji innych osób. W zwi&zku z tym, "e rozwijaj& si% ich 
zdolno#ci j%zykowe, kontakt fi zyczny schodzi na dalszy 
plan. Równocze#nie dzieci maj& szereg mo"liwo#ci, aby 
wyrazi$ siebie. U starszych dzieci rozwija si% poczucie 
wstydu, na co mi%dzy innymi ma wp!yw #rodowisko ro-
dzinne.

Oko!o 6. roku "ycia dzieci nadal s& bardzo dociekliwe, 
ale zaczynaj& zauwa"a$, "e doro#li nie s& tak wra"liwi 
i podatni na ich pytania, na ile one oczekuj&. Aby dowie-
dzie$ si% wi%cej, zwracaj& si% do swoich rówie#ników. 
Dzieci w wieku szkolnym (szko!a podstawowa) staj& si% 
bardziej introwertyczne i pruderyjne. Seksualno#$ jest 
u#piona, a rozwojowi moralnemu dzieci sprzyja rosn&-
ce poczucie wstydu zwi&zanego z ich seksualno#ci&. 
W tym okresie maj& miejsce zabawy seksualne. Obser-
wuje si% je u oko!o jednej trzeciej 8-letnich ch!opców, 
przy czym ich procent wzrasta wraz z wiekiem. Ogól-
nie mówi&c, rozmiary aktywno#ci seksualnej dziewcz&t 
s& mniejsze, jednak ich zainteresowanie sprawami sek-
sualnymi równie" wzrasta wraz z wiekiem. Dzieci (od 
5. roku "ycia, a zw!aszcza mi%dzy 6. i 8. rokiem "ycia) 
lubi& pokazywa$ swoje zewn%trzne narz&dy p!ciowe, 
a tak"e chc& patrze$ na narz&dy p!ciowe innych dzieci. 
Ich g!ówn& motywacj% stanowi ciekawo#$ i ch%$ zdoby-
cia wiedzy. Zainteresowanie dzieci tematem seksualno-
#ci jest znacznie szersze w porównaniu z przeci%tnymi 
osobami doros!ymi i mo"e by$ traktowane jako jeden 
z aspektów rozwoju emocjonalnego (sensuality), stano-
wi&cego cz%#$ rozwoju psychologicznego, spo!ecznego 
i biologicznego.

Zmiana zainteresowa) dzieci/m"odzie%y 
i rozwój seksualny w okresie dojrzewania
W okresie mi%dzy 11. a 13. rokiem "ycia dochodzi do 
zmiany zainteresowa( i m!odzie" koncentruje si% na 
bardziej szczegó!owej wiedzy dotycz&cej cia!a i narz&-
dów p!ciowych, zw!aszcza u p!ci przeciwnej. W okresie 
dojrzewania identyfi kacja spo!eczna jest uzupe!niania 
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przez poszukiwania w!asnej to"samo#ci psychologicz-
nej. Osoby w wieku m!odzie(czym analizuj& w!asne ce-
chy osobowo#ciowe i ich znaczenia, a tak"e rozwa"aj& 
swoje miejsce w #wiecie. Tworzenie si% to"samo#ci jest 
w #cis!y sposób zwi&zane z wizerunkiem w!asnej oso-
by. W okresie dojrzewania dochodzi tak"e do wzrostu 
mo"liwo#ci intelektualnych osób w wieku m!odzie(-
czym, a tak"e do rozwoju etyczno-moralnego.

Rozwój seksualny jest przyspieszony w okresie dojrze-
wania. Postrzeganie i motywy zwi&zane z seksualno-
#ci& przyjmuj& wymiar spo!eczny przy udziale innych 
osób. Proces dojrzewania seksualnego jest w pe!ni. 
Ró"nice mi%dzy ch!opcami a dziewcz%tami staj& si% 
bardziej wyra)ne. Posiadanie przyjació! tej samej p!ci 
jest niezwykle istotne w pocz&tkowym okresie dojrze-
wania z uwagi na mo"liwo#$ rozmowy. W tym okresie 
rozpoczyna si% tak"e zainteresowanie p!ci& przeciwn&. 
Podczas dojrzewania dochodzi do rozbie"no#ci mi%dzy 
rozwojem fi zycznym i psychologicznym. 

W tym momencie "ycia m!odzi ludzie staj& si% g!%boko 
refl eksyjni. Stopniowo ucz& si% my#le$ o sprawach nie 
podlegaj&cych percepcji oraz o zdarzeniach, których 
sami nie do#wiadczali. Mo"liwa jest tak"e samoobser-
wacja. Ponadto u m!odych osób rozwija si% zdolno#$ 
!&czenia poszczególnych cech, co z kolei umo"liwia im 
zrozumienie istoty sprawy i przyczynia si% do faktu, "e 
zaczynaj& my#le$ w sposób analityczny umo"liwiaj&cy 
im rozwi&zywanie problemów. 

Pomi%dzy 12. a 20. rokiem "ycia u m!odych ludzi stop-
niowo rozwija si% orientacja seksualna; w tym samym 
czasie tworz& si% u nich i umacniaj& preferencje sek-
sualne.

Uzyskanie jasnego obrazu konkretnych faz rozwoju, 
w oparciu o które stworzono matryc% (w postaci tabe-
li) zawart& w II cz%#ci dokumentu, pozwoli!o na suma-
ryczne przedstawienie zagadnie( opisanych powy"ej.

Faza 1. Wiek od 0 do 3 lat
Odkrywanie i badanie

Niemowl#ta w wieku od 0. do 1. roku (odkrywanie)
Rozwój seksualno#ci dziecka rozpoczyna si% w mo-
mencie urodzenia.
Niemowl%ta skupiaj& si% ca!kowicie na w!asnych 
zmys!ach: dotyku, s!uchu, wzroku, smaku i zapachu. 
Dzi%ki swoim zmys!om mog& do#wiadcza$ uczu$ 
komfortu i bezpiecze(stwa. Niezwykle istotne jest 
przytulanie i obdarzanie pieszczotami w!asnego 
dziecka, z uwagi na fakt, i" dzi%ki temu tworzone 
s& fundamenty jego zdrowego, w!a#ciwego rozwoju 
spo!ecznego i emocjonalnego.
Niemowl%ta s& niezwykle aktywne, odkrywaj&c 
otaczaj&cy je #wiat. Jest to widoczne na podstawie 

wyst%puj&cej u nich tendencji do brania do ust za-
bawek (dotyk), przygl&dania si% twarzom lub poru-
szaj&cym si% przedmiotom (wzrok), a tak"e s!ucha-
nia muzyki (s!uch). Niemowl%ta odkrywaj& równie" 
w!asne cia!a. Cz%sto dotykaj& si%, a czasami dotyka-
j& równie" swoich narz&dów p!ciowych. Cz%sto nie 
dzieje si% tak celowo, ale przez przypadek.

Ma%e dzieci w wieku od 2 do 3 lat (ciekawo!"/badanie 
w%asnego cia%a)

Ma!e dzieci staj& si% !wiadome samych siebie i swo-
ich cia!. Ucz& si% tak"e, "e ró"ni& si% od innych dzieci 
i od osób doros!ych (rozwijaj& swoj& to"samo#$).
Ma!e dzieci ucz& si%, "e istniej& ch%opcy i dziew-
czynki (dochodzi u nich do rozwoju to"samo#ci 
p!ciowej).
Ma!e dzieci staj& si% bardzo ciekawe w%asnego cia%a, 
a tak"e osób z ich otoczenia. Cz%sto badaj& w do-
k!adny sposób swoje cia!a i narz&dy p!ciowe, a tak"e 
pokazuj& je innym dzieciom i osobom doros!ym. 
Ma!e dzieci rozmy#lnie dotykaj& swoje narz&dy 
p!ciowe, poniewa" sprawia im to przyjemno#$.
U ma!ych dzieci istnieje du"a potrzeba kontaktu fi -
zycznego. Lubi& siada$ innym osobom na kolanach 
i by$ przytulane.
Ma!e dzieci zaczynaj& si% tak"e uczy$, co im wolno, 
a czego nie (normy spo!eczne).

Faza 2. Dzieci w wieku od 4 do 6 lat
Nauka regu!, zabawa i nawi&zywanie przyja)ni

Dzieci maj& wi%kszy kontakt z du"ymi grupami 
osób (w przedszkolu i szkole). Coraz wi%cej ucz& si% 
o tym, jak nale"y post%powa$ (zasady spo%eczne).
Ucz& si%, i" osoby doros!e nie pochwalaj$ ekspono-
wania publicznie swojego cia!a i dotykania siebie lub 
innych. W zwi&zku z tym mniej ch%tnie chodz& nago 
i nie dotykaj& swoich narz&dów p!ciowych w miej-
scach publicznych.
Badanie w!asnego cia!a i cia!a innych osób odbywa 
si% bardziej w kontek#cie zabawy („gry seksualne”): 
dzieci bawi& si% w „mam% i tat%”, a tak"e w „lekarza„ 
pocz&tkowo w sposób jawny, natomiast pó)niej cz%-
sto w sekrecie. Dzieje si% tak, poniewa" dzieci dalej 
ucz& si%, "e przebywanie nago w miejscach publicz-
nych jest niedozwolone.
„Faza brzydkich wyrazów” – dzieci odkrywaj&, "e 
istniej& granice. Zauwa"aj& one, i" mówienie pew-
nych wyrazów wywo!uje reakcj% innych osób z ich 
otoczenia. Jest to dla nich ekscytuj&ce i zabawne, 
a zatem ci&gle powtarzaj& te s!owa.
W tym wieku dzieci interesuj& si% sprawami pro-
kreacji i cz%sto zadaj& pytania typu: „Sk&d si% bior& 
dzieci?”.
Wi%kszo#$ dzieci zaczyna do#wiadcza$ uczucia 
wstydu w odniesieniu do w!asnego cia!a i zaczynaja 
wyznacza$ granice w stosunku do siebie.
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Dzieci wiedz&, "e s& ch%opcem lub dziewczynk$ i "e 
zawsze nimi b%d&.
Rozwijaj& si% u nich wyra)ne koncepcje dotycz&ce 
tego, „co robi& ch!opcy” i „co robi& dziewczynki” 
(role spo%eczne).
Dzieci nawi&zuj& przyja)nie z innymi dzie$mi: naj-
cz%#ciej z dzie$mi obu p!ci, cho$ czasami jedynie 
z ch!opcami lub dziewczynkami (osobami tej samej 
p!ci).
Dzieci w tym wieku cz%sto kojarz& przyja)( i sym-
pati% z mi!o#ci& i twierdz&, "e „s$ zakochane”. Na 
przyk!ad bardzo cz%sto mówi&, "e s& zakochane 
w swojej mamie, tacie lub króliku. To zazwyczaj nie 
ma nic wspólnego z odczuwaniem seksualno#ci i po-
"&dania. Cz%sto jest to sposób mówienia o tym, "e 
kogo# lubi&. 

Faza 3. Wiek od 7 do 9 lat
Wstyd i pierwsza mi!o#$

Dzieci mog& czu" si# nieswojo, kiedy s& nagie 
w obecno#ci innych osób. Nie chc& ju" rozbiera$ 
si% w obecno#ci osób doros!ych i przestaj& chodzi$ 
nago.
Dzieci zadaj$ mniej pyta' dotycz&cych seksu, co 
jednak nie oznacza, i" s& w mniejszym stopniu za-
interesowane tym tematem. Zorientowa!y si% ju", i" 
seks jest tematem „niewygodnym” i "e nie jest w!a-
#ciwe mówienie o nim w miejscach publicznych.
Dzieci du"o fantazjuj$, wykorzystuj&c to, co widz& 
wokó! siebie (rodzina, szko!a, telewizja itp.). Ich fan-
tazje cz%sto mieszaj& si% z rzeczywisto#ci& i mog& 
dotyczy$ na przyk!ad mi!o#ci, a czasami tak"e tego, 
jak to jest by$ zakochanym w osobie tej samej p!ci. 
Tworz& si% grupy „dziewcz$t” i „ch%opców” oce-
niaj&ce si% nawzajem. Ch!opcy cz%sto uwa"aj&, "e 
dziewczynki s& „g!upie” i „dziecinne”, podczas gdy 
dziewczynki s&dz&, i" ch!opcy s& „zbyt awanturni-
czy” i zachowuj& si% „w sposób brutalny”.
W sytuacjach grupowych (klasa, przyjaciele) cz%sto 
uwa"aj&, i" istotne jest pokazanie, jacy s& doro#li, 
silni i m&drzy. Dzieci próbuj& wzajemnie prze!ciga" 
si#. Chc& pokaza$, i" wiedz$ co# o #wiecie starszych 
dzieci i osób doros!ych. Jednym ze sposobów jest 
pokazywanie jak du"o wiedz& o seksie, u"ywaj&c 
wyra"e( erotycznych (j%zyka zwi&zanego z seksem). 
Dzieci znajduj& rymy do s!ów zwi&zanych z seksem 
i opowiadaj& sobie dowcipy dotycz&ce seksu (spro-
#ne dowcipy). Nale"y jednak zaznaczy$, i" cz%sto nie 
rozumiej& o czym mówi&.
W tym okresie "ycia cz%sto do#wiadczaj& uczucia, i" 
po raz pierwszy s$ zakochane. 

Faza 4. Wiek od 10 do 15 lat
Okres przed dojrzewaniem i dojrzewanie 

10-11-latki: okres przed dojrzewaniem
Rozpoczyna si% okres dojrzewania. Hormony p!cio-
we zaczynaj& by$ aktywne, co manifestuje si% 
w sposobie zachowania i rozwoju fi zycznym, ale 
tak"e w sposobie postrzegania i wahaniach nastro-
ju. Dziewczynki zazwyczaj osi&gaj& ten okres roz-
wojowy 2 lata wcze#niej ni" ch!opcy. Pojawiaj& si% 
widoczne zmiany fi zyczne, takie jak rozwój piersi 
i zwi%kszenie wzrostu.
Od oko!o 10. roku "ycia dzieci zaczynaj& bardziej 
interesowa" si# seksualno!ci$ osób doros%ych. Cz%-
#ciej fantazjuj& na temat seksualno#ci i s!ysz& oraz 
widz& ró"ne rzeczy w ksi&"kach, telewizji i Inter-
necie, co z kolei zwi%ksza ich ciekawo#$. Pomimo 
wszystko ich reakcje mog& by$ pruderyjne b&d) bez-
ceremonialne w momencie, kiedy rozpoczyna si% 
z nimi rozmowy na temat seksualno#ci.
W tym okresie mog& by$ podejmowane pierwsze 
kroki „dotycz&ce” mi!o#ci: m!odzi ludzie zaczyna-
j& spotyka$ si% ze sob& i ostro"nie zalecaj& si% do 
siebie (trzymanie si% za r%ce, poca!unki w policzki 
itp.).

