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EDUKACJA SEKSUALNA 
W SZKOLE A ZDROWIE PSYCHICZNE

У статті розглядається статеве виховання в контексті психічного 
здоров’я молоді через роль школи у  формуванні здорового суспільства. 
Доведено, що одним із визначальних факторів психічного здоров’я є 
сексуальне здоров ’я, яке залежить від належного статевого виховання та 
готує молодь до дорослого життя. Проаналізовано завдання, які постав
лені перед батьками, вчителями і педагогами, а також іншими дорослими, 
які створюють сприятливі умови життя для молодих людей. Окреслено 
обговорення таких важливих тем: налагодження тісних взаємин з людьми 
протилежної статі, відповідальність за своє здоров ’я, свідоме виховання 
дітей, контрацепція, профілактика захворювань, які передаються стате
вим шляхом, сексуальність, особистість і сексуальна орієнтація. Зроблено 
висновки про те, що знання, які отримують учні, повинні ґрунтуватися на 
сучасній інформації й науковому світосприйнятті.

Ключові слова: сексуальна освіта, психічне здоров ’я школярів, 
виховання, роль школи, формування здорового суспільства.

One o f  the determinants o f  mental health is sexual health. It is based on 
proper sexual education, which prepares a young man fo r  an adult life. This task 
is designedfor parents, teachers and educators, as well as other adults who create 
the lives o f  young people. Among the topics covered in the context ofsex education 
at schools one should include topics such as the development o f  a close 
relationship with another person, the responsibility fo r  the health, conscious 
parenthood, contraception, prevention o f  sexually transmitted diseases, sexuality, 
issues o f  identity and sexual orientation. The knowledge, that students receive, 
must be based on the latest knowledge and scientific outlook. The article deals 
with sexual education in the context o f  mental health, with an indication o f  the 
role o f  school in forming a healthy society.

Key words: sexual education, mental health o f  schoolchildren, upbringing, 
role o f  school, formation o f  a healthy society.

Powszechna edukacjajest dobrem spolecznym і kulturowym, jednakze pod 
warunkiem ze jej wyznacznikiem jest dobro czlowieka, і tylko wowczas, gdy 
opiera si? na naukowych przesiankach і swieckim swiatopoglgdzie. Edukacja 
powinna obejmowac wszystkie aspekty rozwoju czlowieka і eksplorowac 
wszystkie obszary jego aktywnosci. Musi takze uwzgl?dniac wszystkie ludzkie 
potrzeby, jako ze wiedza na temat sposobow ich zaspokajania pozwala 
czlowiekowi dziaiac w sposob peiny, tworzgc zintegrowang і zdrowg osobowosc.
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Czlowiek jest istot^ bio-psycho-spoleczn^ i w tej triadzie zamyka si<? 
röwniez jego seksualnosc. Jest ona bowiem biologi^, psychicznym 
uwarunkowaniem codziennego funkcjonowania, interakcjg spoleczng i bliskg 
relacjg dwojga ludzi. Pomyslny rozwöj seksualny, podobnie jak rozwöj 
biologiczny, intelektualny czy spoleczny, pozwala czlowiekowi osiggngc 
optymalny stan, w ktörym osigga spöjnosc psychiczng («ja») i jednoczesnie 
spöjnosc spoleczng («ja i inni»), Wiedza na temat seksualnosci czlowiekai 
zaspokajania potrzeb seksualnych powinna byc tak samo przekazywana jak 
wiedza biologiczna, matematyczna, wiedza o swiecie, polityce, uzaleznieniach, 
zachowaniach ryzykownych i kazda inna. Nie powinna wywolywac 
zdenerwowania, rumienca, wstydu; nie powinna byc pomijana, pomniejszana czy 
zafaiszowywana. Brak edukacji seksualnej nie powoduje, ze seksualnosc 
czlowieka znika, za to przyczynia si<? do wewn^trznych rozterek mlodych, a 
potem doroslych juz ludzi. W konsekwencji jej braku -  u wielu osöb pojawiajg 
si<? zaburzenia psychiczne, a w szerszym, spolecznym kontekscie prowadzi 
do nietolerancji, dyskryminacji, homofobii, przyzwolenia na krzywdzgce 
zachowania seksualne (np. molestowanie seksualne), czy wr$cz przest<?pczosci 
seksualnej (np. pedofilia).

