
Wychowanie do Życia w Rodzinie klasa 8  

Dzisiaj  temat :  

1. Przedwczesna inicjacja seksualna. 

Na tej lekcji dowiecie się  o presji seksualnej i 

umiejętności odmawiania, o konsekwencjach 

psychicznych i biologiczno-medycznych 

przedwczesnej inicjacji seksualnej. 

Kolejny temat , który jest w warunkach szkolnych prowadzony jest osobno dla grupy 

chłopców i grupy dziewcząt. Temat delikatny ale jakże istotny w planowaniu swojego życia.  

Jak rozumiemy słowo przedwczesna ? ja rozumiem  przed czasem czyli za wcześnie . 

Zgadzacie się ze mną ? 

Pamiętamy z poprzednich lat omawiany  proces dojrzewania  człowieka ? Najwcześniej 

człowiek uzyskuje dojrzałość fizyczną ( biologiczną , seksualną ) później emocjonalną             

( psychiczną)   a dopiero potem społeczną , a także duchową.  

Czyli zdolność ( a często i chęć ) do podjęcia działań seksualnych pojawia się o wiele 

wcześniej niż możliwość ich dojrzałej !!! realizacji.  

Pamiętaj , jest zasada, że działanie dojrzałe to kiedy człowiek: 

 potrafi podjąć działanie 

 jest świadom jego konsekwencji 

 bierze za nie odpowiedzialność 

Dojrzałość to również zdolność do przeżywania miłości. Potrzeba na to czasu. W wieku 

kilkunastu  lat niedojrzałość uczuć, postaw, budowania wzajemnych relacji jest faktem nie 

zarzutem . 

Jedna z najważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiecie, będzie ta o „ pierwszym 

razie „ Zanim chłopak czy dziewczyna podejmie decyzję o współżyciu warto zastanowić się 

nad konsekwencjami takiej decyzji. Decyzja ta nakłada na zarówno chłopca jak i dziewczynę 

ogromną odpowiedzialność. 

SEKS NASTOLATKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIEWCZAT : 

1. za siebie –swoja przyszłość, plany, marzenia 

2. za chłopca- jego przyszłość, plany , marzenia 

3. ewentualnie za dziecko- jego przyszłość , odpowiedni rozwój w pełnej , kochającej 

rodzinie 

Zastanów się chwilę nad każdym punktem, jakie są Twoje przemyślenia ?   Może 

zastanów się wspólnie z mamą ? tatą ? 



SEKS NASTOLATKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHŁOPCÓW : 

1. za siebie –swoja przyszłość, plany, marzenia 

2. za dziewczynę- jego przyszłość, plany , marzenia 

3. ewentualnie za dziecko- jego przyszłość , odpowiedni rozwój w pełnej , kochającej 

rodzinie 

Zastanów się chwilę nad każdym punktem, jakie są Twoje przemyślenia ?   Może 

zastanów się wspólnie z mamą ? tatą ? 

Wasi rodzice na pewno pamiętają jak to było jak byli młodzi. Teraz maja za sobą wiele 

życiowych doświadczeń . Widzą z perspektywy czasu jak niektóre życiowe decyzje mogą 

zaważyć na całym życiu . Jak mogą zmienić plany, marzenia …..  

 

 

 

 

 

Przedwczesna inicjacja , może być  czasami  skutkiem presji seksualnej czyli dążenia przez 

kogoś, środowisko do wymuszenia współżycia. Częściej presji poddawane są dziewczęta , ale 

zdarza się i odwrotnie. Niestety u wielu młodych ludzi do inicjacji dochodzi po wpływem 

alkoholu. Prawdopodobnie większość z nich nie  podjęłaby takich działań gdyby była 

trzeźwa.  

Jak można się przeciwstawić się  presji ? Należy odpowiadać odmownie na propozycje, 

jednoznacznie dać do zrozumienia , że nie akceptujemy jego/jej zachowań , stanowcze NIE. 

Umiejętność odmawiania w sposób stanowczy, lecz nie agresywny nazywa się postawą 

asertywną, a jej podłożem jest szacunek zarówno wobec siebie jak i drugiego człowieka. 

 odmów uprzejmie , ale jasno i wyraźnie 

 nie sprawiaj wrażenia, że twoja decyzja może ulec zmianie 

 pamiętaj, że odrzucasz propozycje nie człowieka 

 pamiętaj, że masz prawo mówić NIE 

 

 

 



Zastanówmy się nad konsekwencjami przedwczesnej inicjacji seksualnej zarówno dla 

chłopców jak i dziewcząt : 

 świadomość złamania zasad moralnych, może być przyczyną wyrzutów sumienia, czy 

poczucia winy 

 konsekwencje biologiczno-medyczne 

 infekcje dróg rodnych u dziewcząt, niedojrzałość naturalnej flory bakteryjnej  

 choroby przenoszone droga płciową, możliwość zakażenia AIDS 

 ciąża 

 konsekwencje społeczne  

 samotne macierzyństwo 

 wymuszone małżeństwo 

 oddanie dziecka do adopcji 

 

 

Pytania do zastanowienia , może 

przedyskutowania w domu : 

1. Czy istnieje granica wieku, od której można rozpocząć współżycie 

seksualne ? a może raczej powinny zostać spełnione inne warunki ?  

Jakie ? 

 

2. Jaka byłaby wasza reakcja, gdyby okazało się , ze ktoś w waszym wieku 

np. koleżanka z klasy jest w ciąży ? w jaki sposób można jej pomóc ? 

 

 

 

 

 


