
Odkrywać i ukazywać piękno życia i miłości  

w podręcznikach i w książkach WDŻ 

 

Slajd nr 1 

Teresa Król 
 

Warszawa, 20.03.2015 r.  



Slajd nr 2 

Na horyzoncie młodego serca zarysowuje się nowe doświadczenie:  

jest to doświadczenie miłości (…).  

To wszystko posiada swój  

za każdym razem niepowtarzalny wyraz podmiotowy,  

swoje uczuciowe bogactwo, swoje wręcz metafizyczne piękno.  

Zawiera się w tym równocześnie potężne wezwanie,  

ażeby tego wyrazu nie sfałszować, bogactwa nie zniszczyć,  

a piękna nie zeszpecić.  

Jan Paweł II, List do młodych, 1985 r.  



Slajd nr 3 

Z mocy prawa (art. 4. Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 

ciąży z dnia 7 stycznia 1993 roku) Minister Edukacji Narodowej 

winien wdrożyć problematykę dot. wychowania seksualnego  

do nauczania szkolnego.  

 

Szkoła stała się miejscem przekazywania wiedzy o ludzkiej 

płciowości, prokreacji, małżeństwie i rodzinie w ramach  

zajęć wychowania do życia w rodzinie.  

Rola i zadania szkoły w wychowaniu prorodzinnym 



Slajd nr 4 

Powołany w styczniu 1998 roku przez Ministra Edukacji 

Narodowej Mirosława Handke 17-osobowy Zespół 

opiniodawczo-doradczy opracował: 
 

• podstawy prawne do wdrożenia zajęć WdŻwR , 

• treści i cele nauczania zajęć WdŻwR w szkołach, 

•standardy obowiązujące w procesie kształcenia  

  nauczycieli wychowania prorodzinnego. 

Przed 15 laty... 



Slajd nr 5 

WDŻ podręcznik - szkoła podstawowa 



Slajd nr 6 

WDŻ podręcznik - szkoła podstawowa 



Slajd nr 7 

WDŻ podręcznik - szkoła podstawowa 



Slajd nr 8 

WDŻ podręcznik - szkoła podstawowa 



Slajd nr 9 

WDŻ podręcznik - gimnazjum 



Slajd nr 10 

WDŻ podręcznik - gimnazjum 



Slajd nr 11 

WDŻ podręcznik - gimnazjum 



Slajd nr 12 

WDŻ podręcznik - szkoły ponadgimnazjalne 



Slajd nr 13 

WDŻ podręcznik - szkoły ponadgimnazjalne 



Slajd nr 14 

WDŻ podręcznik - szkoły ponadgimnazjalne 



Slajd nr 15 

WDŻ podręcznik - szkoły ponadgimnazjalne 



Slajd nr 16 

WDŻ podręcznik - szkoły ponadgimnazjalne 



Slajd nr 17 

WDŻ podręcznik - szkoły ponadgimnazjalne 



Slajd nr 18 

Wychowanie do życia w rodzinie  
edukacja seksualna (typ A), Rozporządzenie MEN 12.08.1999 r. 



Slajd nr 19 

Wychowanie do życia w rodzinie  
edukacja seksualna (typ A), Rozporządzenie MEN 12.08.1999 r. 



Slajd nr 20 

Wychowanie do życia w rodzinie  
edukacja seksualna (typ A), Rozporządzenie MEN 12.08.1999 r. 



Slajd nr 21 

Wychowanie prorodzinne w szkole nie może abstrahować  

od zasad, norm i wartości przekazywanych w rodzinie, dlatego 

rozporządzenie MEN respektuje niezbywalne prawo rodziców  

jako pierwszych wychowawców swoich dzieci. 

(art. 48 Konstytucji RP)  

 

Przedmiot jest obligatoryjny do wdrożenia w każdej szkole,  

ale rodzic ma prawo odmowy (nieposyłania dziecka  

na te zajęcia). 

Zasady wychowania prorodzinnego  

Dobry, bo polski model edukacji seksualnej  



Typy edukacji seksualnej 

Slajd nr 22 Dobry, bo polski model edukacji seksualnej  



Nauczyciele WDŻ – ocena uczniów 

Źródło: dr Szymon Czarnik, Uczniowie o wychowaniu do życia w rodzinie, 
Wychowawca 9/2012 
  

Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która? Slajd nr 23 Dobry, bo polski model edukacji seksualnej  



Wychowawca 9/2012 – Edukacja seksualna typu A 
Wychowanie do życia w rodzinie (WdŻwR) 

Slajd nr 24 

Do pobrania za darmo ze strony: wdz.edu.pl 

Dobry, bo polski model edukacji seksualnej  



Odsetek młodzieży 15-letniej 

Slajd nr 25 

po inicjacji seksualnej w Polsce 

Woynarowska, B. i inni (2004). Inicjacja seksualna i stosowanie prezerwatyw oraz innych metod zapobiegania  

ciąży przez młodzież 15-letnią w Polsce i innych krajach, Ginekologia Polska, 8, s. 622-632. 

