PORADNIK DLA RODZICÓW:

KLASY

ROZWÓJ I ZDROWIE SEKSUALNE CZŁOWIEKA W RAMACH
PROGRAMU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO I FIZYCZNEGO

7–12

Program nauczania obowiązujący w stanie Ontario określa, co uczniowie powinni wiedzieć i potrafić po zaliczeniu każdej klasy lub
przedmiotu.
Program nauczania wspiera uczniów w zdobywaniu umiejętności i wiedzy, aby potrafili:

Rozumieć siebie i innych

Krytycznie myśleć,
podejmować i promować
świadome wybory na rzecz
zdrowia

Budować i utrzymywać
zdrowe relacje

W tym Poradniku znajdziesz:
•

Informacje o wiedzy i umiejętnościach związanych
z rozwojem i zdrowiem seksualnym człowieka, które są
objęte programem nauczania w gimnazjum i szkole średniej
(klasy 7–12)

•

Przykładowe zagadnienia ilustrujące materiały i pomoce
wykorzystywane przez nauczycieli w procesie planowania
i nauczania o rozwoju i zdrowiu seksualnym człowieka

•

Pomysły dotyczące współpracy rodziców i szkoły w celu
wsparcia nauki dzieci

•

Informacje, gdzie można znaleźć więcej szczegółów na ten
temat.

Wspieranie uczniów w zdobywaniu umiejętności i wiedzy na temat
bezpieczeństwa i zdrowia jest elementem projektu Achieving
Excellence: A Renewed Vision for Education in Ontario. Więcej
informacji można uzyskać pod adresem ontario.ca/eduvision.
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Zdobywanie wiedzy o rozwoju człowieka i jego zdrowiu seksualnym jest jednym
z elementów szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej. Cały proces rozpoczyna się
w momencie narodzin.
Edukacja seksualna i dotycząca rozwoju człowieka to nie tylko nauka o poszczególnych
częściach ciała, czy rozmnażaniu.

Badania wykazują, że:
•

Edukacja seksualna i związana
z rozwojem człowieka nie podnosi
wskaźnika zachowań seksualnych,
może jednakże przyczynić się
do ograniczenia ryzykownych
zachowań w tym zakresie1.

•

87% rodziców w stanie Ontario
wspiera edukację seksualną swoich
dzieci.2

•

Około 11% uczniów dziesiątej klasy
i 14% uczniów jedenastej klasy
posiadających telefony komórkowe
przyznało, że wysłało SMS o treści
seksualnej.3

WSPÓŁPRACA

Dzisiejszy skomplikowany i szybki świat wymaga od dzieci i młodzieży znacznie większej
wiedzy na temat bezpieczeństwa i zdrowia. Rozwój człowieka i jego zdrowie seksualne
obejmuje naukę o zdrowych relacjach, higienie, rozmnażaniu, tożsamości, w tym
tożsamości płciowej, o uczuciach i przyjemności, zdrowiu psychicznym, wstrzemięźliwości,
antykoncepcji i zapobieganiu chorobom, orientacji seksualnej, bezpieczeństwie
w internecie, zgodzie na określone zachowania itp.
Oprócz uczenia się o rozwoju człowieka i jego zdrowiu seksualnym w ramach edukacji
zdrowotnej, uczniowie zdobywają wiedzę o zdrowym odżywianiu się, bezpieczeństwie
i zapobieganiu wypadkom, a także środkach odurzających i nałogach. Chodzi o to, aby
uczniowie przyswoili sobie dokładne informacje i nabyli umiejętności, które pomogą im
podejmować świadome wybory na rzecz zdrowia w codziennym życiu. Nauka o zdrowiu
człowieka nie odbywa się w izolacji. Uczniowie będą się na przykład uczyć o podejmowaniu
świadomych i bezpiecznych decyzji na rzecz zdrowia poprzez naukę myślenia
perspektywicznego, rozważanie ewentualnych skutków ich wyborów i zastanawianie się
na rozwiązaniami po podjęciu decyzji. Nabyte umiejętności przydadzą w wielu sytuacjach,
np. robiąc zakupy produktów spożywczych, dbając o swoje bezpieczeństwo i ustanawiając
cele w zakresie kondycji fizycznej.
Wszystkie części programu nauczania w ramach Wychowania zdrowotnego i fizycznego
zostały opracowane w taki sposób, aby uczniowie nabywali „umiejętności przydatne
w codziennym życiu”. Są to takie umiejętności, które pomagają uczniom w rozwoju
samoświadomości i umiejętności społecznych, ułatwiają skuteczne komunikowanie się
w relacjach, radzenie sobie z wyzwaniami i promują krytyczne myślenie, którego celem jest
podejmowanie decyzji, ustanawianie celów i rozwiązywanie problemów.

