
WDŻ, SEKSUOLOGIA 

Cele 
kształcenia 

Pomaga w kształtowaniu dojrzałości psychoseksualnej. 

Kształtuje pozytywny stosunek do płci. 

Sprzyja modelom trwałych związków opierających się na miłości i partnerstwie  

Uświadamia seksualnie, dostarcza wiedzy dotyczącej zmian biologicznych, psychicznych i społecznych na różnym 
etapie rozwoju człowieka. 

Przekazuje informacje na temat chorób przenoszonych drogą płciową. 

Uświadamia znaczenie i następstwa inicjacji seksualnej. 

Przeciwdziała kompleksom, lękom i fobiom seksualnym. 

Promuje zasady higieny osobistej. 
 

Lp. Treści programowe 
Liczba 
godzin 

Forma zajęć 

1.  

Kilka słów o dojrzewaniu. Jak dojrzewają dziewczyny? Jak dojrzewają chłopcy? Fazy 
dojrzewania płciowego: budowa narządów płciowych kobiecych i męskich, co się dzieje w 
ciele podczas dojrzewania. Dojrzewanie płciowe a dojrzewanie psychiczne i emocjonalne. 
Seksualność w cyklu życia człowieka. Seks w XXI wieku – zmiana świadomości 
człowieka. 

7 
wykład / 

ćwiczenia 
warsztatowe 

2.  

Seks a mózg. Statystyki, czyli co kto lubi w łóżku... Dewiacje seksualne. Afrodyzjaki oraz 
wpływ żywienia na funkcje seksualne. Język seksu. O emocjach i uczuciach. Miłość, 
przyjaźń, zaufanie, lojalność, troska o siebie i drugą osobę, odpowiedzialność i ciekawość, 
w kontekście wchodzenia w związek i intymne relacje z drugą osobą. 

6 
wykład / 

ćwiczenia 
warsztatowe 

3.  

Pierwszy raz. Antykoncepcja. Miesięczny cykl kobiecy, rodzaje antykoncepcji oraz ich 
wady i zalety. Wskaźnik Pearl’a. Płeć i seks w różnych kulturach świata. Mity i stereotypy 
związane z seksualnością. Różnorodności cechujące seksualność i seks kobiet i 
mężczyzn (+wybrane dysfunkcje). Atrakcyjność interpersonalna, dobór płciowy i strategie 
seksualne. 

6 
wykład / 

ćwiczenia 
warsztatowe 

4.  
Społeczne konstrukcje ciała i seksualności. Jak zadbać o własną sferę seksualną? Ciąża. 
Tożsamość seksualna i orientacja seksualna. Zagrożenia płynące z seksu. HIV, AIDS, 
pornografia. 

6 
wykład / 

ćwiczenia 
warsztatowe 

 

Efekty 
kształcenia 

(wiedza, 
umiejętności, 
kompetencje 
społeczne) 

Dostarcza wiedzę odpowiednio wcześnie - tak, by wyprzedzać doświadczenia młodzieży. 

Zapewniać wszechstronną informację na temat ludzkiej seksualności dostosowaną do wieku dziecka. 

Przekazuje rzetelną i pełną informację na temat antykoncepcji, w tym skuteczności i wad różnych metod. 

Zapewnia rzetelną informację na temat AIDS i sposobu uniknięcia zakażenia wirusem HIV oraz innych chorób 
przenoszonych drogą płciową. 

Wzmacnia odpowiedzialność mężczyzn za skutki aktywności seksualnej.  

Podkreśla prawo kobiety do decyzji w sprawach seksu, także do odmowy w każdej sytuacji. 

Objaśnia zgodność ze swoją płcią, rozumie zalety i potrzeby płci, posiada zdolność nawiązywania kontaktu z 
młodzieżą, reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej. 

Wyważa proporcje w doborze treści z uwzględnieniem aspektów biologicznych, psychologicznych i społecznych 
życia seksualnego młodego człowieka. 

Dobiera tak metody i formy zajęć, aby zainteresować i poszerzyć fachową wiedzę dziecka, rozbudzając wrażliwość 
na drugiego człowieka. 
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