
 
Înțelegerea relațiilor, sexului și sănătății 

Educație la școala secundară a copilului dumneavoastră: 
un ghid pentru părinți 

Vrem ca toți copiii să crească sănătoși, fericiți, siguri și capabili să gestioneze provocările și 
oportunitățile Marii Britanii moderne. De aceea, din septembrie 2020, toți copiii de vârstă secundară vor fi 
învățați relații, educație sexuală și pentru sănătate. 
Aceste subiecte sunt concepute pentru a-ți înzestra copilul cu cunoștințe pentru a lua decizii în cunoștință de 
cauză despre starea lor de sănătate, sănătate și relații, precum și pregătirea pentru o viață adultă de succes. 
Lumea pentru toți tinerii arată foarte diferită de felul în care era acum 20 de ani, când a apărut acest lucru 
curriculum-ul a fost actualizat ultima dată - aceste modificări aduc conținutul în secolul 21, astfel încât acesta să 
fie relevant pentru copilul dumneavoastră. 
Școala copilului dvs. va avea flexibilitate pentru a furniza conținutul într-un mod care este vârsta și 
adecvat din punct de vedere al dezvoltării și sensibil la nevoile și mediul religios al elevilor săi. 

 
 
 

Relații și educație sexuală 
Relațiile și educația sexuală se vor baza pe 
predarea din învățământul primar. Acesta își 
propune să ofere tinerilor informațiile de care au 
nevoie pentru a-i ajuta să dezvolte relații sănătoase, 
de întreținere de tot felul. 
 
Școala copilului dvs. va acoperi conținutul cu privire 
la aspectul relațiilor sănătoase și nesănătoase și la 
ceea ce face un prieten bun, un coleg și o căsătorie 
de succes sau o relație angajată. La momentul 
potrivit, accentul se va muta pe dezvoltarea unor 
relații intime, pentru a-ți dota copilul cu cunoștințe 
de care au nevoie pentru a face alegeri sigure, 
informate și sănătoase pe măsură ce progresează 
prin viața adultă.  

Până la sfârșitul școlii secundare, elevii 
vor fi învățați conținut despre: 
• familii 
• relații de respect, inclusiv 
  prietenii 
• mass-media online 
• a fi în siguranță 
• relații intime și sexuale, 
  inclusiv sănătatea sexuală 
 
Puteți găsi mai multe detalii până la 
căutând „relații, educație sexuală și 
pentru sănătate” pe GOV.UK. 

 
 
 

Educație sanitară 
Educația pentru sănătate își propune să ofere 
copilului dvs. informațiile necesare pentru a lua 
decizii bune cu privire la propria sănătate și 
bunăstare 
recunoaște problemele în sine și în ceilalți și să 
caute sprijin cât mai curând posibil atunci când apar 
probleme. 
 

 

 

 Până la sfârșitul școlii secundare, elevii 
vor face acest lucru 
 au fost învățați conținut despre: 
• bunastarea mentala 
• siguranță și daune pe internet 
• sănătate fizică și fitness 
• mâncat sănătos 
• droguri, alcool și tutun 
• sănătate și prevenire 
• prim ajutor de bază 
• schimbarea corpului adolescentului 
Puteți găsi mai multe detalii până la 
căutând „relații, educație sexuală și pentru 
sănătate” pe GOV.UK. 
 

 



Drepturile tale ca părinte 

 

Lecțiile importante pe care le înveți copilul tău 
despre relații sănătoase, îngrijind 
ei înșiși și rămân în siguranță, sunt respectați și 
apreciați în cadrul acestui nou curriculum. Predarea 
la școală va completa și întări 
lecții pe care le înveți copilul pe măsură ce cresc. 
  
Școala copilului dvs. este obligată să vă consulte cu 
privire la dezvoltarea și reînnoirea acestora 
politici privind relațiile, sexul și sănătatea 
Educaţie. Aceste politici trebuie publicate online și 
să fie disponibile pentru oricine gratuit. 
 
Puteți să vă exprimați opinia și acest lucru vă va 
ajuta școala copilului să decidă cum și când să 
acopere conținutul îndrumărilor legale. De 
asemenea, îi poate ajuta să decidă dacă să predea 
conținut non-legal suplimentar. Școlile trebuie să se 
asigure că predarea lor reflectă vârsta și originea 
religioasă a elevilor lor. 
 
Unele școli vor începe să predea aceste materii din 
septembrie 2019 - dacă doriți să aflați mai multe, vă 
rugăm să discutați cu școala copilului dvs. despre 
ceea ce intenționează să predea. 
 
 

 
 
 

 

 
 

Dreptul de a vă retrage copilul 
Nu vă puteți retrage copilul din sănătate 
Educația sau relațiile Educația 
element al Relațiilor și educației sexuale, deoarece 
este important ca toți copiii să primească acest 
conținut, acoperind subiecte precum prietenii și cum 
să rămână în siguranță. 
 
Dacă nu doriți ca copilul dvs. să participe la unele 
sau la toate lecțiile de educație sexuală 
livrate la secundar, puteți cere ca acestea să fie 
retrase. Profesorul principal al copilului dvs. va lua 
în considerare această cerere și o va discuta cu 
dvs. și o va acorda în toate circumstanțele, cu 
excepția cazurilor excepționale, până la trei 
perioade școlare înainte ca copilul dvs. să 
împlinească 16 ani. La această vârstă, copilul dvs. 
poate alege să primească educație sexuală dacă ar 
dori și școala ar trebui să aranjeze ca copilul dvs. să 
primească această predare într-unul dintre aceste 
trei termeni (cu excepția cazului în care există 
circumstanțe excepționale). 
 
Dacă școala copilului dvs. intenționează să predea 
aceste materii începând cu septembrie 2019, 
dreptul dvs. de a vă retrage copilul din Educația 
sexuală va fi reglementat de legislația actuală și 
deci este absolut pentru anul universitar 2019/20 - 
copilul dvs. nu poate opta și directorul nu va ignora 
această cerere. Acest lucru va rămâne valabil până 
în septembrie 2020, când noile materii vor deveni 
obligatorii și se va aplica noul drept de retragere. 
 
Curriculum-ul științific în toate școlile întreținute 
include, de asemenea, conținut despre oameni 
dezvoltare, inclusiv reproducerea, de la care nu 
există dreptul de a se retragethere is no right to 
withdraw from.  

Departamentul                       Dacă doriți să aflați mai multe despre ceea ce va fi predat ca parte 
pentru educația                      acestor noi discipline, cel mai bun lucru de făcut este să vorbești cu tine 
                                               școala copilului. 
 



 


