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The author analyzes seven main models (paradigms, patterns) of reflecting on educational reform. 
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tic means of achieving educational targets. It seems that the educational and developmental nature 
of such interaction is particularly important in this psychological and pedagogical field because of 
the group to which this kind of assistance is provided. Children and young people constitute target 
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paper is to indicate the importance of addressing the appropriate issues connected with sex educa-
tion in socio-therapeutic activities. 
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Na pocz tku przedstawiono sposób rozumienia socjoterapii. Wydaje si  

to szczególnie istotne, gdy  zarówno w literaturze, jak i w praktyce podej-
mowania dzia a  socjoterapeutycznych brak jednoznacznego definiowania 
tej formy pomocy. Nast pnie wskazano, jaki sposób ujmowania zagadnie  
z obszaru edukacji seksualnej mo e by  przydatny i mo liwy w trakcie re-
alizacji zaj  socjoterapeutycznych. W tej cz ci pracy podj to starania, aby 
wykaza , e edukacja seksualna powinna mie  miejsce w planowanych 
oddzia ywaniach pomocowych.  
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W niniejszym opracowaniu przyj to nast puj c  definicj  socjoterapii:  

[…] formy pomocy psychopedagogicznej ukierunkowanej na dzieci i m odzie   
z grup ryzyka lub/i przejawiaj cych zaburzenia w funkcjonowaniu psychospo ecz-
nym, która polega na intencjonalnym uruchamianiu czynników pomocowych, wy-
korzystuj cych procesy grupowe i rol  socjoterapeuty, w celu kompensacji poten-
cjalnych deficytów rozwoju spo ecznego i zapobieganiu kszta towania si  zaburze  
uczestników grupy (Jankowiak, Soroko, 2013).  

Definicji edukacji seksualnej, pocz wszy od lat 60., powsta o wiele. Eks-
perci wiatowego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Seksualnego edukacj  
seksualn  traktuj  jako „nauk  o poznawczych, emocjonalnych, spo ecz-
nych, interaktywnych i fizycznych aspektach seksualno ci” <http://www. 
undp.org.pl/content/download/1687/9214/file/WHO_BZgA_Standardy_ 
edukacji_seksualnej.pdf>.  

Z kolei w publikacji International Technical Guidance on Sexuality Edu-
cation <http://unesdoc.unesco.org/ images/0018/001832/183281e.pdf>:  

[...] edukacji seksualna jest definiowana jako dostosowany do wieku i kultury sposób 
nauczania o p ci i zwi zkach, dostarczaj cy dok adnych, realistycznych i nieosadzaj -
cych informacji. Edukacja seksualna zapewnia mo liwo  „badania” w asnych warto-
ci i postaw, umo liwia zdobycie umiej tno ci podejmowania decyzji, komunikowa-

nia si  i zmniejszenia ryzyka w odniesieniu do wielu aspektów seksualno ci.  

Coraz cz ciej w publikacjach naukowych <http://ippf.org/our-work/ 
what-we-do/adolescents/education> pojawia si  termin „wszechstronna 
edukacja seksualna” (CSE), odnosz cy si  do opartej na prawie i równo ci 
p ci edukacji o seksualno ci, p ciowo ci, zdrowiu seksualnym i reproduk-
cyjnym oraz zachowaniach seksualnych. Tak ujmowana edukacja seksualna 
wyposa a  ma m odych ludzi w umiej tno ci yciowe, dzi ki którym b d  
podejmowali autonomiczne decyzje w obszarze seksualno ci.  

Takie rozumienie podstawowych dla tematu pracy poj  wskazuje kilka 
istotnych dla praktyki pomocowej implikacji. Poni ej odniesiono si  do 
niektórych z nich – wa nych ze wzgl du na podejmowanie kwestii edukacji 
seksualnej. 