Wiek od 12 do 15 lat: okres dojrzewania
U wi%kszo#ci ch%opców w tym okresie rozpoczyna 
si% dojrzewanie. Rozpoczyna si% wzrost penisa i j&-
der, a tak"e pojawia si% ow!osienie narz&dów p!cio-
wych i pod pachami. Nast%puje gwa!towny wzrost. 
G!os staje si% g!%bszy i zaczyna pojawia$ si% zarost. 
U ch!opców w wieku 13 lat (#rednio) po raz pierwszy 
ma miejsce ejakulacja, co jest oznak&, i" s& oni doj-
rzali seksualnie i mog& mie$ dzieci.
Dziewczynki równie" rozwijaj& si% dalej. Okres gwa!-
townego wzrostu maj& ju" za sob&, zaczyna si% po-
jawia$ ow!osienie !onowe i pod pachami. U dziew-
czynek w wieku 12 lat (#rednio) wyst%puje pierwsza 
miesi$czka, co oznacza, i" s& one dojrza!e seksualne 
i mog& zaj#$ w ci&"%.
Mo"e zwi%ksza$ si% cz%sto#$ masturbacji, w wi%k-
szym stopniu u ch!opców ni" u dziewczynek.
Osoby w wieku m!odzie(czym mog& by$ bardzo nie-
pewne w odniesieniu do swojego rozwoju w!asne-
go cia!a i zadawa$ sobie pytanie „Czy to jest prawi-
d!owe?”, „Czy ich rozwój nie przebiega zbyt wolno 
w porównaniu z rówie#nikami?”.
Osoby m!ode musz& przyzwyczai" si# do swojego 
„nowego cia%a”, cz%sto czuj& si% nieswojo i s& za-
"enowane. 
U m!odych osób rozwija si% seksualny wizerunek 
 samych siebie: traktuj& siebie jako osoby, które 
mog& uprawia$ seks, a to z kolei jest powodem, "e 
chc& by$ atrakcyjne. Poniewa" cz%sto czuj& si% nie-
pewnie w stosunku do w!asnego cia!a, s& równie" 
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niepewne co do tego, w jakiej mierze s& atrakcyjne 
(dla swojego potencjalnego partnera).
M!odzi ludzie w tym wieku cz%sto s& bardzo wra"li-
wi na opinie innych osób: wp!yw na nich mog& wy-
wiera$ rówie#nicy.
Zaczynaj& tak"e postrzega$ osoby w tym samym 
wieku jako seksualnie atrakcyjne.
Ch!opcy i dziewcz%ta stopniowo odkrywaj&, czy bar-
dziej interesuj& si% ch!opcami, czy dziewczynkami 
(orientacja seksualna).
Cz%sto po raz pierwszy si# zakochuj$ na powa"nie.
Flirtuj$ ze sob& i tworz& pierwsze zwi&zki.
S& bardziej do#wiadczeni w ca%owaniu si# i piesz-
czotach, pettingu. 

Faza 5. Wiek od 16 do 18 lat
Na progu doros!o#ci 

M!odzi ludzie staj& si% bardziej niezale&ni i w mniej-
szym stopniu s& zwi&zani z w!asnymi rodzicami.

M!ode osoby w bardziej wyra)ny sposób u#wiada-
miaj& sobie, czy s& heteroseksualne, czy homosek-
sualne.
Zaczynaj& eksperymentowa" ze zwi&zkami.
M!odzi ludzie zdobywaj& do!wiadczenia seksualne: 
ca!uj& si% pieszcz&, niektórzy zdobywaj& te do#wiad-
czenia szybciej ni" inni.
Kolejno#$ rozwoju seksualnego m!odych ludzi prze-
biega nast%puj&co: ca!owanie si%, dotykanie i piesz-
czenie przez ubrania, pieszczoty nago, stosunki 
seksualne (osoby heteroseksualne) i w ko(cu seks 
oralny i czasami analny.
Nabieraj& wi%kszego do#wiadczenia, jak uk!ada$ so-
bie relacje z osobami przeciwnej p!ci: pertraktacje, 
komunikowanie si%, wyra&anie &ycze' i wyznacza-
nie granic oraz okazywanie szacunku – wszystko to 
stanowi dla nich istotne kwestie. 
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Holistyczna edukacja seksualna powinna opiera$ si% na 
nast%puj&cych zasadach:

Edukacja seksualna powinna by$ dostosowana do 1. 
wieku, stopnia rozwoju m!odych osób i zdolno#ci 
rozumienia, a tak"e do kultury, z jakiej si% wy-
wodz&, uwzgl%dniaj&c spo!eczno-kulturow& to"-
samo#$ p!ci. Powinna te" odnosi$ si% do rzeczy-
wistej sytuacji, w jakiej "yj& m!odzi ludzie.

Edukacja seksualna oparta jest na prawach cz!o-2. 
wieka (seksualnych i reprodukcyjnych).

Edukacja seksualna oparta jest na koncepcji ho-3. 
listycznie rozumianego dobrostanu, w tym zdro-
wia.

Edukacja seksualna jest trwale oparta na równo-4. 
#ci p!ci, samostanowieniu i akceptacji ró"norod-
no#ci.

Edukacja seksualna rozpoczyna si% w momencie 5. 
narodzin.

Edukacj% seksualn& nale"y rozumie$ jako wk!ad 6. 
w kierunku sprawiedliwego i samostanowi&cego 
spo!ecze(stwa, zarówno w odniesieniu do jedno-
stek, jak i wspólnoty.

Edukacja seksualna oparta jest na aktualnych/7. 
sprawdzonych informacjach naukowych.

Edukacja seksualna ma na celu uzyskanie nast%puj&cych 
rezultatów:

Stworzenie spo!ecznego klimatu tolerancji, 1. 
otwarto#ci i szacunku w odniesieniu do seksual-
no#ci, ró"nych stylów "ycia, postaw i warto#ci.

Respektowanie ró"norodno#ci seksualnych, ró"-2. 
norodno#ci zwi&zanych z p!ci& i #wiadomo#ci do-
tycz&cej to"samo#ci seksualnej i ról przypisywa-
nych p!ciom.

Umacnianie ludzi w dokonywaniu #wiadomych 3. 
wyborów w oparciu o zrozumienie i odpowie-
dzialne zachowania zarówno w odniesieniu do 
siebie, jak i partnera. Zapewnia #wiadomo#$ 
i wiedz% dotycz&c& ludzkiego cia!a, jego rozwoju 

i funkcjonowania, zw!aszcza w odniesieniu do 
seksualno#ci.

U#wiadomienie i zdobycie wiedzy na temat ludz-4. 
kiego cia!a

Zapewnienie zdolno#ci do rozwoju jako jednost-5. 
ki seksualnej, nauczenie si% wyra"ania uczu$ i po-
trzeb, do#wiadczania w przyjemny sposób seksu-
alno#ci i rozwini%cia ról p!ciowych i to"samo#ci 
seksualnej.

Umo"liwienie zdobycia odpowiednich informacji 6. 
o fi zycznych, kognitywnych, spo!ecznych, emo-
cjonalnych i kulturowych aspektach seksualno#ci, 
antykoncepcji, zapobieganiu chorobom przeno-
szonym drog& p!ciow& i HIV, a tak"e wymusze-
niach seksualnych.

Zapewnienie koniecznych umiej%tno#ci "ycio-7. 
wych umo"liwiaj&cych radzenie sobie z seksual-
no#ci& i zwi&zkami.

Zapewnienie dost%pu do informacji i poradnictwa 8. 
oraz us!ug medycznych, zw!aszcza w przypadku 
problemów i pyta( dotycz&cych seksualno#ci.

Prowadzenie rozwa"a( na temat seksualno#ci 9. 
i ró"nych norm i warto#ci w odniesieniu do praw 
cz!owieka maj&cego na celu rozwój w!asnego 
krytycznego podej#cia.

Umo"liwienie budowania zwi&zków, w których 10. 
istnieje obopólne zrozumienie, zwi&zków opar-
tych na równo#ci oraz szacunku dla potrzeb in-
nych osób i wyznaczonych przez nie granic. To 
z kolei przyczynia si% do zapobiegania wykorzy-
stywaniu seksualnemu i przemocy.

Rozwój zdolno#ci komunikowania si% na temat 11. 
seksualno#ci, emocji i zwi&zków, jak równie" 
znajomo#$ w!a#ciwego j%zyka umo"liwiaj&cego 
komunikacje w tym zakresie. 

4. Zasady i rezultaty edukacji seksualnej
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Grupy docelowe i partnerzy (np. edukatorzy) w eduka-
cji seksualnej mog& zamienia$ si% rolami lub równo-
cze#nie ich role cz%sto si% pokrywaj&. Dobrym przy-
k!adem jest m!odzie": osoby w wieku m!odzie(czym 
cz%sto uznawane s& za najwa"niejsz& grup% docelow&, 
ale równie" faktem jest, "e one same s& wp!ywowymi 
partnerami w edukacji rówie#niczej, prowadz&c eduka-
cj% seksualn&, jednak zjawisko to cz%sto pozostaje nie-
zauwa"one.

Edukacja seksualna jest procesem trwaj&cym 
ca!e "ycie
Edukacja seksualna jest procesem trwaj&cym ca!e "y-
cie, jednak najwi%ksze znaczenie ma ona w dzieci(-
stwie i w wieku m!odzie(czym. Powinna by$ zawsze 
dostosowana do ró"nych grup wiekowych znajduj&cych 
si% na ró"nych poziomach spo!ecznych, poniewa" od-
nosi si% do seksualno#ci, która ma kluczowe znaczenie 
w "yciu cz!owieka. Znaczn& uwag% nale"y po#wi%ci$ 
m!odzie"y zagro"onej wykluczeniem, takiej jak emi-
granci, mniejszo#ci seksualne, osoby niepe!nosprawne, 
a tak"e osoby, które nie przesz!y edukacji na dostatecz-
nym poziomie. Wiedza o potrzebach seksualnych i re-
produkcyjnych dotycz&cych zdrowia w#ród docelowych 
grup jest niezb%dna, aby edukacja seksualna by!a odpo-
wiednia. Ponadto strategie dotycz&ce edukacji seksual-
nej powinny rozwija$ si% w taki sposób, aby umo"liwi$ 
aktywne uczestnictwo w procesie edukacji seksualnej. 
Ponadto aby zaplanowa$ i wprowadzi$ w "ycie opty-
malne strategie i metody edukacji seksualnej dla ró"-
nych spo!eczno#ci, konieczna jest owocna wspó!praca 
pomi%dzy naukowcami, decydentami, wychowawcami 
oraz reprezentantami grup docelowych. 

Istotni s# bezpo!redni i po!redni partnerzy
Edukacja seksualna prowadzona w szkole stanowi roz-
s&dny sposób umo"liwiaj&cy obj%cie nim znacznego 
odsetka dzieci i m!odzie"y, jednak aby zrealizowa$ to 

zadanie, konieczna jest wspó!praca ró"nych partnerów. 
Istniej& dwie grupy partnerów wspó!pracuj&cych – part-
nerzy bezpo#redni i po#redni, chocia" czasami trudno 
jest rozgraniczy$ te dwie grupy. Bezpo#redni partnerzy 
uczestnicz&cy w edukacji seksualnej to rodzice, opieku-
nowie, nauczyciele, pracownicy socjalni, osoby repre-
zentuj&ce grupy rówie#nicze, a tak"e sama m!odzie", 
pracownicy s!u"by zdrowia oraz doradcy, a zatem oso-
by pozostaj&ce w bezpo#rednim kontakcie z dzie$mi 
i m!odzie"&. Z drugiej strony partnerzy po#redni rów-
nie" odgrywaj& istotn& rol% w edukacji seksualnej. S& 
to decydenci, grupy wspieraj&ce lub rzecznicy eduka-
cji seksualnej, !&cznie z organizacjami pozarz&dowymi, 
politykami, liderami spo!ecznymi, uniwersytetami oraz 
instytucjami naukowymi i zajmuj&cymi si% prawem.

Organizacje religijne i kulturowe, a tak"e organizacje 
m!odzie"owe, równie" traktowane s& jako potencjalni 
partnerzy – w zale"no#ci od istniej&cych okoliczno#ci 
i kontekstu, mog& oni pe!ni$ rol% partnerów bezpo-
#rednich lub partnerów po#rednich. Wspó!praca, wy-
miana i nawi&zywanie kontaktów z tego typu organi-
zacjami i instytucjami jest zalecana w celu dotarcia do 
grup, takich jak emigranci, mniejszo#ci kulturowe itp., 
dla których edukacja seksualna w szkole mo"e nie by$ 
jedynym dobrym rozwi&zaniem. 

Sta!o si% jasne, "e uczestnictwo wielu osób i organiza-
cji umo"liwia osi&gni%cie lepszych wyników. W trakcie 
planowania edukacji seksualnej nale"y okre#li$ g!ów-
nych partnerów i sposób ich zaanga"owania w rozwój 
oraz wprowadzanie dzia!a( edukacyjnych. Trzeba tak"e 
zaznaczy$, i" partnerzy musz& zosta$ przeszkoleni, za-
nim zaczn& skutecznie wspó!uczestniczy$ w wysokiej 
jako#ci edukacji seksualnej.

