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Introducere
Educația sexuală și de relații la Forest High School își propune să sprijine tinerii prin
dezvoltarea lor fizică, emoțională și morală de la copilărie până la adolescență și până la
maturitate. Credem că educația sexuală și relațională este o parte esențială a unui
curriculum larg și echilibrat. Se livrează tuturor elevilor în conformitate cu politica șanselor
egale a școlii și cu cerințele Ghidului DfE privind educația pentru sex și relații (2000) și cele
mai recente Regulamente privind educația pentru relații, relații și educație sexuală și
educația pentru sănătate (Anglia) din 2019, care sunt elaborat în temeiul secțiunilor 34 și 35
din Legea 2017 privind copiii și asistența socială.
Acesta va fi aprobat după consultarea cu elevii, părinții, guvernatorii și personalul implicat în
predarea sexului și a relațiilor.
O copie a acestei politici va fi disponibilă pe site-ul școlii. O copie tipărită este disponibilă la
recepție.
Obiective
Ne propunem să:
• oferiți tuturor elevilor informații obiective și exacte privind relațiile sexuale
• echipați-i pentru a lua decizii luate în considerare cu privire la propriile relații
• încurajați-i să respecte nevoile și drepturile altora
• încurajează un sentiment de responsabilitate morală
• dezvolta abilitățile pentru a evita experiențele sexuale nedorite
• să ofere o cunoaștere a modului în care funcționează corpul uman și a modului în care
acesta se dezvoltă, astfel încât elevii să înțeleagă schimbările care se întâmplă corpurilor lor
și modul în care acestea le vor afecta.
• să dezvolte stima de sine, conștientizarea de sine și abilități de comunicare
• să ofere sprijin și informații pentru tineri și părinții lor
• oferă un mediu sigur în care problemele pot fi explorate
• oferiți elevilor oportunități de a vorbi cu adulții, care sunt pregătiți să se angajeze cu ei
despre problemele care îi privesc
• Încurajați elevii să accepte că sexualitatea altora poate fi diferită de a lor
• Învățați elevii despre aspecte ale legii în ceea ce privește relațiile sexuale și sexualitatea
• Oferiți un cadru în care pot avea loc discuții sensibile
• Creați o cultură pozitivă în jurul problemelor de sexualitate și relații
SRE în etapa cheie 3
La această vârstă, elevii trec prin etapele timpurii ale pubertății. Subiectele abordate sunt:
• Modificări ale corpului, emoțiilor și sănătății mintale în timpul pubertății
• Fertilitatea umană

• Contracepție
• Responsabilitatea personală pentru sănătate (de ex. Igiena personală, obiceiuri sănătoase,
utilizarea internetului)
• Ciclul menstrual
• Relațiile sexuale și sănătatea unui individ (inclusiv ITS, HIV și SIDA).
• Introducere în consimțământ și gândire la granițele personale și cum să stabiliți
• Consimțământul în contextul relațiilor
• Efectul mass-media și al internetului asupra imaginii corpului
SRE în etapa cheie 4
Subiectele abordate în Etapa 4 cheie sunt:
• Fertilitatea umană - cum diferă bărbații și femelele în ceea ce privește fertilitatea
• Impactul internetului și al tehnologiei mobile asupra problemelor sexuale și modul în care
acest lucru ar putea fi diferit pentru băieți și fete.
• Pornografia și potențialul ca aceasta să le afecteze relațiile și așteptările
• Presiunea colegilor și modul în care aceasta poate afecta alegerile pe care le fac
• Alegeri și alternative la diferite situații sexuale.
•
Îngrijire auto
• Relații sănătoase și nesănătoase
• Paternitate adolescentă
Programul SRE al școlii este predat ca parte a curriculumului PSHE pe parcursul etapelor
cheie 3 și 4 până la timpul tutorelui
(Vezi Anexa 1: Până la sfârșitul școlii secundare elevii ar trebui să știe).
Timpul alocat SRE și PHSE în fiecare grup de ani este de 45 de minute pe săptămână
Cum vom asigura incluziunea și vom diferenția învățarea?
Vom identifica diferitele puncte de plecare ale elevilor și ne vom asigura că situațiile tuturor
elevilor sunt înțelese. Dacă un student are (LM), acesta va fi atribuit atunci când este
disponibil. Toți angajații au acces la resurse care pot fi ușor adaptate pentru a satisface
nevoile tuturor elevilor
Le vom cere elevilor să respecte și să aprecieze multe puncte de vedere diferite și să le
folosească pentru a-și informa propriile decizii. Tot personalul care predă SRE va fi de
așteptat să facă același lucru.
Practică sigură și eficientă
• Profesorii sunt conștienți de faptul că RSE eficient, care aduce o înțelegere a ceea ce este
și ce nu este adecvat într-o relație, poate duce la dezvăluirea unei probleme de protecție a
copilului
• Profesorii vor consulta liderul de protecție desemnat
• Vizitatorii / agențiile externe vor fi sprijinite de un profesor în orice moment
• Vom asigura un mediu de învățare sigur, asigurându-ne că personalul este sprijinit, că
instruirea este oferită pentru a promova încrederea, inclusiv accesul la resurse bune
• Profesorii și elevii vor conveni regulile de bază la începutul programului

