PROGRAMUL DE EDUCATIE SEXUALA

Cunoasterea Corpului - educatie pentru sãnãtate
sexualã si emotionalã
Obiectivele programului de Educatie Sexualã
al Asociatiei Sol Mentis:

O

biectivul principal al acestui program este sa ajute copiii si
adolescentii sa isi pastreze si sa isi respecte sanatatea fizica
si emotionala si sa ia decizii informate in relatii.

De ce
“Cunoasterea Corpului”?
untem parinti si suntem pusi,
des, in situatia de a raspunde intrebarilor copiilor nostri despre
sexualitate.
Cum sa incepem?
Cum stim ca nu e prea multa informatie?
Oare isi pierd inocenta daca afla aceste lucruri?
Dar daca nu le afla si ajung sa se
expuna unor situatii care le pot face
rau fizic si sufleteste?
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In contextul in care scoala nu le ofera
informatii obiective, relevante pentru
categorii de varsta, in situatia in care
varsta de incepere a relatiilor sexuale
scade de la o generatie la alta iar Romania ocupa un loc fruntas in topul
tarilor europene cu cele mai multe adolescente însarcinate, iar societatea
ii bombardeaza pe copii cu mesaje
ambivalente privind sexualitatea, neam gandit sa concepem, pornind de
la metodologiile folosite cu succes in
alte tari de peste 30 de ani, un program de educatie sexuala diferentiat,
pentru doua grupe de varsta: 9-12 ani
si 13-16 ani.

Mod de desfãsurare
e intalnim cu grupurile de copiii (912 ani) sau adolescenti (13-16 ani) in
scoli sau institutii de ocrotire a co-
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Sponsori:

Ce ofera programul de
Educatie Sexuala
Atelierele de Cunoasterea Corpului educatie pentru sanatate sexualã si
emotionalã sunt ateliere destinate
copiilor cu varste cuprinse intre 9 si
16 ani.
In cadrul acestor ateliere copiii primesc
informatii despre:
 Importanta educatiei sexuale si a
cunoasterii corpului:
 Care sunt schimbarile care intervin la
pubertate din punct de vedere fizic si
emotional
 Informatii despre boli cu transmitere
sexuala
 Prevenirea si raportarea abuzurilor
sexuale
 Informatii despre sanatatea sexuala
(prevenirea sarcinilor si a transmiterii
bolilor cu transmitere sexuala)
 Sanatatea fizica si emotionala si
respectul in relatii

piilor, timp de 4 saptamani, o ora
pe saptamana. In cadrul intalnirilor
abordam subiecte precum: stima
de sine, luarea deciziilor, relatii sanatoase, fiziologia corpului, presiunea grupului si influenta massmedia, cum vorbim corect despre
sexualitate, responsabilitate si riscuri. Utima intalnire este dedicata
exclusiv raspunsurilor la intrebarile
copiilor si adolescentilor despre
temele discutate.
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