5. Grupy docelowe i partnerzy w edukacji 
seksualnej
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6. Jak prowadzi% edukacj# seksualn" – 
ogólne ramy i podstawowe wymagania

Zasadniczym wst%pnym warunkiem wprowadzenia edu-
kacji seksualnej jest (chocia" mo"e si% to wydawa$ zbyt 
oczywiste i jest cz%sto ignorowane) konieczno#$ okre-
#lenia konkretnego miejsca w szkole, a zatem szcze-
gó!owego umiejscowienia jej w programach nauczania 
przez ca!y okres nauki. Realizacj% edukacji seksualnej 
musz& gwarantowa$ ró"ne organy/instytucje, na przy-
k!ad szko!a jako taka, a tak"e instytucje nadzoruj&ce. 
Musi zosta$ zapewnione miejsce, czas i przeszkolony 
personel, tak aby edukacja seksualna faktycznie by!a 
prowadzona. Nale"y jednak zaznaczy$, i" nawet w sy-
tuacji gdy te warunki nie s& zapewnione, edukacja sek-
sualna mo"e by$ prowadzona.

6.1. Siedem 

charakterystycznych cech 

edukacji seksualnej

Jak ju" wspomniano wcze#niej, holistyczna eduka-
cja seksualna dotyczy wielu zagadnie( zwi&zanych 
z aspektami fi zycznymi, emocjonalnymi, spo!ecznymi 
i kulturowymi. Edukacja seksualna nie powinna ogra-
nicza$ si% jedynie do metod zapobiegania chorobom, 
ale obejmowa$ te zagadnienia w szerszy nieoceniaj&-
cy sposób; ponadto nie powinna opiera$ si% na strachu 
i obawach. Dzi%ki temu pozytywne postawy w odnie-
sieniu do dobrostanu seksualnego zyskuj& na znacze-
niu. Holistyczne rozumienie edukacji seksualnej wyma-
ga starannego doboru ró"nych metod w zale"no#ci od 
ucz&cych si% i ich odczu$. 

Istotnym wymogiem w odniesieniu do edukacji sek-
sualnej jest zapewnienie poczucia bezpiecze(stwa 
uczniom: nale"y szanowa$ ich prywatno#$ i respekto-
wa$ wyznaczone przez nich granice. Chocia" uczniów 
zach%ca si% do otwarto#ci, nale"y jednak pami%ta$, aby 
nie dzielili si% oni swoimi do#wiadczeniami, poniewa" 
klasa szkolna nie jest odpowiednim do tego miejscem, 
a ponadto tego typu post%powanie mo"e spowodowa$ 
ich wykluczenie. Nale"y stworzy$ atmosfer% wzajemne-
go zaufania poprzez ustalenie zasad, z którymi godz& 
si% wszyscy cz!onkowie danej grupy. Edukacja seksual-
na oparta na wra"liwo#ci zwi&zanej z p!ci& tak"e przy-
czynia si% do zapewnienia uczniom poczucia bezpie-
cze(stwa. 

Bior&c pod uwag% powy"sze wymagania dotycz&ce 
edukacji seksualnej, nale"y przestrzega$ nast%puj&cych 
zasad.

Jako!" edukacji seksualnej zwi#ksza si# w sytuacji, 
kiedy m%ode osoby systematycznie w niej uczest-
nicz$. Uczniowie nie s$ biernymi odbiorcami, ale 
przeciwnie – odgrywaj$ aktywn$ rol# w jej orga-
nizacji, odbiorze i ocenie. Dzi#ki temu edukacja 
seksualna jest ukierunkowana na zaspakajanie po-
szczególnych potrzeb uczniów i nie jest odbierana 
jako program z góry przygotowany przez nauczy-
cieli.

W wielu kontekstach edukacja rówie#nicza – jako 
konkretny sposób uczestnictwa m!odzie"y w edu-
kacji seksualnej – okaza!a si% skuteczna, zw!aszcza 
kiedy dotyczy ona grup, z którymi trudno si% wspó!-
pracuje. Bardzo wa"ne jest, aby wzi&$ pod uwag% "e 
osoby bior&ce udzia! w edukacji seksualnej (rówie-
#niczej) potrzebuj& szkolenia w tym zakresie.

Edukacja seksualna powinna odbywa" si# w sposób 
interaktywny. Interaktywna wymiana mi#dzy na-
uczycielami/wychowawcami i osobami tworz$cymi 
programy nauczania z jednej strony oraz uczniami 
z drugiej ma miejsce na wielu poziomach i rozpo-
czyna si# przez zrozumienie faktu, i& uczniowie 
powinni by" traktowani jako partnerzy w edukacji 
seksualnej. Nale&y bra" pod uwag# ich do!wiadcze-
nia seksualne, potrzeby i &yczenia, poniewa& maj$ 
one zasadnicze znaczenie w trakcie opracowywania 
tematów i zagadnie', które powinny zosta" przed-
stawione w czasie zaj#" edukacji seksualnej.

W edukacji seksualnej nale"y u"ywa$ j%zyka dosto-
sowanego do dzieci i m!odzie"y, a równocze#nie 
uczniom powinno si% umo"liwi$ nauk% odpowied-
niej terminologii, tak aby rozszerzy$ ich umiej%tno-
#ci komunikowania si% w odniesieniu do seksualno-
#ci. Komunikowanie si% ma zasadnicze znaczenie 
w trakcie edukacji seksualnej; w praktyce oznacza 
to, "e edukator powinien zrezygnowa$ z odgrywa-
nia g!ównej roli, a zamiast tego pe!ni$ funkcj% osoby 
u!atwiaj&cej zdolno#$ porozumiewania si% mi%dzy 
uczniami, a tak"e zach%ca$ do dyskusji. Dzi%ki temu 
uczniowie b%d& w stanie okre#li$ w!asny punkt wi-
dzenia i rozwa"y$ w!asne postawy.
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Praca interaktywna oznacza równie" stosowanie 
w trakcie zaj%$ w klasach ró"nych metod dostoso-
wanych do ró"nych preferencji uczniów i ukierun-
kowanych na ich odczucia. Muzyka, a tak"e fi lmy/
przedstawienia uaktywniaj& ró"ne strategie i mo"li-
wo#ci uczenia si%, które oddzia!uj& na ucz&cego si% 
w bardziej bezpo#redni sposób43. 

Edukacja seksualna powinna by" prowadzona 
w sposób ci$g%y i opiera" si# na zrozumieniu fak-
tu, i& proces rozwoju seksualno!ci trwa przez ca%e 
&ycie. Edukacja seksualna bowiem nie jest pojedyn-
czym zdarzeniem, ale stanowi ca%o!ciowy proces 
oparty na zmieniaj$cej si# sytuacji &yciowej ucz$-
cych si#. Z faktem tym jest !ci!le zwi$zana koncep-
cja dopasowania edukacji seksualnej do wieku: te-
maty powinny powtarza" si#, ale zwi$zane z nimi 
informacje powinny by" dostosowane do wieku 
i stopnia rozwoju uczniów. Powinno zapewni" si# 
us%ugi zdrowotne i doradztwo odpowiadaj$ce po-
trzebom osób w wieku m%odzie'czym, równocze-
!nie powinny one by" %atwo dost#pne i poufne. 
M%odzi ludzie powinni wiedzie" o nich. Równocze-
!nie powinny by" one oparte na obopólnym zaufa-
niu i szacunku, tak aby uczniowie czuli, i& maj$ 
mo&no!" skorzystania z tego typu opieki i pomocy 
w sytuacji, kiedy jest to konieczne.

W trakcie prowadzenia ci$g%ej edukacji seksualnej 
konieczne jest jej uzupe%nienie w sposób wielody-
scyplinarny. Edukacja seksualna w szkole powinna 
by" powi$zana z innymi sektorami przez ustalenie 
wspó%pracy z partnerami w szkole i poza ni$, np. 
us%ugami zdrowotnymi i doradczymi. W w#&szym 
znaczeniu maj$cym zastosowanie w szkole edu-
kacja seksualna powinna by" prowadzona w spo-
sób interdyscyplinarny lub w ramach ró&nych pro-
gramów nauczania. W trakcie nauczania ró&nych 
przedmiotów mo&na przedstawia" rozmaite, ale 
równie wa&ne zagadnienia dotycz$ce edukacji sek-
sualnej.

Edukacja seksualna nie odbywa si# w pró&ni, ale 
jest w !cis%y sposób zwi$zana ze !rodowiskiem, 
w którym &yj$ uczniowie, a tak&e jest skierowa-
na do konkretnych grup docelowych. W zwi$zku 
z tym edukacja seksualna powinna by" ukierunko-
wana i k%a!" nacisk na potrzeby uczniów. Ucznio-
wie bardzo si# ró&ni$ ze wzgl#du na swoje pocho-
dzenie spo%eczne i kulturowe, co powinno znale)" 
odpowiednie odzwierciedlenie (w tym przypadku 
nie ma miejsca zastosowania zasada „wszystkim 
odpowiada to samo”). Wiek, p%e", pochodzenie 

43  Istnieje kilka obszernych opracowa( dotycz&cych metod prowadzenia 
edukacji seksualnej, patrz na przyk!ad Hedgepeth i Helmich (1996) i Po-
pulation Council (2009).

spo%eczne, orientacja seksualna, okres rozwoju, 
charakter i zdolno!ci uczniów równie& stanowi$ 
istotne czynniki. Szersze ramy edukacji seksualnej 
zapewniane s$ przez konkretne programy naucza-
nia, które maj$ okre!lony zakres i cele, opieraj$c 
si# na powszechnych prawach cz%owieka.

Edukacja seksualna zak%ada tak&e !cis%$ wspó%pra-
c# z rodzicami i spo%ecze'stwem w celu stworze-
nia przyjaznego !rodowiska. Rodzice s$ zaanga&o-
wani w prowadzon$ w szkole edukacj# seksualn$, 
co oznacza, i& s$ oni poinformowani wcze!niej 
o jej rozpocz#ciu. Daje im to mo&liwo!" wyra&a-
nia w%asnych &ycze' oraz zastrze&e'. Szko%a i ro-
dzice nawzajem wspieraj$ si# w procesie ci$g%ego 
wychowania seksualnego. Korzystna jest równie& 
wspó%praca z innymi osobami i instytucjami ma-
j$cymi istotn$ rol# w procesie edukacji seksualnej 
(spo%eczne i ko!cielne organizacje m%odzie&owe, 
opieka spo%eczna, us%ugi zdrowotne i doradztwo, 
grupy religijne).

Edukacja seksualna opiera si# na wra&liwo!ci p%cio-
wej, tak aby ró&norodne, uzale&nione od p%ci po-
trzeby i zainteresowania zosta%y odpowiednio 
ukierunkowane. Na przyk%ad ró&nice zwi$zane 
z to&samo!ci$ p%ciow$, z uczeniem si# lub radze-
niem sobie z kwestiami dotycz$cymi seksualno!ci 
znajdowa%y odbicie w wyborze odpowiednich me-
tod. Jedn$ z mo&liwo!ci jest czasowe rozdzielenie 
ch%opców i dziewcz$t w trakcie zaj#" ich dotycz$-
cych, jak równie& wyznaczenie zespo%u nauczycieli, 
w sk%ad, którego wchodzi jeden m#&czyzna i jedna 
kobieta. 
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6.2. Kompetencje nauczycieli

Niezwykle istotne znaczenie w procesie edukacji seksu-
alnej maj& kompetencje nauczycieli. Nale"y podkre#li$, 
i" osoby uczestnicz&ce w tym procesie nie musz& by$ 
wybitnymi specjalistami, powinny by$ jednak dobrze 
przeszkolone. Brak przeszkolonych nauczycieli nie po-
winien by$ przeszkod& w prowadzeniu zaj%$ z wycho-
wania seksualnego. Edukacja seksualna powinna by$ 
mimo wszystko wprowadzana, a w tym samym czasie 
powinno szkoli$ si% nauczycieli. 

W trakcie organizowania szkole( i opracowywania ich 
programów nale"y bra$ pod uwag% poziom, na jakim 
nauczyciel b%dzie wyk!ada! i przedstawia! zagadnienia 
dotycz&ce edukacji seksualnej – wymagania dotycz&ce 
osób szkol&cych zale"& od rodzaju szko!y i grupy wie-
kowej, do której skierowane s& zaj%cia. Na przyk!ad na-
uczyciel pracuj&cy w przedszkolu wymaga innego przy-
gotowania ni" nauczyciel na poziomie licealnym.

Kompetentny nauczyciel musi by$ przeszkolony w za-
kresie edukacji seksualnej, ale powinien by$ tak"e 
otwarty w stosunku do swoich uczniów i posiada$ wy-
sokiego stopnia motywacj%, by uczy$. Nauczyciele po-
winni g!%boko wierzy$ w przedstawione powy"ej zasa-
dy dotycz&ce edukacji seksualnej. To z kolei oznacza, i" 
w!adze szkolne nie powinny wywiera$ presji na osoby, 
które nie chc& prowadzi$ zaj%$ z edukacji seksualnej, 
ale raczej powinny one zach%ca$ i wspiera$ nauczycieli 
tego przedmiotu.

Wa"nym warunkiem wst%pnym jest zatem gotowo#$ 
nauczycieli do zaprezentowania w!asnej postawy wo-
bec seksualno#ci, a tak"e do warto#ci i norm spo!ecz-
nych, poniewa" b%d& oni wzorem do na#ladowania dla 
swoich uczniów. Nauczyciele edukacji seksualnej po-
trzebuj& wsparcia w formie odpowiednich programów 
nauczania opracowanych przez w!a#ciwe instytucje, 
a tak"e pomocy ze strony prze!o"onych. 

Nauczyciele wspieraj# rozwój ró%nych 
umiej'tno!ci, prowadz#c edukacj' seksualn#
W trakcie prowadzenia zaj%$ z edukacji seksualnej na-
uczyciele powinni nie tylko przedstawia$ fakty, ale tak-
"e pomaga$ swoim uczniom w rozwoju w!a#ciwych 
postaw i umiej%tno#ci. Komunikowanie si%, pertrak-
tacje, zastanawianie si% nad sob&, podejmowanie de-
cyzji oraz zdolno#$ radzenia sobie z rozwi&zywaniem 
problemów s& umiej%tno#ciami maj&cymi kluczowe 
znaczenie w edukacji seksualnej. Nauczyciele powinni 
konsekwentnie stosowa$ neutralny j%zyk w sytuacjach, 
kiedy omawiaj& zagadnienia dotycz&ce seksu, aby nie 
obra"a$ uczniów, a tak"e respektowa$ ustanowione 
przez nich granice. W trakcie zaj%$ z edukacji seksu-
alnej nauczyciele powinni zarówno uwzgl%dnia$ prawa 
cz!owieka, jak i akceptowa$ ró"norodno#$ – w ten spo-
sób edukacja seksualna b%dzie rozumiana jako eduka-
cja w obszarze praw cz!owieka i ró"norodno#ci.

