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I. INTRODUCERE

I. INTRODUCERE
Salvați Copiii România

Salvați Copiii România este o organizație nonguvernamentală de utilitate publică, non-profit, membru al
Save the Children International, a cărei misiune este
de a garanta egalitatea de șanse pentru toți copiii.
De 27 de ani, Salvați Copiii România promovează drepturile copilului, în acord
cu prevederile Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului,
peste 1.500.000 de copii fiind incluși în acest timp în programe educative, de
protecție și asistență medico-socială, de stimulare a participării lor în acțiuni
de promovare și recunoaștere a drepturilor lor.

Programul Educație
pentru sănătate

Încă din anul 1998, Salvați Copiii România desfășoară programul Educație pentru sănătate, care se derulează în prezent în București și în cele
15 orașe în care organizația desfășoară activități socio-educaționale: Iași,
Mangalia, Craiova, Târgu Mureș, Timișoara, Suceava, Brașov, Petrila, Reșița,
Pitești, Piatra Neamț, Negrești, Târgoviște, Constanța și Cluj Napoca.
Scopul programului este de a sprijini dezvoltarea unei
culturi școlare de promovare a sănătății copilului, fizică și
emoțională, precum și de protecție a acestuia împotriva
oricărui comportament violent, prin transpunerea valorilor
de educație și protecție în conținuturi, competențe și
activități specifice, destinate copiilor din toate ciclurile de
școlaritate, implementate de voluntari, peer-educatori, de
cadre didactice, de asistente medicale și medici școlari.

În 2016, 10.341 de copii și tineri au participat la sesiunile interactive de
informare coordonate de 260 de voluntari Salvați Copiii, destinate prevenirii
consumului de droguri și a infecțiilor cu transmitere sexuală. În urma participării la program, copiii și tinerii au aflat efectele consumului de droguri și
au învățat să se protejeze împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală. 130 de
școli și licee din 10 județe au devenit partenere organizației în cadrul acestui
program.

Justificare/Raționament

Acest material conține și promovează ceea ce considerăm a fi util, relevant și
oportun pentru cei care doresc să se implice în promovarea educației pentru
sănătate în România, oferind suportul necesar în vederea realizării unei
legături corecte și interactive cu copiii. Conține exemple de activități și oferă
resurse cu diverse materiale importante în domeniul educației pentru sănătate în vederea creării unei experiențe de învățare concrete și directe pentru
toți cei implicați în acest proces prin intermediul educației non-formale.

5

ALEGE SĂ TRĂIEȘTI SĂNĂTOS

Fiind rezultatul experienței acumulate în derularea de sesiuni interactive
de informare de la egal la egal, coordonate în general de tineri voluntari,
cât și a expertizei specialiștilor din domeniul sănătății fizice și emoționale,
considerăm materialul practic și clar, oferind suportul necesar în promovarea
educației pentru sănătate.
Așa cum a fost conceput, materialul poate fi folosit atât în mediul formal,
cât și în contexte informale sau nonformale de învățare, având
activități adaptate pe categorii de vârstă, de la grădiniță până la liceu. De
aceea, încurajăm cadrele didactice și reprezentanții instituțiilor care
lucrează direct cu copiii să le introducă în cadrul initiațivelor proprii sau să
solicite sprijinul Salvați Copiii în derularea de sesiuni interactive de la egal la
egal, cu sprijinul tinerilor voluntari.
Pentru tinerii voluntari, acest material reprezintă atât kit-ul în procesul
de învățare pe durata formării specifice ca educatori de la egal la egal în cadrul
programului Educație pentru Sănătate, cât și structura de bază atunci când
pregătesc sesiunile pentru copiii și tinerii cu care vor interacționa. Fiind tineri
motivați de promovarea educației pentru sănătate, cu abilități de lucru în
grup și gestionare a claselor de elevi, voluntarii selectați vor dezvolta toate
competențele necesare în vederea facilitării unor sesiuni informative de mare
impact pentru elevii cu care vor lucra.
Informații și cunoștințe specifice privind nutriția și exercițiul fizic, comportamentele de consum, educația sexuală și sănătatea emoțională sunt oferite
în cadrul acestui program. Abilitățile necesare în lucrul cu copiii, pentru
implicarea tuturor participanților, respectând nevoile fiecăruia, gestionarea
momentelor tensionate, a nivelului de energie, atenție și concentrare, care
vor fi practicate inclusiv pe durata formării voluntarilor, se regăsesc în
multiplele activități recomandate în acest material. Asigurăm că, odată cu
experiența acumulată, voluntarii își vor îmbunătăți și personaliza stilul de
lucru cu copiii, devenind astfel actori activi în promovarea educației pentru
sănătate.

Context

Sănătatea reproducerii și a sexualității este un domeniu esențial al Educației
pentru Sănătate. Importanța sa decurge din multitudinea și complexitatea
implicațiilor vieții sexuale asupra tinerilor (implicații asupra sănătății fizice
și psihice, asupra vieții de familie și asupra societății, în general). Interesul pe
care societatea modernă îl acordă sexualității a generat o explozie informațională de proporții care, în mod paradoxal, a avut drept urmare creșterea
confuziei în domeniu și dezorientarea unui mare număr de persoane, dar în
special a tinerilor, care s-au văzut în situația de a nu mai putea alege repere.
Invazia pornografiei și a industriei reclamei, crearea cu bună știință a unor
false sex-simboluri, popularizarea și vulgarizarea unor comportamente
deviante sau patologice sunt tot atâtea cauze ale faptului că, deși volumul
informațional este amețitor, receptarea mesajelor este tot mai distorsionată,
iar dezinformarea devine regulă.
Totuși aceste subiecte sunt încă tabu, tinerii preferă să le discute pe furiș în
loc să li se adreseze părinților, profesorilor, medicilor, deoarece se tem că
la aceștia nu vor găsi deschiderea necesară. Prin urmare, riscul de a obține
informații greșite sau incomplete este ridicat, iar consecințele pot fi, în unele
cazuri, dramatice.
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Deoarece pericolul este extrem de ridicat când este vorba de domeniul
reproducerii: ITS, HIV/SIDA, sarcini nedorite, este necesar să se vorbească
despre posibilitățile de protecție și de sporirea responsabilității. De
asemenea, este necesară schimbarea în bine a atitudinii elevilor cu privire la
persoanele infectate sau afectate de HIV/SIDA, în vederea reducerii marginalizării și a creșterii solidarității.
Pentru ca deschiderea elevilor față de profesori/educatori să fie cât mai
mare, este necesară o atitudine aparte a acestora. Deoarece elevii au deja
un anumit grad de informare, informația trebuie să fie obținută de la ei, iar
profesorul/educatorul, trebuie să joace rolul de facilitator, să valorizeze și
să corecteze informația de la elevi, să îi ajute să ajungă singuri la anumite
concluzii. Prin urmare, este foarte important ca profesorul/educatorul să fie
deschis și binevoitor, altfel riscă să nu ajungă cu adevărat la elevi, a căror
încredere este foarte importantă în abordarea acestor subiecte.
Sănătatea reproducerii reprezintă un domeniu foarte important. Organizația
Mondială a Sănătății definește sănătatea reproducerii ca fiind bunăstarea
fizică, mentală și socială completă, care nu poate fi definită doar prin absența
bolii și care este legată de tot ce ține de sistemul reproducător și procesele
îndeplinite de acestea. Sănătatea reproducerii implică deci, ca oamenii să fie
capabili să aibă o viață sexuală satisfăcătoare și lipsită de riscuri, precum
și să se reproducă și să aibă libertatea de a decide dacă, când și cât să o
facă. Educația în acest sens trebuie să înceapă de la vârste mici, pentru că în
această etapă dobândesc obiceiuri care sunt relevante pentru viața socială și
dezvoltă o mai bună capacitate de a înțelege mediul înconjurător.
Printre rezultatele acestor abordări putem menționa:
−− Respectarea vieții în general.
−− Dezvoltarea capacității analitice și de luare a decizilor.
−− Dezvoltarea independenței și responsabilității individuale.
−− Formarea deprinderilor de a rezista
tentației și presiunii anturajului.
−− Dezvoltarea abilităților de comunicare
și management al conflictelor.

Scopul și obiectivele
modulului de
educație sexuală

Acest material va pregăti participanții pentru derularea de sesiuni pe tematica „Sănătatea reproducerii și a familiei”, cu conținuturi adaptate pentru
fiecare nivel școlar, în vederea dezvoltării de comportamente responsabile și
sănătoase în rândul elevilor.
Obiective specifice
La sfârșitul acestui modul participanții vor însuși informații și metode de lucru
pentru a fi capabili să:

1. Aplice metode și tehnici de comunicarea în
sănătatea reproducerii și a sexualității;

2. Adapteze codul de conduită al educatorului la fiecare dintre
nivelurile preșcolar, primar, gimnazial, respectiv liceal;

3. Descrie noțiuni legate de imaginea de sine și diferențele de gen;
4. Exploreze atitudinile personale în relație cu ceilalți;
7
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5. Descrie anatomia și fiziologia sistemelor reproducătoare;
6. Enumere metode contraceptive și infecții cu transmitere sexuală;
7. Identifice comportamentele de risc și modalități de prevenire
Colaborarea cu
Ministerul Educației
Naționale
Integrarea Educației
pentru Sănătate în
noua cultură școlară

Ministerul Educației Naționale susține programul Educație pentru
Sănătate al Organizației Salvați Copiii și creează un cadru favorabil desfășurării lui în instituțiile de învățământ.
Programul este corelat cu disciplina opțională „Educație pentru sănătate”,
aprobată cu Ordin al Ministrului Nr.4496 / 11.08.2004, care face parte din
Programul Național „Educația pentru sănătate în școala românească”.
Printre obiectivele opționalului „Educație pentru Sănătate” se numără:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Corelarea modulului
de educație sexuală
cu opționalul Educație
pentru Sănătate

prevenirea conflictelor interpersonale, a
dezadaptării sociale și a situațiilor de criză;
asigurarea educației populației școlare
pentru un stil de viață sănătos;
facilitarea accesului la o informație corectă, avizată,
atât în mediul urban cât și în mediul rural;
diminuarea numărului de îmbolnăviri și reducerea
comportamentelor cu risc pentru sănătate.

Modulul de educație sexuală propune activități de învățare care au fost
elaborate în conformitate cu disciplina opțională „Educație pentru sănătate”
și cuprinde conținuturile recomandate fiecărui ciclu de învățământ, adaptate
în raport cu planul de implementare al proiectului „Alegeri sănătoase”.
Stabilirea obiectivelor pe fiecare nivel de dezvoltare ia în considerare capacitatea elevului de înțelegere a conceptelor și nevoile rele pe care acesta le
are pe parcursul dezvoltării. Modulul de educație sexuală abordează treptat
cunoștințele necesare pentru o dezvoltare armonioasă și o mai bună înțelegere a sexualității umane, înglobând riscurile asociate. Pentru fiecare nivel de
dezvoltare există o argumentare ce stă la baza construirii activităților, care
se regăsește în introducerea lecțiilor.
Mai mult decât urmărirea obiectivelor de învățare operaționalizate ale
opționalului „Educație pentru sănătate” ale Ministerului Educației Naționale,
modulul se concretizeză prin selectarea următoarelor obiective de referință.

8

I. INTRODUCERE

Recomandări Educație pentru sănătate

Modulul educație sexuală

PROGRAM COMPLET

PLAN DE LECȚIE

PRIMAR, CLASELE I ȘI a II-a

Grupa pregătitoare – clasa a III-a

Elevii vor fi capabili să:

Participanții vor:

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

își formeze reprezentări corecte
asupra sinelui și celorlalți;

⁃⁃

descrie propria persoană
în relațiile cu ceilalți;
exprime diferențe și asemănări în
reprezentările asupra oamenilor.

