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Aby ludzie aktywnie uczestniczyli w procesie leczenia chorób,

potrafili im zapobiegać 

oraz kontrolować swoje zdrowie i wzmacniać jego potencjał, muszą

wiedzieć, rozumieć, umieć 

i chcieć to zrobić.

Edukacja zdrowotna



stan pełnego, fizycznego, umysłowego 

i społecznego dobrostanu

(dobrego samopoczucia).

Zdrowie to nie tylko całkowity brak 

choroby, czy kalectwa,

ale także

Definicja zdrowia WHO



Cele edukacji zdrowotnej dzieci

Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności
za zdrowie własne i innych ludzi.

Zrozumienie, czym jest zdrowie, od czego zależy, 

dlaczego i jak należy o nie dbać



Ewles, Simnett, 2003

Społeczno – ekologiczny model zdrowia



Główne obszary tematyczne edukacji 
zdrowotnej

Higiena
osobista

i otoczenia Bezpieczeństwo
w życiu codziennym

- zapobieganie urazom,

- pierwsza pomoc.

Zdrowe 

odżywianie
i aktywność 

fizyczna

Praca

i wypoczynek

Zdrowie 

psychospołeczne

Edukacja

seksualna

Zapobieganie używaniu 

substancji 

psychoaktywnych

Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 
wśród uczniów.



„uczenie się o sobie”

Cele edukacji zdrowotnej dzieci

• poznawanie siebie, 

• śledzenie przebiegu swojego 

rozwoju, 

• identyfikowanie i rozwiązywanie 

własnych problemów zdrowotnych



● Wzmacnianie poczucia własnej wartości
i wiary w swoje możliwości.

● Rozwijanie umiejętności osobistych

i społecznych, sprzyjających dobremu 

samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań

i wyzwań codziennego życia.

● Przygotowaniu się do uczestnictwa

w działaniach na rzecz zdrowia
i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, 

miejscu pracy, społeczności lokalnej.

Cele edukacji zdrowotnej dzieci



Trwa przez całe życie i dotyczy wszystkich ludzi.

Proces kształtowania nawyków

(postaw):

● dbałości o zdrowie własne i innych

ludzi,

● umiejętności tworzenia zdrowego 

środowiska,

● umiejętność rozpoznawania 

problemów zdrowotnych.  

Nabywanie kompetencji
(umiejętności, wiedzy, postaw) 

niezbędnych do 

odpowiedzialnego uczestnictwa 

w życiu społecznym.

Edukacja zdrowotna
działanie globalne



Interdyscyplinarna 

współpraca:

 służb medycznych,

 pedagogów,

 psychologów,

 terapeutów,

 nauczycieli,

 rodziców.

Edukacja zdrowotna dzieci i rodziców



Rodzic musi posiadać informację o tym:

 jaką wiedzę dziecku przekazać;

 skąd wiedzę pozyskać;

 w jaki sposób przekazać 

wiedzę dziecku.

Edukacja zdrowotna dzieci



 Czym jest zdrowie 

 Ochrona zdrowia

 Sytuacja wizyty

u lekarza

 Przygotowanie dziecka                                

do badań;

 ...

Rodzic musi posiadać informację o tym:

 jaką wiedzę dziecku przekazać;

 skąd wiedzę pozyskać;

 w jaki sposób przekazać wiedzę dziecku.

Edukacja zdrowotna dzieci



 Negatywne nastawienie do wizyty;

 Narastania poziomu stresu w trakcie wizyty;

 Opór przed przeprowadzaniem zabiegów;

 Stresująca sytuacja zabiegu;

 Przeniesione obawy rodzica;

 ...

Lęk



• Specjalistyczne 

sformułowania.

• Zaangażowanie dziecka 

w komunikację.

• Rozmowa o chorobie lub 

leczeniu przy dziecku.

Komunikacja językowa 
w gabinecie lekarskim



Lekarz Dziecko -

pacjent

Rodzic

Skuteczność terapii jest funkcją 

dobrej komunikacji 

lekarza z dzieckiem i jego opiekunami.