 Grzelak, S. i inni (2007). Badania własne. 

Wprowadzenie zajęć WdŻwR 

Dobry, bo polski model edukacji seksualnej  



Odsetek 15-latków po inicjacji seksualnej 

Slajd nr 26 

Dane za rok 2010. Eurostat – http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

Wyszczególnienie  Polska Szwecja Wlk. 
Brytania 

Niemcy 

Chłopcy 
 
 
Dziewczęta 
 

19 
 
 
13 

31 
 
 
32 

26 
 
 
32 

20 
 
 
24 

Dobry, bo polski model edukacji seksualnej  



Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która? 

Dane za rok 2008. Eurostat – http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

Liczba dzieci żywo urodzonych 
przez nastolatki w wieku 15 – 19 lat na 1000 nastolatek 

Slajd nr 27 Dobry, bo polski model edukacji seksualnej  



Dane za rok 2008. Eurostat – http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

Liczba legalnie przerwanych ciąż 
przez nastolatki w wieku 15 – 19 lat na 1000 nastolatek 

Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która? Slajd nr 28 Dobry, bo polski model edukacji seksualnej  



Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która? 

Dane za rok 2008. Eurostat – http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

Liczba legalnie przerwanych ciąż 
przez nastolatki w wieku 15 – 19 lat 

Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która? Slajd nr 29 Dobry, bo polski model edukacji seksualnej  



Źródła danych: 
Demographic Yearbook 2002, United Nations Statistics Division, 2002. 
Centers for Disease Control and Prevention. 
WHO Regional Office for Europe. 

Choroby 
przenoszone drogą płciową 

Państwo Populacja

Liczba chorych 

leczonych na kiłę, 

rzeżączkę                      

i chlamydiozę                          

w 2000 r.

Liczba 

chorych                

w stosunku                         

do populacji

Polska 38 626 349 3 631 0,0094%

Stany Zjednoczone 293 027 571 1 104 204 0,3768%

Szwecja 8 986 400 19 973 0,2223%

Wielka Brytania 60 270 708 85 341 0,1416%

Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która? Slajd nr 30 Dobry, bo polski model edukacji seksualnej  



Liczba zdiagnozowanych 
przypadków HIV/AIDS 

Dane za rok 2008. HIV/AIDS Surveillance in Europe 2009, WHO – http://www.ecdc.europa.eu 

Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która? Slajd nr 31 Dobry, bo polski model edukacji seksualnej  



HIV/AIDS 
na 100 000 mieszkańców 

Dane za rok 2008. HIV/AIDS Surveillance in Europe 2009, WHO – http://www.ecdc.europa.eu 

Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Edukacja seksualna, ale która? Slajd nr 32 Dobry, bo polski model edukacji seksualnej  



Slajd nr 33 

Z przedstawionej analizy wynika, że realizacja edukacji 

seksualnej typu B nie eliminuje nieplanowanych ciąż  

i aborcji.  

Również nie zabezpiecza w sposób skuteczny  

problemu chorób przenoszonych drogą płciową,  

w tym AIDS. 
 

Zdecydowanie lepsze wyniki przynosi  

w tym zakresie edukacja seksualna typu A,  

czyli polski program WdŻwR. 

Wnioski 

Dobry, bo polski model edukacji seksualnej  



Slajd nr 34 

„Kościół nie sprzeciwia się edukacji seksualnej. Osobiście uważam,  

że powinna ona towarzyszyć dzieciom w całym procesie wzrastania,  

odpowiednio do każdego etapu. Tak naprawdę Kościół zawsze prowadził  

wychowanie seksualne, choć przyznaję, że nie zawsze w odpowiedni sposób.  

Problem w tym, że obecnie wiele osób, które noszą na transparentach  

hasła dotyczące edukacji seksualnej, postrzega ją w oderwaniu od całej  

osoby ludzkiej. Wtedy zamiast wypracowywać ustawę o wychowaniu  

seksualnym, dążącą do osiągnięcia pełni osoby, do miłości, schodzi się  

do poziomu genitaliów. Tego dotyczy nasz sprzeciw. Nie chcemy, żeby  

istota ludzka była degradowana. Tylko tyle”. 

 

ks. kard. Jorge Bergoglio Prymas Argentyny 

(F. Ambrogetti, S. Rubin, Jezuita. Papież Franciszek, Rafael, Kraków 2013) 