Po pierwsze, istotne jest wykazanie znaczenia przekazywania wiedzy  
(a wi c realizacji celów edukacyjnych) w tej formie pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej. W a nie oddzia ywania edukacyjne sprzyjaj  mo liwo ci 
zaistnienia specyficznych dla socjoterapii czynników pomocowych. W pra-
cy (Jankowiak, Soroko, w druku) wykazano znaczenie i mo liwo  zaist-
nienia czynników terapeutycznych wymienianych przez autorów, charakte-
ryzuj cych inne formy psychologicznej pomocy grupowej (Yalom, Leszcz, 
2006; Vinogradov, Yalom, 2007; Cierpia kowska, Czaba a, 2005; Corey, Co-
rey, 2008) i ich znaczenie w socjoterapii.  
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Jednym z czynników terapeutycznych wymienianych przez Yaloma 
(2006), klasyka psychoterapii grupowej, praktyka i badacza procesu terapii 
grupowej, jest udzielanie informacji. Ranga tego komponentu uwidacznia si  
tak e w przypadku grup socjoterapeutycznych, w których psychoedukacja 
jest istotnym elementem pracy z dzie mi i m odzie . Socjoterapeuci prze-
kazuj  informacje na temat ró nych kwestii psychospo ecznych w tym tak-

e – co dla tej pracy szczególnie istotne – informacji z zakresu seksualno ci. 
Przekazywanie wiedzy odbiorcom grup socjoterapeutycznych zapewni  ma 
wyposa enie ich w odpowiedni, profesjonalny i prawdziwy naukowo za-
sób informacji, stanowi cy wa ny komponent w rozwoju umiej tno ci  
i kszta towaniu postaw sprzyjaj cych dba o ci o zdrowie seksualne. Dobór 
tematów, a zatem zakresu przekazywanej wiedzy wynika z okresu rozwo-
jowego adresata pomocy, a znajduje odzwierciedlanie mi dzy innymi  
w opisanym ni ej rozporz dzeniu ministra edukacji narodowej. Udzielanie 
informacji odnosi si  najcz ciej do sytuacji, kiedy dzieci i m odzie  pytaj   
o pewne kwestie, które nie zosta y, w ich poczuciu, odpowiednio omówio-
ne lub co do których maj  obawy i w tpliwo ci. Z analizy dost pnych ba-
da  wynika istnienie sprecyzowanych oczekiwa  spo ecznych dotycz cych 
edukowania dzieci i m odzie y na temat p ciowo ci oraz e nie tylko rodzi-
ce powinni przekazywa  tego typu informacje. Zgodnie z wynikami opu-
blikowanymi przez CBOS <http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2007/ 
K_123_07.PDF> niemal 3/5 ankietowanych (59%) jest zdania, e obowi zek 
przekazywania dzieciom wiedzy o yciu seksualnym cz owieka spoczywa 
w równym stopniu na rodzicach i na szkole, 1/3 za  (34%) s dzi, e nale y 
on przede wszystkim do rodziców. Uczestnicy zaj  socjoterapeutycznych 
w wi kszo ci wywodz  si  ze rodowisk dysfaworyzowanych kulturowo 
(Sawicka, 2006). Dlatego przypuszcza si , e poziom komunikowania  
w tych rodzinach jest równie  utrudniony w zakresie tematów zwi zanych 
z seksualno ci . Dzieci i m odzie  do wiadcza  mog  chaosu oraz dezin-
formacji dotycz cej normy i patologii seksualnej, zachowa  preferowanych 
czy podejmowanych w ich rodowiskach, a obowi zuj cych w tych wyra-

onych w normach wspó ycia spo ecznego. Dlatego tak wa ne jest zarów-
no przekazywanie wiedzy, jak i udzielanie profesjonalnych informacji 
uczestnikom grup socjoterapeutycznych.  

