
Edukacja o związkach 
i seksualności (RSE)

Edukacja w Walii się zmienia. Nauczyciele i eksperci ds. edukacji z całej Walii wspólnie 
opracowali program nauczania Curriculum for Wales.
Naszym obowiązkiem jest pomaganie każdemu młodemu człowiekowi w doskonaleniu się we 
wszystkich aspektach życia, aby stał się zdrową, pewną siebie osobą dorosłą. Edukacja powinna 
zachęcać młodych ludzi do szanowania siebie i innych oraz do doceniania różnorodności oraz 
zapewniać im umiejętność budowania zdrowych relacji opartych na szacunku. 
Nowy program nauczania obowiązujący od września 2022 roku będzie obejmował 
odpowiednie do etapu rozwoju uczniów zajęcia z edukacji o związkach i seksualności 
(ang. Relationships and Sexuality Education, w skrócie RSE).

Informacje dla szkół, placówek, rodziców i opiekunów

Młodzi ludzie powinni mieć prawo dostępu do informacji, 
które chronią ich przed doznaniem krzywdy. Obejmuje to 
naukę o zdrowych relacjach, zachowaniu bezpieczeństwa 
w Internecie i poza nim oraz śmiałość w zgłaszaniu 
problemów odpowiedzialnym osobom dorosłym. 

RSE ma na celu ochronę wszystkich dzieci i młodzieży 
poprzez wspieranie ich w zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności oraz rozwijaniu zachowań, które pomogą 
zapewnić im bezpieczeństwo przez całe życie. 

Ma to kluczowe znaczenie dla tworzenia społeczeństwa, 
w którym traktuje się innych ze zrozumieniem i empatią, 
bez względu na pochodzenie etniczne i społeczno-eko-
nomiczne, niepełnosprawność, płeć czy seksualność.

Czym jest RSE?
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Co zawarto w Kodeksie RSE?
W Kodeksie RSE zawarto szczegółowe informacje dla szkół 
i placówek na temat tego, czego i kiedy należy nauczać. Zachęcamy 
rodziców do zapoznania się z opublikowanym Kodeksem RSE, 
w którym jasno przedstawiono, czego i kiedy dzieci będą się uczyć. 
Przekrojowe tematy do projektowania programu nauczania 
– Hwb (gov.wales)

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić, że cała nauka w ramach RSE będzie odpowiednia pod względem 
rozwojowym, a nauczyciele, zainteresowane strony i specjaliści zaangażowani w opracowanie programu zadbali 
o to, aby znalazło to odzwierciedlenie w Kodeksie. 

Dział Relationships and Sexuality (RSE) w ramach programu Curriculum for Wales zawiera 
następujące elementy:

• Kodeks RSE (RSE Code) – co będzie nauczane i na jakim etapie;
•  Wytyczne ustawowe (Statutory Guidance) – informacje wspierające szkoły w tworzeniu własnych programów 

nauczania RSE.

Odpowiednia do etapu rozwoju edukacja 
o związkach i seksualności (RSE)
Istnieją wymogi prawne stanowiące, że edukacja o związkach i seksualności musi być 
odpowiednia do etapu rozwoju; dotyczy to również zasobów wykorzystywanych przez 
szkoły podczas wdrażania RSE.

Tematy, takie jak bezpieczeństwo w Internecie, wyrażanie zgody i zdrowie seksualne są zawarte w Kodeksie, ale na 
etapach odpowiednich do rozwoju dziecka, w związku z czym uczniowie nie są narażeni na tematy nieodpowiednie 

do ich wieku i etapu rozwoju. W młodszym wieku uczniowie 
będą się uczyć na przykład o wzajemnej życzliwości 
i empatii w kontaktach. W miarę dorastania uczniowie 
zapoznają się z takimi zagadnieniami jak bezpieczeństwo 
w Internecie, wyrażanie zgody i zdrowie seksualne – 
wszystkie te tematy będą omawiane w sposób delikatny. 