Wychowanie mlodego pokolenia powinno cechowac holistyczne podejscie, 
uwzgl^dniajgce seksualnosc jako jeden z wymiaröw czlowieczenstwa. Takie 
podejscie pomaga dzieciom i mlodziezy rozwingc podstawowe umiej<?tnosci 
umozliwiajgce im okreslenie wlasnej seksualnosci oraz radosnego i 
odpowiedzialnego przezywania zwigzköw na röznych etapach zycia. 
Umiej^tnosci te sg niezb^dne w celu ochrony przed potencjalnymi ryzykami, i 
zwigzanym z nimi dyskomfortem zycia. Prewencyjny Charakter edukacji 
seksualnej nie tylko przyczynia si<? do zapobiegania negatywnym skutkom 
zwigzanymi z seksualnosci^, w tym z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, 
ale takze poprawia jakosc zycia, zdrowia i samopoczucia.

Edukacja seksualna, zgodnie z wytycznymi Swiatowej Organizacji 
Zdrowia, oznacza «promocj? zdrowia seksualnego, ktöre polega na zdrowym 
rozwoju seksualnym, röwnych i odpowiedzialnych relacjach partnerskich, 
satysfakcji seksualnej, braku zaburzen, przemocyi innych krzywdzgcych praktyk 
zwigzanych z seksualnosci^. Edukacja seksualna powinna byc powszechnie 
dost<?pna, obejmowac cale zycie i opierac si<? na wiedzy» [7, s. 9].

W zwigzku z narastaniem nowych zjawisk, jak chociazby tych 
zwigzanychz globalizacjg, migracjg röznych grup spolecznych odmiennych 
kulturowo, szybkim rozwojem Internetu, zagrozeniami epidemiologicznymi 
(HIV, AIDS, choroby weneryczne), handlem ludzmi i seksualnym 
wykorzystywaniem dzieci i mlodziezy, a takze zmiangw podejsciu do 
seksualnosci, przed edukacja seksualny stajg nowe wyzwania. Wymagajg one 
opracowania skutecznych strategii ulatwiajgcych mlodziezy radzenie sobie z 
wlasn^ seksualnosci^ w bezpieczny i odpowiedzialny sposöb. Pomocna tu moze 
byc sformalizowana edukacja na poziomie szkoly, podejmowana röwnolegle z
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wychowaniem/edukacj^ intelektualng, fizyczn^, patriotyczn^ czy moral ng. Obj?ci 
edukacja seksualn^ powinni bye dorosli -  rodzice, nauczyciele, wychowawcy 
oraz dzieci i mlodziez w odpowiednim zakresie. Ci pierwsi, powinni przekazywac 
wiedz?, ksztaltowac okreslone umiej?tnosci i postawy zwi^zane z seksualnosci^ 
czlowieka, w tym tolerancj? wobec osöb o innej orientaeji seksualnej niz 
dominuj^ca w spoieczenstwie (jako jedna z trzech mozliwosci, a nie sprzeeznose 
z normg).