Prowadzone by y tak e badania dotycz ce róde  wiedzy m odzie y na 
temat seksualno ci cz owieka. Zgodnie z wynikami, uzyskanymi na repre-
zentatywnej próbie m odzie y <http://www.swiadomerodzicielstwo.com/ 
index.php/okampani/cbos>, g ównym ród em wiedzy o zachowaniach 
seksualnych s  dla nich: rówie nicy (koledzy) – 55,4%, Internet – 43,9%, 
szko a i nauczyciele – 34,9%, czasopisma m odzie owe – 32,6%. Powy sze 
dane wiadcz  o kilku faktach. Po pierwsze, m odzie  nie ma dost pu do 
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rzetelnej oraz dostosowanej do ich potrzeb rozwojowych wiedzy. Po dru-
gie, wysok  rang  przypisuje rówie nikom, co wynika  mo e ze swobody 
w wypowiadaniu si  w kwestiach intymnych w takiej grupie. Powy sze 
konkluzje wydaj  si  szczególnie istotne w kontek cie socjoterapii – 
uwzgl dniaj cej podobny wiek rozwojowy uczestników grup, a co si  z tym 
wi e – przekazywanie adekwatnych tre ci w interakcji doros ego z dzie -
mi i m odzie  oraz interakcjach mi dzyrówie niczych. Co wi cej, m odzi 
ludzie uwa aj , e informacje o seksualno ci powinni im dostarcza  rodzice 
– 72,9%, szko a – 61,6% czy lekarz lub farmaceuta – 35,7%, a wi c osoby 
doros e, których znajomo  tematu wykracza poza wiedz  posiadan  przez 
rówie ników. Jak wynika z cytowanych wcze niej bada , doro li nie spe -
niaj  pok adanych w nich oczekiwa . Koresponduj ce z przytaczanymi 
danymi s  kolejne analizy. Mianowicie, rodzice cz sto nie s  do tych zada  
edukacyjnych odpowiednio przygotowani, st d nie dziwi fakt, e 20% ba-
danej m odzie y nie ma w swojej rodzinie osoby, z któr  mogliby poroz-
mawia  o sprawach seksu <http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/raport_ 
skad_wiesz_grupa_ponton_2011.pdf>. Przytoczone powy ej badania prze-
prowadzone zosta y na reprezentatywnej próbie respondentów. Nie doty-
cz  one bezpo rednio dzieci i m odzie y ucz szczaj cej na socjoterapi , 
pokazuj  jedynie pewne tendencje w polskim spo ecze stwie. By  mo e 
warto by oby zbada , czy, a je li tak, to w jaki sposób, informacje z zakresu 
seksualno ci przekazywane s  przez rodziców czy opiekunów, odbiorców 
zaj  socjoterapeutycznych.  

Nale y zaznaczy , e w pracy z dzie mi i m odzie  du o wi ksz  wag  
przyk ada si  do przekazywania konkretnych informacji umo liwiaj cych 
podejmowanie decyzji yciowych ni  w pracy z osobami doros ymi. Dane  
z raportu Pontonu <http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/raport_jaka_ 
edukacja_seksualna_ grupa_ ponton_2009.pdf> wiadcz  o zapotrzebowa-
niu m odzie y na takie konkretne informacje, w tym: dojrzewanie dziew-
cz t i ch opców, profilaktyk  chorób przenoszonych drog  p ciow , nowo-
czesne rodki antykoncepcyjne, prewencj  przemocy seksualnej, wiedz   
o asertywno ci i orientacjach seksualnych. Potwierdzaj  to wyniki pocho-
dz ce ze wspomnianych bada  CBOS – 79,9% m odych respondentów 
uwa a, e brak wiedzy na temat ycia seksualnego i rodków antykoncep-
cyjnych jest g ówn  przyczyn  przypadkowych ci  nastolatek.  

O tym, i  nale y edukowa  dzieci o wszystkich konsekwencjach wyni-
kaj cych z faktu, i  s  istotami seksualnymi, p ciowymi oraz e inni te  
maj  te atrybuty, stanowi  liczne akty prawne, rozporz dzenia – krajowe 
oraz zagraniczne. Aktualne i dok adne ich zestawienie zale  mo na w pra-
cy Kasperek-Golimowskiej (2012). Polscy urz dnicy, podpisuj c liczne do-
kumenty – zarówno wewn trzne, jak i mi dzynarodowe, zgodzili si   
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w imieniu ca ego spo ecze stwa, zapewni  dost p do pe nej i rzetelnej wie-
dzy z zakresu edukacji seksualnej. 