• Se vor folosi tehnici de distanțare și elevilor li se va oferi posibilitatea de a pune întrebări
în mod anonim
• Profesorii vor gestiona problemele sensibile sau controversate prin consultări și discuții cu
echipa RSE / Pastoral. Proiectarea programului / curriculumului
Rezultatele preconizate ale programului nostru
• Oferiți cunoștințe despre relațiile de dragoste, natura sexualității și procesele de
reproducere umană.
• Să conducă la dobândirea de înțelegeri și atitudini pentru a le permite să-și vadă relațiile
într-un mod responsabil și sănătos.
• Oferiți un program care este adaptat nu numai vârstei, ci și înțelegerii elevilor.
• Prezentați informațiile într-un mod obiectiv, echilibrat și sensibil, conștientizând legea
privind comportamentul sexual.
• Încurajați elevii să aprecieze valoarea vieții de familie stabile, a căsătoriei și a
responsabilităților părintești.
• Permiteți elevilor să examineze implicațiile fizice, emoționale și morale ale
comportamentului și să aprecieze nevoia ambelor sexe de a se comporta responsabil în ceea
ce privește manierele sexuale - în special o înțelegere clară a consimțământului
• Dezvoltarea conștientizării identității sexuale și pentru a contesta sexismul și prejudecățile
în societate, pentru a încuraja acceptarea diversității și a punctelor de vedere diferite
• Încurajarea dezvoltării stimei de sine, a abilităților și strategiilor sociale, care vor reduce
riscul de exploatare, neînțelegere și abuz.
• Dezvoltarea înțelegerii a ceea ce constituie o relație „sănătoasă”, inclusiv explorarea
violenței domestice la adolescenți, exploatarea / consimțământul sexual
• Explorarea influenței tehnologiei asupra comportamentului sexual, inclusiv pornografie
on-line și sexting și sextortionare, elaborarea de strategii pentru a asigura siguranța digitală
și alegerile pozitive
• Programul este livrat printr-o varietate de stiluri și abordări pentru a se potrivi subiectului
și nivelului de abilități. Discuție în întregul grup și grup mic, predare didactică, jocuri de rol,
afișaje și cercetări proprii ale elevilor și colectare de informații de pe site-uri web specifice.
• Videoclipurile sunt folosite pentru a furniza informații și a declanșa discuții. Acestea sunt
utile pentru a prezenta o serie de puncte de vedere diferite, care altfel nu pot fi exprimate.
Toate videoclipurile utilizate ar trebui să fie vizualizate în prealabil de personalul didactic și
să se discute despre adecvarea și relevanța acestora.
• Agențiile externe și vizitatorii formează o parte valoroasă a echipei de livrare, completând
dar nu înlocuind niciodată profesorii. Acestea includ asistenta medicală a școlii, poliția și
ocazional grupuri de teatru.
• Lecțiile vor fi diferențiate pentru a se asigura că toți elevii învață și înțeleg
• Elevii vor fi încurajați să reflecteze asupra propriilor lor învățări și progrese
• O prezentare generală a programului PSHE poate fi găsită pe site-ul școlii
Cum vom implica și consulta elevii?
Elevilor li s-a cerut feedback cu privire la subiecte și sesiuni individuale, iar satisfacția elevilor
este mare. Un sondaj online a fost, de asemenea, efectuat prin intermediul formularelor o
dată pe an.
Implicarea părinților și îngrijitorilor
Ne-am angajat să lucrăm cu părinții și îngrijitorii. Vom oferi asistență prin:

• Punerea la dispoziție a acestui document pe site-ul școlii și furnizarea de copii pe suport de
hârtie
• Consultarea părinților cu privire la politica noastră SRE în fiecare an și în primele etape ale
creării politicii
• Oferirea unei întrebări și răspunsuri seara părinților la începutul toamnei 2021. (din cauza
restricțiilor)
• Trimiterea unui sondaj electronic pentru părinți prin e-mail
Informăm părinții despre subiectele SRE prin scrisoare și / sau e-mail, atunci când este
necesar
Prelungire asistentă medicală
Acesta este un săptămânal; serviciu confidențial de auto-referire a elevilor Este condus de
asistenta școlii. Serviciul se bazează în camera de consiliere școlară și se ocupă de toate
problemele de sănătate, inclusiv inițiativa cardului „C”.
Dreptul la retragere
Părinții au dreptul să solicite retragerea copilului lor din o parte sau din totalitatea educației
sexuale livrate ca parte a RSE legală până la 3 termene înainte ca copilul să împlinească 16
ani. După acest punct, dacă copilul dorește să primească educație sexuală mai degrabă
decât fiind retrasă, școala va aranja acest lucru. Nu există dreptul de a vă retrage din
educația pentru relații sau educația pentru sănătate. La The Forest HIgh School am plasat
subiectul pornografiei sub dreptul de retragere, iar cererile de retragere ar trebui transmise
în scris, utilizând formularul din anexa 2 și adresate directorului.
O copie a cererilor de retragere va fi plasată în dosarul educațional al elevului. Directorul va
discuta cererea cu părinții și va lua măsurile corespunzătoare.
Munca alternativă va fi acordată elevilor care sunt retrași de la educația sexuală.
Cum ne vom asigura că curriculum-ul este echilibrat?
În concordanță cu valorile deja descrise, ne vom asigura că elevilor li se oferă un program
echilibrat care include multe puncte de vedere diferite pentru situații particulare. Când se
analizează anumite probleme (cum ar fi contracepția), elevii vor fi învățați că diferitele
grupuri sunt de acord diferite principii. Explorarea punctelor de vedere diferite nu
înseamnă că școala susține acest punct de vedere.
Cum ne vom asigura că obligațiile noastre de egalitate sunt îndeplinite?
Conform Legii egalității 2010, liceul forestier trebuie să depună eforturi pentru a face tot ce
este mai bun pentru toți elevii, indiferent de dizabilitate, nevoi educaționale, rasă,
naționalitate, origine etnică sau națională, sarcină, maternitate, sex, identitate de gen,
religie sau orientare sexuală sau indiferent dacă sunt îngrijiți de copii.
Pe lângă faptul că li se oferă cunoștințe și informații, elevii vor fi încurajați să respecte
diversitatea. Personalul care predă educația sexuală și relațională se va aștepta să facă la fel.
Ei nu vor lăsa credințe și atitudini personale diferite să le influențeze învățătura. Toate
opiniile prejudiciabile și discriminarea vor fi contestate și tratate în conformitate cu politicile
școlii.
Vom revizui această politică în fiecare an sau în lumina problemelor care apar în zona locală
sau în lumina considerațiilor naționale sau juridice.