Edukacja seksualna moze przyjgc ksztait formalny lub nieformalny i, w 
zaleznosci od etapu zycia eziowieka, kazda z nich moze stac si? wiod^cym 
sposobem zdobywania wiedzy. Wazne jest jednak, aby zrodla tej wiedzy byiy 
wiarygodne. «W okresie dorastania dziecii mlodziez stopniowo zdobywajg 
wiedz?, a takze rozwijajg si? u nich wyobrazenia, umiej?tnosci, wartosci, postawy 
dotyezgee ludzkiego ciala, zwigzköw intymnych oraz seksualnosci. W celu 
zdobycia wiedzy, dzieci i mlodziez wykorzystujg szereg röznorodnych zrödel. 
Najistotniejszg rol?, zwlaszcza we wczesnym okresie rozwoju, odgrywajg zrodla 
nieformalne, czyli przede wszystkim rodzice majgcy na tym etapie zycia 
najistotniejsze znaezenie. Rola zrödel profesjonalnych, takich jak medyezne, 
pedagogiezne, spoleczne lub psychologiczne, zazwyczaj nie jest tak istotna. Jest 
to zrozumiale, poniewazw tym okresie rozwoju profesjonalisci uezestniezg w 
zyciu dzieci tylko w sytuacji, kiedy wyst?puje problem, w ktörego rozwigzaniu 
mogg pomöc jedynie specjalisci» [8, s. 10]. Jednakze nie jest to sytuaeja 
korzystna, poniewaz w procesie edukaeji seksualnej udzial powinni brae 
specjalisci. Niestety wielu z nich swoje dzialania ogniskuje na problemach, takich 
jak np. niechciana cigza, choroby przenoszone drogg plciowg, zachowania 
ryzykowne i zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom. Skupianie si? na 
problemach i istniejgcym ryzyku nie zawsze jest zgodne z potrzebami 
poznawczymi mlodych ludzi. «Nalezy podkreslic, ze mlodzi ludzie potrzebujg 
zaröwno nieformalnej, jak i formalnej edukaeji seksualnej. Oba warianty edukaeji 
nie powinny stac w opozycji do siebie, lecz powinny si? uzupelniac. Z jednej 
strony w celu stworzenia tozsamosci seksualnej mlodzi ludzie potrzebujg milosci, 
przestrzeni i zrozumienia w srodowisku spolecznym, w ktörym codziennie 
przebywajg, z drugiej natomiast istnieje konieeznose zdobycia przez nich 
okreslonej wiedzy, postaw oraz umiej?tnosci i w tym przypadku istotng rol? 
odgrywajg specjalisci» [8, s. 11]. Najwi?kszg ilosc fachowych informaeji dzieci i 
mlodziez powinni zdobywac w szkole, ale aby przekazywane tresci trafialy, 
muszg bye one atrakcyjne i zgodne z ich potrzebami poznawczymi i 
rozwojowymi. Sformalizowana edukacja pozwala dotrzec do wi?kszych grup, 
wykorzystac wiedz? specjalistöw, wykorzystac specjalistyczne materialy; 
pozwala dotrzec do röznych adresatöw -  dzieci, mlodziezy i rodzicöw/ 
opiekunöw. W edukaeji tej pomocne mogg bye europejskie standardy edukaeji 
seksualnej [9]. Budzg one jednak wiele niejasnosci, wgtpliwosci i krytyki.

Uswiadamianie seksualne powinno odbywac si? w 2 podstawowych 
srodowiskach wychowawczych -  rodzinie i w szkole. Istotng rol? w tym zakresie
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przypisuje siç röwniez srodkom masowego przekazu, aczkolwiek powinny miec 
one Charakter uzupelniajgcy. Niestety czçsto siç zdarza, ze rolç seksualnego 
edukatora przejmuje kolega/kolezanka, rownie malo lub blçdnie uswiadomieni 
niz ten, ktorego uswiadamiajg. Rolç «nauczyciela» pelni rownie czçsto Internet i 
strony pomograficzne, co przyczynia siç do powstawania u mlodych ludzi, 
zwlaszcza chlopcow, blçdnych wyobrazen o potrzebach seksualnych, nierealnych 
oczekiwan i postrzegania czlowieka w sposöb przedmiotowy, jedynie w 
wymiarze zaspokajania potrzeb seksualnych (bywa, ze dewiacyjnych). «Jest 
rzeczg ciekawg, zew Polsce znakomita wiçkszosc spoleczenstwa opowiada 
siç za edukacjg seksualng w szkole. Postulat 88 % spoleczenstwa jest 
lekcewazony przez kolejne ekipy rzgdzgce -  bez wzglçdu na proweniencjç. (...) 
Szczytem polskich osi^gniçc byl szczegolny przedmiot realizowany pod 
nazwg «Przysposobienie do zycia w rodzinie». Przedmiot ten byl mgdrze 
zaprogramowany, a jego wdrazanie bylo przykladem mgdrosci pedagogicznej. 
Program stwarzal szansç na szerokie potraktowanie zagadnieh zycia rodzinnego» 
[5, s. 180]. Niestety przedmiot nie byl obowigzkowy, a tarn, gdzie teoretycznie 
istnial czçsto jego realizacjç powierzono «nauczycielom zupelnie do tego 
nieprzygotowanym» [5, s. 180]. Obecnie w programie wprowadzono zmiany. Ze 
wzglçdu na objçtosc artykulu zagadnieh tych nie poruszam w tresci.