Innym czynnikiem pomocowym w socjoterapii jest przekazywanie warto-
ci (Jankowiak, Soroko, w druku). Kszta towanie okre lonego systemu war-

to ci wydaje si  niezwykle istotne w kontek cie szacunku dla drugiego 
cz owieka, dla w asnego cia a oraz w tworzeniu zwi zków interpersonal-
nych. Kwestie te s  wa nym elementem szeroko rozumianej edukacji sek-
sualnej. Warto zauwa y , e wiele osób ma trudno ci z samym stwierdze-
niem: edukacja seksualna, poniewa  dotyczy ono strefy intymnej, w której 
ludzie maj  wiele w asnych do wiadcze , osobistych kompleksów czy 
uprzedze . Rodzice mog  niejednoznacznie ocenia  potrzeb  edukacji sek-
sualnej ich dzieci w takich instytucjach, jak szko y, wietlice socjoterapeu-
tyczne czy innego typu placówki opieku czo-wychowawcze ze wzgl du na 
l k przed niew a ciwym przekazywaniem tre ci zwi zanych z p ciowo ci . 
Obawy zazwyczaj dotycz  przekazywania „technicznych” informacji doty-
cz cych seksualno ci zamiast kszta towania odpowiednich warto ci i norm 
w interakcjach mi dzyludzkich. L k wzmagaj  pseudonaukowe stwierdze-
nia, coraz bardziej popularne w internetowych serwisach informacyjnych 
czy prasie. Wi kszo  rodziców i wychowawców chce, aby dzieci i m o-
dzie  uczy y si  o szacunku dla samych siebie, w asnego cia a, o tym, co 
robi , kiedy kto  chce ich skrzywdzi , a tak e o szacunku dla innych ludzi  
i ich wyborów. Potwierdzaj  to wyniki bada  <http://www.edulandia.pl/ 
edukacja/1,112291,9109417,O_ czym_chca_rozmawiac_gimnazjalisci__a_o_ 
czym_rodzice_.html>, zgodnie z którymi 89% rodziców chce, aby gimnazja-
li ci na lekcjach z wychowania do ycia w rodzinie uczyli si  o zak adaniu 
rodziny i yciu w niej, a tak e o szacunku do samego siebie.  

Obserwuj c przemiany seksualno ci we wspó czesnym wiecie – opi-
sywane w literaturze przedmiotu zarówno polskiej (Gulczy ska, 2009; 
Grzelak, 2009; Jankowiak, 2010; Izdebski, Niemiec, Wa , 2011; Imacka, Bul-
sa, 2012), jak i angloj zycznej (Pligt, Richard, 1994; Kershaw i in., 2004; 
Scott-Sheldon i in., 2010), ledz c tak e aktualne badania spo eczne 
<www.swiadomerodzicielstwo.com>, nale y zastanawia  si  nie nad tym, 
czy mówi  o seksualno ci, w jaki sposób przekazywa  dzieciom i m odzie y 
warto ci zwi zane z seksualno ci . Niezale nie bowiem od tego, czy jed-
nostka zgadza si  na to, czy nie, seks epatuje z telewizji, reklam i billbor-
dów, jest nim przepe niony Internet. M ody cz owiek yje zatem i kszta tuje 
swoj  to samo  w pewnym chaosie – zarówno informacyjnym, jak i na 
poziomie warto ci. Potrzebuje doros ych, którzy, odpowiednio przygoto-
wani, b d  w stanie sprosta  trudnym tematom danego etapu rozwojowe-
go. Dlatego w okresie, kiedy jest czas na to, a wi c w okresie szkolnym, 
warto uczy  dzieci o seksualno ci i p ciowo ci w szerokim zakresie.  
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Podsumowuj c, zarówno przekazywanie wiedzy i informacji, jak  
i przekazywanie warto ci mo na analizowa  jako zjawiska charaktery-
styczne dla podejmowania okre lonej interwencji wychowawczej (Janko-
wiak, Soroko, w druku). Zdaniem Brzezi skiej (2000, s. 234): „interwencja 
wychowawcza (edukacyjna) skierowana na osoby oznacza podj cie dzia a  
zmierzaj cych do wywo ania zmian w ich umiej tno ciach, wiedzy, posta-
wach, warto ciach”. Podj cie takiego sposobu interpretacji wskazuje, e  
w dzia aniach socjoterapeutycznych przeplataj  si  zarówno zjawiska cha-
rakterystyczne dla psychoedukacji, psychoterapii, jak i te typowe dla peda-
gogiki i wychowania (Jankowiak, Soroko, w druku).  

