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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU: 

 

Dojrzewanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie może być traktowane jako 

kolejny problem. Jest to zadanie, jakie stoi przed każdym nauczycielem – wychowawcą. 

 

„W podstawie programowej dla szkół podstawowych i gimnazjów, w których uczą się osoby 

umiarkowanie i znacznie niepełnosprawne intelektualnie znajduje się zapis, że celem jest „przygotowanie ucznia 

do pełnienia różnych ról społecznych ( w tym roli dorosłej kobiety i dorosłego mężczyzny)” – Dz. U. 2009, nr 4, 

poz. 17. 

Pomimo tego, iż sam termin „seksualność” nie pojawia się w tym zapisie, ale przygotowanie do roli dorosłego 

mężczyzny i kobiety zawiera: 

- przygotowanie do dojrzewania płciowego, 

- wprowadzenie prawidłowego nazewnictwa intymnych części ciała, 

- podjęcie tematu masturbacji, seksu, antykoncepcji, miłości, rodzicielstwa, 

- profilaktykę wykorzystania seksualnego.   

Z kolei w podstawie programowej dla szkół przysposabiających do pracy odnaleźć można następujące 

treści: 

- wzmacnianie prawidłowych relacji między osobami przeciwnej płci oraz aktywnego udziału w życiu rodziny, 

- ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka. 

 

Niepełnosprawność intelektualna 

nie oznacza niepełnosprawności seksualnej. 

 

Nasi wychowankowie, mimo iż są mniej sprawni, wolniej się  uczą, mają cechy 

autystyczne czy też dodatkowy chromosom 21 są zdrowi seksualnie. Ich okres dojrzewania 

jest tak samo trudny i burzliwy, jak u rówieśników w normie intelektualnej.  

W nauczaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną bardzo ważne są kwestie związane  

z codziennym życiem i problemami, z którymi dorastająca dziewczyna czy chłopiec prędzej 

czy później się zetkną. 

Poprzez realizację powyższego programu mamy zamiar w sposób dostosowany do 

możliwości psychofizycznych i potrzeb naszych uczniów przekazać im wiedzę na temat 

budowy ciała dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem nazw narządów 

płciowych, dojrzewania płciowego, miłości, małżeństwa,  rodzicielstwa, seksu, chorób 

przenoszonych drogą płciową, dystansu w relacjach z różnymi osobami. 

Realizując program przedstawimy młodzieży całościowe spojrzenie na proces 

dojrzewania człowieka. Obejmuje on przecież nie tylko sferę fizjologiczną, ale również 



emocjonalną, duchową i społeczną. Treści ujęte w programie ułatwią wychowankom podjęcie 

odpowiedzialności za kształt własnego życia, stosownie do wieku i ich możliwości. 

           Program prozdrowotny pod hasłem „Razem ku dorosłości” skierowany  jest  

do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym,  

uczącej się w klasach gimnazjalnych oraz szkoły przysposabiającej do pracy. 

           Program będzie realizowany podczas cyklicznych spotkań przez cały rok szkolny oraz 

na zajęciach funkcjonowania w środowisku i funkcjonowania osobistego i społecznego. 

Kryterium doboru grupy będzie nie wiek, ale przede wszystkim stopień niepełnosprawności  

i możliwości percepcyjnych podopiecznego.  

           Zajęcia będą prowadziły p. M. Reguła i p. J. Parys. Ponadto do realizacji wybranych 

tematów będą zapraszani specjaliści. Treści zawarte w w/w programie mogą być realizowane  

w dowolnej kolejności i modyfikowane w zależności od potrzeb uczniów. 

CELE OGÓLNE PROGRAMU: 

- poszerzanie wiedzy ogólnej i wykorzystanie jej w praktyce, 

- wdrażanie wychowanków do promowania zdrowego stylu życia, 

- rozwijanie dojrzałości psychicznej, emocjonalnej, społecznej i duchowej, 

- dostarczanie informacji dotyczących rozwoju psychoseksualnego,  

- wspieranie wychowanków w poznawaniu samego siebie oraz rozwoju swojej 

osobowości, 

- ukazywanie niebezpieczeństw, trudności i ograniczeń „ bycia dorosłym”.  