Rola, zrozumienie oraz szkolenie nauczycieli, jak rów-
nie" ramy strukturalne, w których funkcjonuj&, s& nie-
zwykle istotne dla wysokiej jako#ci edukacji seksual-
nej.
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1. Wst#p do matrycy edukacji seksualnej

II

1.1. Kontekst matrycy

Edukacja seksualna stanowi obszerne zagadnienie, 
a tematy jej dotycz&ce zmieniaj& si% wraz z rozwojem 
dziecka, pocz&wszy od dzieci(stwa, przez wiek m!o-
dzie(czy, do doros!o#ci. W wieku 3 lat dzieci wymagaj& 
innych informacji i innego typu wsparcia ich potrzeb 
w porównaniu z tym, co b%dzie mia!o miejsce 10 lat 
pó)niej. Edukacja seksualna wp!ywa na rozwój postaw 
i zachowa( seksualnych, wspieraj&c w ten sposób indy-
widualny proces rozwoju oraz samookre#lania w!asnej 
seksualno#ci. 

Matryca stanowi przegl&d tematów, które powinny 
zosta$ omówione w poszczególnych grupach wieko-
wych. Matryca zosta!a opracowana tak, aby jej struk-
tura odpowiada!a ró&nym grupom wiekowym. Obej-
muje osiem g!ównych kategorii tematycznych. Mo"e 
by$ stosowana w elastyczny sposób, co umo"liwia do-
pasowanie zawartych w niej informacji do potrzeb po-
szczególnych osób albo grup. Mo"e ona znale)$ tak-
"e zastosowanie dla osób z konkretnymi potrzebami, 
jak równie" w mniejszo#ciowych grupach spo!ecznych. 
Matryca stanowi ram%, na podstawie której nauczycie-

le mog& wybra$ tematy szczególnie interesuj&ce dan& 
grup% osób.

Edukacja seksualna polega nie tylko na przekazywaniu 
informacji, ale powinna równie" zapewnia$ wsparcie 
w zdobywaniu umiej%tno#ci i kompetencji, a tak"e roz-
woju w!asnego punktu widzenia w odniesieniu do sek-
sualno#ci. W ten sposób pomaga dzieciom i m!odym 
osobom w podejmowaniu w!asnych niezale"nych decy-
zji w oparciu o uzyskane informacje. Dlatego te" ka"-
de konkretne zagadnienie podane w ramach g!ównych 
kategorii tematycznych jest przedstawione bardziej 
szczegó!owo, zgodnie z parametrami dotycz&cymi wie-
dzy, umiej%tno#ci i postaw.

Wiedza/informacja
Informacja zawarta w matrycy (wiedza) ma za zada-
nie dostarcza$ faktów zwi&zanych z edukacj& seksu-
aln& w sposób wywa"ony, wyczerpuj&cy i dostosowa-
ny do wieku. Informacje te dotycz& budowy i rozwoju 
cia!a cz!owieka, prokreacji, pozytywnych i negatyw-
nych aspektów seksualno#ci, zapobiegania nieplano-
wanej ci&"y, chorobom przenoszonym drog& p!ciow& 
i wykorzystywaniu seksualnemu. Przedstawione wia-
domo#ci nie przera"aj& ani nie maj& charakteru oce-
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niaj&cego. Matryca zapewnia informacje dotycz&ce 
uw!asnowolnienia dzieci i ich praw seksualnych44. 

Umiej'tno!ci
W matrycy umiej%tno#ci zdefi niowano jako zdolno#$ 
odpowiedniego zachowywania si% w zale"no#ci od po-
szczególnych sytuacji. Umiej%tno#ci te odnosz& si% do 
praktycznych aspektów wiedzy zwi&zanej z poszcze-
gólnymi tematami – a zatem przedstawiaj& to, co ucze( 
powinien umie$ zrobi$ po tym, jak uczestniczy! w zaj%-
ciach dotycz&cych edukacji seksualnej. W tym przypad-
ku odnosi si% to do wielu ró"nych umiej%tno#ci, takich 
jak komunikowanie si%, zdolno#$ negocjacji, wyra"anie 
w!asnych uczu$, a tak"e umiej%tno#$ radzenia sobie 
w niepo"&danych sytuacjach. Istotn& spraw& jest tak"e 
posiadanie umiej%tno#ci zwi&zanych ze stosowaniem 
metod antykoncepcyjnych i skutecznym zapobieganiu 
chorobom przenoszonym drog& p!ciow&, jak równie" 
umiej%tno#$ zwracaniem si% z pro#b& o pomoc w sytu-
acjach, kiedy wyst%puj& problemy. 

Postawy
W matrycy postawy defi niowane s& jako zinternalizo-
wane opinie i warto#ci zwi&zane z poszczególnymi za-
gadnieniami. 

Postawy stanowi& podstawowe zasady kieruj&ce naszym 
zachowaniem. Obowi&zkiem rodziców i wychowaw-
ców jest zapewnienie dzieciom oraz osobom w m!o-
dym wieku solidnych wzorców poprzez w!asne zacho-
wanie. Ma!e dzieci musz& czu$ si% bezpieczne i wa"ne 
dla rodziców, tak samo jak i inne osoby. W przypadku 
starszych dzieci rodzice i nauczyciele powinni zach%-
ci$ ich do respektowania ró"nic, a w momencie, kie-
dy dzieci staj& si% nastolatkami, a nast%pnie osobami 
w wieku m!odzie(czym u#wiadomi$ im poczucie odpo-
wiedzialno#ci za siebie i innych. Innym istotnym zagad-
nieniem jest wytworzenie pozytywnego nastawienia do 
seksualno#ci.

1.2. Znaczenie struktur 

wsparcia

Oprócz wiedzy, umiej%tno#ci i postaw m!odzi ludzie wy-
magaj& równie" wsparcia w skutecznym radzeniu sobie 
z poszczególnymi zadaniami zwi&zanymi z rozwojem. 
Nie by!o mo"liwe zawarcie w tej matrycy ró"norod-
nych koniecznych form wsparcia, jednak w kolejnych 
akapitach podj%to prób% nakre#lenia, jakiego rodzaju 
wsparcie mo"e by$ potrzebne. Dzieci i m!odzie" nie 

44  „Prawa seksualne” – zdefi niowane zosta!y w rozdz. 2, na przyk!ad nie 
wszystkie prawa seksualne automatycznie maj& zastosowanie do dzieci 
i osób m!odych.

dojrzewaj& w izolacji, lecz jako cz%#$ systemów spo-
!ecznych kszta!tuj&cych ich i wp!ywaj&cych na ich roz-
wój i do#wiadczenia. Nie mo"na zak!ada$, "e istniej& 
gotowe systemy wsparcia. W niektórych sytuacjach 
mo"e zaistnie$ potrzeba stworzenia odpowiednich 
systemów wyra)nie ukierunkowanych na m!ode osoby 
i rozpropagowanie ich w#ród m!odzie"y.

Wsparcie interpersonalne
Wsparcie mo"e pochodzi$ od rodziców, dalszej rodzi-
ny, przyjació!, a tak"e specjalistów. Wsparcie oznacza, 
"e m!odzi ludzie mog& podzieli$ si% z innymi swoimi 
uczuciami i do#wiadczeniami, "e mog& zwróci$ si% do 
kogo#, kto ich wys!ucha i uwierzy im (lub w nich). Ozna-
cza to tak"e, i" m!odzi ludzie mog& sami odgrywa$ 
istotn& rol% w udzielaniu wsparcia tym, którzy prosz& 
o pomoc i potrzebuj& jej.

Zewn'trzne $ród"a wsparcia
Odpowiednio ukierunkowane informacje (znajduj&ce 
si% na stronach internetowych, w ulotkach, podr%cz-
nikach itp.) oraz mediach (prasa, Internet, telewizja 
itd.) mog& odgrywa$ istotn& rol%. Mog& one dostarcza$ 
wzorców b&d) przyk!adów dobrego zachowania, a tak-
"e przekonywa$ m!ode osoby, "e przekazywane infor-
macje s& wiarygodne i dostosowane do ich potrzeb 
oraz "e mo"na na nich polega$.

&rodowisko wychowania
Jest to #rodowisko, w którym dzieciom i m!odym oso-
bom przekazuje si% podstawowe fakty, w którym ucze-
nie si% i komunikacja s& u!atwione, a dost%pne mate-
ria!y edukacyjne zaadaptowane s& do ich specjalnych 
potrzeb i pyta(. Jednocze#nie #rodowisko takie po-
winno stworzy$ przestrze( i zapewni$ dzieciom mo"-
liwo#ci uczenia si%, tak aby naby!y one w!asnych do-
#wiadcze( w bezpiecznym i pobudzaj&cym ich rozwój 
otoczeniu.

&wiadczenia i polityka
Dzieci i m!odzie" powinni mie$ zapewniony dost%p do 
specjalistów, którzy potrafi & odpowiedzie$ na ich pyta-
nia oraz zapewni$ m!odym osobom potrzebn& pomoc 
w sytuacjach, kiedy tego potrzebuj&. Powinny istnie$ 
procedury chroni&ce prawa i bezpiecze(stwo dzieci 
oraz m!odych osób. Ponadto tego typu #wiadczenia po-
winny mie$ zapewnione )ród!a fi nansowania i by$ ogól-
nodost%pne dla m!odych osób, stanowi&c cz%#$ ich co-
dziennego "ycia. 
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1.3. Dlaczego edukacj% 

seksualn& nale"y rozpoczyna$ 

przed czwartym rokiem 

"ycia?

W dokumencie tym edukacja seksualna – jak ju" o tym 
wspomniano – traktowana jest w szeroki i holistyczny 
sposób, w oparciu o rozumienie seksualno#ci jako po-
zytywnego potencja!u posiadanego przez ludzi. Uwa"a 
si%, "e dziecko jest istot& seksualn& od pocz&tku swoje-
go "ycia, mimo "e jego seksualno#$ ró"ni si% pod wie-
loma wzgl%dami od seksualno#ci osób doros!ych. Doty-
czy to na przyk!ad sposobów wyra"ania seksualno#ci, 
jej „tre#ci”, a tak"e celów. W ka"dej grupie wiekowej 
i w ka"dym stadium rozwoju pojawiaj& si% konkretne 
pytania i sposoby zachowania (na przyk!ad wzajemne 
odkrywanie si% i „badanie” rówie#ników – poprzez za-
baw% „w lekarza”, rado#$ z pokazywania w!asnego cia-
!a i patrzenia na innych, okazywanie wstydu w obec-
no#ci innych osób itp.), które wymagaj& pedagogicznej 
reakcji. Rozwój psychoseksualny w okresie dzieci(-
stwa oznacza rozwój wielu fi zycznych, emocjonalnych, 
poznawczych i spo!ecznych umiej%tno#ci, charakte-
rystycznych dla okre#lonego wieku dziecka. W celu 
zapoznania si% ze szczegó!owym opisem rozwoju psy-
choseksualnego dzieci patrz rozdz. 3.2.

W tym rozumieniu edukacja seksualna jest czym# wi%-
cej ni" tylko przekazywaniem informacji dotycz&cych 
prokreacji oraz informacji o zapobieganiu chorobom 
przenoszonym drog& p!ciow&. Edukacja seksualna 
wspomaga rozwój zmys!ów dzieci i poczucie cia!a oraz 
wyobra"e( o ciele, a jednocze#nie wzmacnia pewno#$ 
siebie i przyczynia si% do rozwoju samostanowienia: 
dziecko b%dzie umia!o zachowywa$ si% w sposób od-
powiedzialny w stosunku do samego siebie i innych 
osób.

Od momentu przyj#cia dziecka na #wiat rozpoczyna si% 
jego wychowanie, na pierwszym etapie g!ównie przez 
komunikacj% niewerbaln&, a pó)niej w coraz wi%kszym 
stopniu równie" w sposób werbalny. Edukacja seksual-
na stanowi cz%#$ ogólnego wychowania dziecka i za-
wsze jest przekazywana dzieciom, nawet je#li odbywa 
si% to nie#wiadomie. Sposób, w jaki rodzice odnosz& 
si% wzajemnie do siebie, jest dla dzieci "ywym przyk!a-
dem tego, jak funkcjonuj& zwi&zki. Rodzice stanowi& 
tak"e wzorce pe!nienia ról p!ciowych oraz wyra"ania 
emocji, seksualno#ci i czu!o#ci. Nie rozmawiaj&c o sek-
sualno#ci (na przyk!ad nie nazywaj&c narz&dów p!cio-
wych), rodzice ucz& dzieci czego# na temat seksualno-
#ci (w wybranych przypadkach ich milczenie mo"e by$ 
odczytywane jako dyskomfort). Otaczaj&ce #rodowisko, 

np. inne dzieci w przedszkolu i ich zainteresowanie 
w!asnym cia!em i cia!em innych dzieci, tak"e wp!ywa 
na uspo!ecznienie dziecka pod wzgl%dem seksualnym 
(seksualna socjalizacja). 

Pod#wiadome lub naturalne sposoby uczenia si% sek-
sualno#ci mog& by$ uzupe!nione metodami aktywnego 
uczenia i informowania. Korzy#ci wynikaj&ce z takiego 
podej#cia polegaj& na uporz&dkowaniu zagadnie( do-
tycz&cych seksualno#ci. Odpowiedzi na pytania dziec-
ka s& dostosowane do jego wieku, a dzieci powinny 
przekona$ si%, i" zagadnienia zwi&zane z seksualno#ci& 
maj& pozytywny charakter i s& przyjemne. Dzi%ki temu 
mo"na u nich rozwin&$ pozytywne nastawienie do w!a-
snego cia!a, a tak"e nauczy$ ich w!a#ciwych metod ko-
munikowania si% (na przyk!ad we w!a#ciwy sposób na-
zywaj&c cz%#ci cia!a); jednocze#nie dziecko uczy si%, "e 
istniej& indywidualne granice i zasady spo!eczne, któ-
re trzeba respektowa$ (nie mo"esz dotkn&$ ka"dego, 
kogo chcesz). Co wa"niejsze, dziecko uczy si%, u#wia-
damiania sobie i stawiania w!asnych granic (mo"esz po-
wiedzie$ nie; mo"esz poprosi$ o pomoc). W tym rozu-
mieniu edukacja seksualna jest równie" wychowaniem 
spo!ecznym i przyczynia si% do zapobiegania wykorzy-
stywaniu seksualnemu.