Po drugie, ta forma pomocy skierowana jest do dzieci i m odzie y. 
Wskazuje to na ogromne znaczenie realizacji celów rozwojowych. Oddzia-
ywania pomocowe nale y bowiem dostosowa  do aktualnych mo liwo ci  

i potrzeb wybranej grupy. 
W tym kontek cie niezwykle istotn  kwesti  jest kwalifikacja do grup 

socjoterapeutycznych. Inne bowiem problemy i mo liwo ci rozumienia 
maj  na przyk ad adolescenci, a inne dzieci w wieku wczesnoszkolnym.  
W przypadku poruszania tre ci dotycz cych seksualno ci cz owieka sta-
ranno  w doborze grupy nabiera dodatkowego znaczenia. Odmienne pro-
blemy rozwoju psychoseksualnego dotycz  dzieci i m odzie y w ró nym 
wieku oraz charakteryzuj  ich ró ne mo liwo ci poznawcze i emocjonalne.  

Pewn  pomoc  dla osób realizuj cych tematyk  z zakresu seksualno ci 
mo e by  rozporz dzenie ministra edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 
2008 r. Okre la ono bardzo szczegó owo dobrany do danego etapu rozwoju 
zakres tematyczny <http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozpo 
rzadzenie_20081223_zal_4.pdf>. Wa ne jest, aby pami ta , e przytoczone 
ni ej wytyczne stanowi  pewn  podpowied  dla prowadz cych grupy, 
zasadnicz  kwesti  w doborze tematów s  oczekiwania i potrzeby uczest-
ników socjoterapii. Dla klas 4–6 proponuje si  nast puj ce zagadnienia:  

1. Podstawowe funkcje rodziny z podkre leniem miejsca dziecka w ro-
dzinie. 

2. Przekaz warto ci i tradycji w rodzinie, wspólne wi towanie, sp dza-
nie wolnego czasu. 

3. Wi  rodzinna, zwi zki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty 
i ich rozwi zywanie. 

4. Macierzy stwo i ojcostwo; podstawowa wiedza dotycz ca budowy  
i funkcjonowania uk adu rozrodczego cz owieka. 

5. Ci a, rozwój p odu, poród, przyj cie dziecka jako nowego cz onka 
rodziny. 

6. Ró nice i podobie stwa mi dzy ch opcami i dziewcz tami; identyfi-
kacja z w asn  p ci ; akceptacja i szacunek dla cia a. 
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7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania; zró nicowane, 

indywidualne tempo rozwoju. 

8. Higiena okresu dojrzewania.  

9. Prawo cz owieka do intymno ci i ochrona tego prawa; postawy aser-

tywne. 

10. Istota kole e stwa i przyja ni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie 

pomocy, wspó praca, empatia. 

11. Mass media – zasady i kryteria wyboru czasopism, ksi ek, filmów  

i programów telewizyjnych. 

12. Instytucje dzia aj ce na rzecz dziecka i rodziny. 

13. Odpowiedzialno  za w asny rozwój; samowychowanie.  

Tre ci proponowane dla gimnazjum s  nast puj ce: 

1. Rozwój cz owieka: faza prenatalna, narodziny, faza niemowl ca, 

wczesnodzieci ca, przedpokwitaniowa, dojrzewania, m odo ci, wieku red-

niego, wieku pó nego. ycie jako fundamentalna warto . 

