Wyniki monitoringu podstawy programowej i podręczników do przedmiotu Wychowanie do życia
w rodzinie – streszczenie
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z Grupą Edukatorów Seksualnych Ponton
realizują obecnie, przy wsparciu Funduszy EOG, szeroko zakrojony projekt monitoringu edukacji
seksualnej w Polsce. Pierwszym etapem projektu była analiza podstawy programowej i podręczników
dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku na lekcjach Wychowania do życia
w Rodzinie (WdŻ) w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ocenie
została poddana treść merytoryczna podręczników oraz podstawy programowej i ich dostosowanie do
międzynarodowych standardów edukacji seksualnej. Warto zauważyć, że MEN dopuścił do użytku
tylko cztery podręczniki, z których aż trzy zostały opracowane przez jedną osobę (seria „Wędrując
ku dorosłości” pod redakcją Teresy Król i podręcznik „Wychowanie do życia w rodzinie” dla gimnazjów
autorstwa Felicji Kalinowskiej). Nauczycielki i nauczyciele nie mają więc praktycznie wyboru
odpowiadającego im podręcznika.
Analiza ekspercka, przeprowadzona przed dr Marię Pawłowską, edukatorkę seksualną
i wykładowczynię PAN oraz Alinę Synakiewicz, edukatorkę seksualną, pedagożkę i trenerkę
specjalizującą się w zagadnieniach antydyskryminacyjnych, obejmowała następujące zagadnienia:







Adekwatność do potrzeb rozwojowych młodzieży
Adekwatność do współczesności
Asertywność, pierwsze związki, profilaktyka przemocy seksualnej
Role i stereotypy płciowe
Wiedza o ciele i seksualności
Antykoncepcja, ciąża i aborcja

Podręczniki do WdŻ cechuje daleko posunięta nienaukowość. Autorki albo ignorują ostatnie
dwadzieścia lat badań nad seksualnością i zdrowiem albo wręcz zaprzeczają faktom i szerzą mity
i stereotypy. Podręczniki są pisane przy założeniu, że do stosunku seksualnego dochodzi, bądź
dochodzić powinno, jedynie w heteroseksualnym małżeństwie. Silne ugruntowanie podręczników w
wierze katolickiej i brak naukowego obiektywizmu jest również widoczny w przedstawieniu koncepcji
teologicznych jako wiedzy seksuologicznej i częstym cytowaniu autorytetów religijnych. Kobieta
przedstawiana jest w podręcznikach przede wszystkim jako matka. Mężczyźni nie są przedstawiani w
sposób akcentujący ich role ojcowskie.
Analizowane podręczniki bagatelizują tematykę profilaktyki zdrowotnej. Dorastające dziewczęta
dostają szczątkowe informacje dotyczące regularnych wizyt u ginekologa. W jednym
z podręczników możemy przeczytać skandaliczne fragmenty – „jeżeli dziewczyna czuje się zdrowo (...),
wizyta nie jest konieczna”, „ginekolog to nie dentysta - regularne kontrole w Waszym wieku nie są
konieczne”. Jest to szczególnie niepokojące wziąwszy pod uwagę, to że w Polsce mamy najwyższą w
Europie umieralność na raka szyjki macicy. Ponadto autorzy i autorki zupełnie pominęli tematykę
profilaktyki raka piersi. W żadnym z podręczników nie znajdują się informacje adresowane do
chłopców na temat wizyt u urologa czy na temat nowotworów jąder, które najczęściej występują u
młodych mężczyzn.
Treści zawarte w podręcznikach są przestarzałe. Widać to chociażby w podejściu do tematyki
rozwodów i istnienia w społeczeństwie innych modeli rodziny niż ta składająca się z matki, ojca i dzieci.
We fragmentach dotyczących rozwodów młodzież może m.in. przeczytać, że „brak ojca w rodzinie
destrukcyjnie wpływa na rozwój dziecka, (...) a w konsekwencji wchodzenie w kolizję z prawem”,

a dziewczyny anorektyczki miały słabą więź z ojcem. Za mało miejsca poświęca się także tematyce
cyberprzemocy i zagrożeniom płynącym z korzystania z Internetu. Autorzy i autorki podręczników nie
udzielają młodzieży porad jak ustrzec się przed sekstigiem czy childgroomingiem.
Sposób prezentowania orientacji seksualnych może wzmacniać homofobię wśród uczniów i uczennic.
Przykładowo w jednym z podręczników definicja homoseksualizmu wymieniona jest
w podrozdziale poświęconym problemom z seksualnością oraz przestępstwom seksualnym. W
innym można przeczytać nienaukowe stwierdzenia, że „u podstaw homoseksualizmu może leżeć także
zranienie, którego chłopcy doznali od dziewcząt np. przy nieudanej próbie współżycia seksualnego.”
Ponadto młodzież nieheteroseksualna nie dostaje z podręczników informacji, które mogłyby złagodzić
napięcie i niepokój związane z poczuciem odmienności od rówieśników. Tymczasem według badań
amerykańskich w 60% przypadków próby samobójcze u nastolatków wynikają z doświadczenia
homofobii i braku akceptacji własnej orientacji psychoseksualnej.
Bardzo niepokojące jest podejście autorów i autorek podręcznika do tematyki przemocy seksualnej.
Brakuje wystarczających informacji dla osób, które doświadczyły tego rodzaju przemocy. Autorzy
i autorki odpowiedzialnością za przemoc seksualną obarczają głownie dziewczęta, które ubierają
się bądź zachowują w nieodpowiedni sposób. W jednym z podręczników uczniowie i uczennice mogą
się dowiedzieć o istnieniu dwóch kategorii dziewcząt - pierwsza zachowuje się powściągliwie i do niej
chłopcy odnoszą się z szacunkiem, druga pobudza chłopców „zachowaniem czy prowokacyjnym
strojem”, co może skończyć się wykorzystaniem seksualnym. W żadnym z podręczników nie ma
komunikatów adresowanych do chłopców i młodych mężczyzn na temat tego, że należy szanować
granice drugiej osoby, że „nie znaczy nie”, a krótka spódniczka czy dekolt to nie jest zaproszeniem do
kontaktu seksualnego. Z drugiej strony w ogóle nie ma tutaj informacji na temat tego, że chłopak
także może paść ofiarą przemocy seksualnej, czy, że może nie mieć ochoty na seks.
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