Dziecko - pacjent

Dziecko

Podwójna obserwacja i analiza

Lekarz Rodzic

Dziecko Rodzic

Wpływ nastawienia opiekuna 

na nastawienie  i poziom lęku u dziecka



 Czym zajmuje się lekarz?

 Dlaczego potrzebna jest 

wizyta u lekarza?

Wiedza zwiększająca komfort dziecka



 Przybliżony opis przebiegu wizyty.

Wiedza zwiększająca komfort dziecka

• Opis przyrządów, które 

mogą zostać wykorzystane 
w trakcie wizyty.



 Możliwe dolegliwości bólowe związane 

z planowanymi badaniami czy zabiegami;

Wiedza zwiększająca komfort dziecka

 Chwalenie, nagradzanie 

dziecka po wizycie u lekarza.



Edukacja seksualna 
jako jeden z elementów edukacji zdrowotnej

Społeczno – ekologiczny 
model zdrowia



Dlaczego edukacja seksualna 
budzi tyle kontrowersji?

?



Prawo do edukacji seksualnej

PRAWO DO EDUKACJI SEKSUALNEJ JEST JEDNYM Z PRAW CZŁOWIEKA

Deklaracja Praw Seksualnych, 1999, XIV Kongres Światowego Towarzystwa 

Seksuologicznego w Hong Kongu

„opartej na faktach naukowych, całościowej edukacji na 

temat ludzkiej seksualności, zdrowia reprodukcyjnego

i seksualnego, praw człowieka i równości płci, 

aby mogły/-li oni realizować swoją seksualność w sposób 

pozytywny i odpowiedzialny”.

Rezolucja Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju, 2012. Apel do państw o zapewnienie



Standardy edukacji seksualnej WHO



Standardy edukacji seksualnej WHO

• Ciało człowieka i jego rozwój

• np. części ciała i ich funkcje, higiena…

• Płodność i prokreacja

• np. ciąża, poród…

• Seksualność

• np. odkrywanie własnego ciała i narządów płciowych, masturbacja w okresie 

wczesnego dzieciństwa…

• Emocje (uczucia)

• Związki i style życia

• Seksualność, zdrowie i dobre samopoczucie

• Seksualność i prawa

• Społeczne i kulturowe uwarunkowania seksualności (wartości/normy)



Standardy edukacji seksualnej WHO

• Ciało człowieka i jego rozwój

• np. części ciała i ich funkcje, 

higiena…

• Płodność i prokreacja

• np. ciąża, poród…

• Seksualność

• np. odkrywanie własnego ciała

i narządów płciowych, 

masturbacja w okresie 

wczesnego dzieciństwa…

• Emocje (uczucia)

• Związki i style życia

• Seksualność, zdrowie i dobre 

samopoczucie

• Seksualność i prawa

• Społeczne i kulturowe 

uwarunkowania seksualności 

(wartości/normy)

Seksualność i prawa



Na świecie ofiarami przemocy 
seksualnej w dzieciństwie jest średnio

Jedna na 3-4 kobiety

Średnio 25-33%

Jeden na 6-10 mężczyzn

Średnio 10-16%

dzieci poniżej 15 roku życia 
doświadczające nadużycia 

seksualnego

Co piąta dziewczynka

Około

Co piętnasty chłopiec

Około

Przemoc seksualna – skala zjawiska

W Polsce

20% 5-6%



30-40% 
członek rodziny

50% osoba związana

z rodziną

10% obca osoba!

● 30% ojciec,

● 12% ojczym,

● 5,9% matka,

● 5,9% brat,

● 5% kuzyn

● 4,3% wujek,

● 3,2% dziadek.