1.4. Jak odczyta$ matryc%?

W procesie tworzenia struktury programu nauczania 
w zale"no#ci od wieku grupy wiekowe zdefi niowano na 
podstawie poszczególnych celów rozwojowych45. Po-
szczególne grupy wiekowe to dzieci i m!odzie" w wie-
ku 0-4 lata, 4-6 lat, 6-9 lat, 9-12 lat, 12-15 lat oraz osoby 
powy"ej 15. roku "ycia. Grupy te zosta!y wybrane zgod-
nie z grupami wiekowymi okre#lonymi przez 'wiatow& 
Organizacj% Zdrowia (WHO) tak, aby odzwierciedla!y 
poszczególne etapy rozwoju. Bezsprzeczny pozostaje 
fakt, i" w zale"no#ci od indywidualnego rozwoju dzieci 
mog& przynale"e$ do innych grup wiekowych, ni" wska-
zuje na to ich wiek kalendarzowy, a zatem graniczne li-
mity wiekowe dotycz&ce poszczególnych grup powin-
ny by$ traktowane w elastyczny sposób. Zagadnienia 
przedstawiane w wielu grupach wiekowych s& pomy-
#lane tak, aby przewiduj&c dalszy lub nast%pny okres 
rozwoju, lepiej przygotowa$ dzieci do radzenia sobie 
z kolejnymi zmianami rozwojowymi. Wzi%to równie" 
pod uwag% ró"ne poziomy rozumienia poszczególnych 
zagadnie(.

45  Cel rozwoju to zadanie pojawiaj&ce si% w danym okresie "ycia danej 
osoby; skuteczne osi&gni%cie tego celu prowadzi do uzyskania przez 
osob% zadowolenia i satysfakcji w nast%pnych zadaniach stawianych 
przez "ycie, natomiast niepowodzenie powoduje brak szcz%#cia u po-
szczególnych osób, brak akceptacji spo!ecze(stwa i trudno#ci w reali-
zacji pó)niejszych zada(. Porównaj Havighurst (1972), s. 2.
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We wszystkich grupach wiekowych zagadnienia przed-
stawiano sumarycznie, stosuj&c ogólne tematy, takie 
jak: „Cia!o cz!owieka i jego rozwój”, „P!odno#$ i pro-
kreacja”, „Seksualno#$”46, „Emocje (uczucia)” „Zwi&zki 
i styl "ycia”, „Seksualno#$, zdrowie i dobre samopoczu-
cie”, „Seksualno#$ i prawa” oraz „Spo!eczne i kulturo-
we uwarunkowania seksualno#ci (warto#ci/wzorce)”. 
Tematy te zosta!y dobrane tak, poniewa" s& one istot-
ne w dynamicznym procesie fi zycznego, spo!ecznego 
i emocjonalnego rozwoju seksualnego m!odych osób. 

Nale"y zaznaczy$, i" wszystkie zagadnienia powin-
ny by$ przekazywane w sposób dostosowany do wie-
ku i okresu rozwoju. Na przyk!ad w grupie wiekowej 
0-4 lata dzieci powinny naby$ umiej%tno#$ „szanowa-
nia równo#ci p!ci”. Wydaje si% to zadaniem „na wyrost” 
w przypadku tej grupy wiekowej, ale celem jest naucze-
nie si% postawy, "e ch!opcy i dziewczynki s& sobie rów-
ni. Nale"y podkre#li$, i" kszta!towanie tej zasadniczej 
postawy powinno rozpocz&$ si% ju" od pocz&tku "ycia, 
stanowi&c podstaw% dla przysz!ych warto#ci i norm za-
chowania. We wczesnym okresie "ycia przedstawia si% 
podstawy dotycz&ce poszczególnych zagadnie(, nato-
miast w dalszym okresie rozwoju te same zagadnienia 
ponownie pojawiaj& si% w celu ich utrwalenia. 

Osoba korzystaj$ca z matrycy zauwa"y, "e poszcze-
gólne zagadnienia s& ró&nie oznaczone: tematy wyró"-
nione na pomara(czowo to tematy g!ówne b&d) te" 
minimalne standardy, które nale"y przedstawi$ w pro-
cesie edukacji seksualnej. Tematy niewyró"nione stano-
wi& tematy dodatkowe; ich wprowadzenie do progra-
mów nauczania jest opcjonalne. Tekst pisany ja#niejsz& 
czcionk& (kursyw!) oznacza, "e te konkretne zagadnie-
nia , umiej%tno#ci b&d) postawy przedstawiono ju" 
we wcze#niejszym okresie "ycia. Ma to cz%sto miejsce 
w sytuacji, kiedy poszczególne tematy przedstawiane 
s& na dalszych etapach "ycia po raz kolejny; trzeba za-
znaczy$, i" w takiej sytuacji cz%sto k!adzie si% nacisk na 
inne aspekty, a ogólne zagadnienia przedstawiane s& 
w bardziej szczegó!owy sposób.

Temat g!ówny (nowy) !

Temat g!ówny – utrwalenie (konsolidacja) !

Temat dodatkowy (nowy) "

Temat dodatkowy – utrwalenie (konsolidacja) "

46  W matrycy termin „seksualno#$” z praktycznych przyczyn stosowany 
jest w w&skim znaczeniu i odwo!uje si% jedynie do cia!a, intymno#ci 
i do#wiadcze( zwi&zanych z "yciem seksualnym.

Niektóre problemy s& zagadnieniami przekrojowymi 
i mo"na je znale)$ w ró"nych g!ównych grupach tema-
tycznych. Najlepszy przyk!ad stanowi wykorzystywanie 
seksualne – zagadnienia dotycz&ce tego tematu mo"na 
znale)$ w cz%#ci po#wi%conej „Seksualno#ci, zdrowiu 
i dobremu samopoczuciu”, a tak"e w cz%#ci „Seksual-
no#$ i prawa”. 



Matryca

Grupa wiekowa 0–4 lata 38

Grupa wiekowa 4–6 lat 40

Grupa wiekowa 6–9 lat 42

Grupa wiekowa 9–12 lat 44

Grupa wiekowa 12–15 lat 46

Grupa wiekowa 15 lat i wi#cej 49



0-4 Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Cia!o cz!owieka 
i jego rozwój

Wszystkie cz%#ci cia!a i ich  !
funkcje
Ró"ne cia!a i ró"ne p!cie !
Higiena osobista  !

Nazywanie poszczególnych  !
cz%#ci cia!a
Praktykowanie higieny oso- !
bistej (mycie ka"dej cz%#ci 
cia!a)
Rozpoznawanie ró"nic w bu- !
dowie cia!a
Wyra"anie potrzeb i "ycze( !

Pozytywny obraz swojego cia- !
!a i siebie: poczucie w!asnej 
warto#ci 
Respektowanie ró"nic !
Akceptacja dla w!asnego cia!a !

Ró#nice mi"dzy mn! a innymi " Rozwój dobrego samopoczucia,  "
odczuwania blisko$ci i zaufania 
poprzez kontakt  cielesny i bu-
dowane wi"zi emocjonalnych
Respektowanie równo$ci p%ci "

P!odno#$ 
i prokreacja

Ci&"a, poród i posiadanie  !
dzieci
Podstawowe informacje  !
o prokreacji (sk&d si% bior& 
dzieci)

Rozmowa z dzie$mi dotycz&- !
ca zagadnie( p!odno#ci i pro-
kreacji i umo"liwienie pozna-
nia poprawnego s!ownictwa

Akceptacja ró#nych sposobów  "
stawania si" cz%onkiem rodziny

Ró#ne sposoby stawania si"  "
cz%onkiem rodziny (na przyk%ad 
adopcja)
Fakt, #e niektóre osoby maj!  "
dzieci, a inne nie

Seksualno#$ Rado#$ i przyjemno#$ z doty- !
kania w!asnego cia!a, mastur-
bacja w okresie wczesnego 
dzieci(stwa
Odkrywanie w!asnego cia!a  !
i w!asnych narz&dów p!cio-
wych
Fakt, "e fi zyczna blisko#$ sta- !
nowi normaln& cz%#$ "ycia
Czu!o#$ i fi zyczna blisko#$  !
jako wyraz mi!o#ci i sympatii

Uzyskanie #wiadomo#ci, to"- !
samo#ci p!ciowej
Rozmowa o przyjemnych  !
i nieprzyjemnych odczuciach 
dotycz&cych w!asnego cia!a
Wyra"anie w!asnych potrzeb,  !
"ycze( i granic, na przyk!ad 
w kontek#cie „zabawy w le-
karza”

Pozytywne nastawienie w sto- !
sunku do w!asnego cia!a 
i jego wszystkich funkcji = 
pozytywny obraz w!asnego 
cia!a
Szacunek wobec innych osób !

Ciekawo$& dotycz!ca w%asnego  "
cia%a i cia% innych osób

Emocje 
(uczucia)

Ró"ne rodzaje mi!o#ci !
Odczuwanie „tak” i „nie” !

Odczuwanie i okazywanie  !
empatii
Mówienie tak/nie !
Wyra"anie i komunikowa- !
nie w!asnych emocji, "ycze( 
i potrzeb

Zrozumienie, "e uczucia  !
mog& by$ wyra"ane na wiele 
ró"nych sposobów
Pozytywne nastawienie  !
w stosunku do w!asnej p!ci 
biologicznej i spo!eczno-
kulturowej (dobrze jest by$ 
dziewczynk& lub ch!opcem!)
Poczucie, "e w!asne do#wiad- !
czenie i sposób wyra"enia 
emocji jest w!a#ciwy

S%ownictwo dotycz!ce uczu& "
Odczuwanie potrzeby prywat- "
no$ci

Wyra#anie swojej potrzeby pry- "
watno$ci

Pozytywne nastawienie wobec  "
ró#nych emocji w ró#nych oko-
liczno$ciach

38 Standardy edukacji seksualnej w Europie

Temat g!ówny (nowy) ! Temat g!ówny – utrwalenie ! Temat dodatkowy (nowy) " Temat dodatkowy – utrwalenie "



0-4 Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Zwi&zki i style 
"ycia

Ró"ne rodzaje zwi&zków !
Ró"ne zwi&zki rodzinne !

Umiej%tno#$ rozmowy o w!a- !
snych zwi&zkach i rodzinie

Uczucie blisko#ci i zaufania  !
oparte o do#wiadczenie two-
rzenia wi%zi
Pozytywne nastawienie wo- !
bec ró"nych stylów "ycia
'wiadomo#$, "e zwi&zki s&  !
ró"norodne

Seksualno#$, 
zdrowie i dobre 
samopoczucie

Dobre i z!e do#wiadczenia  !
dotycz&ce w!asnego cia!a/
co sprawia, "e czujesz si% 
dobrze? (s!uchanie w!asnego 
cia!a)
Je"eli do#wiadczenia/uczucia  !
nie s& dobre, nie zawsze nale-
"y si% na nie zgadza$ 

Zaufanie w!asnym instynktom !
Stosowanie modelu trzech  !
kroków (mówienie nie, odej-
#cie, rozmowa z osob&, do 
której ma si% zaufania)
Osi&gni%cie dobrego samo- !
poczucia

Docenianie w!asnego cia!a !
'wiadomo#$, "e pro#ba o po- !
moc jest w!a#ciw& reakcj&

Seksualno#$ 
i prawa

Prawo do bycia bezpiecznym  !
i chronionym
Odpowiedzialno#$ osób do- !
ros!ych za bezpiecze(stwo 
dzieci
Prawo do zadawania pyta(  !
o seksualno#$
Prawo do badania to"samo#ci  !
p!ciowych

Mówienie „tak” i „nie” !
Rozwijanie umiej%tno#ci ko- !
munikowania si% 
Wyra"anie potrzeb i "ycze( !

'wiadomo#$ w!asnych praw  !
prowadz&ca do pewno#ci 
siebie
Postawa „Moje cia!o nale"y  !
do mnie”
'wiadomo#$ faktu, "e ka"dy  !
mo"e podejmowa$ w!asne 
decyzje 

Rozró#nianie „dobrych” i „z%ych”  "
tajemnic

Prawo do badania nago$ci i cia- "
%a, do bycia ciekawym

Spo!eczne 
i kulturowe 
uwarunkowania 
seksualno#ci 
(warto#ci/normy)

Zasady spo!eczne i kulturowe  !
normy/warto#ci
Role p!ciowe !
Spo!eczna przestrze(  !
w utrzymywaniu zwi&zku 
z ró"nymi lud)mi, umiej%t-
no#$ zachowania dystansu.

Rozró"nienie mi%dzy zacho- !
waniem si% w sytuacjach pry-
watnych i publicznych
Przestrzeganie norm spo!ecz- !
nych i kulturowych
Zachowanie stosowne do  !
sytuacji

Szacunek do w!asnego cia!a  !
i cia!a innych osób
Akceptacja norm spo!ecznych  !
dotycz&cych prywatno#ci i in-
tymno#ci
Respektowanie dla  „tak”  !
i „nie” innych osób

Wp%yw wieku na seksualno$&  "
i zachowanie stosowne do 
wieku
Normy dotycz!ce nago$ci  "

Umiej"tno$& oceny sytuacji –  "
kiedy mo#na dotkn!& drug! 
osob", a kiedy robi& tego nie 
wolno
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4-6 Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Cia!o cz!owieka 
i jego rozwój

Wszystkie cz%#ci cia!a i ich  !
funkcje
Ró"ne cia!a i ró"ne p!cie !
Higiena osobista !

Nazywanie cz%#ci cia!a !
Utrzymywanie higieny (mycie  !
ka"dej cz%#ci cia!a)
Rozpoznawanie ró"nic doty- !
cz&cych p!ci
Wyra"anie potrzeb i "ycze( !

Pozytywne podej#cie do w!a- !
snej to"samo#ci p!ciowej
Pozytywny obraz swojego cia- !
!a i siebie: poczucie w!asnej 
warto#ci 
Respektowanie ró"nic !
Respektowanie równo#ci p!ci !

