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Temat : Antykoncepcja i środki wczesnoporonne 

 Wiedza o swoim organizmie, o tym jak funkcjonuje powinna 
należeć do kategorii podstawowych. Wiedza o ludzkiej płodności, 
od czego zależy, co na nią wpływa i czy człowiek może mieć na nią 
jakiś wpływ jest wiedzą praktyczną i użyteczną. To, w jaki sposób 
zostanie wykorzystana, pozostaje w gestii osobistych wyborów, do 
których młodego człowieka trzeba przygotować. 

Zajęcia dotyczące antykoncepcji odbywają się z trzech powodów. 
- niektórzy decydują się na współżycie seksualne w młodym 
wieku będąc nastolatkami. Dla nich ta wiedza jest bardzo istotna. 
- niektórzy decydują się czekać dłużej z decyzją o podjęciu 
współżycia seksualnego, ale niemal zawsze przychodzi pewien 
moment w życiu, kiedy decydują się na ten krok. Wtedy wiedza o 
antykoncepcji również stanie się wiedzą użyteczną. 
- wiedza stwarza także możliwość dyskusji z osobą, która w danej 
chwili potrzebuje rady. Rzetelna wiedza pomoże odróżnić prawdę 
od mitu, a często zdarza się, że w środowisku nastolatków, dla 
których źródłem wiedzy jak i dezinformacji są czasami są tylko 
rówieśnicy. Tym samym można pomóc komuś, uniknąć 
nieplanowanej ciąży. 

Antykoncepcja to świadome działanie mające na celu 
zapobieganie nieplanowanej ciąży. 

 Dane statystyczne jednoznacznie wskazują na to, że 
nastolatki zostają matkami. Musicie sobie zdawać sprawę z faktu, 
że podejmując współżycie płciowe z partnerem, może dojść do 
niechcianej ciąży. Sądzę też, że większość z Was miała już na ten 
temat poważną rozmowę z rodzicami. Nie chcę negować Waszych 
wyborów, udzielać dobrych rad, moralizować. Na dzisiejszych 
zajęciach chcę jedynie zwrócić Waszą uwagę na fakt, że rodzicami 
można zostać, nie planując tego wcześniej. Można też bez żadnych 
przyczyn znaleźć się w grupie 15% par cierpiących na 
bezpłodność. Dobrze jest, jeśli uda nam się podejmować wszystkie 
ważne decyzje świadomie, a zwłaszcza te związane z planowaniem 
przyjścia na świat potomka czy zachowania zdrowia i życia. Do tej 
decyzji należy się odpowiednio przygotować. Uważam, że nadeszła 
już ta właściwa pora. 



Już dawno temu wkroczyliście w okres dojrzewania- dziewczęta 
około 9 roku życia, chłopcy w wieku 11-12 lat. Czeka was okres 
młodzieńczy i dorosłość (20-50 lat). Pełna dojrzałość rozpatrywana 
jest w trzech aspektach: fizycznej, psychicznej i społecznej.  

Podanym rodzajom dojrzałości przyporządkuj odpowiednie 
informacje oznaczone cyframi 1 – 3.  

Dojrzałość społeczna - ....  

Dojrzałość psychiczna - …  

Dojrzałość fizyczna - ….  

1) pełny rozwój wszystkich narządów wewnętrznych.  

2) umiejętność samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji 
nawet w trudnych sytuacjach oraz stabilność uczuciowa.  

3) przejawiająca się zdobyciem określonego zawodu, 
umożliwiającego podjęcie pracy i uniezależnienie materialne. 