2. Budowa prawid owych relacji z rodzicami. Konflikt pokole ; przy-

czyny i sposoby rozwi zywania konfliktów. Odpowiedzialno  wszystkich 

za atmosfer  panuj c  w rodzinie. Rodzina niepe na. 

3. Rola autorytetów w yciu cz owieka. 

4. Relacje mi dzyosobowe i ich znaczenie. Przyja , zakochanie, mi-

o ; pierwsze fascynacje, mi o  platoniczna, mi o  m odzie cza, mi o  

dojrza a. 

5. Zachowania asertywne. 

6. Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym cz owieka: to samo  

p ciowa: kobieco  i m sko . 

7. Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrza o ci biolo-

gicznej, psychicznej i spo ecznej. 

8. Problemy i trudno ci okresu dojrzewania (napi cia seksualne, ma-

sturbacja), sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji 

wymagaj cych porady lekarza lub innych specjalistów. 

9. Ró nice w rozwoju psychoseksualnym dziewcz t i ch opców; po-

stawy i wzajemne oczekiwania. 

10. Zagro enia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzale nienia, por-

nografia, prostytucja nieletnich. 

11. G ówne funkcje p ciowo ci: wyra anie mi o ci, budowanie wi zi  

i rodzicielstwo. 

12. Inicjacja seksualna; zwi zek pomi dzy aktywno ci  seksualn  a mi-

o ci  i odpowiedzialno ci ; dysfunkcje zwi zane z przedmiotowym trak-

towaniem cz owieka w dziedzinie seksualnej. Ryzyko zwi zane z wczesn  

inicjacj . 



28  Barbara Jankowiak,  Anna Gulczy ska  

13. Kszta towanie i akceptacja to samo ci p ciowej. Mo liwo ci pomocy 
w pokonywaniu trudno ci zwi zanych z to samo ci  p ciow . 

14. P odno  wspóln  spraw  kobiety i m czyzny. 
15. Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania p odno ci. Antykon-

cepcja – aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny. 
16. Infekcje przenoszone drog  p ciow . AIDS: drogi przenoszenia za-

ka enia, profilaktyka, aspekt spo eczny. 
17. Warto ci zwi zane z seksualno ci  cz owieka: m sko , kobieco , 

mi o , ma e stwo, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialno ci w prze-
ywaniu w asnej p ciowo ci oraz budowaniu trwa ych i szcz liwych wi zi. 

18. Wp yw sposobu sp dzania wolnego czasu (w tym korzystania ze 
rodków masowego przekazu) na cz owieka. 

Podsumowuj c, omawiane w literaturze przedmiotu czynniki terapeu-
tyczne, wyst puj ce w grupowych formach pomocy, warto zauwa y , e 
odwo uj  si  one w du ej mierze do kwestii rozwojowych uczestników 
grup. Nale  do nich: rozwój umiej tno ci spo ecznych (Yaloma, 2006), towa-
rzyszenie w prze ywaniu kryzysów rozwojowych, identyfikacja z pozytywnym 
doros ym (Jankowiak, Soroko, w druku). Intencjonalne wprowadzanie tych 
czynników pomocowych jest istotne, poniewa  dzieci i m odzie  ucz szcza-
j ca na socjoterapi  z ca  pewno ci  b dzie prze ywa  w jej trakcie kryzy-
sy rozwojowe zwi zane z podejmowaniem kolejnych zada  rozwojowych  
oraz z przechodzeniem przez fazy rozwoju psychospo ecznego i psycho-
seksualnego (por. Erikson, 2000; Brzezi ska, 2004). W niniejszej pracy skon-
centrowano si  na znaczeniu w tków psychoseksualnych wa nych w pro-
cesie rozwoju uczestników grup. 

Po trzecie, socjoterapia ma na celu kompensacj  potencjalnych deficy-
tów rozwoju spo ecznego i zapobieganie kszta towaniu si  zaburze  
uczestników grupy. Takiemu podej ciu sprzyja grupowa forma spotka . 
Odwo uj c si  do psychoterapii grupowej dzieci i m odzie y, bliskiej – ze 
wzgl du na form  i grup  docelow  – socjoterapii, mo na zacytowa  zdanie 
Kendalla, i  „wzmocnienie ze strony rówie ników i grupy jest cz sto bar-
dziej efektywne u dzieci ni  wzmocnienie dostarczone w sytuacji diady 
albo przez doros ych” (Kendall, 2000, s. 59, za: Zalewska, Schier, 2006).  