Ró#nice dotycz!ce cia%a i roz- "
woju zwi!zane z p%ci!

Uznawanie w%asnej i cudzej po- "
trzeby prywatno$ci

P!odno#$ 
i prokreacja

Mity zwi&zana z prokreacj&  !
(na przyk!ad w niektórych 
krajach dzieciom mówi si%, 
"e nowe dziecko zosta!o 
„przyniesione przez bociana”)
Cykl "ycia: ci&"a, narodziny  !
dzieci; koniec "ycia
Podstawy dotycz&ce prokre- !
acji

Rozmowa dotycz&ca kwestii  !
prokreacji z wykorzystaniem 
odpowiedniego poprawnego 
s!ownictwa

Respektowanie ró#nic: niektóre  "
osoby maj! dzieci, inne nie

Seksualno#$ Rado#$ i przyjemno#$ z doty- !
kania w!asnego cia!a, mastur-
bacja we wczesnym dzieci(-
stwie
Odkrywanie w!asnego cia!a  !
i w!asnych narz&dów p!cio-
wych

Rozmowa dotycz&ca zagad- !
nie( zwi&zanych z seksualno-
#ci& (umiej%tno#$ komuniko-
wania si%)
Umacnianie w!asnej  to"sa- !
mo#ci p!ciowej

Pozytywny obraz swojego  !
cia!a 
Szacunek dla innych !

Stosowanie j"zyka dotycz!ce- "
go seksualno$ci w sposób nie-
obra'liwy

Znaczenie i wyra#anie seksu- "
alno$ci (np. wyra#anie uczucia 
mi%o$ci)
Stosowny j"zyk seksualny "
Uczucia seksualne (blisko$&,  "
przyjemno$&, podniecenie) jako 
cz"$& ludzkich odczu& (powin-
ny to by& uczucia pozytywne; 
nie powinny zawiera& przy-
musu czy powodowa& uczucie 
krzywdy)

Emocje (uczucia) Zazdro#$, gniew, agresja, roz- !
czarowanie
Przyja)( i mi!o#$ w stosunku  !
do osób tej samej p!ci 

Radzenie sobie  z zawodami  !
uczuciowymi
Wyra"anie i komunikowa- !
nie w!asnych emocji, "ycze( 
i potrzeb

Akceptacja faktu, "e uczucie  !
mi!o#ci (jako jednej z emocji) 
jest naturalne
Poczucie, "e w!asne do#wiad- !
czenie i wyra"anie emocji jest 
s!uszne i wa"ne (cenienie w!a-
snych uczu$)Ró#nica mi"dzy mi%o$ci! i przy- "

ja'ni! 
Mi%o$ci w sekrecie, pierwsza  "
mi%o$& (zauroczenie i nieodwza-
jemniona mi%o$&)

Radzenie sobie z w%asn! i cudz!  "
potrzeb! prywatno$ci
Adekwatne nazywanie w%a- "
snych uczu&
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4-6 Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Zwi&zki i style 
"ycia

Przyja)( !
Zwi&zki osób tej samej p!ci !
Ró"ne rodzaje zwi&zków (ro- !
dzinnych)

Wzajemne, odpowiednie  !
odnoszenie si% do siebie 
i cz!onków rodziny oraz do 
przyjació!
Wspólne "ycie rodzinne opar- !
te na wzajemnym szacunku
Budowanie i utrzymywanie  !
zwi&zków

Akceptacja ró"norodno#ci !
Szacunek wobec ró"nic w sty- !
lach "ycia

Ró#ne koncepcje rodziny "

Seksualno#$, 
zdrowie i dobre 
samopoczucie

Dobre i z!e do#wiadczenia  !
zwi&zane z w!asnym cia!em/
co sprawia, "e czujesz si% do-
brze? (s!uchaj swego cia!a)
Je"eli do#wiadczenia/uczucia  !
nie s& dobre, nie zawsze nale-
"y si% na nie zgadza$

Zaufanie do w!asnego in- !
stynktu i stosowanie modelu 
trzech kroków (mówienie nie, 
odej#cie i rozmowa z osob&, 
do której ma si% zaufanie)
Osi&gni%cie dobrego samo- !
poczucia

Poczucie, "e ma si% wybór !
'wiadomo#$ ryzyka !
Docenianie w!asnego cia!a !
'wiadomo#$, "e zwracanie si%  !
z pro#b& o pomoc jest w!a#ci-
w& reakcj&

Seksualno#$ 
i prawa

Wykorzystywanie; #wiado- !
mo#$, "e istniej& osoby, które 
nie s& dobre; udaj&, "e s& 
uprzejme, ale mog& posun&$ 
si% do przemocy
Prawa (!&cznie z prawem  !
do informacji i prawem do 
ochrony)
Doro#li powinni by$ odpo- !
wiedzialni za bezpiecze(stwo 
dzieci

Zadawanie pyta( !
Zwracanie si% z pro#b& o po- !
moc do osób, którym si% 
ufa w sytuacji, kiedy ma si% 
k!opoty
Wyra"anie potrzeb i "ycze( !

Postawa „moje cia!o nale"y  !
do mnie”
'wiadomo#$ w!asnych praw !

Spo!eczne 
i kulturowe 
uwarunkowania 
seksualno#ci 
(warto#ci/normy)

Ró"nice zawi&zane z p!ci&,  !
z wiekiem z pochodzeniem 
kulturowym
Warto#ci i postawy ró"ni&  !
si% w zale"no#ci od krajów 
i kultur
Prawo do wyra"ania uczu$  !
z zastrze"eniem, "e nie 
wszystkie dzia!ania podj%te 
w wyniku tych uczu$ s& ak-
ceptowalne i uzasadnione
Regu!y spo!eczne i kulturowe  !
normy/warto#ci

Rozpoznawanie i radzenie so- !
bie z ró"nicami dotycz&cymi 
warto#ci
Respektowanie regu! spo!ecz- !
nych i norm kulturowych

Odpowiedzialne zachowania  !
spo!eczne
Postawy otwarte i nieocenia- !
j&ce 
Akceptacja równych praw !
Szacunek dla ró"nych norm  !
zwi&zanych z seksualno#ci&
Szacunek dla w!asnego cia!a  !
i cia!a innych osób

Rozmawianie o ró#nicach "
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6-9 Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Cia!o cz!owieka 
i jego rozwój

Zmiany dotycz&ce cia!a, mie- !
si&czkowanie, ejakulacja, in-
dywidualne ró"nice zwi&zane 
z rozwojem na przestrzeni 
czasu
Biologiczne ró"nice mi%dzy  !
m%"czyznami i kobietami 
(wewn%trzne i zewn%trzne)
Higiena osobista !

Znajomo#$ i umiej%tno#$  !
stosowania poprawnego 
s!ownictwa w odniesieniu do 
cz%#ci cia!a i ich funkcji

Akceptacja niepewno#ci wyni- !
kaj&cej ze #wiadomo#ci w!a-
snego cia!a
Pozytywny obraz swojego cia- !
!a i siebie: poczucie w!asnej 
warto#ci
Pozytywny obraz to"samo#ci  !
p!ciowej

Rozpoznawanie zmian zacho- "
dz!cych w ciele
Badanie w%asnego cia%a i dba- "
%o$& o nie

P!odno#$ 
i prokreacja

Wybory dotycz&ce rodziciel- !
stwa i ci&"y, bezp!odno#ci, 
adopcji
Podstawowe wiadomo#ci do- !
tycz&ce antykoncepcji (jest 
mo"liwe planowanie i decy-
dowanie o swojej rodzinie)
Ró"ne metody antykoncepcji !

Rozwijanie umiej%tno#ci ko- !
munikowania si%

Akceptacja ró#norodno$ci –  "
niektóre osoby chc! mie& dzieci, 
inne nie

Zrozumienie, #e ludzie mog!  "
wp%ywa& na w%asn! p%odno$& 

Podstawowe wiadomo$ci zwi!- "
zane z cyklem p%odno$ci
Mity dotycz!ce prokreacji "

Seksualno#$ Mi!o#$, stan zakochania !
Czu!o#$ !
Seks w mediach (!&cznie z In- !
ternetem)
Zadowolenie i przyjemno#$  !
z dotykania w!asnego cia!a 
(masturbacja/autostymulacja)
Stosowny j%zyk seksualny !

Akceptacja w!asnej i cudzej  !
potrzeby prywatno#ci 
Radzenie sobie z obrazem  !
seksu w mediach
U"ywanie j%zyka zwi&zane- !
go z seksem w nieobra)liwy 
sposób 

Zrozumienie poj%cia „akcep- !
towalne wspó!"ycie/seks” (od-
bywany za zgod& obu osób, 
dobrowolny, równy, stosowny 
do wieku i kontekstu, zapew-
niaj&cy szacunek dla samego 
siebie)

(wiadomo$&, #e seks jest przed- "
stawiany w mediach w ró#ny 
sposóbWspó%#ycie "

Emocje (uczucia) Ró"nica mi%dzy przyja)ni&,  !
mi!o#ci& i po"&daniem
Zazdro#$, z!o#$, agresja, roz- !
czarowanie

Wyra"anie i komunikowa- !
nie emocji, w!asnych "ycze( 
i potrzeb
Radzenie sobie z rozczaro- !
waniami

Akceptacja faktu, "e uczucie  !
mi!o#ci (jako jednej z emocji) 
jest naturalne
Poczucie, "e w!asne do#wiad- !
czenie i wyra"anie emocji jest 
w!a#ciwie i wa"ne (cenienie 
w!asnych uczu$)Przyja') i mi%o$& w stosunku do  "

osób tej samej p%ci
Mi%o$& w sekrecie, pierwsze mi- "
%o$ci (zauroczenie i zakochanie, 
nieodwzajemniona mi%o$&)

Adekwatne nazywanie w%a- "
snych uczu&
Radzenie sobie z w%asn! i cudz!  "
potrzeb! prywatno$ci 
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6-9 Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Zwi&zki i style 
"ycia

Ró"ne zwi&zki w odniesieniu  !
do mi!o#ci, przyja)ni itd. 
Ró"ne zwi&zki rodzinne !

Wyra"anie siebie w zwi&z- !
kach 
Umiej%tno#$ negocjowania  !
kompromisów, wykazywanie 
tolerancji i empatii
Nawi&zywanie kontaktów  !
spo!ecznych i przyja)ni

Akceptacja zaanga"owania,  !
odpowiedzialno#ci i uczciwo-
#ci jako podstawy zwi&zków
Szacunek do innych !
Akceptacja ró"norodno#ci !

Ma%#e)stwo, rozwód; wspólne  "
#ycie

Seksualno#$, 
zdrowie i dobre 
samopoczucie

Pozytywny wp!yw seksualno- !
#ci na zdrowie i dobre samo-
poczucie
Choroby zwi&zane z seksual- !
no#ci&
Przemoc seksualna i agresja   !

Wyznaczanie granic !
Zaufanie wobec w!asnego in- !
stynktu i stosowanie modelu 
trzech kroków (mówienie nie, 
odej#cie i rozmowa z osob&, 
do której ma si% zaufanie)

Poczucie odpowiedzialno#ci  !
za w!asne zdrowie i dobre sa-
mopoczucie
'wiadomo#$ wyborów i mo"- !
liwo#ci
'wiadomo#$ ryzyka !

Gdzie szuka& pomocy "

Seksualno#$ 
i prawa

Prawo do wyra"ania siebie !
Prawa seksualne dzieci (infor- !
macja, edukacja seksualna, 
integralno#$ cielesna)
Wykorzystywanie !
Odpowiedzialno#$ doros!ych  !
za bezpiecze(stwo dzieci

Proszenie o pomoc i o infor- !
macje
Zwracanie si% z pro#b& o po- !
moc do osób, którym si% ufa 
w sytuacji, kiedy ma si% pro-
blemy/k!opoty

Poczucie odpowiedzialno#ci  !
za siebie i innych
'wiadomo#$ praw i wyborów !

Nazywanie w%asnych praw "
Wyra#anie #ycze) i potrzeb "

Spo!eczne 
i kulturowe 
uwarunkowania 
seksualno#ci 
(warto#ci/normy)

Role p!ciowe !
Ró"nice kulturowe !
Ró"nice zwi&zane z wiekiem !

Mówienie o w!asnych do- !
#wiadczeniach, "yczeniach 
i potrzebach z zachowaniem 
norm kulturowych
Rozpoznawanie i radzenie so- !
bie z ró"nicami 

Szacunek wobec ró"nych sty- !
lów "ycia, warto#ci i norm
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9-12 Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Cia!o cz!owieka 
i jego rozwój

Higiena osobista (menstru- !
acja, ejakulacja)
Wczesne zmiany zwi&zane  !
z dojrzewaniem (psychiczne, 
fi zyczne, spo!eczne i emocjo-
nalne oraz ich mo"liwa ró"-
norodno#$)

Zintegrowanie zachodz&cych  !
zmian z w!asnym "yciem
Znajomo#$ i umiej%tno#$  !
pos!ugiwania si% poprawn& 
terminologi&.

Rozumienie i akceptacja za- !
chodz&cych zmian i ró"nic 
dotycz&cych cia!a (rozmiar 
i kszta!t penisa, piersi, sromu 
mog& by$ ró"ne, standardy 
pi%kna zmieniaj& si% wraz 
z up!ywem czasu i ró"ni& si% 
w zale"no#ci od kultury)

Komunikowanie o zmianach  "
zachodz!cych w okresie dojrze-
wania

Zewn"trzne i wewn"trzne na- "
rz!dy p%ciowe zwi!zane z rozro-
dem oraz ich funkcje

Pozytywny obraz swojego cia%a  "
i siebie: poczucie w%asnej war-
to$ci

P!odno#$ 
i prokreacja

Prokreacja i planowanie ro- !
dziny
Ró"ne metody antykoncepcji  !
i ich stosowanie, mity doty-
cz&ce antykoncepcji
Objawy ci&"y, ryzyko i konse- !
kwencje seksu bez zabezpie-
cze( (nieplanowana ci&"a)

Rozumienie zwi&zku mi%dzy  !
menstruacj&/ejakulacj& i p!od-
no#ci&
Skuteczne stosowanie pre- !
zerwatyw i #rodków antykon-
cepcyjnych w przysz!o#ci

Rozumienie, "e antykoncep- !
cja to odpowiedzialno#$ obu 
p!ci 

Seksualno#$ Pierwsze do#wiadczenia sek- !
sualne
Orientacja p!ciowa !
Zachowania seksualne m!o- !
dych osób (ró"norodno#$ za-
chowa( seksualnych)
Mi!o#$, zakochanie  !