Cine va fi responsabil pentru predarea programului?
Programul va fi condus de Pauline Brain Lead Teacher al PSHE, plus tutorii
Cum se va lega politica SRE de alte politici școlare și alte discipline din curriculum?
Aspectele biologice ale comportamentului sexual și contracepției umane sunt prezentate în
National Curriculum Science. Aceste lecții dezvoltă cunoștințe științifice și înțelegere și nu se
ocupă de valori, credințe și atitudini. În cazul în care apar aspecte ale relațiilor sexuale în
orice alt domeniu al curriculumului, acestea sunt considerate în conformitate cu valorile și
convingerile cadrului acestei politici. Aceste lecții vor implica studenții care au fost retrași
din Programul de educație sexuală. Profesorii trebuie să acționeze cu raționament
profesional și să respecte părerile și sensibilitățile elevilor și ale părinților.
Alegerile morale sunt acoperite și în Educația religioasă; acestea includ analiza contracepției
și a vieții de familie
Departamentul TIC va finaliza, de asemenea, unele lucrări privind utilizarea responsabilă a
internetului, precum și alegerile morale implicate.
Stabilim legătura cu toate școlile pentru a asigura continuitatea și dezvoltarea adecvată a
educației sexuale.
Ce metodologii de predare vor fi utilizate?
O varietate de abordări sunt folosite pentru a oferi elevilor informații relevante, permițând
explorarea problemelor morale prin discuții și pentru a permite dobândirea de abilități
adecvate. Un mediu sigur pentru discuții este creat prin utilizarea regulilor de bază și a
tehnicilor de distanțare. O gamă largă de resurse adecvate este disponibilă profesorilor de
SRE, folosind resurse CE. Acestea sunt disponibile pentru inspecție de către părinți la cerere.
Profesorii recunosc importanța ascultării preocupărilor tinerilor, în special a celor cărora le
este mai greu să-și exprime emoțiile.
Cum vor fi răspunsuri la întrebările elevilor?
Elevii vor avea ocazia de a pune întrebări atât în mod deschis, cât și într-un mod anonim. De
exemplu, în lecția Anului 8 despre pubertate, atât băieții, cât și fetele au ocazia de a pune
întrebări care ar putea să le privească, trimițându-le pe o bucată de hârtie.
Cum vor fi sprijiniți copiii despre care se crede că sunt expuși riscului?
Studenții sunt considerați expuși riscului dacă sunt:
• implicați în situații în care se pot pune în pericol pe ei înșiși sau pe ceilalți.
• implicați în situații în care sunt exploatați sau îi exploatează pe alții.
• Victimele abuzului, fizic / sexual sau emoțional - acest lucru ar necesita trimiterea la
conducătorul de protecție desemnat
Dacă un profesor învață de la un elev sub 16 ani că are relații sexuale sau că are în vedere,
profesorul trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că:
• ori de câte ori este posibil, tânărul este convins să vorbească cu părintele / îngrijitorul său.
• tânărul înțelege nevoia de sfaturi cu privire la sănătatea sexuală și i se oferă informații
precise despre unde poate accesa sfaturi și servicii confidențiale privind contracepția.
• problemele legate de protecția copilului sunt abordate și DSL-ul din școală este informat.

Anexa 1: Până la sfârșitul școlii secundare elevii ar trebui să știe
ELEVII SUBIECTULUI TREBUIE SA STIE
Familii
• Există diferite tipuri de relații stabile și angajate
• Cum aceste relații ar putea contribui la fericirea umană și importanța lor pentru creșterea
copiilor
• Ce este căsătoria, inclusiv statutul lor juridic, de ex. că căsătoria are drepturi și protecții
legale care nu sunt disponibile cuplurilor care conviețuiesc sau care s-au căsătorit, de
exemplu, într-o ceremonie religioasă neînregistrată
• De ce căsătoria este o alegere de relație importantă pentru multe cupluri și de ce trebuie
încheiată liber
• Caracteristicile și statutul juridic al altor tipuri de relații pe termen lung
• Rolurile și responsabilitățile părinților în ceea ce privește creșterea copiilor, inclusiv
caracteristicile părinților de succes
• Cum să: determinați dacă alți copii, adulți sau surse de informații sunt de încredere:
judecați atunci când o familie, un prieten, o relație intimă sau de altă natură este nesigură
(și să recunoașteți acest lucru în relațiile altora); și, cum să căutați ajutor sau sfaturi, inclusiv
raportarea preocupărilor cu privire la alții, dacă este necesar
Relații respectuoase, inclusiv prietenii
• Caracteristicile prieteniei pozitive și sănătoase (în toate contextele, inclusiv online),
inclusiv: încredere, respect, onestitate, bunătate, generozitate, granițe, intimitate,
consimțământ și gestionarea conflictelor, reconcilierea și încheierea relațiilor. Aceasta
include diferite tipuri de relații (non-sexuale)
• Pași practici pe care îi pot face într-o serie de contexte diferite pentru a îmbunătăți sau a
sprijini relațiile de respect
• Modul în care stereotipurile, în special stereotipurile bazate pe sex, gen, rasă, religie,
orientare sexuală sau dizabilitate, pot provoca daune (de exemplu, cum ar putea normaliza
comportamentul non-consensual sau încuraja prejudecățile)
• Că în școală și într-o societate mai largă se pot aștepta să fie tratați cu respect de către
ceilalți și că, la rândul lor, ar trebui să arate respectul cuvenit față de ceilalți, inclusiv
persoanele în poziții de autoritate și toleranța cuvenită credințelor altor persoane
• Despre diferitele tipuri de hărțuire (inclusiv hărțuirea cibernetică), impactul hărțuirii,
responsabilitățile persoanelor din jur de a raporta hărțuirea și cum și unde să obțineți ajutor
• Că unele tipuri de comportament în cadrul relațiilor sunt criminale, inclusiv
comportamentul violent și controlul coercitiv
• Ce constituie hărțuirea sexuală și violența sexuală și de ce acestea sunt întotdeauna
inacceptabile
• Drepturile și responsabilitățile legale în ceea ce privește egalitatea (în special cu referire la
caracteristicile protejate definite în Legea egalității 2010) și că toată lumea este unică și
egală
Online și mass-media
• Drepturile, responsabilitățile și oportunitățile lor online, inclusiv faptul că aceleași
așteptări de comportament se aplică în toate contextele, inclusiv online