Przemoc seksualna – sprawcy



Typy zachowań będące molestowaniem 
seksualnym

Penetracja (bez stosunku):

• Penetracja ciała dziecka,

• Zmuszanie dziecka do penetracji ciała 
sprawcy,

• Wkładanie przedmiotów w ciało dziecka 
lub zmuszanie do takich praktyk dziecka;

Penetracja ze stosunkiem:

• Waginalna,

• Analna;

Penetracja



Bez kontaktu fizycznego:

• Rozmowy,

• Ekspozycja anatomii, czynności seksualnych,

• Oglądactwo,

• Rozmowy telefoniczne;

Typy zachowań będące molestowaniem 
seksualnym

Pobudzanie intymnych części 
ciała dziecka:

• Dotykanie dziecka,

• Zmuszanie dziecka do dotykania sprawcy;

Penetracja (bez stosunku):

• Penetracja ciała dziecka,

• Zmuszanie dziecka do penetracji ciała sprawcy,

• Wkładanie przedmiotów w ciało dziecka lub zmuszanie do 
takich praktyk dziecka;

Penetracja ze 
stosunkiem:

• Waginalna,

• Analna;

Kontakty oralne:

• Całowanie,

• Lizanie,

• Gryzienie;

• Pornografia dziecięca;

• Prostytucja dziecięca;

• Przemoc seksualna połączona z innymi formami przemocy.



Szczeniaczek - https://www.youtube.com/watch?v=gGIDHrYKJ2s

Czy łatwo uprowadzić dziecko?



Czy edukacja seksualna to 
odpowiedzialność rodziców?

„Pokolenie dzisiejszych rodziców ma trudność z prowadzeniem 
szczerych rozmów o sprawach intymnych, gdyż sami nie odebrali 

rzetelnej edukacji w tym zakresie”

90% rodziców uznaje za 
istotne przekazywanie 
wiedzy o ludzkiej 

seksualności w szkołach

CBOS, 2007

91,8% dorosłych Polaków 
i Polek wierzy, że edukacja 
seksualna w szkołach 
JEST POTRZEBNA

Izdebski, 2011



30% ankietowanych

nigdy nie pytało 
rodziców/opiekunów o seksualność

Czy edukacja seksualna to 
odpowiedzialność rodziców?

Kolejne 30% 
bardzo rzadko

39% nastolatków zdobywa informacje 

od rówieśników

65% rodziców nie porusza 

tematu pierwszego współżycia 
seksualnego

Temat HIV/AIDS jest tabu 

w 70% rodzin



„W liceum moi wszyscy koledzy chyba 

nie mają zahamowań pod tym 

względem, potrafili sobie włączyć 

pornola na przerwie w telefonie”.

Niemal 45% nastolatków korzysta

w znacznym lub umiarkowanym stopniu

z pornografii i/lub erotyki jako 

źródła wiedzy o seksualności



Czy edukacja seksualna przyspiesza 
inicjację?

Dokonany przez WHO przegląd wyników 35 

badań z różnych krajów wykazał, iż 

wprowadzenie programów edukacji 

seksualnej do szkół często opóźnia 

lub zmniejsza aktywność 

seksualną młodzieży oraz

prowadzi do częstszego 

stosowania antykoncepcji. 



„(…) nie ma równości w naturze.

On jest dawcą życia “siewcą”, 

natomiast jej ciało “glebą”, w której wzrastało nowe życie”

Wybór cytatów z podręczników do 

Wychowania do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów

klas I-III gimnazjum red. Teresa Król (s. 94)



„W grupie osób stosujących NPR
[naturalne metody planowania rodziny]

zdecydowanie niższy jest 

wskaźnik rozpadu związków” (s. 176)

Wybór cytatów z podręczników do 

Wychowania do życia w rodzinie

Zamiast dezodorantów

“wielu specjalistów doradza 

raczej stosowanie ziół”(s. 55)

„Skuteczność [prezerwatyw] w zapobieganiu ciąży: 

niezbyt wysoka, z powodu częstych wad technicznych 

(nieszczelność, pękanie)”(s. 156)

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych red. Teresa Król



seksting 

i cyberbullying

pornografia

wykorzystywanie

68% dzieci otrzymuje 

propozycje spotkań od 

osób poznanych w Sieci



• Szczeniaczek - https://www.youtube.com/watch?v=gGIDHrYKJ2s

• Samochód - https://www.youtube.com/watch?v=0bIXG-_vnR0

• Halloween - https://www.youtube.com/watch?v=nEcgRpNTyFw

Materiały dodatkowe

https://www.facebook.com/seksualnoscwwwhttps://www.facebook.com/eduzdrow