Conținut recomandat:

⁃⁃

⁃⁃

Eu și familia mea. Roluri în familie
Diferențele între fată / băiat (relații sociale)

⁃⁃

exersa o metodă de autocunoaștere
cu ajutorul grupului și vor
identifica importanța aprecierii
în dezvoltarea personală.
explora diferențele de percepție
ale oamenilor ca factor
generator de conflicte.
explora percepțiile despre propria
persoană prin asocierea cu alte
persoane sau contexte de viață.
clarifica atitudinile personale față de
comportamentul specific fiecărui gen
și vor identifica stereotipuri de gen.

Conținut recomandat:
Autocunoașterea
Imagine și stimă de sine
Eu și celălalt gen
PRIMAR, CLASELE a III-a ȘI a IV-a

Clasa a IV-a - clasa a VI-a

La sfârșitul programului elevii vor fi capabili:

La sfârșitul lecției participanții vor:

⁃⁃

⁃⁃
⁃⁃

să recunoască situațiile de abuz
ale adulților asupra copiilor și
forme ale violenței intragrupale

⁃⁃

analiza unor situații de abuz;

⁃⁃

să găsească soluții proprii pentru
rezolvarea problemelor de sănătate
specifice vârstei - exerciții de
rezolvare a unor situații problemă.

⁃⁃

La sfârșitul claselor a V-a și a VI-a elevul va fi capabil:
⁃⁃

⁃⁃

să identifice modificările organismului la
pubertate, folosind un limbaj adecvat;
să manifeste un comportament
responsabil referitor la igiena sexuală.

Conținut recomandat:
Percepții reciproce ale băieților și fetelor
Modificări corporale la pubertate
Cum am apărut eu pe lume?

⁃⁃

⁃⁃

recunoaște schimbări ale corpului
în perioada de pubertate și
reguli de igienă intimă;
identifica emoții și vor explora
atitudini față de schimbările
corpului în pubertate;
explora propriul grup de familie,
prieteni sau cunoștințe și vor identifica
diferitele niveluri de intimitate;
clarifica atitudinile personale față de
comportamentul specific fiecărui gen;
vor analiza rolurilor sociale
specifice fiecărui gen pe care
societatea le-a creat în istorie.

Conținut recomandat:
Pubertatea și schimbări fiziologice
Identitate și stereotipuri de gen
Relațiile între genul masculin și genul feminin
Roluri sociale de gen
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GIMNAZIAL, CLASELE a VII-a ȘI a VIII-a

Clasa a VII-a - clasa a IX-a

La sfârșitul programului elevii vor fi capabili:

La sfârșitul lecției participanții vor:

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

să-și susțină propriile idei conforme cu
principiile educației pentru sănătate;
să manifeste inițiativă în combaterea
comportamentelor neadecvate
observate la cei din jur: violența
intragrupală, violența mass-media,
traficul de ființe umane;

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

să cunoască consecințele
debutului vieții sexuale.

Conținut recomandat:

⁃⁃

Ceasul organismului feminin, ceasul organismului
masculin
Comportament sexual responsabil: atitudini față de
debutul vieții sexuale
Mituri legate de sexualizare/comportament sexual
(reacții comportamentale față de manifestările
anatomo-fiziologice ale pubertății)

însuși cunoștințele legate de
fiziologia sistemelor reproducătoare
masculin și feminin.
vor acumula informații cu privire
la tipurile de infecții cu transmitere
sexuală în funcție de agentul patogen;
se vor familiariza cu principalele
metode contraceptive, modalitățile
în care acestea acționează asupra
organismului, precum și avantajele
și dezavantajele acestora.
vor explora evenimente din viitor
exersând o metodă de planificare.

Conținut recomandat:

Infecții cu transmitere sexuală - comportamente cu
risc în transmiterea HIV/SIDA

Sexualitatea umană

Planuri de viață: familie, relații sociale, impactul vieții
sexuale asupra viitorului

Infecții cu transmitere sexuală

Concepția și sarcina-riscurile sarcinii în pubertate și
adolescență pentru mamă și copil
Sarcina nedorită și avortul - servicii sociale:
planificare familială, consiliere
Violență în sexualitate, abuzul sexual
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⁃⁃

defini termenii „sex” și „sexualitate” și
vor explora diferite aspecte legate de
sănătatea reproducerii și a sexualității;

Anatomia și fiziologia sistemelor reproducătoare
Metode contraceptive
Planificarea vieții
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LICEAL, CLASELE a X-a – a XII-a

Clasa a X-a – clasa a XII-a

Competențe specifice:

La sfârșitul lecției participanții:

Analiza consecințelor deciziilor referitoare la viața
sexuală în plan individual, familial.
Explorarea impactului situațiilor de risc asupra
individului și comunității.

⁃⁃

⁃⁃

Construirea de strategii pentru susținerea unui stil de
viață sănătos.

⁃⁃

Evaluarea unor concepte, teorii și opinii personale
referitoare la problemele de sănătate

⁃⁃

⁃⁃

vor clarifica și testa cunoștințele
despre sănătatea reproducerii.
vor explora stereotipuri legate de
viața sexuală, discutând efectele
benefice și dăunătoare ale acestora.
vor conștientiza influența grupului
de apropiați în luarea deciziilor.
vor exprima și clarifica părerile
personale despre sexualitate și vor
exersa comunicarea convingătoare.
vor afla exemple de comportamente
la risc la care se pot expune
adolescenții și vor identifica
modalități de prevenire a acestora.

Conținut recomandat:
Comportament vs. situație de risc
Mit și adevăr
Influența de grup și comunicarea convingătoare
Abuz și violență
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II. METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU
DESTINATE FACILITATORILOR
II.1 Structura
unei activități
de educație
nonformală

Pentru a construi o activitate nonformală avem nevoie să ne răspundem
la întrebarea „de ce facem asta?” și, astfel, intrăm în analiza de nevoi prin
care identificăm problema pe care dorim să o rezolvam. Aceasta se poate
reformula în nevoia de învățare a participanților, obținând scopul activității.
Următorul pas este să ne selectăm o metoda și anumite mijloace necesare și
care se potrivesc scopului.
Metoda este tehnica prin care conținutul este comunicat în vederea atingerii
scopului formării. Metodele trebuie: să acopere componentele vizate în
procesul de învățare - cunoștințe, atitudini, abilități fie adaptate la grup;
să reflecte modelul învățării experiențiale; să fie compatibile cu experiența
participanților în domeniu; să fie în conformitate cu abilitățile facilitatorului.
Mijloacele reprezintă totalitatea instrumentelor sau a materialelor de
suport cu ajutorul cărora metoda este aplicată. Ele pot fi: mijloace vizuale,
auditive sau audio-video (ex: coli, planșe, materiale de distribuit, casete video,
audio, prezentari Power Point etc.)
După ce am identificat metoda și mijloacele, activitatea începe să aibă un fir
roșu de urmat, adică etape care sunt foarte bine descrise și care ne indică
timpul necesar pentru desfășurarea activității.
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Metode folosite în suportul de curs

Metoda 1:
Descriere:

Utilizare:

PREZENTARE/ EXPUNERE/ PRELEGERE
Prezentarea este o metodă care are ca scop transmiterea de informații, fapte, teorii sau
principii. Formele de prezentare pot varia de la prezentări unilaterale până la implicarea
indirectă a participanților prin întrebări și discuții. Din cauza conținutului, prezentările
depind de instructor într-o mai mare măsură decât celelalte tehnici.
−− Introducerea unui subiect nou
−− Furnizarea de rezumate și sinteze
−− Transmiterea de fapte concrete și statistici
−− Adresarea către un grup larg

Avantaje:

−− Acoperă un subiect larg într-un timp scurt
−− Eficientă pentru grupurile mari
−− Poate fi adaptată oricărui tip de grup
−− Poate precede tehnicile practice de instruire
−− Lectorul are un control mai mare asupra grupului decât în alte situații
−− Furnizează un suport pentru studiul individual,
permite adaptarea discursului la grup

Proces:

De reținut:

1.
2.
3.
4.

Introduceți tema
Prezentați materialul folosind un suport vizual/ auditiv
Reamintiți punctele cheie
Invitați participanții să pună întrebări

−− Favorizează comunicarea doar unilaterală lector-participant.
−− Nu este o abordare experiențială, participanții având un rol pasiv.
−− Necesită din partea lectorului abilitatea de un fi un prezentator eficient.
−− Inadecvată pentru activități destinate schimbării
comportamentelor sau dezvoltării abilităților.
−− Memorarea informațiilor de către participanți este scăzută
dacă nu este urmată de activități practice.
−− Lectorul trebuie să cunoască foarte bine subiectul prezentării.
−− Lectorul trebuie să facă legătura între subiectul prezentării și
activitățile anterioare sau viitoare legate de acesta.
−− Pentru a face o prezentare eficientă, lectorul trebuie
să țină cont de următoarele elemente:
⁃⁃

Volumul vocii: distanța de la care vocea îți poate fi auzită

⁃⁃

Cursivitate: ține de claritatea discursului

⁃⁃

⁃⁃

Articulare: se referă la ușurința cu care sunt alese
cuvintele pentru a exprima un gând
Rata discursului: se referă la viteza cu care sunt exprimate frazele
sau ideile, precum și la folosirea potrivită a pauzelor
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Metoda 2:

DISCUȚIE FACILITATĂ

Descriere:

Discuția facilitată este o metodă interactivă, centrată pe participant, în cadrul căreia
participanții își împărtășesc experiența, problemele, informațiile cu ceilalți membri ai
grupului și discută teme specifice.

Utilizare:

−− Consolidarea cunoștințelor și experienței participanților
−− Schimbare comportamentală, în funcție de nivelul la care se află participanții
−− Concluzionare

Avantaje:

−− Temele acoperite pot fi asemănătoare cu cele dintr-o prezentare
−− Acoperă acele nevoi pe care participanții le consideră cele mai importante
−− Stabilește o relație bună de lucru între participanți
−− Oferă o experiență solidă pe care se va baza concluzia

Proces:

1. Formulați întrebările în așa fel încât să încurajați participanții să vorbească.
Folosiți întrebări deschise de tipul:
Ce părere aveți despre? Care este opinia voastră?

2. Întrebați participanții dacă sunt de acord cu declarațiile făcute de colegi.
3. Rezumați ceea ce s-a spus pentru a fi siguri că participanții au înțeles și pentru
a menține cursul evenimentelor sub control. Este un moment bun pentru a
observa dacă au rămas aspecte neînțelese și pentru a trage concluzii.

De reținut:

−− Moderatorul încurajează participanții să discute temele
abordate prin adresarea de întrebări.
−− Este recomandat ca participanții să răspundă la întrebările colegilor lor, iar
moderatorul să ghideze discuția în cazul în care este nevoie de completări.
−− Conștientizați felul în care vorbiți. Vorbiți clar.
−− Aveți grijă ca participanții să vorbească mai mult timp decât voi.
−− Nu încercați să răspundeți la toate întrebările. Nu uitați că
participanții își pot răspunde unul altuia la întrebări. Puteți
întreba: „Poate răspunde cineva la această întrebare?”.
−− Parafrazați ceea ce spun participanții. Veți avea posibilitatea de a verifica dacă
ați înțeles întrebarea și să accentuați aspecte aduse în discuție de participanți.
−− Structurați succesiunea întrebărilor în funcție de ceea ce s-a discutat până în
momentul respectiv. Dacă înainte de discuție a avut loc o activitate, urmăriți
pașii activității respective și adresați întrebările în funcție de aceștia.
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Metoda 3:

LUCRU STRUCTURAT (individual, în grup mic, în grup mare)

Descriere:

Lucrul structurat este o metodă de formare/training în care procesul este centrat pe
participanți care împărtășesc informațiile și experiențele personale în soluționarea unei
situații oferite de moderator. Lucrul structurat poate fi individual, în grup mic sau în grup
mare.

Utilizare:

−− Introducerea unui subiect nou
−− Realizarea de proiecte
−− Identificarea de soluții la o problemă specifică
−− Împărtășirea experiențelor

Avantaje:

−− Stimulează colaborarea între membrii grupului
−− Facilitează recepționarea informațiilor și formarea abilităților

Proces:

De reținut:

1.
2.
3.
4.
5.