• Despre riscurile online, inclusiv faptul că orice material pe care cineva îl furnizează altuia
are potențialul de a fi partajat online și dificultatea de a elimina materialul potențial
compromisor plasat online
• Să nu furnizeze materiale altora pe care nu ar dori să le împărtășească în continuare și să
nu împărtășească materialul personal care le este trimis
• Ce trebuie să faceți și unde să obțineți asistență pentru a raporta materiale sau pentru a
gestiona problemele online
• Impactul vizualizării conținutului dăunător
• Acel material explicit explicit sexual, de ex. pornografia prezintă o imagine distorsionată a
comportamentelor sexuale, poate afecta modul în care oamenii se văd în raport cu ceilalți și
pot afecta negativ modul în care se comportă față de partenerii sexuali
• Partajarea și vizualizarea imaginilor indecente ale copiilor (inclusiv a celor create de copii)
este o infracțiune care presupune pedepse severe, inclusiv închisoarea
• Cum sunt generate, colectate, partajate și utilizate informațiile și datele online
A fi în siguranță
• Conceptele și legile referitoare la consimțământul sexual, exploatarea sexuală, abuzul,
îngrijirea, constrângerea, hărțuirea, violul, abuzul în familie, căsătoria forțată, violența
bazată pe onoare și MGF și modul în care acestea pot afecta relațiile actuale și viitoare
• Cum oamenii pot comunica și recunoaște în mod activ consimțământul celorlalți, inclusiv
consimțământul sexual, și cum și când consimțământul poate fi retras (în toate contextele,
inclusiv online)
Relații intime și sexuale, inclusiv sănătatea sexuală
• Cum să recunoaștem caracteristicile și aspectele pozitive ale relațiilor intime sănătoase,
care includ respect reciproc, consimțământ, loialitate, încredere, interese și perspective
comune, sex și prietenie
• Că toate aspectele sănătății pot fi afectate de alegerile pe care le fac în sex și relații, pozitiv
sau negativ, de ex. sănătate și bunăstare fizică, emoțională, mentală, sexuală și reproductivă
• Faptele despre sănătatea reproducerii, inclusiv fertilitatea și impactul potențial al stilului
de viață asupra fertilității pentru bărbați și femei
• Există o serie de strategii pentru identificarea și gestionarea presiunii sexuale, inclusiv
înțelegerea presiunii colegilor, rezistența la presiune și nepresurizarea altora
• Că au de ales să întârzie sexul sau să se bucure de intimitate fără sex
• Faptele despre întreaga gamă de opțiuni contraceptive, eficacitate și opțiuni disponibile
• Faptele despre sarcină, inclusiv avortul spontan
• Că există opțiuni în ceea ce privește sarcina (cu informații corecte din punct de vedere
medical și legal, imparțiale despre toate opțiunile, inclusiv păstrarea copilului, adopție, avort
și unde să obțineți ajutor suplimentar)
• Cum se transmit diferitele infecții cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV / SIDA, cum
poate fi redus riscul printr-un sex mai sigur (inclusiv prin utilizarea prezervativului) și
importanța și faptele legate de testare
• Despre prevalența unor ITS, impactul pe care îl pot avea asupra celor care le contractă și
fapte cheie despre tratament
• Cum consumul de alcool și droguri poate duce la un comportament sexual riscant
• Cum să obțineți sfaturi suplimentare, inclusiv cum și unde să accesați sfaturi și tratamente
confidențiale privind sănătatea sexuală și reproductivă

Anexa 2: Formular părinte: retragerea din educația sexuală în cadrul RSE

De completat de părinți
Numele
copilului

Clasa

Numele
Parintelui

Data

Motivul retragerii din educația sexuală în cadrul relațiilor și educației sexuale

Orice alte informații pe care ați dori să le ia în considerare școala

Semnatura
parintelui

Se completează de către Școală
Actiuni
convenite din
discutii cu
parintii

Includeți note din discuțiile cu părinții și acțiunile luate de comun acord.
De exemplu: Joe Bloggs va participa la toate lecțiile de relații și, în
timpul lecțiilor de educație sexuală, va lucra independent la un proiect
din bibliotecă