Komunikowanie i rozumienie  !
ró"nych odczu$ seksualnych, 
a tak"e rozmawianie o seksu-
alno#ci w stosowny sposób
Podejmowanie #wiadomych  !
decyzji dotycz&cych zyski-
wania b&d) nie do#wiadcze( 
seksualnych
Odmowa podejmowania nie- !
chcianych do#wiadcze( sek-
sualnych

Akceptacja, szacunek i rozu- !
mienie ró"norodno#ci doty-
cz&cej seksualno#ci i orienta-
cji seksualnych (wspó!"ycie/
seks powinien odbywa$ si% za 
zgod& obu osób, by$ dobro-
wolny, równy, stosowny do 
wieku i kontekstu, zapew-
niaj&cy szacunek dla samego 
siebie)
Rozumienie seksualno#ci jako  !
procesu uczenia si%
Akceptacja ró"nych sposobów  !
wyra"ania seksualno#ci (po-
ca!unki, dotykanie, pieszczo-
ty itp.)

Przyjemno$&, masturbacja,  "
orgazm
Ró#nice mi"dzy to#samo$ci!  "
p%ciow! i p%ci! biologiczn!

Umiej"tno$& odró#niania seksu- "
alno$ci w „prawdziwym #yciu” 
i w mediach
Korzystanie z nowoczesnych  "
mediów (telefony komórkowe, 
Internet), $wiadomo$& ryzyka 
i korzy$ci zwi!zanych z tymi 
narz"dziami

Zrozumienie, #e ka#da osoba  "
ma w%asny „zegar” rozwoju sek-
sualnego

Emocje (uczucia) Ró"ne emocje, np. ciekawo#$,  !
zakochanie si%, ambiwa-
lencja, niepewno#$, wstyd, 
strach i zazdro#$
Ró"nice w indywidualnych  !
potrzebach dotycz&cych in-
tymno#ci i prywatno#ci
Ró"nica mi%dzy przyja)ni&,  !
mi!o#ci& i po"&daniem

Wyra"anie i rozpoznawanie  !
ró"nych emocji u siebie i u in-
nych osób
Wyra"anie potrzeb, "ycze(  !
i okre#lanie granic, oraz re-
spektowanie ich u innych 
osób
Umiej%tno#$ radzenia sobie  !
z rozczarowaniami

Rozumienie uczu$ i warto#ci  !
(na przyk!ad braku poczucia 
wstydu czy winy w odnie-
sieniu do seksualnych uczu$ 
i pragnie()
Respektowanie prywatno#ci  !
innych osób

Przyja') i mi%o$& wobec osób  "
tej samej p%ci
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9-12 Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Zwi&zki i style 
"ycia

Ró"nice mi%dzy przyja)ni&,  !
kole"e(stwem, zwi&zkami 
i ró"nymi sposobami spotyka-
nia si% (randki)
Ró"ne rodzaje przyjemnych  !
i nieprzyjemnych relacji 
[wp!yw nierówno#ci (p!ci) na 
zwi&zki]

Wyra"anie uczucia przyja)ni  !
i mi!o#ci na ró"ne sposoby
Nawi&zywanie kontaktów  !
spo!ecznych i przyja)ni, 
budowanie i utrzymywanie 
zwi&zków

Pozytywne nastawienie do  !
równo#ci p!ci w zwi&zkach 
i wolny wybór partnera
Akceptacja zaanga"owania,  !
odpowiedzialno#ci i uczciwo-
#ci jako podstawy zwi&zków
Szacunek dla innych !Wyra#anie w%asnych oczekiwa)  "

i potrzeb w zwi!zkach 
Zrozumienie wp%ywu p%ci, wie- "
ku, religii, kultury itp. na zwi!zki

Seksualno#$, 
zdrowie i dobre 
samopoczucie

Objawy, ryzyko i konsekwen- !
cje niezabezpieczonych, nie-
przyjemnych i niechcianych 
do#wiadcze( seksualnych 
(choroby przenoszone drog& 
p!ciow&, HIV, nieplanowana 
ci&"a, konsekwencje psycho-
logiczne)
Rozpowszechnienie i ró"- !
ne rodzaje wykorzystywania 
seksualnego, jak go unika$ 
i gdzie szuka$ wsparcia
Pozytywny wp!yw seksualno- !
#ci na zdrowie i dobre samo-
poczucie

Branie odpowiedzialno#ci za  !
bezpieczne i przyjemne do-
#wiadczenia seksualne
Wyznaczanie granic i wy- !
ra"anie "ycze(, unikanie 
niezabezpieczonych lub nie-
chcianych do#wiadcze( sek-
sualnych

'wiadomo#$ wyborów i mo"- !
liwo#ci
'wiadomo#$ ryzyka !

Uczucie wzajemnej odpowie- "
dzialno$ci za zdrowie i dobre 
samopoczucie

Proszenie o pomoc i wsparcie  "
w przypadku problemów (okres 
dojrzewania, zwi!zki itp.)

Seksualno#$ 
i prawa

Prawa seksualne zdefi nio- !
wane przez IPPF (Interna-
tional Planned Parenthood 
Federation – Mi%dzynarodo-
wa Federacja Planowanego 
Rodzicielstwa) i WAS (World 
Association for Sexual Health 
– 'wiatowa Organizacja na 
rzecz Zdrowia Seksualnego)*

Dzia!anie zgodnie z tymi pra- !
wami i zobowi&zaniami

'wiadomo#$ praw i wyborów !

Krajowe prawa i regulacje (wiek  "
przyzwolenia)

Proszenie o pomoc i informacje " Akceptacja praw seksualnych  "
w%asnych i innych osób

Spo!eczne 
i kulturowe 
uwarunkowania 
seksualno#ci 
(warto#ci/normy)

Presja grupy rówie#niczej,  !
wp!yw mediów, pornografi i, 
kultury, religii, p!ci, prawa 
i statusu spo!eczno-ekono-
micznego na podejmowanie 
decyzji dotycz&cych seksu, 
partnerstwa i zachowa(

Dyskusja na temat wp!ywów  !
zewn%trznych i dokonanie 
w!asnej oceny 

Szacunek dla ró"nych stylów  !
"ycia, warto#ci i norm

Nabycie kompetencji w dost"- "
pie do nowoczesnych mediów 
(telefony komórkowe, Internet, 
radzenie sobie ze zjawiskiem 
pornografi i)

Akceptacja ró#nych opinii, po- "
gl!dów i zachowa) w odniesie-
niu do seksualno$ci

* International Planned Parenthood Federation (IPPF): Sexual Rights: an IPPF declaration. London 2008 and World Association for Sexual Health (WAS): 

Declaration of Sexual Rights. Hongkong 1999.
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12-15 Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Cia!o cz!owieka 
i jego rozwój

Znajomo#$ cia!a, wizerunek  !
cia!a i modyfi kowanie cia!a 
(klitoridektomia, czyli obrze-
zanie dziewcz&t, obrzezanie 
ch!opców, b!ona dziewicza 
i jej odtwarzanie, anoreksja, 
bulimia, piercing, tatua"e)
Cykl menstruacyjny; wtórne  !
cechy p!ciowe, ich funkcja 
u m%"czyzn i kobiet oraz to-
warzysz&ce im uczucia

Opisanie tego jak odczucia  !
dotycz&ce w!asnego cia!a 
mog& wp!ywa$ na zdrowie lu-
dzi i ich wyobra"enie o sobie 
i zachowanie

My$lenie krytyczne w odniesie- "
niu do modyfi kowania cia%a
Akceptacja i docenianie ró#nych  "
kszta%tów cia%a

Poradzenie sobie z okresem doj- "
rzewania i przeciwstawianie si" 
presji grupy rówie$niczej
Krytyczna postawa wobec  "
przekazu mediów i przemys%u 
zajmuj!cego si" urod!

Przekazy dotycz!ce pi"kna  "
w mediach, zmiany cia%a w ci!-
gu #ycia
Us%ugi doradcze i zdrowotne dla  "
nastolatków

P!odno#$
i prokreacja

Wp!yw (wczesnego) macie- !
rzy(stwa lub ojcostwa (zna-
czenie wychowywania dzieci 
– planowanie rodziny, plano-
wanie kariery, antykoncepcja, 
podejmowanie decyzji i opie-
ka w przypadku nieplanowa-
nej ci&"y)
Informacje dotycz&ce doradz- !
twa w zakresie antykoncepcji
Nieskuteczna antykoncepcja  !
i jej przyczyny (spo"ywanie 
alkoholu, efekty uboczne, 
zapominanie, brak równo#ci 
p!ci itp.)
Ci&"a (tak"e w zwi&zkach  !
mi%dzy osobami tej samej 
p!ci) i bezp!odno#$
Fakty i mity (niezawodno#$,  !
zalety i wady) dotycz&ce ró"-
nych metod antykoncepcyj-
nych (!&cznie z antykoncepcj& 
dora)n&)

Rozpoznanie objawów ci&"y !
Uzyskanie #rodków antykon- !
cepcji z w!a#ciwego miejsce 
(np. wizyta u lekarza i uzyska-
nie recepty) 
Podejmowanie #wiadomych  !
decyzji dotycz&cych nabywa-
nia lub nie do#wiadcze( sek-
sualnych

Osobiste nastawienie (normy  !
i warto#ci) dotycz&ce (wcze-
snego) macierzy(stwa i ojco-
stwa, antykoncepcji, przery-
wania ci&"y i adopcji
Pozytywne nastawienie wo- !
bec wspólnej odpowiedzial-
no#ci za antykoncepcj%

Rozmawianie o antykoncepcji "
Podejmowanie $wiadomego  "
wyboru co do metody antykon-
cepcji i jej skuteczne stosowanie 
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12-15 Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Seksualno#$ Ró"ne oczekiwania i zacho- !
wania partnerów zwi&zane 
z podnieceniem seksualnym 
a ró"nice zwi&zane z p!ci& 

Rozwini%cie umiej%tno#ci in- !
tymnego komunikowania si% 
i negocjacji

Rozumienie seksualno#ci jako  !
procesu uczenia si% 

To#samo$& p%ciowa i orientacja  "
seksualna, w tym „coming out”/
homoseksualizm
Jak cieszy& si" seksualno$ci!  "
w stosowny sposób (np. nie 
spiesz!c si" z podejmowaniem 
decyzji)
Pierwsze do$wiadczenie sek- "
sualne
Przyjemno$&, masturbacja,  "
orgazm

Dokonywanie wolnych i od- "
powiedzialnych wyborów, umie-
j"tno$& oceny konsekwencji, 
zalet i wad ka#dego mo#liwego 
wyboru (partnerzy, zachowania 
seksualne)
Cieszenie si" seksualno$ci! z za- "
chowaniem szacunku 
Umiej"tno$& rozró#niania  sek- "
sualno$ci w prawdziwym #yciu 
i w mediach

Akceptacja, szacunek i rozumie- "
nie ró#norodno$ci w odniesieniu 
do seksualno$ci i orientacji sek-
sualnej (seks powinien odby-
wa& si" za zgod! obu osób, by& 
dobrowolny, równy, stosowny do 
wieku i kontekstu, zapewniaj!cy 
szacunek dla samego siebie)

Emocje (uczucia) Ró"nica mi%dzy przyja)ni&,  !
mi!o#ci& i po"&daniem
Ró"ne uczucia, np. cieka- !
wo#$, zakochiwanie si%, 
ambiwalencja, niepewno#$, 
wstyd, strach i zazdro#$

Wyra"anie przyja)ni i mi!o#ci  !
na ró"ne sposoby
Wyra"anie w!asnych potrzeb,  !
"ycze( i granic oraz respek-
towanie cudzych

Zaakceptowanie faktu, i"  !
ludzie odczuwaj& w ró"ny 
sposób (ze wzgl%du na p!e$, 
uwarunkowania kulturowe, 
religijne itp. i ich interpreta-
cj% tych uczu$)

Umiej"tno$& post"powania  "
z ró#norodnymi/sprzecznymi 
emocjami, uczuciami i pragnie-
niami

Zwi&zki i style 
"ycia

Wp!yw wieku, p!ci, uwarun- !
kowa( kulturowych i religij-
nych

Odnoszenie si% do  niespra- !
wiedliwo#ci, dyskryminacji, 
braku równo#ci
Wyra"anie przyja)ni i mi!o#ci  !
na ró"ne sposoby
Nawi&zywanie kontaktów  !
spo!ecznych, przyja)ni, bu-
dowanie i utrzymywanie 
zwi&zków

Aspiracje do stworzenia uda- !
nych zwi&zków opartych na 
równo#ci 

Ró#ne style komunikowania si"  "
(komunikacja werbalna i nie-
werbalna) i metody ich poprawy
Jak tworzy& i utrzymywa&  "
zwi!zki
Struktura rodziny i zmiany (na  "
przyk%ad samotne rodziciel-
stwo)
Ró#ne rodzaje (przyjemnych  "
i nieprzyjemnych) zwi!zków, 
rodzin i sposobów #ycia 

Zrozumienie wp%ywu p%ci, wie- "
ku, uwarunkowa) kulturowych 
i religijnych itp. na zwi!zki

Komunikowanie si" w odnie- "
sieniu do w%asnych oczekiwa) 
i potrzeb w zwi!zku
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12-15 Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Seksualno#$, 
zdrowie i dobre 
samopoczucie

Higiena osobista i badanie  !
siebie
Rozpowszechnienie i ró"- !
ne rodzaje wykorzystywania 
seksualnego, jak go unika$ 
i gdzie znale)$ wsparcie

Podejmowanie odpowiedzial- !
nych decyzji i #wiadomych 
wyborów  (odnosz&cych si% 
do zachowa( seksualnych)
Umiej%tno#$ zwracania si%  !
o pomoc i wsparcie w przy-
padku problemów

Poczucie odpowiedzialno#ci  !
za zdrowie i dobre samopo-
czucie

Poczucie odpowiedzialno$ci  "
w odniesieniu do zapobiegania 
chorobom przenoszonym drog! 
p%ciow!/HIV
Poczucie odpowiedzialno$ci za  "
zapobieganie nieplanowanej 
ci!#y
Poczucie odpowiedzialno$ci za  "
przeciwdzia%anie wykorzysty-
waniu seksualnemu

Ryzykowne (seksualne) zacho- "
wania i ich nast"pstwa [alkohol, 
leki, presja grupy rówie$niczej, 
prze$ladowanie (bullying), pro-
stytucja, media]
Objawy, przenoszenie i zapobie- "
ganie chorobom przenoszonym 
drog! p%ciow!, w tym HIV
Systemy i us%ugi opieki zdro- "
wotnej
Pozytywny wp%yw seksualno- "
$ci na zdrowie i dobre samopo-
czucie

Umiej"tno$& negocjowania i ko- "
munikowania si" w celu upra-
wiania bezpiecznego i przyjem-
nego seksu
Odmówienie lub przerwanie  "
nieprzyjemnego i niebezpiecz-
nego kontaktu seksualnego
Uzyskanie i skuteczne stoso- "
wanie prezerwatyw i $rodków 
antykoncepcyjnych
Rozpoznawanie sytuacji ryzy- "
kownych i umiej"tno$& radzenia 
sobie z nimi
Rozpoznawanie objawów  "
chorób przenoszonych drog! 
p%ciow!