Este anunțată sarcina care urmează a fi îndeplinită.
În funcție de sarcină, stabiliți structura (individual, în grup mic, în grup mare).
Realizarea sarcinii.
Realizarea unui raport sau a unui set de concluzii.
Clarificați concluziile participanților și rezumați.

−− De obicei, structura poate alterna (ex. ulterior lucrului
individual, puteți realiza lucrul în grup mic).
−− Observați grupul/grupurile în timp ce lucrează, asigurați-vă că au înțeles sarcina
−− În cazul lucrului în grup mic, împărțirea în grupuri trebuie
făcută rapid și eficient Modalitatea de împărțire va varia pe
parcursul cursului, nu folosiți aceeași modalitate.
−− Încurajați implicarea tuturor participanților.
−− Lucrul structurat este urmat – de obicei – de o discuție facilitată.
−− În cazul lucrului în grup mic și al celui în grup mare, este
necesar ca membrii echipei să ajungă la un compromis privind
concluzia. Discutați acest aspect în cadrul procesării.
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Metoda 4:

BRAINSTORMING

Descriere:

Brainstorming-ul este o tehnică de strângere și verificare de informații, de stimulare a
creativității și de deschidere a comunicării pe o anumită temă.

Utilizare:

−− Transmitere de informații
−− Verificare a informațiilor participanților
−− Concluzionare
−− Deschiderea unei activități
−− Deschiderea comunicării
−− Sondarea unor atitudini și comportamente
−− Stimularea creativității

Avantaje:

−− Oferă un mediu sigur pentru exprimarea opiniilor și informațiilor.
−− Costuri reduse necesare folosirii metodei.
−− Aplicabilitate largă, aproape în toate domeniile.
−− Obținere rapidă de idei noi și soluții.
−− Dezvoltă creativitatea, spontaneitatea și încrederea în sine.
−− Dezvoltă abilitățile de lucru în echipă.
−− Nu limitează exprimarea părerilor sau a punctelor de vedere individuale.
−− Implică decizia grupului.
−− Lărgește viziunea asupra temei.
−− Prin utilizarea acestei metode se provoacă și se solicită participarea
activă, se dezvoltă capacitatea de a trăi anumite situații, de
a analiza, de a lua decizii în alegerea soluțiilor optime, se
exersează atitudinea creativă și exprimarea personalității.

Proces:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduceți tema.
Definiți sarcina.
Precizați regulile acestei tehnici.
Invitați participanții să ofere sugestii: toate sugestiile sunt notate.
Se întocmește lista completă.
După terminarea listei se ia fiecare idee pe rând și se discută.
Grupul decide dacă sugestia rămâne sau nu pe listă:
participantul care a sugerat ideea argumentează.

8. Anunțați lista finală.
9. Concluzia/ rezumarea celor discutate este formulată de către formator.

De reținut:

−− Se consemnează toate sugestiile grupului, fără judecarea lor.
−− Ideile trebuie scrise în ordinea în care apar și apoi vor fi procesate.
−− Moderatorul poate participa la selecția sugestiilor.
−− Atenție la implicarea tuturor participanților.
−− Un principiu al brainstorming-ului este: „cantitatea generează calitate”.
−− La selectarea sugestiilor nu tăiați ideile de pe flipchart. Le puteți
încercui sau marca cu “X” pe cele pe care grupul le agrează.
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Metoda 5:

DIADE/TRIADE

Descriere:

Diadele/triadele reprezintă o tehnică prin care grupul este
împărțit în perechi sau în grupuri de 3 participanți.

Utilizare:

−− Introducerea unei teme noi
−− Clarificarea/ consolidarea unor concepte
−− Prezentarea participanților

Avantaje:

−− Sporește abilitățile de vorbire și ascultare.
−− Creșterea interacțiunii între membrii grupului.
−− Participanții învață de la egalii lor.
−− Este benefică pentru participanții care învață mai
ușor prin comunicare interpersonală.
−− Este o metodă prin care toți participanții lucrează în același timp.

Proces:

1. Selectați tema/activitatea.
2. Pregătiți toate materialele de care aveți nevoie, în cantitățile necesare.
3. Transmiteți sarcina cu toate detaliile de care au
nevoie participanții pentru a o îndeplini.

4. Împărțiți participanții.
5. Solicitați-le participanților să împărtășească grupului
rezultatele echipei din care au făcut parte.

De reținut:

−− Concluziile activității dezvoltate pe baza acestei
tehnici ar trebui comunicate verbal.
−− Este dificil să transmiți sarcina după formarea perechilor. Activitatea
trebuie atent planificată și sarcina este comunicată la început.
−− Luați în considerare timpul necesar pentru realizarea sarcinii.
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Metoda 6:

ALEGERE FORȚATĂ

Descriere:

Este o tehnică de exprimare de opinii, de manifestare de
atitudini față de o anumită idee sau situație dată.

Utilizare:

−− Deschiderea comunicării.
−− Sondare de atitudini și comportamente.
−− Participanților li se acordă posibilitatea de a-și explora propriile valori.
−− Stimulează dialogul între participanți.

Avantaje:

−− Permite participanților să-și conștientizeze atitudinile pe
care le au față de anumite probleme controversate.
−− Moderatorul intră în contact cu opiniile și valorile grupului.
−− Favorizează argumentarea valorică a propriilor păreri/valori.
−− Solicită exersarea abilităților de comunicare.

Proces:

De reținut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduceți tema.
Precizați regulile.
Se alege o singură variantă: acord sau dezacord.
În activitate sunt implicați toți participanții.
Se poate schimba alegerea făcută la început.
Se enunță afirmația sau situația.
Participanții se împart în grupuri în funcție de alegerea făcută.
Invitați persoanele din grupuri să-și argumenteze poziția.
Rezumați.

−− Moderatorul nu participă la argumentarea părerilor
în funcție de propria lui opinie.
−− În cazul în care există un dezechilibru între numărul de participanți
din grupuri, moderatorul este obligat să treacă în partea
celor în inferioritate și să susțină părerea acestora.
−− Discuțiile se poartă despre opinii/situații și nu despre persoane.
−− Se respectă dreptul la exprimarea propriei opinii.
−− Atenție la implicarea tuturor participanților.
−− Atunci când se discută despre valorile personale,
nu există valoare corectă sau greșită.
−− Nu se urmărește ajungerea la un compromis sau consens între grupurile formate.
−− Atenție la încadrarea în timp.
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Metoda 7:
Descriere:

Utilizare:

PUNCT DE VEDERE (TAKE A STAND!)
Punct de vedere (Take a stand!) este o tehnică utilizată pentru explorarea
de atitudini și convingeri sau pentru măsurarea schimbărilor atitudinale care
apar în cadrul cursului. Prin această tehnică le oferim ocazia participanților
să își exprime atitudinile, preferințele, valorile și sentimentele.
−− Abordarea diferitelor probleme cu care se confruntă o societate/o comunitate.
−− Schimbare comportamentală.
−− Deschiderea comunicării.
−− Sondare de atitudini și comportamente.
−− Participanților li se acordă posibilitatea de a-și explora propriile valori.
−− Stimulează dialogul între participanți.

Avantaje:

−− Participanții vor fi mai deschiși la schimbări comportamentale.
−− Participanții vor fi mai motivați să descopere date concrete și
să studieze pentru a fi pe deplin informați asupra temei.
−− Participare activă la dezbateri.
−− Tehnica este flexibilă, putând fi abordată orice temă controversată.
−− Permite participanților să-și conștientizeze atitudinile pe
care le au față de anumite probleme controversate.
−− Moderatorul intră în contact cu opiniile și valorile grupului.
−− Favorizează argumentarea valorică a propriilor păreri/valori.
−− Solicită exersarea abilităților de comunicare și asumarea propriilor păreri.

Proces:

De reținut:

1.
2.
3.
4.
5.

Introducerea temei controversate.
Afișarea zonelor dedicate “De acord” și “Împotrivă”.
Participanții vor asculta tema și se vor poziționa în funcție de opinia lor.
Se alege o singură variantă: acord sau dezacord.
Invitați câteva persoane din grupuri să-și argumenteze poziția.

−− Moderatorul nu se poziționează în niciuna dintre părți
și nu influențează deciziile participanților.
−− Moderatorul nu participă la argumentarea părerilor
în funcție de propria lui opinie.
−− Atunci când se discută despre valorile personale,
nu există valoare corectă sau greșită.
−− Nu se urmărește ajungerea la un compromis sau consens între grupurile formate.
−− Poate fi urmată de lucru în grup mic, discuție facilitată, dezbatere, acvariu etc.
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Metoda 8:

COLAJE

Descriere:

Colajele reprezintă o metodă prin intermediul căreia participanții
au ocazia de a transpune în imagini o situație dată.

Utilizare:

−− Identificarea reprezentărilor sociale.
−− Analizarea normelor și rolurilor sociale.
−− Conștientizarea valorilor și modelelor sociale.
−− Identificarea stereotipurilor.
−− Conștientizarea atitudinilor și comportamentelor.
−− Identificarea strategiilor de rezolvare a problemelor.

Avantaje:

−− Dezvoltă spiritul de observație.
−− Dezvoltă creativitatea.
−− Reprezentarea vizuală a conceptelor.

Proces:

De reținut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stabilirea temei și a conceptelor care urmează să fie reprezentate.
Pregătirea materialelor necesare.
Transmiterea sarcinii.
Împărțirea în grupuri de lucru și distribuirea materialelor.
Îndeplinirea sarcinii.
Prezentarea rezultatelor.
Prelucrare/procesare.
Concluzionare.

−− Este important ca facilitatorul să se asigure că participanții
au la dispoziție toate materialele de care au nevoie.
−− Facilitatorul se va asigura că participanții au înțeles sarcina.
−− Se va urmări implicarea tuturor participanților în realizarea colajelor.
−− Fiecare echipă va fi felicitată pentru munca realizată.

20

II. METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU DESTINATE FACILITATORILOR

Metoda 9:

SIMULARE

Descriere:

Simularea este punerea în scenă a unor situații similare celor din
viața reală. Se joacă o situație, nu un personaj; cel care simulează
situația își păstrează individualitatea, valorile, atitudinile etc.

Utilizare:

−− Permite participanților experimentarea unor situații
similare cu cele reale, într-un cadru sigur.
−− Oferă participanților posibilitatea de a analiza consecințele
atitudinilor și comportamentelor proprii în situații date.
−− Metodă de aplicare a cunoștințelor, de dezvoltare de abilități și
examinare a atitudinilor, în contextul unei situații de învățare date.

Avantaje:

−− Participanților li se oferă șansa de a învăța din comportamentele proprii și
din reacțiile celorlalți înainte de a le experimenta într-o situație reală.
−− Crește implicarea participanților.
−− Feed-back imediat.

Proces:

1.
2.
3.
4.
5.

Pregătiți participanții pentru preluarea rolurilor specifice simulării.
Introduceți scopul, regulile și durata simulării.
Facilitați simularea.
Scoateți participanții din situația jucată în simulare.
Întrebați participanții care au fost reacțiile lor
determinate de simulare și sentimentele trăite.

6. Întrebați participanții ce au învățat din acest exercițiu.
7. Întrebați participanții dacă simularea are
corespondențe în viața fiecăruia dintre ei.

8. Rezumați.

De reținut:

−− Consum mare de timp.
−− Simularea determină o puternică implicare din punct
de vedere emoțional a participanților.
−− Formatorul trebuie să țină seama de faptul că nu toți
participanții vor dori să ia parte la exercițiu.
−− Formatorul trebuie să aibă grijă să-i readucă pe
participanți în contextul anterior simulării.
−− Față de jocul de rol, în cazul simulării se joacă o situație, nu un personaj,
cel care simulează păstrându-și identitatea, valorile și atitudinile.
−− Eficiența metodei este condiționată de capacitatea participanților de a
se transpune în rol și de a-și valorifica experiența în acest context.
−− Atenție la implicarea emoțională a participanților
care, în această metodă, este foarte mare.