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY RODZICAMI, SZKOŁAMI I ŚRODOWISKAMI
LOKALNYMI
Proces nauczania jest najbardziej skuteczny, kiedy rodzice, szkoły i społeczności lokalne
współpracują ze sobą, aby wspierać zdobywanie przez uczniów wiedzy na temat
rozwoju człowieka i jego zdrowia seksualnego. Uczniowie potrzebują wiarygodnych
i dokładnych informacji, aby móc podejmować bezpieczne i świadome wybory na rzecz
zdrowia.
Rodzice pomagają swoim dzieciom tworzyć świat wartości dotyczący relacji i zachowań
oraz ich zdrowia seksualnego.

W ramach konsultacji, rodzice
i uczniowie wyrazili potrzebę
współpracy szkół i rodziców na rzecz
wspierania rozwoju uczniów.

Szkoły zapewniają wszystkim uczniom bezpieczne warunki nauki oraz troskę
i otwartość, wspierające proces dydaktyczny. Uczniowie muszą mieć poczucie
przynależności, kiedy uczą się o sobie i swoim miejscu w otaczającym je świecie.
Partnerzy z lokalnych środowisk, np. organizacje publicznej służby zdrowia i opieki
psychologicznej informują rodziców i szkoły o zakresie wsparcia, jaki jest dostępny dla
dzieci i młodzieży z ich strony.
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CZEGO I KIEDY UCZĄ SIĘ UCZNIOWIE NA TEMAT ROZWOJU CZŁOWIEKA I JEGO
ZDROWIA SEKSUALNEGO

KLASY

7–12
Uczniowie potrzebują informacji
i umiejętności, aby podejmować
świadome decyzje na rzecz zdrowia
i dobrego samopoczucia przed –
a nie po – zetknięciu się z problemem.
w badaniu przeprowadzonym ostatnio
w Ontario, 22% uczniów dziewiątej
i dziesiątej klasy potwierdziło, że miało
stosunek seksualny.4

W ankiecie przeprowadzonej
w Kanadzie* w 2011 r., prawie
dwie trzecie (64%) uczniów z grupy
LGBT (lesbijki, geje, biseksualni
i transgender) oraz 61% uczniów,
których rodzice utożsamiają się ze
środowiskiem LGBT stwierdziło, że nie
czuli się bezpiecznie w swoich szkołach
średnich.5

Starsi uczniowie zaczynają wchodzić w różne relacje, przez co zakres potrzebnej wiedzy
na temat rozwoju człowieka i jego zdrowia seksualnego pogłębia się.
Uczą się więcej o:
•

Sobie i innych, ich tożsamości, rówieśnikach, relacjach w rodzinie i związkach
romantycznych, bezpieczeństwie i podejmowaniu decyzji

•

Odwlekaniu podjęcia aktywności seksualnej, zabezpieczaniu się przed chorobami
wenerycznymi i antykoncepcji

•

Czynnikach, które wpływają na decyzję, takich jak np. rówieśnicy, media,
ciekawość i dostęp do informacji

•

Źródłach wsparcia i informacji związanych ze zdrowiem seksualnym, np.
instytucjach publicznej służby zdrowia, lokalnych przychodniach, wiarygodnych
stronach internetowych.

Aby uzyskać dyplom ukończenia szkoły średniej (Ontario Secondary School Diploma,
OSSD), wszyscy uczniowie muszą uzyskać jeden punkt w zakresie edukacji zdrowotnej
i fizycznej. Uczniowie szkół średnich uczą się myślenia perspektywicznego na temat ich
wartości i granic oraz zastanawiają się nad tym, co jest potrzebne, aby być
bezpiecznym i zdrowym, jeśli chodzi o zdrowie seksualne. Robią to w ten sam sposób,
w jaki uczą się i robią plany dotyczące swojego ogólnego zdrowia (np. ustalając cele
w zakresie kondycji fizycznej, rozważając przejście na zdrową dietę).
Uczniowie dochodzą do lepszego zrozumienia samego siebie, w tym poznają takie
kwestie, jak tożsamość, tożsamość płciowa i jej ekspresja oraz orientacja seksualna.
Sięganie po informacje i rozwój umiejętności, podejścia, przekonań i wartości
związanych z tożsamością i relacjami to proces, który trwa przez całe życie.

