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Zestawy  „Pewny  start.  O  dojrzewaniu.  Dziewczęta”  oraz  „Pewny  start.  O

dojrzewaniu. Chłopcy” to zbiór starannie przygotowanych i estetycznie wykonanych

materiałów   przeznaczonych  dla  dzieci  i  młodzieży  z  niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także z zaburzeniami

ze spektrum autyzmu, mózgowym porażeniem dziecięcym czy innymi problemami

rozwojowymi.  Narzędzia  te  mogą  być  także  wykorzystanie  w  pracy  z  dziećmi

mieszczącymi się w normie intelektualnej. 

W założeniu stworzone przez dr Izabelę Fornalik materiały mają pomóc przygotować

młodych ludzi do zmian zachodzących w okresie dojrzewania, tak by mogli się z

nimi  oswoić.  W  tym  celu  zaprezentowana  została  imponująca  ilość  treści  dla

chłopców i dziewcząt. Różnorodność form, które proponuje Autorka podczas pracy z

uczniami, nie tylko umożliwia dokładne omówienie z młodymi ludźmi poruszanych

zagadnień, ale nadaje też pracy atrakcyjny i wzbudzający ciekawość charakter. 

Mocną stroną omawianych materiałów jest oprawa graficzna. Ilustracje towarzyszą

wszystkim  tematom,  stanowiąc  ich  dopełnienie  i  pogłębienie,  często  stwarzając

okazję do dodatkowych ćwiczeń. 

Przejrzystość  treści,  prosty  język  i  niezwykła  wręcz  umiejętność  opisania

codziennych czynności sprawiają, że zestawy „Pewny start. O dojrzewaniu.” to nie

tylko  narzędzie  dla  osób  już  pracujących  z  dziećmi  z  niepełnosprawnością

intelektualną (terapeutów, pedagogów, nauczycieli i rodziców), ale także tych, którzy

do pracy z seksualnością drugiego człowieka dopiero się przygotowują. Narzędzie

może  być  wykorzystywane  również  jako  materiał  dydaktyczny,  dzięki  któremu

studenci  mogą  zaobserwować  jak  w  klarowny  sposób  wyjaśnić  skomplikowane



kwestie  związane  z  dojrzewaniem.  Przedstawione  krok  po  kroku  poszczególne

czynności higieniczne są świetnym przykładem na to, jak przekazywać informacje

w sposób dostosowany do możliwości poznawczych odbiorcy i stanowią dobry wzór

dla  przyszłych  praktyków.  Poza  tym tak  kompleksowo przygotowany  materiał  to

dobra  baza,  którą  każdy  chcący  podjąć  się  aktywności  w  obszarze  edukacji

seksualnej powinien znać, by móc z niej korzystać. Uzupełniając publikację „Pewny

start. O dojrzewaniu” o solidne podstawy teoretyczne pominięte w recenzowanych

materiałach,  a  dotyczące  procesów  rozwoju  psychoseksualnego,  można  zyskać

doskonały zestaw narzędzi, wiedzy i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą. 
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