W edukacji seksualnej dzieci w wieku przedszkolnym glöwny nacisk 
powinien bye kladziony na ich bezpieczehstwo (np. «zly dotyk»), odpowiedzi na 
dzieciçce pytania (np. «Sk^d siç bior^ dzieci?», «Czy poröd boli?», «Co to jest 
milosc?», «Co to jest seks?» i inne), uczenie intymnosci i wyznaczania granic 
intymnosci innych osöb, ksztaltowanie nazewnictwa intymnych czçsci ciala 
(jçzyk medyczny), akceptacjç swojego ciala i cieszenia siç z jego posiadania, 
dostrzeganie roznicw ciele innych (plec, ale tez cialo osöb niepelnosprawnych 
fizycznie), tolerancjç i szacunek dla odmiennosci, rozwijanie umiejçtnosci 
okazywania uczuc i möwienia o nich, komentowanie i wyjasnianie sytuacji w 
ktorych dziecko siç znalazlo, stymulowanie pytah i uzupelnianie odpowiedzi 
materialami edukacyjnymi (np. o rozwoju plodu). W edukacji seksualnej 
dorastajgcej mlodziezy (okres adolescencji i tuz przed) powinny pojawic siç, 
m.in., takie tematy jak: dojrzewanie biologiczne i plciowe, kluczowe pojçcia 
(seks, tozsamosc plciowa, orientacja seksualna itp.), wyznaczniki rozwoju 
seksualnego czlowieka, rozwoj psychoseksualny w poszczegolnych fazach zycia 
(jest to wiedza niezbçdna takze dla rodzicowi nauczycieli), odmiennosc 
psychoseksualna kobieti mçzczyzn, zdrowie seksualne, milosc i jej okazywanie, 
swiadome planowanie rodziny (antykoncepcja, dojrzale rodzicielstwo), choroby 
przenoszone drogg plciowg, zaburzenia seksualne, norma w zachowaniach 
seksualnych, aktywnosc seksualna (w tym masturbacja, pocalunek erotyczny, 
necking, petting), fîzjologia zaplodnienia i cigzy, prawa seksualne, poradnictwo 
seksualne, mniejszosci seksualne, zagrozenia zwigzane z cyberseksualnoscig, i 
pornografig.

W edukacji seksualnej duze znaczenie majg «postawy, poglgdy i
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гасіюлуапіа ІусЬ богозІусЬ, кішгу ге \л^1$би па swoje гоїе зроіесгпе реіпіа 
Ціпке] $ ргокгеасуріе, зос]аЬгасу)пе і ргопиуусе rozw6j рзусЬозекзиаІпу бгіесі 
і тіобгіегу б іа і^о  Хє± ебикас]а зекзиаіпа powinna оЬе]то\¥ас )ак па)згегзге 
кп^і зроіесгепзілуа. Яобгісе, паисгусіеіе, tw6rcy ргс^гатб\¥ тебіаІпусЬ 
і intemetowych powinni т іес  тогИлуоЗс аІЬо оЬоссіугек розгеггапіа 
зшіаботозсі гпасгепіа зрггу)а)усусЬ і гаугага)усусЬ zdrowiu w БҐегге 
зекзиаіпе)» [1, б. 78]. ієбі 1:о wiedza bardzo гіогопа, г роугапісга зекзиоіоуіі, 
тебусупу, Ьіоіоуіі, рзусЬоІоуіі, рзусИіакгіі, ребауоуікі, киИигогпалузІлуа і 
prawa. Вгак ебикас]і \¥ Іу т  гакгезіе powoduje оуготпе Бігаїу піе Іуїко w 
wymiarze іпбулуібиаіпут, аіе і зроіесгпут.