Znaczenie w a ciwego funkcjonowania mi dzyludzkiego w odniesieniu 
do realizacji w asnej p ciowo ci jest niezwykle istotne i podkre lane zarów-
no w normatywnym uj ciu seksualno ci (Imieli ski, 1988), jak i wyra ane 
poprzez oczekiwania spo eczne rodziców, wychowawców i nauczycieli –  
a wi c osób kieruj cych dzieci i m odzie  na zaj cia socjoterapeutyczne.  

Bior c pod uwag  za o enia socjoterapii – a wi c formy pomocy psy-
chopedagogicznej maj cej na celu korekcj  deficytów funkcjonowania spo-
ecznego – temat spo ecznego funkcjonowania w obszarze seksualno ci 

uczestników grup nie mo e by  pomini ty.  
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Zapotrzebowanie spo eczne w tej kwestii wynika, w du ej mierze,  
z opisywanych przez media, szokuj cych opini  publiczn , zachowa  sek-
sualnych dzieci i m odzie y. Nag a niane s  przypadki zabaw seksualnych 
gimnazjalistów, które zagra aj  ich yciu i zdrowiu – jak chocia by „s o-
neczko” lub „poci g” – czyli formy seksu grupowego gimnazjalistów <http:// 
www.fakt.pl / Zabawa-w-sloneczko-jest-juz-niemodne-Teraz-rzadzi-lokomo 
tywa,artykuly,138267,1.html>. Popularna sta a si  tak e gra „wymi kasz?”, 
czyli dotykanie miejsc intymnych wylosowanej osoby. Dobrze znana „bu-
telka” polega obecnie na tym, e ca owanie zosta o zast pione seksem oral-
nym lub zwyk ym stosunkiem. <http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/ 
1,126765,10122474,Szokujace_seksualne_zabawy_gimnazjalistow___modne. 
html>. 

Wynika z tego, e m odzie  bior ca udzia  w tego typu zabawach nie 
zdaje sobie sprawy z konsekwencji, które dotyczy  mog  nie tylko nie-
chcianej ci y, ale tak e chorób przenoszonych drog  p ciow . W takiej 
sytuacji rola edukacji seksualnej jest ogromna.  

Komunikaty medialne zawieraj  równie  opis agresywnych zabaw ado-
lescentów, ami cych nie tylko normy spo eczne, ale tak e maj cych zna-
miona czynów przest pczych. Przyk adem mo e by  pi ciu uczniów Gim-
nazjum nr 2 w Gda sku, którzy w 2006 r. molestowali swoj  kole ank  – 
14-letni  Ani . Dzie  pó niej dziewczynka pope ni a w domu samobójstwo. 
Dzie  przed mierci  samobójcz  Ani uczniowie zdj li jej spodnie i majtki, 
dotykali po ca ym ciele, w szczególno ci w miejscach intymnych, oraz po-
zorowali akt seksualny. Jeden z napastników nagrywa  to wszystko na tele-
fon komórkowy, gdy  dzia o si  to w szkolnej klasie <http://wiadomo 
sci.gazeta.pl/wiadomosci/1,126765,9195980,Rozebrali_macali_az_popelnila_
samobojstwo_Oprawcy.html>. Coraz cz ciej pojawiaj  si  równie  donie-
sienia na temat gwa tów w szko ach. Jak wynika z danych Komendy G ów-
nej Policji, w 2012 r. w placówkach edukacyjnych odnotowano a  74 gwa ty, 
czyli o 60 wi cej ni  w roku wcze niejszym <http://www.rp.pl/artykul/ 
980983.html>.  