Nauka w ramach RSE będzie również obejmować 
rozpoznawanie, rozumienie i zgłaszanie wszelkich 
form dyskryminacji, przemocy, wykorzystywania 
i zaniedbywania oraz szukanie wsparcia i porady w różnych 
kwestiach w zaufanych źródłach.

Zgodnie z prawem edukacja w ramach RSE musi być 
również obiektywna, krytyczna i pluralistyczna: oznacza 
to, że szkoły i placówki muszą informować o faktach, 
a w kwestiach dotyczących wartości – o różnych poglądach 
na dany temat, powszechnie przyjętych w społeczeństwie.
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Wytyczne ustawowe jasno stanowią, że 
oczekujemy od szkół ścisłej współpracy 
z rodzicami w celu zapewnienia, że 
rozumieją oni, czego uczą się ich dzieci.

Szkoły i placówki powinny przyjąć jasne linie 
komunikacji w odniesieniu do RSE i powinny 
angażować uczniów, rodziców, opiekunów oraz szerszą 
społeczność w uczenie się i nauczanie w ramach RSE.

Szkoły powinny informować rodziców i opiekunów 
o tym, czego się naucza i dlaczego, oraz zapewnić im 
możliwość zadawania pytań i uzyskania wyjaśnień. 
Kodeks RSE został opublikowany, aby w jasny 
i przejrzysty sposób przedstawić rodzicom i opiekunom, 
czego i kiedy ich dzieci będą się uczyć.

Zaangażowanie rodziców i opiekunów

Przydatne linki:

Playlista RSE 

Wytyczne ustawowe oraz Kodeks 
edukacji o związkach i seksualności

Przewodnik programowy dla rodziców 
i opiekunów A guide to the 

new Curriculum 
for Wales 

Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Gymraeg. 

This document is also available in Welsh.

ART
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https://hwb.gov.wales/repository/resource/7a72a785-af96-4e50-aa30-8c2f68498be1
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/designing-your-curriculum/cross-cutting-themes-for-designing-your-curriculum/#relationships-and-sexuality-education-(rse):-statutory-guidance
https://gov.wales/curriculum-wales-relationships-and-sexuality-education-rse-code


Edukacja o związkach i seksualności obejmuje naukę o zdrowych 
relacjach, empatii, zachowaniu bezpieczeństwa oraz śmiałości 
do zgłaszania problemów odpowiedzialnym osobom dorosłym. 

Studium przypadku:
Blaenymaes Primary School, Swansea

Uczniowie klasy 1 w szkole podstawowej Blaenymaes Primary School w 
Swansea uczyli się o zdrowych związkach podczas zajęć przeprowadzonych przez 
Spectrum Project w czerwcu 2022 roku. Zajęcia obejmowały odpowiednie do 
etapu rozwoju dzieci zagadnienia, takie jak wyrażanie zgody, różnorodność i 
relacje. Uczniowie przyrządzali na przykład „zupę przyjaźni”, aby zrozumieć, 
jakie cechy czynią kogoś dobrym przyjacielem.

Podczas zajęć wicedyrektorka szkoły, pani 
Amirat, powiedziała: „To naprawdę ważne, 
abyśmy dbali o dobre samopoczucie uczniów 
i wspierali ich w stawaniu się zdrowymi, 
pewnymi siebie osobami. Uważam, że 
program nauczania RSE się do tego nadaje. 
Uczniowie nawiązują przyjaźnie, uczą się 
empatii wobec innych i po prostu czują 
się częścią zespołu, doceniając przy tym 
wzajemne różnice i dowiadując się, że są one 
jak najbardziej w porządku. A wszystko to na 
poziomie odpowiednim do wieku”.

Film z tego studium przypadku 
można zobaczyć tutaj:

LINK

4

https://youtu.be/wozJBEBphGs