Wskaźniki zanotowanych przypadków
chorób wenerycznych rosną stale
od późnych lat 90. XX wieku.6

Podczas konsultacji dotyczących
programu nauczania, uczniowie
wyrazili zadowolenie z faktu, że mogą
uczyć się i rozmawiać na tematy,
które wpływają na ich zdrowie
z nauczycielami różnych przedmiotów.
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JAK TO WYGLĄDA W PROGRAMIE NAUCZANIA?
PRZYKŁADOWE WYMOGI DLA KLASY 7
Osobiste bezpieczeństwo i zapobieganie wypadkom
Kończąc klasę 7, uczniowie będą potrafić:

C2.2 ocenić wpływ, jaki na nich samych i inne osoby wywierają różne formy znęcania się i molestowania,
w tym także wysyłanie SMS-ów z treściami erotycznymi, a także wskazać sposoby zapobiegania
lub rozwiązywania takich problemów (np. informowanie o swoich uczuciach/odczuciach; zgłaszanie
incydentów ze swoim udziałem i udziałem innych uczniów, zachęcanie innych osób do uświadomienia
sobie odpowiedzialności za zgłaszanie takich incydentów i wsparcie osób pokrzywdzonych, zamiast
utrzymywania takiej wiedzy w tajemnicy lub postrzegania zgłaszania nadużyć jako „kablowania”;
szukanie pomocy w dostępnych zasobach; nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami;
stosowanie strategii rozładowywania napiętych lub potencjalnie groźnych sytuacji) [IS, CT]
Nauczyciel: „Jakie można wymienić konsekwencje używania homofobicznego języka lub
wyzwisk na tle rasowym? Jak można zapobiec takim krzywdzącym zachowaniom”?
Uczeń: „Używanie homofobicznego i rasistowskiego języka jest przejawem dyskryminacji. Takie
postępowanie krzywdzi ludzi, w których jest wymierzone i może mieć także niekorzystnie
wpłynąć na atmosferę panującą w całej szkole. Zdarza się, że mówiąc coś, zupełnie nie
zastanawiamy się nad tym, że nasze słowa mogą wyrządzać krzywdę innym ludziom. Aby zmienić
takie zachowania, wszyscy muszą wziąć odpowiedzialność za wypowiadane słowa i przeciwstawiać
się osobom, które używają dyskryminującego języka lub obrażają innych, bez względu na to,
czy ma to miejsce w internecie, czy w kontakcie interpersonalnym”.
• • • • •

Nauczyciel: „Niewłaściwe zachowania seksualne, w tym także dotykanie ciała innej osoby, która
idzie korytarzem, wypowiadanie uwag z podtekstem erotycznym lub podnoszenie lub pociąganie
za części garderoby, wszystko to zalicza się do molestowania seksualnego. Bombardowanie innej
osoby wiadomościami tekstowymi też może być uznane za formę nękania. Co można zrobić, aby
powstrzymać tego typu działania”?
Uczeń: „Nie robić tego. Nie namawiać innych do takich zachowań. Nie przechodzić obojętnie,
kiedy widzimy takie zachowanie, czy to w kontaktach interpersonalnych, czy za pośrednictwem
mediów społecznościowych. Powiedzieć osobie, która tak robi, aby przestała lub powiadomić
o zdarzeniu odpowiednie osoby”. „W sieci można zwrócić komuś uwagę na niestosowny język,
ale lepiej jest przeprowadzić z nim osobistą rozmowę na ten temat w późniejszym terminie”.
• • • • •

Celem jest wspieranie uczniów
w zdobywaniu wiedzy i zapobieganiu
przypadkom znęcania się w szkole
i molestowania seksualnego
(w tym w postaci SMS-ów
o tematyce erotycznej) oraz nabycie
umiejętności umożliwiających
adekwatną reakcję do zaistniałej
sytuacji.

