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Wychowanie do życia w rodzinie
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 



Jaka edukacja? 

Często kreowany w mediach negatywny obraz 
przedmiotu WDŻ mija się z rzeczywistością. 

W lipcu 2015 r. MEN przedstawił raport 
ogólnopolskich badań przeprowadzonych 
przez Instytut Badań Edukacyjnych 
dotyczący oczekiwań uczniów i rodziców 
wobec edukacji nt. seksualności.

Poniżej kilka danych z tego raportu:

 

 
 

Opinie i oczekiwania 
młodych dorosłych 
(osiemnastolatków) 

oraz rodziców dzieci  
w wieku szkolnym wobec 

edukacji dotyczącej  
rozwoju psychoseksualnego 

i seksualności  

 
Raport z badania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, lipiec 2015 
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Badania IBE potwierdzają, że…

Uczniowie docenili 
nauczycieli wychowania 
do życia w rodzinie za 
otwartość, atmosferę 
panującą na zajęciach 
i rzetelną wiedzę. Zarówno 
uczniowie, jak również ich 
rodzice (!) uznali lekcje 
WDŻ za jedno z głównych 
źródeł wiedzy o miłości 
i seksualności dla polskich 
nastolatków.
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Badania IBE potwierdzają, że:

49% 31% 10% 7% 4%
Osoba prowadząca zajęcia była otwarta na pytania uczniów

zdecydowanie się zgadzam

raczej się zgadzam

ani się zgadzam, ani nie zgadzam

raczej się nie zgadzam

zdecydowanie się nie zgadzam

odmowa odpowiedzi

44% 32% 13% 3%7%
Uczniowie mogli swobodnie wyrażać swoje myśli i odczucia

40% 37% 14% 3%5%
Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera

37% 36% 16% 4%7%
Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć

31% 43% 15% 2%8%
Informacje przekazywane na zajęciach były przydatne

Źródło: Przeprowadzone przez IBE badanie dot. WDŻ: Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz 
rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Warszawa, 2015



Młodzież i rodzice wysoko oceniają lekcje WDŻ
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Realizowane od blisko 20 lat lekcje wychowania do życia w rodzinie są 
interesujące dla naukowców. Z badań dra Szymona Czarnika, socjologa 

z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wynika, że uczniowie uczęszczający na WDŻ 
mają dobre zdanie na temat nauczycieli prowadzących zajęcia.

…dobrze odnosi się 
do uczniów

…uczy mądrych zasad 
postępowania

…ma dużą wiedzę 
z tej dziedziny

Z badań wynika, że osoba prowadząca…
…mówi w sposób 
interesujący

Ogółem – 4,7

Chłopcy – 4,5

Dziewczęta – 4,9

Ogółem – 4,7

Chłopcy – 4,6

Dziewczęta – 4,8

Ogółem – 4,5

Chłopcy – 4,4

Dziewczęta – 4,6

Ogółem – 4,2

Chłopcy – 4,0

Dziewczęta – 4,3

Ocena w skali 1–6
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Aspiracje młodzieży:  
miłość, przyjaźń i rodzina

W 2014 r. Centrum Badania Opinii Społecznej 
oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii opublikowały wyniki badań 
młodzieży. W obszernych ankietach znalazły się 
m.in. pytania o aspiracje i plany na przyszłość. 
W badaniu uczestniczyło 1360 młodych ludzi 
z całej Polski.

Okazało się, że od lat aspiracje młodzieży są 
niezmienne (wyniki porównano z badaniami 
z 2010 r.). „Ludzie mają w życiu różne cele 
i dążenia. Które z poniższych celów są 
najważniejsze dla ciebie?” – na tak postawione 
pytanie młodzież odpowiedziała, że:

miłość, przyjaźń

49%

udane życie rodzinne, dzieci

ciekawa praca,  
zgodna z zainteresowaniami

49%

41%



Wychowanie do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej | 6

Treści nauczania 
WDŻ w szkole 

ponadpodstawowej

  człowiek i jego 
funkcjonowanie 
w środowisku 
rodzinnym,
  rozwój psychoseksualny 
w kolejnych fazach życia,
  odpowiedzialność 
w przeżywaniu własnej 
płciowości i budowanie 
więzi.
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Treści nauczania WDŻ w szkole 
ponadpodstawowej – cd

  miłość: istota, rodzaje i etapy 
rozwoju,
  inicjacja seksualna; normy 
zachowań seksualnych,

  metody rozpoznawania płodności,
  antykoncepcja,
  choroby przenoszone drogą  
płciową, w tym AIDS;  
profilaktyka.
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Treści nauczania WDŻ w szkole 
ponadpodstawowej – cd 

  przygotowanie do małżeństwa; 
znaczenie dialogu, wierności, 
zaufania,
  macierzyństwo i ojcostwo,
  ciąża: higiena, szkoła rodzenia, 
rozwój prenatalny dziecka,
  samotne rodzicielstwo.
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Treści nauczania WDŻ w szkole 
ponadpodstawowej – cd

  funkcje rodziny i prawidłowe 
postawy rodzicielskie,
  konflikty w rodzinie, sposoby ich 
rozwiązywania,
  zagrożenia życia rodzinnego: 
przemoc, alkoholizm, narkomania, 
pornografia,
  prawodawstwo dotyczące rodziny,
  poradnictwo rodzinne.



Edukacja seksualna  
typu B 

INfOrMACjA biologiczno- 
-techniczna i instruktaż 

tzw. zabezpieczania 

Edukacja seksualna  
typu A

fOrMACjA; kształtowanie 
dojrzałego człowieka; 

odpowiedzialność w sferze 
seksualności 

Typy edukacji seksualnej
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W polskiej szkole lekcje 
WDŻ są realizacją edukacji 

seksualnej typu A

W wielu krajach zachodnich 
realizuje się edukację 

seksualną typu B



Skutki edukacji seksualnej typu A i B
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Polska

Szwecja

Wielka Brytania

mniej ciąż wśród nieletnich

(liczba ciąż nastolatek w wieku 15-19 lat na 1000 nastolatek – urodzenia oraz legalnie 
przerwane ciąże łącznie. Źródło: Eurostat 2012, Szwecja 2010, Wielka Brytania 2011)

13,92

25,76

39,68

Liczba ciąż wśród nastolatek
w wieku 15–19 lat na 1000 nastolatek



Skutki edukacji seksualnej typu A i B
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Polska

Szwecja

Wielka Brytania

0,02

19,96

18,74

Liczba legalnie przeprowadzonych  
aborcji wśród nastolatek

w wieku 15–19 lat na 1000 nastolatek

(źródło: Eurostat 2012, Szwecja 2010, Wielka Brytania 2011)
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źródło: WHO 2007-12

Źródło: UN, WHO, CDC 2002

Polska

Polska

Szwecja

Szwecja

Wielka Brytania

Wielka Brytania

0,14%

10,63

0,22%

4,66

0,01%

3,2

Choroby przenoszone drogą płciową
procent osób w populacji

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

Zmiana, jaką proponują 
niektóre środowiska, 
aby wzorować się na 
zachodniej edukacji, 
niosłaby negatywne 

efekty, m.in. częstsze 
ciąże nieletnich, aborcje 
i choroby przenoszone 

drogą płciową.
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Zadanie rodziców i szkoły: 

pomoc nastolatkom 
w traktowaniu seksualności 
w sposób odpowiedzialny 
oraz przynoszący satysfakcję 
i spełnienie.
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Dziękuję  
za uwagę