21

ALEGE SĂ TRĂIEȘTI SĂNĂTOS

Metoda 10:

CHESTIONAR

Descriere:

Participanții răspund întrebărilor dintr-un formular (oral sau scris). Metoda
este una relativ simplă care pune participanții în situația de a răspunde unor
întrebări dintr-un formular, răspunsurile putând fi verbale sau în scris.

Utilizare:

−− Transmiterea de informații.
−− Conștientizarea propriilor atitudini.
−− Participanții pot colabora în găsirea răspunsurilor (opțional).
−− Se poate evalua nivelul de cunoștințe.
−− Se pot sonda atitudini, comportamente și convingeri.

Avantaje:

−− Metodă eficientă pentru informare.
−− În funcție de modul de lucru se poate stimula
comunicarea și colaborarea în echipă.
−− Poate fi un instrument util pentru recapitularea
informațiilor și punctarea aspectelor importante.

Proces:

1.
2.
3.
4.
5.

Introduceți tema.
Împărțiți participanții pe grupuri (opțional).
Distribuiți chestionarele.
Anunțați timpul pe care îl au la dispoziție pentru completarea chestionarului.
Participanții răspund la întrebări cu voce tare (pe rând
sau se stabilește modalitatea de discuție).

6. Se argumentează răspunsul și se corectează greșelile.
7. Concluzia este făcută de formator.

De reținut:

−− Nu este un test, ci este mai degrabă o modalitate de a transmite informații.
−− Răspundeți la întrebările suplimentare care pot apărea.
−− Nu se numesc participanții (la analiza răspunsurilor)
pentru a nu crea o atmosferă tensionată.
−− Repetați răspunsurile corecte pentru a permite
participanților să noteze răspunsul corect.
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Metoda 11:

HĂRȚI COGNITIVE (MIND MAP)

Descriere:

Este o metodă prin care învățarea noilor informații depinde de conceptele deja existente
în mintea participantului și de relațiile care se stabilesc între acestea. Este o metodă
ce structurează cunoștințele, iar important nu este cât cunoști, ci relațiile care se
stabilesc între cunoștințele asimilate. Deși a fost recunoscută ca o potențială metodă de
evaluare a cunoștințelor, harta conceptuală (mind map) poate fi utilizată cu succes și ca
instrument de instruire. Poate fi definită drept un grafic care include concepte centrale
(localizate în centrul hărții); concepte secundare (localizate către marginea hărții), iar
prin harta realizată se comunică felul în care este înțeleasă relația între concepte.

Utilizare:

−− Identificarea de soluții.
−− Structurarea relațiilor/legăturilor.
−− Condensarea informațiilor într-un format memorabil și concis.
−− Structurarea și consolidarea informațiilor.
−− Restructurarea conceptelor existente deja în mintea
participanților prin crearea de rețele.
−− Deschiderea perspectivelor către un proces de învățare activ și conștient.

Avantaje:

−− Ușurarea procesului de învățare.
−− Oferă soluții alternative ale aceleiași probleme date.
−− Ajută la generarea unei forme memorabile a temei propuse.
−− Stimulează creativitatea participanților.
−− Stimulează interesul participanților față de temă.
−− Ajută participanții să înțeleagă tema propusă prin identificarea
conexiunilor logice dintre elementele cheie.

Proces:

1.
2.
3.
4.

Stabilirea și pregătirea temei de lucru.
Se pornește din centrul paginii cu un concept sau o imagine.
Generarea ideilor, definirea conceptelor.
Identificați împreună cu grupul conceptele adiacente
și conectați-le la cuvântul central.

5. Reprezentarea grafică, elaborarea hărților conceptuale. Se
folosește reprezentarea radială a conceptelor. Conceptele
relevate trebuie conectate prin linii egale ca dimensiune.

6. Cartografierea continuă până sunt atinse toate aspectele cheie planificate.
7. Interpretarea: verificarea listei de concepte, analiza utilității
pentru scopurile propuse, analiza relațiilor dintre concepte.

De reținut:

−− Mind map mai este cunoscută sub denumirea de „diagrama spray”.
−− Toate cuvintele trebuie să fie conectate de alte elemente ale diagramei.
−− Folosiți culori multiple.
−− Folosiți imagini, simboluri, coduri și dimensiuni de-a lungul reprezentării.
−− Solicită mult timp, deci un alt mod de organizare a învățării.
−− Participanții trebuie să respecte ordinea și rigoarea activității.
−− Importante la această metodă sunt relațiile stabilite între concepte
și nu cantitatea de informații deținute de participanți.
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II.2. Activități de instruire
destinate facilitatorilor
Activitate: Profilul educatorului

Scop: Participanții vor identifica valori și principii
necesare unui educator de educație pentru sănătatea
reproducerii.

Timp: 15 minute
Metodă: Discuție facilitată, Brainstorming
Materiale: coli de flipchart, markere colorate.
Etape
1. Desenează un omuleț pe coala de flipchart
și marchează în dreptul lui următoarele:
−− Cap: Ce informații trebuie să cunoască?
−− Mâini: Ce abilități este
recomandat să dețină?
−− Inimă: Ca valori prioritizeză?
−− Picioare: Peste ce nu poate trece?

2. Roagă participanții să ofere completări
pentru fiecare dintre cele patru aspecte.

Prelucrare
−− Oferă un caz cu un elev de la clasă care are
un comportament neadecvat și solicită un
exemplu de reacție a unui bun educator.
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Activitate: Eu cu cine vorbesc?

Scop: Participanții vor exersa adaptarea comunicării
în sănătatea reproducerii la profilul participanților, în
funcție de nevoile acestora.
Timp: 25 minute
Metodă: Lucru în grup mic
Materiale: coli de flipchart, markere, scotch.
Etape:
1. Pregătește patru coli de flipchart,
câte una pentru fiecare nivel școlar:
preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

2. Precizează-le participanților că urmează
o activitate în care se vor împărți în
patru grupe și că vor avea ca sarcină
să conceapă un personaj pentru cele
patru profiluri menționate pe coli.

3. Pentru a cunoaște personajul foarte
bine, roagă participanții să se gândească
la vârstă, comportamente, limbaj,
interese, activități, temeri etc.

4. După ce au finalizat descrierea, roagă
fiecare grup să conceapă un mesaj
despre comportamentul responsabil în
sănătatea reproducerii și să aleagă un
reprezantant care va trebui timp de un
minut să-i vorbească personajului creat.

Prelucrare

−− Care sunt limitele în care un
educator poate interveni?

−− Care sunt elementele noastre comune
cu cele ale personajelor create?

−− Cum comunicăm și cu alte persoane
(părinți, profesori etc.) despre
activitatea desfășurată?

−− Care credeți că sunt caracteristicile
dezvoltării sexualității pentru
fiecare personaj?

−− Care credeți că sunt cele mai importante
principii pe care le urmărește un program
de educație pentru sănatatea reproducerii?

−− Care credeți că sunt conținuturile
discuției despre sexualitate
potivite pentru fiecare nivel?
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III. SUSȚINEREA SESIUNILOR DE
INFORMARE. PLANURI DE LECȚIE.

III.1. Grădiniță
Tema: Despre corpul fetelor și băieților
Scop: Copiii vor avea cunoștințe depre corpul lor și despre diferențele dintre
corpul fetelor și corpul băieților; de asemenea, se vor familiariza cu conceptul
de intimitate și vor afla despre atingeri potrivite, atingeri nepotrivite, comunicare și protecție.
Obiectivele specifice:
Pe parcursul temei elevii vor putea să:
O1. Identifice părțile corpului;
O2. Identifice diferențele dintre corpul fetelor și corpul băieților;
O3. Înțeleagă conceptul de intimitate și să identifice comportamente de respectare a intimității personale și a celorlați;
O4. Identifice atingerile corporale potrivite și nepotrivite.
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Tipul și varianta de demersului pedagogic: asimilare de noi cunoștințe.
Resurse procedurale:
−− Tema începe cu identificarea, prin discuție
facilitată, a diferențelor dintre fete și băieți.
−− Se continuă cu prezentarea corpului uman, a părților
importante ale acestuia, a funcțiilor acestora, cu accent
pe diferențele anatomice dintre fete și băieți;
−− Sunt explorate conceptele public-privat-intim, prin
exemplificarea de gesturi și comportamente pe care
oamenii le fac în contexte publice, private și intime. Sunt
introduse noțiuni despre părțile private ale corpului uman
și despre comportamentele pe care fiecare persoană le
face în intimitate, cu accent pe noțiunile de protecție,
sănătate și respect pentru intimitatea fiecărei persoane.
Resurse materiale: Pastila informativă
Tipul de organizare a activității: individuală și colectivă.
Informații suplimentare
⁃⁃

⁃⁃

Laurie Krasny Brown, Marc Brown, What’s the big
secret? Talking about sex with boys and girls, Little,
Brown Books for Young Readers, New York, 2000;
Elena O’Callaghan I Duch, Sexul povestit celor
mici, Editura Prut Internațional, 2004.

Conținuturi:
⁃⁃

Despre corpul uman;

⁃⁃

Despre diferențele dintre fete și băieți;

⁃⁃

Despre intimitate;

⁃⁃

Despre atingeri potrivite și nepotrivite;

Evaluarea
⁃⁃

⁃⁃

Desenați împreună cu copiii conturul corpului
uman și încercați să numiți cât mai multe dintre
părțile corpului, precum și funcția acestora.
Prin discuția facilitată punctați importanța respectării intimității
și protejării părților private ale corpului fiecărei persoane.

Pastila informativă
În perioada preșcolarității, educația sexuală începe atunci când copilul își
manifestă curiozitatea legată de acest domeniu. La această vârstă, copiii
nu sunt pregătiți să afle amănunte concrete despre sexualitate. Atitudinea
sănătoasă începe de la sentimentele și de la modul de raportare al copilului
la propriul său corp. La această vârstă, copiii pot învăța despre părțile
anatomice ale corpului. De asemenea, copiii pot învăța care sunt atingerile
nepotrivite, pentru a ști când anume să-și ridice semne de întrebare privind
statutul lor de potențială victimă a unui abuz.
Curiozitatea copiilor în legătură cu acest subiect este normală, iar tratarea
acestuia cu naturalețe este cel mai important aspect al educației sexuale.
Printre curiozitățile celor mici se numără și cele legate de diferența anatomică dintre băieți și fete, despre diversele cuvinte cu conotație sexuală sau
despre imaginile pe care le văd, inevitabil, la televizor sau în presă.
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De cele mai multe ori, copilul nu așteaptă răspunsuri complexe și detaliate
la întrebările sale, curiozitatea lui fiind doar superficială. Este important
să purtăm discuții generale încă de la acestă vârstă și să formăm copilului
atitudini inițiale pozitive despre sexualitate, corp, intimitate, protecție și
sănătate, care să atenueze informațiile eronate sau inadecvate pe care le va
afla mai târziu, în presă sau anturaj.
Atitudinea adulților este foarte importantă în discuțiile cu copiii despre
sexualitate, naturalețea și firescul fiind cuvintele cheie. Ne putem gândi la
întrebările pe care le pun copiii referitor la sexualitate la fel ca la cele în care
întreabă de ce este iarba verde, de ce plouă, de ce vine noaptea și apoi ziua.
Reacția diferită/exagerată a adultului, transmite copiilor mesajul că subiectele
legate de sexualitate sunt tabu, nesănătoase, dar totuși fascinante. Acest tip
de reacție crește probabilitatea de a fixa atenția copiilor pe aspecte legate
de propria sexualitate sau sexualitatea celor din jur, într-o manieră mai
degrabă problematică.
Diferențele anatomice dintre fete și băieți.
Mulți copii urmăresc pe ascuns copiii de sex opus și observă diferențele anatomice dintre fetițe și băieți. Pentru a le explica mai multe despre acest subiect,
putem apela la dicționarele de anatomie, editate special pentru această
vârstă, care ilustrează corpul uman, cu denumirile organelor, în general. Este
important să le vorbim despre fiecare organ în parte precum și despre funcția
importantă pe care o îndeplinește pentru corpul și sănătatea noastră.
Despre intimitate.
La această vârstă, copiii sunt pregătiți să învețe care sunt părțile corpului
care trebuie să rămână intime: nu pot fi atinse de străini și nu pot fi arătate
în public. De pildă, chiar și la plajă sau la înot, unele părți ale corpului rămân
acoperite deoarece sunt părți private ale fiecărei persoane. Acestea nu se
arată în public și nici nu trebuie atinse de persoane străine.
Observați împreună cu copilul, în locurile publice sau în familie, modul cum
se comportă oamenii, cum se ating, cum se îmbracă, cum se poartă ori se
îmbrățișează. Le putem comunica câteva dintre obiceiurile altor țări privind
exprimarea fizică a gesturilor de afecțiune. Spre exemplu, rușii se sărută pe
obraz de trei ori, în timp ce japonezii evită atingerile de orice fel atunci când
e vorba de interacțiunile sociale. Punctați regulile societății și relațiile dintre
oameni astfel încât copilul să învețe ce este potrivit să facă și ce nu.
Întrebările copilului puse în contexte nepotrivite.
Copilul este foarte curios la acestă vârstă, predominând întrebările cauzale
de tipul „De ce?”. Curiozității i se adaugă spontaneitatea și impulsivitatea,
așa că întrebările surprinzătoare pot apărea în timp ce așteptăm la coadă la
supermarket sau de față cu musafirii. Reacția adultului în aceste situații este
esențială – copilului i se răspunde cu calm că întrebarea lui va fi explicată când
veți avea mai mult timp și liniște, deîndată ce veți ajunge acasă. Este esențial să
revenim asupra întrebării copilului atunci când condițiile ne permit acest lucru.
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Lecția 1: Corpul meu – Sunt fetiță/Sunt băiat
De realizat în 1-2 părți, în funcție de capacitățile atenționale ale grupului de copii preșcolari