„Umiejętności przydatne
w codziennym życiu” są obecne
we wszystkich obszarach programu
nauczania. Obejmują one
samoświadomość i umiejętności
dotyczące radzenia sobie
z wyzwaniami, umiejętności
społeczne i komunikacyjne w celu
budowania zdrowych relacji, a
także sposoby rozwiązywania
problemów, ustalania celów
i podejmowania decyzji. W tym
przykładzie, znacznik [IS, CT]
oznacza, że nauczyciel może
skoncentrować się na wspieraniu
rozwoju u uczniów umiejętności
interpersonalnych i krytycznego
myślenia w trakcie procesu
dydaktycznego.

Dwa pierwsze przykładowe dialogi wspierają nauczycieli w pracy z uczniem nad zrozumieniem wpływu
poniżania, dyskryminacji i niewłaściwych zachowań na inne osoby.

JAK TO WYGLĄDA W PROGRAMIE NAUCZANIA?
PRZYKŁADOWE WYMOGI DLA KLASY 8
Rozwój człowieka i zdrowie seksualne
Kończąc klasę 8, uczniowie będą:
C2.4 rozumieć poszczególne aspekty bezpieczeństwa i zdrowia seksualnego, w tym kwestie antykoncepcji
i używania prezerwatyw w celu uniknięcia ciąży i chorób wenerycznych*, zagadnienie zgody oraz
sprawy, które muszą brać pod uwagę w tym zakresie i umiejętności, którymi należy się posłużyć
w celu podejmowania świadomych i bezpiecznych decyzji w dziedzinie aktywności seksualnej
(np. samoświadomość, wstrzemięźliwość, odwlekanie momentu pierwszego stosunku, określanie,
omawianie i szanowanie granic, okazywanie szacunku, potrzeba uzyskania dodatkowych informacji
i wsparcia, sposoby bezpieczniejszego seksu i przyjemności, umiejętności komunikacji, asertywności
i odmowy) [IS, CT]

Celem jest wpieranie uczniów
w zakresie zdrowia seksualnego
i rozwoju umiejętności, dzięki
którym mogą dbać o swoje
bezpieczeństwo.

Nauczyciel: „Co nastolatkowie powinni wiedzieć na temat antykoncepcji i bezpieczniejszego
seksu, aby dbać o swoje zdrowie seksualne i określać właściwe dla siebie granice”?
Uczeń: „Nastolatkowie powinni znać korzyści i ryzyko związane z różnymi rodzajami
antykoncepcji. Powinni rozumieć, że jedyną 100% metodą na uniknięcie ciąży lub choroby
wenerycznej, w tym HIV, jest brak stosunków seksualnych. Osoby, które decydują się na
aktywność seksualną powinny także wiedzieć, które metody antykoncepcji zapewniają także
barierę ochronną przed chorobami i ciążą. Prezerwatywy stanowią ochronę zarówno przed
ciążą, jak i chorobami wenerycznymi, ale aby tak się stało, należy odpowiednio się nimi
posługiwać i używać za każdym razem. Nastolatkowie powinni rozumieć, jak ważne jest, aby
rozmawiać z partnerem o świadomych wyborach dotyczących seksu, a także o zgodzie
i bezpieczeństwu. Muszą rozwinąć umiejętności komunikowania swoich myśli w sposób
skuteczny, słuchać z szacunkiem oraz odczytywać mowę ciała drugiej strony podczas takich
rozmów. A to wymaga ćwiczenia”.
*Choroby przenoszone drogą płciową
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W ramach tego wymogu
poruszana jest kwestia zgody,
aby uczniowie dowiedzieli się,
co to takiego i jakie przybiera
formy.

W DOMU: WSPIERANIE DZIECKA W NAUCE
Poniższe wskazówki zostały opracowane przez rodziców i specjalistów w zakresie rozwoju człowieka i jego
zdrowia seksualnego. Można wziąć je pod uwagę jako formę wsparcia nauki dziecka o sobie, jego zdrowym
rozwoju i jego zdrowiu seksualnym.
Słuchanie
•

Słuchaj bardzo uważnie.

•

Jeśli masz obawy na temat ewentualnych problemów, słuchaj zarówno uszami, jak i oczami. Obserwuj język
ciała i zmiany w zachowaniu.

•

Słuchaj bez oceniania, unikaj impulsywnych odpowiedzi, a Twoje myślenie i słuchanie niech cechuje
otwartość.

