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WARTOŚĆ XIII 

Akceptacja i wartość seksualności 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój moralny 

2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY 

Zrozumienie znaczenia seksualności: miłości, macierzyństwa i ojcostwa 

2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Kierowanie się na dobro drugiej osoby odmiennej płci 

2.4. PROPONOWANE TEMATY 

 Seksualność jako sposób relacji międzyosobowych1. 

 Seksualność jako dar i zadanie. 

 Seksualność jest wartością, która w naturalny sposób przynależy do natury człowieka. 

2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

 Seksualność jest jednym z wymiarów relacji osobowej. 

 Popęd podlega rozumowi i wolnej woli człowieka – nie powinien być nieświadomą siłą. 

 Seksualność nie służy tylko do zaspokajania zmysłowych potrzeb. 

 W relacjach psychoseksualnych druga płeć jest osobą, a nie przedmiotem. 

Zasady 

 Jestem odpowiedzialny za to, jak kieruję swoją seksualnością. 

 Zawsze mam na względzie dobro drugiej osoby odmiennej płci. 

                                                 

1 „Nie można tedy żadną miarą mniemać, iż popęd seksualny, który ma swoją własną celowość w człowieku, 

celowość z góry określoną, niezależną od woli i samostanowienia człowieka, jest czymś, co znajduje się poniżej 

osoby i poniżej miłości. Celem właściwym popędu jest istnienie gatunku Homo sapiens, jego przedłużanie, 

procreatio, a miłość osób, mężczyzny i kobiety, kształtuje się w obrębie tej celowości, niejako w jej łożysku, 

kształtuje się jakby z tego tworzywa, którego popęd dostarcza”. K. Wojtyła, ks., Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., 

s. 51. 
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 Nie postrzegam drugiej osoby tylko ze względu na jej przymioty seksualne. 

 Mam świadomość, że niezależnie od moich emocji i pragnień, druga osoba jest zawsze 

podmiotem i celem spotkania. 

2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

 Dobre relacje między rodzicami stanowią przykład sensu seksualności i jej właściwego 

ukierunkowania. 

 Seksualność jest integralną częścią miłości i musi być przeżywana z szacunkiem dla drugiej 

osoby. 

 Seksualność jest znakiem miłości ludzkiej. 

Zasady 

 Kształtuję w moim dziecku właściwe pojęcie miłości. Jest to pragnienie dobra dla drugiej 

osoby. 

 Uczę moje dziecko, jak przeżywać seksualność2. Uczę młodego człowieka, że seksualność 

realizuje się przez ojcostwo i macierzyństwo. 

2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

 Dar seksualności nakazuje szacunek dla drugiej osoby. 

 Akceptacja i postępowanie zgodne ze swoją płcią kształtuje się w środowisku szkolnym. 

 Postawa nauczyciela ma być przykładem przeżywania seksualności na miarę godności osoby. 

Zasady 

 Wymagam, żeby między uczniami panowały właściwe relacje. 

 Uświadamiam uczniom, że seksualność przynależy do sfery miłości. 

                                                 

2 Na rodzicach spoczywa też szczególna odpowiedzialność w sferze wychowania seksualnego. Istotne znaczenie dla 

harmonijnego wzrastania ma fakt, by dzieci stopniowo i w sposób uporządkowany poznawały sens płciowości oraz 

uczyły się doceniać ludzkie i moralne wartości z nią związane. „Ze względu na powiązania zachodzące pomiędzy 

wymiarem płciowym osoby a jej wartościami etycznymi, wychowanie ma doprowadzić do znajomości zasad 

moralnych i uznania ich za konieczną i cenną gwarancję odpowiedzialnego wzrostu osobowego w dziedzinie 

płciowości ludzkiej” (FC 37). Rodzice są zobowiązani do zweryfikowania sposobów realizacji wychowania 

seksualnego w instytucjach wychowawczych w celu sprawdzenia, czy tak ważny i delikatny temat podejmowany 

jest we właściwy sposób. 
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 Chronię młodzież przed zbyt wczesnym rozbudzeniem i inicjacją seksualną. 

2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Zapraszamy na lekcję małżeństwo, które opowiada, jak przygotować się do roli męża 

i ojca, żony i matki. Poprzez swoje doświadczenie ukazują, na czym polega odpowiedzialność za 

dobro drugiej osoby. Pomocą dydaktyczną mogą być nagrania Wandy Półtawskiej Jestem 

odpowiedzialny za swój kwiat lub Jacka Pulikowskiego Kobieta + Mężczyzna. Obdarowani sobą 

czy skazani na siebie? Czyli o sztuce budowania więzi (CD), wyd. Rethos, Warszawa 2007. 

2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Młodzież jest świadoma odpowiedzialności, jaką niesie seksualność. Zdaje sobie sprawę, 

że seksualność wiążę się z ojcostwem i macierzyństwem i dlatego trzeba do tych ról dojrzeć. 

Do dojrzałego przeżywania swojej płciowości młody człowiek przygotowuje się w rodzinie, 

poprzez samowychowanie i zdobywanie właściwej wiedzy. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Młodzież dąży do zaspokajania i realizowania popędu seksualnego w oderwaniu od 

kontekstu miłości i odpowiedzialności. Przedwczesna inicjacja seksualna osób niedojrzałych 

wypacza proces psychicznego rozwoju, powoduje zagrożenie niewłaściwych nawyków 

i zachowań psychofizycznych. 