Scop: Copiii se vor familiariza cu părțile anatomice ale
corpului uman, precum și cu diferențele dintre corpul
fetelor și corpul băieților

Timp: variabil, în funcție de caracteristicile grupului; dacă
sunt întrebări multe din partea copiilor, se va răspunde
fiecărei întrebări în parte și se va realiza lecția în două
părți.

Metoda: Lucru individual, lucru în grup mic, discuție
facilitată
Materiale: Coli A4, creioane colorate; conturul corpului
uman – variante pentru fată și băiat, schematice dar
clare și complete.

Etape
1. Se introduc următoarele
mesaje/întrebări de lucru:
Din momentul în care începe viața noastră, fiecare
dintre noi suntem fie fetiță, fie băiat.
Oare cum putem noi să ne dăm seama dacă o
persoană este fată sau băiat?
Oare ne dăm seama după numele pe care le purtăm?
Este adevărat că fetele și băieții au de obicei nume
diferite, dar nu întotdeauna. Sunt țări în care
același nume poate fi purtat deopotriva de fete și
băieți, de exemplu Robin, Jamie sau Christie.
Oare diferențele vin din hainele pe care le putăm? Voi
ce ziceți?
Uneori, sunt diferite, de foarte multe ori sunt
aproape la fel ... de exmplu blugii, tricourile sau
încălțămintea. Vă vin în minte și alte exemple?
Dar părul? Ce spuneți de păr? Este diferit în cazul
fetelor și băieților? Ați văzut vreodată fete cu părul
scurt? Dar Băieți cu părul lung?
Să fie felul în care se joacă?
Fetele și băieții au jocuri diferite, dar nu întotdeauna. Este adevărat că băieților le plac cel mai
adesea mașinuțele, iar fetelor, păpușile. Dar sunt
o sumedenie de jocuri pe care le joacă toți copiii,
fete și băieți. De asemenea, și fetele și băieții se
pot juca împreună, în grupuri, sau separat.
Voi cum vă jucați? Puteți să îmi dați câteva exemple?
Așadar, nici jocul, așa cum nici numele, hainele
sau lungimea părului, nu ne ajută să ne dăm
seama cu certitudine, de diferențele dintre o fetiță
și un băiețel.
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Ce spuneți de emoții? Simt fetele și băieții diferit?
Fiecare ființă umană, fie că este fată sau băiat,
bărbat sau femeie, are emoții și sentimente. Cu
toții simțim bucurie, atunci când lucrurile se întâmplă așa cum ne dorim; furie, când ceva se întâmplă
diferit decât ne-am dori; frică, atunci când simțim
pericolul și tristețe atunci când pierdem ceva drag
și important pentru noi.
Voi v-ați simțit vreodată astfel? Puteți să îmi dați câteva
exemple? (Se solicită exemple de situații în care au
fost simțite emoțiile enumerate anterior – bucurie,
tristețe, frică, furie, atât din partea fetițelor, cât și din
partea băieților. Pentru facilitare, lectorul oferă exemple
personale de emoții însoțite de comportamente – de
exemplu: „eram așa furioasă încât îmi venea să mușc/am
fost atât de trist încât am plâns/ mi-a fost o frică încât
îmi venea să mă ascund/ am sărit în sus de bucurie”).
Emoțiile noastre sunt foarte importante, iar a le cunoaște
și exprima face parte din dezvoltarea noastră și ne ajută
să devenim oameni mari generoși și buni.
Ei bine, dar de corp ce spuneți? Este diferit corpul
fetelor față de corpul băieților? Ia să vedem?
Cap? Au și fetele și băieții.
Față? Au și fetele și băieții.
Ochi? Nas? Gură? Dinți? Gât? Umeri? Piept? Spate?
Burtică? Brațe? Palme? Degete? Șolduri? Buric? Fund?
.... Au și fetele și băieții.
Ei, iată că am ajuns în sfârșit la singurele părți ale
corpului care sunt întotdeauna diferite la fete și la
băieți, la bărbați și la femei – părțile genitale. Se
mai numesc private sau sensibile.
Se vor folosi conturi de corp uman, diferite fată și băiat,
schematic, dar clar și complet.
Ei bine, copiii băieței au penis și testicule - seamănă cu 2 mingiuțe care stau într-un săculeț de piele
care se numește scrot. Penisului i se mai spune și
altfel. Voi ați auzit vreodata altă denumire?
Copiii fetițe au vulvă. Si vulva are si alte denumiri.
Puteți să îmi dați un exemplu? Este important
însă să știți și să folosiți denumirile corecte ale
organelor voastre genitale.
Și penisul și vulva au niște deschizături foarte mici
prin care băieții și fetele elimină urina, adică fac
pipi. Pentru că le folosim când mergem la toaletă,
igiena, sănătatea și protecția organelor intime
este foarte importantă. De aceea le spălăm zilnic,
le acoperim mereu cu haine și nu le arătăm alor
oameni. Dar despre asta vorm vorbi mai mult la
întâlnirea noastră viitoare.

III. SUSȚINEREA SESIUNILOR DE INFORMARE. PLANURI DE LECȚIE

2. Se dicută în grupul de copii, așezat
comod pe pernuțe, în cerc, fiecare
dintre mesajele de mai sus.

3. Copiii sunt încurajați să pună orice
întrebare le vine în minte.

4. Fiecare întrebare a copiilor va fi primită cu
firesc și naturalețe; înainte de a formula un
răspuns, adresați întrebarea „Dar tu/voi
ce crezi/credeți că înseamnă asta?” pentru
a investiga nivelul anterior de cunoaștere
a copiilor și a alege informațiile potrivite
de transmis în cadrul răspunsului dvs.

Prelucrare
−− Cum v-ați simțit în activitatea noastră?
−− Ați mai discutat până acum cu cineva
despre corpul vostru și diferențele
dintre corpul fetelor și corpul băieților?
Cu cine? Ce ați aflat atunci?
−− Ați aflat lucruri noi despre corpul
vostru și despre cum putem să îl
păstrăm protejat și sănătos?
−− Haideți să ne amintim:
○○

Sunt fetele și băieții diferiți? Cum?

Lecția 2: Despre intimitate și atingeri potrivite
De realizat în 1-2 părți, în funcție de capacitățile atenționale ale grupului de copii preșcolari

Scop: Copiii se vor familiariza cu conceptele de intimitate,
atingeri potrivite și nepotivite, precum și cu comportamente adecvate, sănătoase și respectoase în diferite
contexte sociale și/sau de familie.

Timp: variabil, în funcție de caracteristicile grupului; dacă
sunt întrebări multe din partea copiilor, se va răspunde
fiecărei întrebări în parte și se va realiza lecția în două
părți.

Metoda: Lucru individual, lucru în grup mic, discuție
facilitată
Materiale: Coli A4, creioane colorate.
Etape
1. Se introduc următoarele mesaje:
Este natural și sănătos să fim interesați și curioși
în legătură cu corpul nostru dar și cu corpul altor
persoane din jurul nostru.
Deși sunt multe asemănări între corpurile noastre,
corpul fiecăruia dintre noi este unic și trebuie tratat
cu atenție și respect, îngrijit și păstrat sănătos.
Poate că voi sunteți curioși să aflați cum arată
corpul altor fetițe și băieți, poate chiar corpul
părinților voștri – mai ales acele părinți care sunt
aproape întotdeauna acoperite cu îmbrăcăminte,
cum ar fi de exemplu organele genitale. Aceste
părți ale corpului sunt numite „părți intime” și
merită extra atenție din partea noastră.

−− să le pastrăm curate – de aceea le
spălăm în fiecare zi, ca pe dințișori,
și le acoperim cu chiloței. Poate ați
văzut că, de cele mai multe ori, chiar
și la mare, la plajă, deși descoperim
cea mai mare parte a corpului,
organele genitale rămân acoperite,
tocmai pentru a le proteja mai bine.
Și atingerea părților intime are câteva reguli
speciale. Oamenii mari și copiii se ating tot timpul,
dar în feluri diferite.
De exemplu:
−− părinții și copiii se îmbrățișează,
pentru a-și arăta iubirea;
−− dăm mâna cu o persoană atunci
când facem cunoștință;
−− băieții și bărbații își strâng mâna
prietenește, atunci când se revăd
după o perioadă mai lungă de timp;
−− părinții sau prietenii ne mângâie pe cap,
pe mânuțe sau pe umăr atunci când
suntem triști și avem nevoie de alinare;
Puteți să îmi dați și alte exemple de atingeri?
Atingerile sunt foarte importante în viața noastră
pentru că ne apropie de alți oameni și ne ajută să
simțim emoții plăcute, precum bucurie, afecțiune,
drag; de asemenea, atingerile ne ajută atunci când
simțim emoții grele precum tristețe, frică sau furie.

Ele se mai numesc și părți „sensibile”, de aceea
trebuie

Acestea sunt atingeri bune, potrivite, pentru că ne
ajută să simțim iubire și bucurie.