•

Potwierdź istotność doświadczenia dziecka i podziękuj mu za rozmowę.

Tworzenie otwartego środowiska i wykorzystywanie codziennych sytuacji do rozmowy
•

Inicjuj rozmowy podczas zwykłych czynności, jak jazda do szkoły, mycie naczyń, przygotowywanie obiadu,
składanie ubrań, czy wyprowadzanie psa.

•

Wykorzystaj sytuacje opisywane w mediach, programach telewizyjnych lub wzięte z życia, aby rozpocząć
rozmowę.

•

Używaj prostych, nieskomplikowanych i precyzyjnych zwrotów oraz dopytuj w razie potrzeby. Przeprowadzaj
rozmowy w gronie całej rodziny i twórz sytuacje, w których dzieci/młodzież mają czas na rozmowę
z rodzicami, opiekunami prawnymi lub innymi dorosłymi na osobności lub w grupie.

•

Bądź cierpliwy i nie obawiaj się ciszy podczas rozmowy. Buduj poczucie pewności dziecka, dając mu czas
i przestrzeń na zastanowienie się.

Pokazywanie swojego świata wartości w tym, co robisz i mówisz
•

Dzieci uczą się poprzez obserwację i to, co słyszą: w jaki sposób reagujesz na media i informacje, problemy
w szkole, relacje rodzinne i interakcje społeczne.

•

Podczas rozmowy z dzieckiem weź pod uwagę swoje uprzedzenia i stereotypy.

Częste rozmowy
•

Twórz sytuacje, podczas których dziecko może zadawać pytania lub wyrażać swoje opinie. Jeśli nie potrafisz
odpowiedzieć natychmiast, obiecaj, że wrócisz do tematu – i zrób to.

•

Wielokrotnie wracaj do rozmowy, aby budować, wzmacniać i odpowiadać na pytania.

•

Dziecko może okazać się niezbyt chętne do rozmowy. Zacznij od drobnych spraw. Wraz z upływem lat,
rozmowy z dzieckiem mogą obejmować bardziej wymagające tematy.
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GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI
Ten Poradnik zawiera przykładowe wymogi programowe. Wszystkie wymogi programu nauczania są zawarte w The Ontario
Curriculum, Health and Physical Education, Grades 1–8 and 9–12, 2015 (Program nauczania stanu Ontario, Wychowanie zdrowotne
i fizyczne, klasy 1–8 i 9–12, 2015). Program nauczania dostępny jest pod adresem:
•
•

Szkoła podstawowa: www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/health.html
Szkoła średnia: www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/health.html

Więcej informacji na temat świadomych wyborów na rzecz zdrowia, rozwoju człowieka i jego zdrowia seksualnego można znaleźć
w poniżej wyszczególnionych miejscach:
•
•
•

Świadome wybory na rzecz zdrowia: Rozwój człowieka i jego zdrowie seksualne – omówienie na str. 38 dla szkoły podstawowej
i na str. 42 dla szkoły średniej
Omówienie dla poziomu gimnazjum (klasy 7–8) na str. 179–182
Załącznik na str. 224–225 (klasy 1–8) i str. 204–205 (klasy 9–12) ze streszczeniem informacji o tym, czego uczniowie uczą się
w poszczególnych klasach.

Rozwój dzieci i młodzieży
•

Stepping Stones (Kamienie milowe), informator na temat rozwoju młodzieży (dla młodzieży w wieku 12–25 lat): www.ontario.ca/
steppingstones

Dojrzewanie
•

Szpital dla chorych dzieci – o zdrowiu dzieci: www.aboutkidshealth.ca

Zdrowie seksualne
•
•
•

Strona internetowa z informacjami opracowanymi przez kanadyjskie Towarzystwo Położników i Ginekologów: www.sexualityandu.ca
Strona internetowa prowadzona w prowincji Alberta z informacjami dotyczącymi uczenia i rozmawiania na temat zdrowia
seksualnego, z sekcjami dla rodziców oraz różnymi zasobami i tematycznym blogiem: www.teachingsexualhealth.ca
Pytania i odpowiedzi na temat edukacji seksualnej w szkołach opracowane przez kanadyjską Radę ds. informacji i edukacji
seksualnej: www.sieccan.org/pdf/she_q&a_3rd.pdf

Strona internetowa z wykazem lokalnych placówek służby zdrowia: www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/
locations.aspx
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