Seksualno#$ 
i prawa

Prawa seksualne zgodnie  !
z defi nicj& IPPF oraz WAS*

Uznanie praw seksualnych  !
w!asnych i innych osób
Umiej%tno#$ proszenia o po- !
moc i informacje

Akceptacja praw seksualnych  !
w!asnych i innych osób

Krajowe prawa i regulacje (wiek  "
przyzwolenia) 

Spo!eczne 
i kulturowe 
uwarunkowania 
seksualno#ci 
(warto#ci/normy)

Presja grupy rówie#niczej,  !
wp!yw mediów, pornogra-
fi i, (miejskiej) kultury, religii, 
p!ci, prawa i statusu spo!ecz-
no-ekonomicznego na decy-
zje dotycz&ce seksualno#ci, 
partnerstwa i zachowa(

Post%powanie ze sprzecznymi  !
osobistymi (wewn%trznymi) 
normami i warto#ciami w ro-
dzinie oraz spo!ecze(stwie
Nabycie kompetencji medial- !
nych i radzenie sobie ze zja-
wiskiem pornografi i

Osobiste pogl&dy dotycz&ce  !
seksualno#ci (bycie elastycz-
nym) w zmieniaj&cym si% spo-
!ecze(stwie lub grupie 

* International Planned Parenthood Federation (IPPF): Sexual Rights: an IPPF declaration. London 2008 and World Association for Sexual Health (WAS): Dec-

laration of Sexual Rights. Hongkong 1999.
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15 i wi'cej
Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Cia!o cz!owieka 
i jego rozwój

Zmiany psychologiczne  !
w okresie dojrzewania
Znajomo#$ cia!a, obraz cia!a,  !
modyfi kowanie cia!a

Rozró"nianie sytuacji przed- !
stawianych w mediach od 
tych w prawdziwym "yciu 
Poradzenie sobie z okresem  !
dojrzewania i przeciwstawia-
nie si% presji grupy 
Krytyczne nastawienie wobec  !
przekazów medialnych i prze-
mys!u urody, reklam i poten-
cjalnego ryzyka zwi&zanego 
z modyfi kacjami cia!a

Krytyczne podej#cie do norm  !
kulturowych w odniesieniu 
do ludzkiego cia!a 
Akceptacja i docenianie ró"- !
nych kszta!tów cia!a

Klitoridektomia, czyli obrze- "
zanie dziewcz!t, obrzezanie 
ch%opców, anoreksja, bulimia, 
b%ona dziewicza i jej odtwa-
rzanie 
Przekazy dotycz!ce pi"kna  "
w mediach; zmiany cia%a w ci!-
gu #ycia
Us%ugi doradcze i zdrowotne  "
dla nastolatków w powy#szym 
zakresie

P!odno#$ 
i prokreacja

Zmiany dotycz&ce p!odno#ci  !
zwi&zane z wiekiem (macie-
rzy(stwo zast%pcze, repro-
dukcja wspomagana medycz-
nie)
Ci&"a (tak"e w zwi&zkach  !
osób tej samej p!ci), bez-
p!odno#$, przerywanie ci&"y, 
antykoncepcja, antykoncepcja 
dora)na (bardziej szczegó!o-
we informacje)
Nieskuteczna antykoncepcja  !
i jej przyczyny (alkohol, efek-
ty uboczne, zapominanie, 
brak równo#ci p!ci itp.)
Informacje o us!ugach dorad- !
czych dotycz&cych antykon-
cepcyji
Planowanie rodziny i zawodo- !
wej/osobistej przysz!o#ci
Nast%pstwa ci&"y dla osób  !
nastoletnich (dziewcz%ta 
i ch!opcy)

Komunikowanie si% ze swoim  !
partnerem na zasadach rów-
no#ci; omawianie trudnych 
zagadnie( z poszanowaniem 
opinii innych
Wykorzystywanie umiej%tno- !
#ci negocjacyjnych
Podejmowanie #wiadomych  !
decyzji w oparciu o wiedz% 
w odniesieniu do antykon-
cepcji i (nieplanowanych) ci&"

Gotowo#$ uznawania ró"nic  !
mi%dzy p!ciami w odniesie-
niu do p!odno#ci, prokreacji 
i przerywania ci&"y

Krytyczne podej$cie do norm  "
kulturowych/religijnych w od-
niesieniu do ci!#y, rodzicielstwa 
itp.
(wiadomo$& wagi pozytywne- "
go podej$cia m"#czyzn do ci!#y, 
porodu i po%ogu, pozytywny 
wp%yw zaanga#owanych ojców
Pozytywne nastawienie wobec  "
wspó%odpowiedzialno$ci za an-
tykoncepcj"

Dokonywanie $wiadomych wy- "
borów dotycz!cych antykon-
cepcji i jej skuteczne u#ywanie

Genetyka i jej mo#liwo$ci w od- "
niesieniu do prokreacji
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15 i wi'cej
Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Seksualno#$ Wspó!"ycie to wi%cej ni" sto- !
sunek p!ciowy
Znaczenie seksu w ró"nym  !
wieku, ró"nice mi%dzy p!cia-
mi
Seksualno#$ i niepe!nospraw- !
no#$, wp!yw chorób na seksu-
alno#$ (cukrzyca, nowotwory 
itp.)
Seks powi&zany z wymian&  !
dóbr ekonomicznych (pro-
stytucja, seks w zamian za 
prezenty, posi!ki, wspólne 
wyj#cia, niewielkie sumy pie-
ni%dzy), pornografi a, uzale"-
nienie od seksu

Dyskutowanie na temat ró"- !
nych zwi&zków i przyczyn 
podejmowania (b&d) nie) 
wspó!"ycia
Dokonanie „coming out’u”  !
(czyli ujawniania wobec in-
nych uczu$ homoseksualnych 
lub biseksualnych)
Rozwini%cie umiej%tno#ci in- !
tymnego komunikowania si% 
i negocjacji

Pozytywne nastawienie wo- !
bec seksualno#ci i przyjem-
no#ci
Akceptacja ró"nych orientacji  !
seksualnych i to"samo#ci

Akceptacja faktu, #e seksual- "
no$& w ró#nych postaciach jest 
obecna we wszystkich grupach 
wiekowych
Zmiana mo#liwych negatyw- "
nych odczu&, odrazy i nienawi$ci 
wobec homoseksualizmu na ak-
ceptacj" ró#nic seksualnychUmiej"tno$& radzenia sobie  "

z trudno$ciami w kontaktach, 
umiej"tno$& radzenia sobie 
ze sprzecznymi pragnieniami
Umiej"tno$& wyra#ania w spo- "
sób pe%ny szacunku w%asnych 
#ycze) i granic oraz branie pod 
uwag" #ycze) i granic innych 
osób
Refl eksja nad aspektami seksu- "
alno$ci zwi!zanymi z w%adz!

Ró#norodne zachowania seksu- "
alne; ró#nice w cyklu podnie-
cenia

Emocje (uczucia) Ró"ne rodzaje emocji (mi!o#$,  !
zazdro#$), ró"nice mi%dzy 
uczuciami a post%powaniem

Umiej%tno#$ post%powa- !
nia z zakochaniem, ambi-
walencj&, rozczarowaniem, 
z!o#ci&, zazdro#ci&, zdrad&, 
zaufaniem, poczuciem winy, 
strachem i niepewno#ci&; 
umiej%tno#$ rozmawiania 
o uczuciach

Akceptacja faktu, "e ludzie  !
maj& ró"ne uczucia (z uwa-
gi na p!e$, uwarunkowania 
kulturowe, religijne itp. i ich 
interpretacj% tych uczu$)

(wiadomo$& ró#nic mi"dzy  "
racjonalnymi my$lami a uczu-
ciami
Niepewno$& na pocz!tku zwi!z- "
ku

Umiej"tno$& post"powania  "
z ró#nymi/sprzecznymi emocja-
mi, uczuciami i pragnieniami

Zwi&zki i style 
"ycia

Zachowania zwi&zane z rola- !
mi p!ciowymi, oczekiwania 
i nieporozumienia

Umiej%tno#$ odnoszenia si%  !
do niesprawiedliwo#ci, dys-
kryminacji i nierówno#ci

Otwarto#$ na ró"nego rodza- !
ju zwi&zki i style "ycia

Struktura rodziny i zmiany, ma%- "
#e)stwa z przymusu, homosek-
sualizm/biseksualizm/aseksual-
no$&, samotne rodzicielstwo
Jak stworzy& i utrzymywa&  "
zwi!zki

Umiej"tno$& sprzeciwiania  "
si" i powstrzymania (u siebie 
i innych) niesprawiedliwego 
post"powania, w tym stosowa-
nia poni#aj!cego j"zyka b!d' 
opowiadania obra'liwych dow-
cipów
Analizowanie co oznacza by&  "
matk!/ojcem
D!#enie do zrównowa#onych  "
zwi!zków
Stawanie si" wspieraj!cym  "
i dbaj!cym partnerem/part-
nerk!

zrozumienie spo%ecznych i hi- "
storycznych uwarunkowa) 
zwi!zków
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15 i wi'cej
Informacje (wiedza)
Przeka% informacje na temat

Umiej'tno!ci
Naucz dziecko

Postawy
Pomó% dziecku rozwija(

Seksualno#$, 
zdrowie i dobre 
samopoczucie

Systemy i #wiadczenia w ra- !
mach opieki zdrowotnej
Ryzykowne zachowania sek- !
sualne i ich mo"liwy wp!yw 
na zdrowie
Higiena osobista i badanie  !
siebie
Pozytywny wp!yw seksualno- !
#ci na zdrowie i dobre samo-
poczucie

Przeciwstawianie si% mole- !
stowaniu seksualnemu, umie-
j%tno#$ samoobrony
Umiej%tno#$ zwracania si%  !
z pro#b& o pomoc w razie 
potrzeby.

Wewn%trzne poczucie od- !
powiedzialno#ci za w!asne 
i partnera/rki zdrowie seksu-
alne 

Pozyskiwanie oraz w%a$ciwe  "
i skuteczne u#ywanie prezer-
watyw

Przemoc seksualna; przerywa- "
nie ci!#y w warunkach niebez-
piecznych dla zdrowia kobiety; 
$miertelno$& matek, zaburzenia 
seksualne
HIV/AIDS i choroby przenoszo- "
ne drog! p%ciow!, zapobieganie, 
leczenie, opieka i wsparcie

Seksualno#$ 
i prawa

Prawa seksualne: dost%p,  !
informacja, dost%pno#$, naru-
szanie praw seksualnych 

Rozumienie j%zyka zwi&zane- !
go z prawami cz!owieka
Umiej%tno#$ dochodzenia  !
swoich praw seksualnych
Rozpoznawanie narusze(  !
praw i przeciwstawianie si% 
dyskryminacji i przemocy 
ze wzgl%du na p!e$

Akceptacja praw seksualnych  !
w!asnych i innych osób

Koncepcja podmiotów maj!- "
cych prawa i podmiotów maj!-
cych obowi!zki
Przemoc ze wzgl"du na p%e& "
Prawo a przerywanie ci!#y "
Organizacje dzia%aj!ce na rzecz  "
praw cz%owieka i Europejski Try-
buna% Praw Cz%owieka

(wiadomo$& aspektów zwi!za- "
nych z w%adz! w relacji  „pod-
miotów maj!cych prawa i pod-
miotów maj!cych obowi!zki”
Poczucie sprawiedliwo$ci spo- "
%ecznej

Spo!eczne 
i kulturowe 
uwarunkowania 
seksualno#ci 
(warto#ci/normy)

Granice spo!eczne; standardy  !
obowi&zuj&ce w spo!eczno#ci

Okre#lenie w!asnych warto#ci  !
i przekona(
Umiej%tno#$ radzenia sobie  !
ze sprzecznymi normami oso-
bistymi (interpersonalnymi), 
warto#ciami w rodzinie i spo-
!ecze(stwie

'wiadomo#$ wp!ywów kultu- !
rowych, spo!ecznych i hi-
storycznych na zachowania 
seksualne

Presja grupy rówie$niczej,  "
wp%yw mediów, pornografi i, 
(miejskiej) kultury, p%ci, pra-
wa, religii i statusu spo%ecz-
no-ekonomicznego na decyzje 
dotycz!ce #ycia seksualnego, 
partnerstwa i zachowa) seksu-
alnych

Szacunek dla ró#nych warto$ci  "
i systemów wierze)
Docenianie zaufania do siebie  "
i poczucia w%asnej warto$ci 
we w%asnym $rodowisku kultu-
rowym
Poczucie odpowiedzialno$ci  "
za w%asn! rol"/punkt widzenia 
w odniesieniu do zmian spo-
%ecznych

Umiej"tno$& oferowania po- "
mocy osobie marginalizowanej; 
sprawiedliwe traktowanie osób 
#yj!cych z HIV/AIDS w spo%e-
cze)stwie
Nabycie kompetencji medial- "
nych
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