−− să le protejăm de lovituri - ne
doare foarte tare atunci când ne
lovim în „părțile sensibile”,

Nimeni nu are voie să ne atingă dacă acest
lucru ne face să ne simțim rău sau inconfortabil.
Aceasta este o regulă foarte importantă: nu
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atingem pe nimeni, dacă persoana respectivă
nu își dorește asta; și, de asemenea, nu vom
permite nimănui să ne atingă, dacă acest lucru ne
deranjează.
Dacă o altă persoană, adult sau copil, cunoscut
sau necunsocut, insistă să vă atingă deși voi nu vă
doriți acest lucru, este foarte important să:
−− îi cereți persoanei respective să se
oprească; cum ați putea să faceți asta?
Exemplu: „Oprește-te! Te
rog să nu mă mai atingi!”
−− să îi spuneți unui adult de
încredere (mama, tata, doamna
educatoare) despre asta;
Nu uita: corpul tău este doar al tău și
tu hotărăști cine poate să îl atingă!
Vă amintiți că v-am spus mai devreme că atingerea părților intime are câteva reguli speciale.
Haideți să ne gândim, în ce situații descoperim și
atingem părțile intime?
−− Facem asta în parc? Sau când avem
musafiri? Sau la locul de joacă? Sau în
timpul activităților noastre la grădiniță?
−− Părțile intime se descoperă și sunt atinse
când le spălăm, când folosim toaleta și
când ne îmbrăcăm. Atunci când sunteți
foarte mititei, părinții voștri, bunicii,
bona sau doamnele educatoare, vă ajută
cu spălatul și îmbrăcatul păriților intime
și cu mersul la toaletă. Dar asta se
întâmplă doar până în momentul în care
voi începeți să vă descurcați singuri cu
aceste comportamente. Pentru că sunt
intime, aceste părți ale corpului vostru
vor fi atinse doar de către voi. Veți
reuși – poate reușiți deja - să vă spălați
singuri și sa vă îmbrăcați. De asemenea,
pe măsură ce creșteți, când mergeți la
duș sau la toaletă, veți închide ușa de
la baie, pentru că a face duș și a folosi
toaleta sunt comportamente private, pe
care fiecare persoană le face singură.
−− În orice loc, acasă sau la grădiniță, la
baie intrăm abia după ce batem la ușă
și ne asigurăm că nu este nimeni acolo;
sau dacă este, așteptăm să ni se ofere
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permisiunea. Dacă încă nu vă descurcați
cu dușul sau folosirea toaletei, veți
cere ajutorul unui adult de încredere.
Este important să rețineți: nicio persoană, adult
sau copil, cunoscut sau necunsocut, nu are voie
să vă atingă sau să vă ceară să îi arătați părțile
voastre intime. Dacă o altă persoană, adult sau
copil, cunoscut sau necunsocut, insistă să vă atingă
sau vă cere să îi arătați părțile voarte intime, este
foarte important să:
−− îi cereți persoanei respective să se
oprească; cum ați putea să faceți asta?
Exemplu: „Oprește-te! Te
rog să nu mă mai atingi!”
−− să îi spuneți unui adult de încredere
(mama, tata) despre asta.
Nu uita: corpul tău este doar al tău și
tu hotărăști cine poate să îl atingă!

2. Se dicută în grupul de copii, așezat
comod pe pernuțe, în cerc, fiecare
dintre mesajele de mai sus.

3. Copiii sunt încurajați să pună orice
întrebare le vine în minte.

4. Fiecare întrebare a copiilor va fi primită cu
firesc și naturalețe; înainte de a formula un
răspuns, adresați întrebarea „Dar tu/voi
ce crezi/credeți că înseamnă asta?” pentru
a investiga nivelul anterior de cunoaștere
a copiilor și a alege informațiile potrivite
de transmis în cadrul răspunsului dvs.

Prelucrare
−− Cum v-ați simțit în activitatea noastră?
−− Ați mai discutat până acum cu cineva
despre părțile intime ale corpului
nostru? Cu cine? Ce ați aflat atunci?
−− Ați aflat lucruri noi despre corpul
vostru și despre cum putem să îl
păstrăm protejat și sănătos?
−− Haideți să ne amintim:
○○
○○

Care sunt atingerile potrivite?
Ce facem atunci când cineva ne atinge
iar noi nu ne dorim acest lucru?

III.2. Clasa I – clasa a IV-a
Tema: Imaginea și stima de sine
Scop: Elevii vor cunoaște și înțelege importanța autocunoașterii în dezvoltarea personală și își vor forma reprezentări corecte asupra sinelui și asupra
celorlalți.
Obiectivele specifice:
Pe parcursul și la parcurgerea temei elevii vor putea să:
O1. definească termenii „identitate” și „imagine de sine”.
O2. identifice trăsături personale și importanța
aprecierii în dezvoltarea personală.
O3. experimenteze o metodă de autocunoaștere cu ajutorul grupului.
O4. descrie cel puțin o trăsătură de identitate personală.
O5. exploreze atitudinile personale față de comportamentul specific fiecărui gen.
Tipul și varianta de demersului pedagogic: asimilare de noi cunoștințe.
Resurse procedurale:
−− Tema începe cu prezentarea conceptelor de identitate de către
educator, pentru a putea introduce lecția „Portretul meu”;
−− După rezultatul primei lecții solicită participanților
alte modalități de a descrie trăsături personale,
urmând realizarea activității „Dacă aș fi”;
−− Pentru clasele de primar se poate introduce lecția „Apreciez/Îmi
displace” folosind și tehnici precum: explicația, brainstorming,
care sunt suplimentare față de cea descrisă în activitate.
Resurse materiale: Pastila informativă, broșura preșcolar – primar
Tipul de organizare a activității: individuală și colectivă.
Informații suplimentare
⁃⁃

⁃⁃

Fundația, Tineri pentru Tineri. Educație pentru
viața de familie Faza I. București, 2014.
Pete Sanders, Liz Swinden. Knowing me, knowing you - strategies
for sex education in the primary school. Cambs: LDA, 1991.

Conținuturi:
⁃⁃

Autocunoașterea

⁃⁃

Imagine și stimă de sine

⁃⁃

Identitatea personală
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Evaluarea
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Solicită participanților, la finalul lecției, să definească cu
propriile cuvinte termenii „identitate” și „imagine de sine”.
După activitatea „Portretul meu”, întreabă
participanții ce au învățat din discuția cu colegii.
Prin discuția facilitată punctează importanța aprecierii în
construirea stimei de sine și acceptarea diferențelor.

Pastila informativă: Imagine și stimă de sine
Autocunoașterea este procesul prin care individual se auto-analizează
folosind criterii măsurabile, inclusiv confruntarea impresiei despre noi cu cele
ale altora cu privire la imaginea pe care o au despre noi. Dacă ai reușit să
realizezi cum ești tu și care este potențialul tău, atunci și modul cum interacționezi cu cei din jur cu siguranță se va schimba. Un tânăr care nu își cunoaște
calitățile sau nu își stabilește interesele, din păcate, va fi nesigur pe el și mai
ales în relație cu ceilalți.
„Numai ajungând la o cunoaștere și stăpânire a sinelui, vei cunoaște și stăpâni în
bine raporturile cu semenii.” (Ioan Ianolide)
Autocunoașterea răspunde la întrebarea „Cine sunt eu?”, conducând la formarea unei reprezentări mentale despre propria persoană (imaginea de sine).
Imaginea de sine poate fi divizată ea în 3 componente:
−− imaginea de sine fizică
−− imaginea de sine psihică
−− imaginea de sine socială.
Aceste imagini de sine se modifică în timp, deoarece persoana, odată cu
trecerea timpului, își schimbă înfățișarea, dobândește noi abilități, noi
atitudini, sentimente, valori etc. Și totuși, deși imaginea de sine este într-o
permanentă transformare, orice om este sigur că este același cu cel de acum
câteva zile sau de acum câțiva ani.
Identitatea personală este un concept cheie, în jurul căruia se structurează
celelalte componente ale personalității noastre: temperament, caracter,
aptitudini, inteligență, creativitate. Se caracterizează prin sentimentul de a fi
într-un anumit fel, de a fi o anume persoană, diferită de oricare altă persoană.
Deși simțul identității eului este format încă din copilărie, el se atenuează în anii
următori, datorită loialității copilului față de familie și grup. În adolescență însă,
tema identității revine în conștiința tânărului, astfel că, una din temele centrale
ale acestei perioade este aceea care pornește de la întrebarea „Cine sunt eu?”.
Stima de sine este un sentiment al stării de bine, de satisfacție, care pune în
evidență propria valoare. Stima/respectul de sine reprezintă simpatia pe care
fiecare și-o acordă sieși, este recunoașterea pe care se cuvine s-o acorde
potențialului său individual, considerând că merită să i se întâmple lucruri
bune, să aibă succes și șanse.
Încercarea de a răspunde cât mai sincer și mai obiectiv la următoarele
întrebări, te vor ajuta să te cunoști mai bine:

1.
2.
3.
4.
5.
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Ce știu și ce pot să fac bine?
Ce aș dori, ce mi-ar plăcea să fac?
Ce este important pentru mine?
Cum sunt?
Cum mă văd ceilalți?
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Lecția 1: Portretul meu
Scop: Participanții vor exersa o metodă de

4. Invită câțiva participanți să împărtășească

autocunoaștere cu ajutorul grupului și vor identifica
importanța aprecierii în dezvoltarea personală.

5. Roagă toți participanții să-și expună portretul

Timp: 50 minute
Metoda: Lucru individual, lucru în grup mic, discuție
facilitată

Materiale: Coli A4, pixuri, etichete colorate, clești
colorați, sfoară, scotch

Etape
1. Clarifică termenii „identitate”
și „imagine de sine”.

2. Oferă fiecărui participant câte o coală
A4 și roagă-i să-și deseneze profilul
feței sau să deseneze o mască.
Varianta 1

1. Roagă participanții să noteze în interiorul
desenului trei caracteristici pe care le asociază
cu identitatea lor, iar în exteriorul desenului
să noteze elementele pe care cred că le
observă cei din jur la propriile persoane.

2. Împarte participanții în grupuri mici și
acordă-le 5 minute în care să discute despre:
−− Cum se văd pe ei înșiși? Cum cred
că sunt văzuți de ceilalți?
−− Cum tratează trăsăturile
personale care le displac?

grupului cele discutate în grupurile mici.
în cadrul expoziției „Portretul meu”.
Varianta 2

1. Roagă participanții să noteze/ deseneze pe
interiorul măștii trei caracteristici personale.

2. Pregătește bucăți de scotch și explică-le
participanților că voi lipi măștile pe spatele
lor. Ajută-i și asigură-te că fiecare particiant
a reușit să își lipescă foaia pe spate.

3. Roagă-i să se plimbe prin sală și să
noteze/ deseneze pe spatele colegilor o
caracteristică pe care o consideră potrivită.

4. Acordă timp de lucru 7 – 10 minute, iar după
finalizarea sarcinii își pot desprinde foia de
pe spate pentru a citi atributele primite.

Prelucrare
−− Cum v-ați simțit de-a lungul exercițiului?
−− V-a fost ușor să vă construiți portretul?
Dacă nu, ce dificultăți ați întâmpinat?
−− Cum v-ați simțit atunci când
ați vorbit despre voi?
−− Vă așteptați să auziți lucrurile pe care
colegii le-au spus despre ei? Dacă nu,
care era percepția voastră despre ei?
−− Ce ați învățat din discuția cu colegii?

−− Ce atitudini, percepții personale s-au
schimbat de-a lungul timpului și de ce?

3. După expirarea timpului de lucru, roagă
participanții să revină în grupul mare.

33

ALEGE SĂ TRĂIEȘTI SĂNĂTOS

Lecția 2: Dacă aș fi ...
Scop: Participanții vor explora percepțiile despre propria
persoană prin asocierea cu alte persoane sau contexte
de viață.

Timp: 50 minute
Metodă: Lucru individual
Materiale: Foaie de lucru, creioane colorate/ pixuri, coli
colorate, lipici

Etape
Varianta 1

1. Înmânați foaia de lucru și celălalte
materiale, astfel încât fiecare persoană
să aibă propria foaie de lucru.

2. Explică-le participanților că vor avea de făcut
un desen în fiecare din cele șase cadrane din
foaia de lucru, care să ofere celorlalți colegi
o ală modalitate de a descrie cine suntem.