Іебпосгезпіе паїегу р а т ф а с , ге edukowanie зекзиаіпе \vymaga об 
ебикаїша, рога акйіаіщ \viedzy, окгезІопусЬ итіе)?1позсі огаг postawy 
оІлуайоЗсі па бгиуіеуо сгіошіека, а Іакге wiedzy па Іетаї розгсгеубІпусЬ Іаг 
rozwojowych сгіошіека і Іаг rozwoju зекзиаіпеуо, а w рггурабки обоЬ 
піере1позрга\упусЬ іпіеіекіиаіпіе -  гпа)отозсі Бресуйкі і сії собгіеппеуо 
funkcjonowania і тогіілуобсі итуз1о\уусЬ. Ротоспе w Іу т  оЬзгагге тоуу  Ьус 
оЬеспе па гупки wydawniczynl риЬ1ікас]е [2].

№бгг$бпуіті се іет  ебикас]і zdrowotnej )ез1: zdrowie зекзиаіпе )ебпоз1:кі. 
Йогитіапе ієбі опо )ако іп1:еугас)а ЬіоІоуісгпусЬ, етос)опа1пусЬ, іпіеіекіиаіпусії 
і зроІесгпусЬ aspekt6w зекзиаіпозсі луагпусії біа pozytywnego rozwoju 
озоЬолуобсі, котипікас]і і тіїобсі огаг боЬгеуо заторосгисіа гшіугапеуо г 
зекзиаіпозсі^ [11, б. 17]. Zdrowie зекзиаіпе гшіугапе ]ез! г respektowanienl 
рггег зроіесгепзілуо praw зекзиаІпусЬ, кІюгусЬ робзіпиу з1:апо\уіу uniwersalne 
ргалуа czlowieka. Zachowanie zdrowia зекзиаіпеуо \vymaga «pozytywnegoi 
pelnego poszanowania зіозипки бо зекзиаіпозсі і ге1ас]і зекзиаІпусЬ, ]ак 
голупіег бо зате] тогіілуозс рггегулуапіа рггу)етпусЬ і Ьегріесгпусії 
бозшіабсгеп зекзиаІпусЬ, луоіпусії об рггупшзи, бузкгутіпаср і рггетосу» 
[6, б. 33].