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

- zapoznanie z przejawami dojrzewania biologicznego, 

- wdrażanie do stosowania podstawowych zasad higieny osobistej, 

- poszerzanie wiedzy dotyczącej cyklu miesiączkowego, 

- przygotowanie do pierwszej wizyty u ginekologa, 

- nauka samobadania piersi, 

- zapoznanie z przejawami dojrzewania emocjonalnego, 

- budowanie wiary we własne siły, akceptowanie i szacunek wobec siebie, 

- zapoznanie z pojęciem asertywności,  



- wdrażanie do zachowań asertywnych, 

- budowanie dystansu w relacjach z różnymi osobami, 

- poznanie granic intymności, 

- poznanie sposobów reagowania w przypadku molestowania seksualnego, 

- poznanie różnic pomiędzy zakochaniem, zauroczeniem, a dojrzałą miłością, 

- poznanie znaczenia terminu „seks” 

- poznanie konsekwencji przypadkowych kontaktów seksualnych oraz przedwczesnej 

inicjacji seksualnej, 

- zdobycie wiadomości na temat infekcji przenoszonych drogą płciową, 

- zdobycie wiedzy dotyczącej płodności mężczyzny i kobiety 

- zapoznanie z metodami antykoncepcyjnymi 

- uzyskanie wiedzy na temat małżeństwa i rodzicielstwa 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: 

Przekazanie treści na lekcjach funkcjonowania oraz podczas cyklicznych spotkań  

w wybranych grupach uczniów z wykorzystaniem: 

- pogadanki 

- dyskusji 

- ćwiczeń w grupach 

- „burzy mózgów”, 

- odgrywania scenek rodzajowych, 

- filmów edukacyjnych, ilustracji 

- prezentacji multimedialnych 

- internetu 

- zajęć praktycznych  

- spotkań  ze specjalistami ( m.in. lekarz – ginekolog, psycholog) 

TREŚCI: 

 

Dobór treści będzie zależny od czynników tj: 

- etap rozwoju psychoseksualnego, na jakim się uczeń znajduje, 

- stopień sprawności intelektualnej, 

- występowanie dodatkowych sprzężeń, 



- poziom kompetencji w zakresie komunikacji, 

- dotychczasowe doświadczenia. 

 

1. Budowa ciała kobiety i mężczyzny. Uwzględnienie zewnętrznych i wewnętrznych 

narządów płciowych. Nazewnictwo intymnych części ciała.  

2. Dojrzewanie płciowe dziewcząt: zmiany w wyglądzie ciała, higiena w okresie 

dojrzewania, miesiączka, wizyta u ginekologa, samobadanie piersi, problemy okresu 

dojrzewania.  

3. Dojrzewanie płciowe chłopców: zmiany w wyglądzie ciała, polucje nocne, problemy 

okresu dorastania. 

4. Co to jest seks? (podniecenie seksualne, masturbacja, współżycie seksualne). 

Społecznie akceptowane sposoby zaspokajania potrzeby seksualnej. Inicjacja 

seksualna. Konsekwencja seksu. Odpowiedzialny i bezpieczny seks. Antykoncepcja. 

5. Infekcje przenoszone drogą płciową. 

6. Przejawy dojrzewania emocjonalnego. 

7. Zakochanie, miłość.  Okazywanie uczuć. Miłość nieodwzajemniona. 

8. Związek: dobry i zły związek, rozwiązywanie problemów, wzajemna komunikacja. 

Zachowania asertywne. 

9. Małżeństwo: możliwości i ograniczenia prawne, jakie mają osoby niepełnosprawne 

intelektualnie, prawa i obowiązki małżonków, zawarcie małżeństwa, rozwód. 

10. Od zapłodnienia do porodu: co to jest płodność? Jak rozwija się dziecko w łonie 

matki? Jak wygląda poród? 

11. Być matką, być ojcem: dobry rodzic, odpowiedzialne macierzyństwo, ojcostwo, 

wychowywanie dziecka w codziennym życiu. 

12. O zagrożeniach: pornografia, prostytucja, molestowanie seksualne, zagrożenia w sieci. 

13. Granice intymności. Dystans w relacjach z różnymi osobami. Wykorzystywanie 

seksualne. Gdzie szukać pomocy? 

 

EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ 

 

Ewaluacja osiągnięć uczniów prowadzona będzie na bieżąco, w trakcie realizacji programu  

na podstawie uwag zgłaszanych przez uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli 

 i wychowawców. 

 



 
 

 

 