3. Precizează-le că există o varietate de
mijloace pe care le pot folosi cum ar
fi simboluri, cuvinte, culori etc.

4. Oferă timp de lucru 10 minute.
5. Roagă-i să se grupeze în echipe de câte 3 sau
5 participanți și să discute, fiecare având de
identificat elemente comune cu ale celorlalți.
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Prelucrare
−− Cum v-ați simțit când ați completat foile?
−− La ce v-ați gândit atunci când a trebuit să
arătați foile de lucru și colegilor voștri?
−− Existau elemente pe care nu ați
fi dorit să le arătați? Dar lucruri
despre care vroiați să se știe?
−− Care au fost elementele pe
care le-ați găsit la comun?
−− V-a atras ceva atenția în mod
deosebit la colegii voștri?
−− Cum credeți că ajută acest exercițiu
la sporirea cunoașterii de sine?
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Foaie de lucru
Dacă aș fi ...
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Lecția 3: Apreciez / Îmi displace
Scop: Participanții își vor clarifica atitudinile personale
față de comportamentul specific fiecărui gen.

Timp: 50 de minute

două culori și roagă-i să răspundă la
întrebări, în cadrul grupurilor mici.

Metoda: Lucru în grup mic, discuție facilitată

4. Lipește răspunsurile pe plicurile desenate.
5. Roagă reprezentantul băieților să citească

Materiale: Coli de flipchart, markere, post-it-uri de

6. Fetele vor avea la dispozițe 2 minute

diferite culori

Etape:
1. Roagă participanții să formeze două
echipe: echipa băieților și echipa fetelor.

2. Pregătește anterior două coli de

bilețelele din plicul „Ce nu apreciez la fete?”
să hotărască dacă vor face schimbări
legat de răspunsul băieților.

7. Scenariul se reia și în cazul băieților.
Prelucrare
−− Cum ne influențează percepția celorlalți?

flipchart pe care desenează două plicuri
pe coala băieților și două pe coala
fetelor. În dreptul plicurilor veți scrie:

−− Suntem în viața de zi cu zi, deschiși
unei comunicări constructive?

−− Ce apreciez la fete?

−− Percepția socială poate influența
respectul de sine? Prin ce mijloace?

−− Ce nu apreciez la fete?
−− Ce apreciez la băieți?
−− Ce nu apreciez la băieți?
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3. Oferă participanților bilețele de

−− Putem depăși eventuale complexe? Cum?

III.3. Clasa a V-a – clasa a VIII-a
Tema: Pubertate și diferențele de gen
Scop: Participanții vor cunoaște modificările fiziologie specifice sexului
masculin și feminin în pubertate și vor explora stereotipuri de gen și relațiile
sociale.
Obiectivele specifice:
Pe parcursul și la sfârșitul temei elevii vor putea să:
O6. recunoască modificări ale corpului în perioada de pubertate
O7. descrie reguli de igienă a corpului
O8. identifice emoții personale față de schimbările corpului în pubertate
O9. își exploreze atitudinea personală față de comportamentul specific
fiecărui gen
O10. descopere trăsături ale membrilor familiei, grupului de prieteni sau
cunoștințelor
O11. identifice diferite niveluri de intimitate
Tipul și varianta demersului pedagogic: asimilare de noi cunoștințe,
explorare de atitudini.
Resurse procedurale:
−− Tema pornește de la discuția inițiată de către educator
despre schimbările corpului și oferă informații despre
modificările hormonale și fiziologice ale pubertații;
−− După ce participanții au identificat aspecte ale
pubertății, aceștia vor identifica emoții specifice cu
ajutorul foii de lucru de la activitatea „Mă simt”, iar
la final acestea sunt confruntate în grupul mare.
−− Educatorul face legătura dintre aspectele fiziologice și
diferențele de percepție a genului masculin, respectiv
feminin, urmând să faciliteze activitatea „Cine e?”
−− Însumând informațiile acumulate în activitățile anterioare,
educatorul va ajuta participanții să își situeze persoanele
din jur în funcție de tipul de relație - „Diagrama relațiilor”
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Resurse materiale: Pastila informativă, broșura
Tipul de organizare a activității: individuală și colectivă.
Informații suplimentare:
⁃⁃

⁃⁃

Helen Myles, Wendy Gale. Taught not Caught strategies for sex education. Cambs: LDA, 1990.
Totoianu, Ion Gheorghe. Sexualitatea umană.
Târgu-Mureș: Casa de editură Mureș, 1996.

Conținuturi:
⁃⁃

Aspectele pubertății

⁃⁃

Identitate de gen

⁃⁃

Stereotipurile de gen

⁃⁃

Relații sociale

Evaluare
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Roagă participanții să ofere minim trei modificări fiziologice,
respectiv trei reguli de igienă specifice pubertății.
Solicită participanților să răspundă la întrebare
„cum ne afectează reacțiile negative ale
celorlalți la modificările corpului?”
Roagă participanții să precizeze tipuri de comportamente
specifice nivelului de intimitate corelat cu tipul de relație.

Pastila informativă: Pubertatea
Sistemul reproducător are un rol foarte important în viața fiecărei ființe și
stă la baza actului de reproducere. Acesta se diferențiază în sistemul reproducător masculin și sistemul reproducător feminin. Diferențierea din punct de
vedere anatomic se face încă din timpul vieții intrauterine, dar caracteristicile
de gen se formează în ritm lent în timpul copilăriei și se realizează după
pubertate ca urmare a activităților hormonale. În copilărie, hormonii sexuali
secretați în cantități reduse contribuie, împreună cu ceilalți hormoni, la
creșterea și dezvoltarea armonioasă a organismului
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Pubertatea la fete

Pubertatea la băieți

Începe între 8-12 ani și se termină în jurul vârstei de
16 ani, cu 2 ani mai devreme decât la băieți.

Debutul pubertății se face între 10-14 ani, cu 2 ani
mai târziu decât la fete.

Creșterea sânilor începe între 8-13 ani (în medie
la 11 ani) și se termină la 13-18 ani (în medie la 15
ani). Nu este neobișnuit ca un sân să se dezvolte
ceva mai rapid decât celălalt; adolescenta poate fi
îngrijorată de asimetria sânilor, în special dacă nu
știe că această asimetrie va dispărea până la sfârșitul
perioadei de creștere.

Creșterea scrotului, penisului și a testiculelor
începe între 10-13 ani și se termină între 14-18 ani.
În afară de creșterea testiculelor, mai apare pigmentarea și formarea unor pliuri ale pielii scrotului. Spre
deosebire de ovare, declinul activității testiculelor
este cu mult mai gradat, atât în ceea ce privește
producerea spermatozoizilor, cât și producerea
hormonilor.
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Creșterea rapidă: Aceasta începe de obicei la
10 ani, are un maxim la 12 ani și se termină în jurul
vârstei de 14 ani; orice altă creștere vizibilă în statură
se oprește în jurul vârstei de 18 ani.

Creșterea rapidă: Creșterea rapidă în înălțime
apare mai târziu la băieți decât la fete, între 11 și 13
ani, vârsta medie fiind cea de 14 ani.

Creșterea bazinului osos. Fetele au deja la
naștere o deschidere mai largă a bazinului, deci
adaptarea naturală pentru sarcină este prezentă de
la o vârstă foarte mică. Această schimbare implică în
special lărgirea bazinului și a șoldurilor.

Apariția părului facial este un eveniment
important datorită implicațiilor sociale ca simbol sau
etichetă a bărbăției. Prima dată crește la colțurile
buzei superioare, apoi se extinde și formează mustața deasupra buzei superioare; în final se extinde
pe părțile laterale și inferioare ale bărbiei și în restul
părții inferioare a feței.

Părul pubian începe să crească între 11-12 ani.
Creșterea e completă până la ~14 ani.
Această dezvoltare este un semn că prima menstruație va apărea în circa 6 luni – 1 an.

Părul pubian de obicei este un fenomen precoce în
pubertate, apărând între 10 și 15 ani.
Părul pubian devine mai închis la culoare, mai aspru
și mai cârlionțat pe măsură ce se extinde la scrot și în
sus, pe abdomen.

Prima menstruație (menarha). În general apare
între 9-18 ani, de obicei, la 2 ani după ce începe
dezvoltarea sânilor. Primele cicluri menstruale pot fi
mai neregulate decât restul.

Prima ejaculare apare aproximativ la 1 an de la
creșterea testiculelor. Vârsta medie pentru prima
ejaculare este de 14 ani.

Activitatea glandelor sudoripare și seboreice. Apare mirosul corpului, apariția acneei este, de asemenea,
rezultatul activității acestor glande, iar mirosul corpului și acneea sunt cauze frecvente de îngrijorare pentru
adolescenți. Glandele se dezvoltă mai rapid decât canalele lor de eliminare către suprafața pielii, ceea ce
produce obturarea porilor și infectarea lor, apariția punctelor negre și a coșurilor.

Lecția 1: Mă simt / ...și eu!
Scop: Participanții vor identifica emoții și vor explora
atitudini față de schimbările corpului în pubertate.

Timp: 50 minute
Metodă: Individual, Lucru în grup mare
Materiale: Foi de lucru, pixuri
Etape
1. Întreabă participanții care sunt
schimbările care apar la pubertate și
notează-le pe coala de flipchart.

2. Roagă participanții să enumere
reguli de igienă ce trebuie introduse
în perioada pubertății.

3. Provoacă o discuție despre cum afectează
pubertatea comportamentul uman și
întreabă participanții ce schimbări au
observat la ei sau la colegii lor în ultimii ani.

4. Oferă fiecărui participant câte o foaie de
lucru și roagă-i să o completeze individual.

5. După ce a finalizat fiecare participant,
roagă-i să se plimbe prin sală și cine
dorește să citească o afirmație de pe
foaia de lucru și completarea personală.

6. Cel care are răspuns asemănător, va striga
„și eu!”, citind următoarea afirmație.

7. Asigură-te că s-au citit toate
afirmațile de pe foaia de lucru, iar
apoi invită participanții să se așeze.
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Prelucrare
−− Cum v-ați simțit atunci când
ați răspuns la afirmații?
−− Ce dificultăți ați întâmpinat?
−− Cum a fost atunci când a trebuit să
recunoașteți emoțile de față cu ceilalți?
Dar atunci când ai spus „și eu”?
−− Cum ne afectează reacțiile negative
ale celorlalți la modificările corpului?

! Te rugăm să selectezi din foaia de lucru acele
afirmații care consideri că sunt potrivite pentru
grupul tău de participanți. Ai libertatea de a
adăuga altele noi, lista rămâne deschisă.

Foaie de lucru
Citește afimațiile și completează spațiul liber cu un cuvânt care se potrivește cel mai bine cu emoția simțită. Dacă
emoția nu se regăsește în marea de cuvinte, o poți adăuga tu.
M-aș simți

atunci când aș vedea o pată de sânge pe spatele fustei unei fete.

M-am simțit

atunci când am aflat prima dată despre ciclul menstrual.

M-am simțit

atunci când am aflat că unei colege i-a venit menstruația.

M-aș simți

atunci când aș vedea că un băiat are o erecție în public.

M-am simțit

atunci când am aflat despre visele umede.

M-aș simți

atunci când m-aș trezi cu o pată umedă pe cearceaf.

M-am simțit

atunci când mi-a apărut pentru prima dată părul la subraț.

M-am simțit

atunci când transpirația mea și-a schimbat mirosul.

M-am simțit

atunci când am observat că mi se schimbă vocea.