О wiele 1:гибпіе) ]е8І гбейпіолуас розсіє zdrowia psycllicznego, па со т а  
wplyw гбгпогобпозс jego postrzegania. 8\¥Іа1:о\¥а Organizacja Zdrowia розсіє 
1о окгеБІа ]ако Ьгак сІюгоЬу, а іебпосгезпіе Біап Ь^бусу przejawem dobrego 
заторосгисіа psycllicznegoi emocjonalnego. ОоЬге заторосгисіе ]ез! \лп$с 
БІапет Іусгусут оЬіе бейпіс)е. Wiadomo, ге Ьгак сІюгоЬу зота1усгпе), Ьгак 
гаЬиггеп і сІюгбЬ рзусЬісгпусЬ, а 1:акге Ьгак гаЬиггеп зекзиаІпусЬ і габолуоіепіе 
\уу піка) усе г тойілуозсі realizowania wlasnej зекзиаіпозсі, рггусгупіа бі? бо 
psycllicznego zadowolenia, а 1:о г коїеі рггекіаба бі? па собгіеппе і зроіесгпе 
funkcjonowanie ]ебпо8Ікі. Ебикас]а зекзиаіпа, та)уса па сеіи zacllowanie 
zdrowia seksualnego, Брггуіа ОБІ^апіи zdrowia psycllicznego, ті^бгу іппуті 
рорггег]е] ukiemnkowywanie w зітоп? гезрекіолуапіа praw зекзиаІпусЬ. Сіозгу 
опе т .іп ., ге «кагбу czlowiek т а  рга\¥0 бо боБ^ри бо росЬобгусусЬ г гбгпусЬ 
ггббеї, zgodnycll г пайкоwym БІапет wiedzy і ггогитіаІусЬ іпіогтаср w 
гакгезіе зекзиаіпозсі, zdrowia seksualnego огаг praw зекзиаІпусЬ. 1\[іпіе)зге 
іпіогтасіе піе тоуу  р о б ^ а с  агЬіІгаІпе] сепгигге, піе тоуу  Ьус wstrzymywane
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ІиЬ икгулуапе, апі Іег Ьус рггедгпіоіет celowej, піероргашпе) іпіегргеіасіі» 
[6, б. 36] (prawo до іпіогтаср) огаг, ге «кагду сгіошіек т а  рга\¥0 до паикі огаг 
до котріедіе) і \vyczerpujgcej едикас]і w гакгеБІе зекзиаіпозсі. Котрі еЬіа і 
\vyczerpujgca едикас]а г гакгеБІе зекзиаіпозсі т ш і Ьус дostosowana до wieku 
исг^сеуо бі?, Ьус г§одпаг пайко\vyrn зіапет wieдzy огаг котреіепф 
киЬигту^ исг^сеуо бі? огаг opracowana w орагсіи о prawa сг1о\сіека, гб\¥П08С 
р1сіо\у  ̂ (Ьакге w гакгезіе рісі зроІесгпо-киЬиго \ує) ), )ак Хє± рогуїулупе 
nastawienie до зекзиаіпозсі і рггуіетпозсі» [6, б. 36].\У8гбд гадап stawianych 
едикаф зекзиаіпе) (орІБапусЬ луугф ролуіппу гпаїегс бі? \уі?с і 1:е, кіоге таф  
przygotowac сг1о\сіека до дозкопаїепіа \vlasnej озоЬолуобсі, Іакге \¥ зіегге 
зекзиаіпозсі, w 1:оки саіеуо гус і а, аіе голупіег до respektowania зекзиаіпозсі 
іппусЬ обоЬ, а \¥ 1:ут egzekwowania діа зіеЬіе і іппусЬ:рга\¥а до гусіа, луоіпобсі 
і Ьегріесгешілуа osobistego, kt6rego піе тогпа ograniczac ІиЬ одЬіегас ге 
wzgl?дu па зекзиаіпозс ІиЬ powoд6w г пі  ̂г\уфапусЬ; prawa до піегаїегпозсі, 
аиіопотіі і піеіукаїпозсі сіеіезпе) \¥ зіегге зекзиаіпе); prawa до луоіпобсі од 
1:оі1:иг, okrutnego і nieluдzkiego ІиЬ ропігафсеуо traktowania, w Іут до луоіпобсі 
од ргакіук \vynikajgcych г ігадус]і (оЬггегапіе), луутшгопе] з1:егу1ігаср, 
апіукопсерф і аЬогф; ргалуа до луоіпобсі од wszelkich ІЬгт рггетосу і 
рггутизи (пр. од gwaHu, molestowania, п?капіа і параБІюлуапіа seksualnego, 
wykorzystywania і niewolnictwa seksualnego), )ак 1:ег од рггетосу ге \л^1?ди 
па огіепіаф Бекзиаіп ,̂ 1:огзатозс р1сіо\у  ̂ і genдero\vg; prawa до ргулуаШоЗсі 
w гакгезіе зекзиаіпозсі; рга\¥а до рггегулуапіа рггу)етпусЬ, за1:у зіакс) опи) ̂ су сЬ і 
ЬегріесгпусЬ до^іадсгеп зекзиаІпусЬ (гдго\¥Іе зекзиаіпе); prawa до 
zawierania таїгешілу, г\уцгкб\у райпегзкісЬ огаг гЬІігопусЬ год2а]6\¥ геіасіі; 
prawa до poдejmowania десугр о рогзіадапіи ІиЬ піерозіадапіи дгіесі; prawa 
до луугагапіа тубі і; рга\¥а до гггезгапіа зі? і идгіаіи w гусіи риЬІісгпут. 
Едикаф зекзиаіпа powinna кзгІаЬолуас одро\¥Іед2Іа1по8с га бієЬіє, га іппусЬ 
і wobec іппусЬ Іидгі, Ьозк? о БІеЬіеі доЬго дmgiej ОБоЬу. 2 усіе зекзиаіпе 
\vymaga respektowania praw іппусЬ обоЬ, до)гга1озсі w дokonywaniu wybor6w, 
ЬоБкі о zдrowie wlasne і іппусЬ обоЬ г кіогуті wchoдzi зі?\у геіаф.