Wydaje si , e w takich przypadkach zabrak o nie tylko przekazywania 
odpowiednich informacji na temat seksualno ci, ale przede wszystkim 
ukszta towania systemu warto ci, w którym wra liwo , empatia oraz sza-
cunek dla drugiego cz owieka i jego cielesno ci mia yby istotne znaczenia. 
By  mo e wynikiem tych, a tak e innych analiz jest og oszenie przez mini-
ster Szumilas roku 2013 rokiem bezpiecznej szko y <http://www.men.gov. 
pl/index.php?option = com_content&view=article&id=3931%3Alist-krystyny- 
szumilas-ministra-edukacji-narodowej-z-okazji-midzynarodowego-dnia-bez 
piecznego-internetu&catid=29%3Aministerstwo-pozostae-wydarzenia-eduka 
cyjne&Itemid=53>.  
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Celem pracy by o zaprezentowanie, w jaki sposób tre ci z zakresu edu-

kacji seksualnej mog  celowo zosta  zaadaptowane w proces socjoterapii. 

Podj to starania, aby wykaza  znaczenie wszechstronnej edukacji seksual-

nej w rozwoju dzieci i m odzie y oraz mo liwo  jej zastosowania w formie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wydaje si  to niezwykle istotne ze 

wzgl du na cele socjoterapii – edukacyjne oraz rozwojowe. Zgodnie z za o-

eniami Biura Regionalnego wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla 

Europy oraz Federalnego Biura ds. Edukacji Zdrowotnej w Kolonii, opubli-

kowanymi w Polsce w kwietniu 2013 r. <http://www.undp.org.pl/content/ 

download
/
1687

/
9214

/
file

/
WHO_BZgA_Standardy_edukacji_seksualnej.pdf>, 

m odzie  potrzebuje zarówno formalnej, jak i nieformalnej edukacji seksu-

alnej. Ta pierwsza ma miejsce zazwyczaj w szko ach oraz innych instytu-

cjach opieku czych i wychowawczych. Jej konieczno  uwarunkowana jest 

nie tylko potrzebami rozwojowymi, ale tak e licznymi przemianami spo-

ecznymi. Z jednej strony globalizacja i jej symbol – Internet, nios cy mo -

liwo  dost pu do, cz sto niebezpiecznej dla m odego cz owieka, wiedzy 

oraz kszta tuj cy pewne postawy wobec seksualno ci, z drugiej – rozpo-

wszechnianie si  chorób przenoszonych drog  p ciow  czy wykorzystywa-

nie seksualne nieletnich stawiaj  przed edukatorami seksualnymi trudne 

wyzwania, wymagaj ce stworzenia odpowiednich programów. Owa for-

malna edukacja, której podlegaj  dzieci i m odzie , daje szerokie mo liwo-

ci oddzia ywa  – profilaktycznych i prewencyjnych. Dzi ki odpowiednie-

mu jej prowadzeniu mo liwym staje si  równie  korygowanie powsta ych, 

podczas nieformalnej edukacji, fa szywych s dów i opinii. Szczególnie  

w grupie osób, które zakwalifikowane zosta y na zaj cia socjoterapeutycz-

ne, wydaje si  stanowi  to kwestie szczególnie wa ne. Podsumowuj c, 

przytoczy  mo na nast puj cy cytat:  

 
Edukacja seksualna powinna by  zawsze dostosowana do ró nych grup wiekowych 
znajduj cych si  na ró nych poziomach spo ecznych, poniewa  odnosi si  do seksu-
alno ci, która ma kluczowe znaczenie w yciu cz owieka. Znaczn  uwag  nale y 
po wi ci  m odzie y zagro onej wykluczeniem, takiej jak emigranci, mniejszo ci 
seksualne, osoby niepe nosprawne, a tak e osoby, które nie przesz y edukacji na do-
statecznym poziomie (Biuro Regionalne wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla 
Europy oraz Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej w Kolonii; <http:// 
www.undp.org.pl/content/download/1687/9214/file/WHO_BZgA_Standardy_ 
edukacji_seksualnej.pdf>).  
 

Celem niniejszego artyku u by o wykazanie znaczenia edukacji seksual-
nej pracy z grup  w socjoterapii. 
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