2усіе wolne од БІгасЬи, п ар іф а, дузкгутіпаср, w рггекопапіи о 
БІшгпозсі wybor6w і тойілуозсі игузкапіа ЬасЬолуе] ротосу, w зроко) и і г 
БгапБ^ па реіпу rozw6j wyklucza, w диге) с г ф і ,  гакібсепіа ето ф п а їп е  
рго\уадг^се до ІгизЬаф, с і ф ^ о  зЬезиі w konsekwencji до ролуагпіфгусЬ 
гаЬиггеп zдrowia, \vymagajgcych іп1:ег\уепср Іекагзкіе) (пр. оЬпігепіа пазЬо)и, 
дергеБф stan6w 1?ко\уусЬ).

Е д и к аф  зекзиаіпа піе одшш бі?, )ак powszecЬnie бі? Бфгі, до «іесЬпік 
луБрбІгусіа seksualnego» і sposob6w zapobiegania е ф у . ієбі 1о wieдza rozlegla 
і \vymagajgca specjalistycznego przygotowania w едикаїшзкіе) дгіаіаіпозсі. ієбі 
голупосгезпіе дгіаіапіет піегЬ?дпут, )еге1і zдrowie Броіесгепзілуа )ез1: 
сепіопут доЬгет. Zдrowie w кагдут гакгезіе, а гдголуіе рзусЬісгпе 
szczeg61nie, ропіелуаг Ь) опо pozwala па затогеаіігаф  і о зф ап іе  cel6w, 
Ілсдгсг^ ак1у\упозс )едпозікі, zachowanie росгисіа wlasnej goдnosci, mozliwosc
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wspöldzialania z innymi і peine uczestnictwo w zyciu spolecznym. Jego 
elementem jest zdrowa seksualnosc, w ktorej pelnym rozwoju pomaga edukacja.

Jednym z czynnikow warunkujgcych zdrowie psychiczne jest zdrowie 
seksualne. U jego podstaw lezy prawidlowo prowadzona edukacja seksualna, 
przygotowujgca mlodego czlowieka do doroslego zycia. Zadanie to wyznaczane 
jest rodzicom, nauczycielomi wychowawcom, a takze innym osobom doroslym 
kreujgcym zycie mlodych ludzi. Wsrod tematöw podejmowanych w ramach 
edukacji seksualnej w szkole powinny znalezc si? takie tematy jak ksztaltowanie 
bliskich relacji z drugim czlowiekiem, odpowiedzialnosc za swoje zdrowie, 
swiadome rodzicielstwo, antykoncepcja, profilaktyka chorob przenoszonych 
drogg plciowg, seksualnosc, zagadnienia tozsamosci і orientacji seksualnej. 
Przekazywana uczniom wiedza musi bye oparta na najnowszej wiedzy і 
naukowym swiatopoglgdzie. Artykul podejmuje kwestie edukacji seksualnej w 
kontekscie zdrowia psychicznego, ze wskazaniem roli szkoly w ksztaltowaniu 
zdrowego spoleczenstwa.
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