M-am simțit

atunci când am aflat că există o diferență de mărime între sâni.

at
î n câ n t

at
fr u s t r
cur

ciudat

t
minuna

s p e r ia
t

f e r ic i t
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Pastila informativă: Diferențele
de gen și rolurile sexelor
Identitate sexuală - Începând cu vârsta de 2 ani, copilul
începe să își descopere propriul corp, să își recunoască
sexul, iar la vârsta de 4 ani, el poate să spună clar dacă
este băiețel sau fetiță. Însă conștientizarea adevăratei
identități sexuale se realizează abia în adolescență. Acest
proces se construiește treptat sub influența mai multor
factori – biologici, educaționali, psihosociali și culturali.
Acești factori fac referire la tipul de educație oferit
de părinți, școală, stereotipurile culturale și modelele
comportamentale cu care acesta intră în contact.
Pentru rolul de bărbat, respectiv femeie, societatea
impune un pachet de valori sau așteptări prestabilite
care au rolul de a ne modela, deși în multe cazuri
suntem mai degrabă derutați de contradicțiile actuale. Aceste așteptări sunt modele de valori care ne
formează, ne fac să devenim „femeie” sau „bărbat”.
Identitatea sexuală reprezintă modul în care
fiecare individ se percepe din punct de vedere
psihologic, ca bărbat sau ca femeie.
Stereotipurile de gen fac parte dintr-un sistem
mai larg de credințe despre gen care influențează
percepțiile despre cele două sexe, influențând puternic
viața fiecăruia dintre noi. Oamenii tind să se asemene cu
modelele mediatizate și să se valorizeze unii pe ceilalți
în funcție de normele oferite de către societate. Zilnic,
ne asumăm roluri și statuturi care sunt mai mult sau
mai puțin vizibile și care dau contur vieții noastre.
Stereotipuri despre femei:
−− Principala prioritate din viața unei
femei este să se căsătorească;
−− Toate femeile sunt furioase
din cauza menstruației;

−− Femeile au mereu nevoie de ajutor
din partea bărbaților în gospodărie
deoarece nu se descurcă;
−− Femeilor nu le plac jocurile pe calculator
și nici nu prea sunt bune la asta;
−− Succesul lor este bazat pe aspectul fizic.
Stereotipuri despre bărbați:
−− Sunt prezentați ca puternici,
influenți și „capul” familiei;
−− Toți bărbații sunt preocupați
de fotbal și sex;
−− Bărbații nu plâng și nu își exprimă
sentimentele în fața cuiva;
−− Bărbatul se descurcă mai ușor
în viață decât femeia.
Relațiile între bărbați și femei trebuie să fie
bazate pe uniunea psihică și socială, comunicare și
stabilirea unor reguli de conduită stabilite de comun
acord. Nu orice relație este bazată pe reprocitate,
acestea putând fi clasificate în două tipuri:
−− relațiile de tip dominare-supunere – cel care
domină fiind de obicei bărbatul, cea care
se supune este femeia. Aici bărbatul este
„capul familiei”, cel care dictează, care
face legea încât să fie în avantajul său. EL
și EA există fiecare în parte, nu există noi.
−− relațiile de reciprocitate – bărbatul și
femeia fiind parteneri egali. Normele
sunt stabilite în urma unui demers
realizat împreună. Fiecare aduce ceva în
relație, responsabilitățiile sunt comune,
iar toleranța, respectul și încrederea
sunt valori ce guvernează relația.
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Lecția 2: Cine e?
Scop: Participanții vor explora stereotipuri tipice

Pastila informativă: Comunicare și relaționare

bărbaților și femeilor, discutând efectele benefice și
dăunătoare ale acestora.

Baza oricărei relații sănătoase și de durată este comunicarea eficientă între persoane care se simt suficient de
confortabil și încrezătoare în ele însele, astfel modul în
care comunicăm cu ceilalți influențează, în mare măsură,
relația cu o anumită persoană. Din nefericire însă, mulți
nu conștientizează importanța comunicării în construirea
unei relații sănătoase și benefice.

Timp: 50 minute
Metodă: Take a stand
Materiale: Material de sprijin, scotch/sfoară, cartoane
Etape:
1. Setează două spații, de preferat
două pătrate, deasupra cărora
scrie „băieți” și „fete”.

2. Spune-le participanților că pe cartoane sunt
scrise diferite atribute sau activități pe care
oamenii, în general, le au sau le fac și că la
prima vedere acestea nu sunt la nici un gen.

3. Citește pe rând cartoanele scrise și
întreabă participanții despre cine este
vorba? sau cine face activitatea respectivă?

4. Invită participanții ca pentru fiecare
carton să stabilească în ce spațiu
se potrivește și provoacă o scurtă
discuție în jurul fiecărui carton.

5. Menționează-le că în afara conturului
celor două spații stabilite deja, există
spațiul pentru „oricine” care poate fi
ales atunci când un carton se potriviește
și pentru fete și pentru băieți.

Prelucrare
−− Ce dificultăți au fost întâlnite
pe parcursul exercițiului?
−− La cine sau la ce exemple s-au
gândit pentru a lua decizia?
−− În afara celor identificate, există atribute
sau activități specifice fiecărui gen?
−− Cum ne afectează aceste
diferențe în viața de zi cu zi?

Material de sprijin
Cuvinte și activități care pot fi scrise pe cartoane.
Lista rămâne deschisă.
dur, îngrijit, inteligent, atrăgător, harnic, neprietenos,
blând, curajos, pesimist, spală vasele, adună frunzele, săpă
în grădină, are grijă de copii, gătește, conduce mașina,
face cumpărături, face sport, urmează medicina, bârfește
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O bună comunicare implică diverse componente.
Una dintre ele, comunicarea sentimentelor, semnifică
exprimarea a ceea ce simțim despre ceva sau cineva,
lucru care uneori poate fi dificil. Câteodată ne temem
că sentimentele noastre vor fi respinse sau vor fi obiect
de amuzament și atunci preferăm să le ascundem. Una
dintre cele mai bune metode de a depăși aceste situații
este să folosim propoziții sau fraze care încep cu pronumele „eu” ori de câte ori vorbim despre sentimente.
Există o serie de reguli de eficientizare a comunicării
pe care le putem aborda în relațiile de comunicare în
general:
−− Vorbim cu celălalt și nu despre celălalt;
−− Recunoaștem și acceptăm
diferențele dintre noi;
−− Evităm investirea unei importanțe speciale
opiniei personale, față de celălalte opinii;
−− Conștientizăm ceea ce transmitem
prin toate tipurile de comunicare;
−− Împartășim experiențe prin
descrierea emoțiilor personale.
Relațiile sociale reprezintă un sistem de legături ce
cuprinde minimum doi parteneri (indivizi sau grupuri),
un contact, atitudini, interese și situații, un sistem de
drepturi și obligații pe care partenerii trebuie să le
realizeze. Relațiile sociale reprezintă elementul durabil
al legăturilor sociale care unesc oamenii în grupuri. Fără
relații sociale și interacțiuni interioare, un grup nu poate
exista un anumit timp, în mod unit. Relațiile sociale
sunt raporturi între unitățile sociale (grupuri, instituții,
colectivități).
Relații interindividuale - reprezintă relațiile stabilite între
doi indivizi. În acest caz relațiile pot fi: de prietenie, de
colaborare, de dușmănie, de conflict, de intrajutorare sau
de indiferență.
Un subiect important în zona relaționării și comunicării
despre sexualitate îl reprezintă consimțământul care
în termeni generali reprezintă hotărârea persoanei,
manifestată în exterior. Așadar, pentru a se putea vorbi
despre consimțământ trebuie să fie îndeplinite succesiv și
cumulativ două condiții:
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−− să existe hotărârea (voința, decizia) cu
privire la obiectul consimțământului;

−− Existența unor modele de
comportament violent;

−− hotărârea să fie manifestată în
exterior (expres sau tacit).

−− Existența unor condiții propice
descărcării agresivității;

Nu orice fel de „consimțământ”, așa cum se reflectă
din propria definiție, este și unul valid. În primul rând,
manifestarea voinței trebuie să provină de la o persoană
care are discernământ atunci când se manifestă.
Violența și comportamentele agresive au numeroase cauze și explicații:
−− Existența unor emoții negative care
sunt descărcate pe o altă persoană;

−− Consumul de alcool sau de droguri care
conduce de multe ori la o dezinhibare
a comportamentelor agresive.
Violența în familie, ca formă a violenței în general,
este cauzată de anumite caracteristici ale agresorului,
ale victimei (incapacitatea de a reacționa la abuzuri sau
la agresiune) sau prin caracteristici ale societății (apartenența la un mediu socio-economic defavorizat, lipsa unei
intervenții adecvate a autorității statului).

Lecția 3: Diagrama relațiilor
Scop: Participanții își vor explora propriul grup de
prieteni sau cunoștințe și vor identifica diferitele niveluri
de intimitate.

Timp: 50 de minute
Metoda: Lucru individual, discuție facilitată
Materiale: Coli A4 pentru fiecare participant, pixuri
Etape:
1. Asigură o atmosferă degajată și
serioasă pentru următorul exercițiu.

2. Înmânează fiecărui participant câte
o coală de hârtie și un pix.

3. 3. Roagă participanții să deseneze în centru
un cerculeț în dreptul căruia să scrie
„EU” și alte trei cercuri concentrice ca și
grade de apropiere sau depărtare, după
care roagă-i să împartă cercurile în patru
părți egale, fiecare parte reprezentând un
mediu de socializare (ex. școală, prietenii
de la bloc, mass-media, familie etc).

4. Explică participanților că trebuie să
plaseze în căsuțe diferite persoane
(folosind inițiale sau simboluri) pe care le
consideră importante în viața lor și care au
contribuit sau le influențează sexualitatea.

5. Pentru a obține deschiderea participanților,
precizează că activitatea este confidențială.

Prelucrare:
−− Roagă participanții să analizeze timp
de un minut diagrama obținută.
−− Ce impact au avut aceste persoane
asupra vieții voastre? În ce mod?
−− Toate persoanele menționate au
influențat într-un mod pozitiv?
−− Care este criteriul prin care ai reușit să
diferențiezi persoanele mai apropiate de
intimitatea ta față de cele mai îndepărtate?
−− Cum alegem persoanele și mediile
care ne influențează viața?
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III.4. Clasa a IX-a – clasa a XII-a
Tema: Sănătatea reproducerii și a sexualității
Scop: Participanții vor cunoaște informații necesare pentru deprinderea unui
comportament de prevenire în sănătatea reproducerii și a sexualității
Obiectivele specifice:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor putea să:
O12. definească termenii „sex” și „sexualitate”
O13. identifice propriile convingeri asupra normelor sociale
O14. exploreze aspectele legate de sănătatea reproducerii și a sexualității
O15. își însușescă cunoștințele legate de fiziologia
sistemelor reproducătoare masculin și feminin
O16. enumere tipurile de infecții cu transmitere
sexuală în funcție de agentul patogen
O17. se familiarizeze cu principalele metode contraceptive și
modalitățile în care acestea acționează asupra organismului.
Tipul și varianta demersului pedagogic: asimilare de noi cunoștințe,
explorare de atitudini.
Resurse procedurale:
−− Tema începe cu definirea termenilor „sex” și
„sexualitate” de către participanți și identificarea
aspectelor ce compun sexualitatea umană.
−− Educatorul va realiza împreună cu participanții
conexiunea dintre sexualitate și normele sociale.
−− Informațiile despre fiziologia sistemelor reproducătoare,
ITS și metode contraceptive vor fi facilitate de către
educator prin discuție structurată, implicând participanții.
Resurse materiale: Pastila informativă
Tipul de organizare a activității: individuală și colectivă.
Informații suplimentare:
⁃⁃
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Carlos M. Huezo, Charles S. Carignan. Ghidul serviciilor
de planificare familială . București: SECS, 1999.
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⁃⁃

WHO. Coming of age - From facts to action for adolescent
sexual & reproductive health. Geneva: WHO, 1997.

Conținuturi:
⁃⁃

Identitate sexuală

⁃⁃

Norme sociale

⁃⁃

Anatomia și fiziologia sistemelor reproducătoare

⁃⁃

Infecții cu transmitere sexuală și metode contraceptive.

Evaluare
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Întreabă participanții care cred că sunt rezultatele
unei educații pentru sănătatea sexuală?.
Solicită participanților să ofere exemple de
norme sociale din viața cotidiană.
La finalul activității „Fiziologia sistemelor reproducătoare”
solicită participanților rolul următoarelor componente:
testicule, ovar, spermatozoizi și ovule.
La finalul lecției roagă participanții să enumere modalități
de prevenire a unei sarcini nedorite, respectiv a unei ITS.

Pastila informativă: Sex și sexualitate
Sexul se referă la:
−− Actul sexual: oricare dintre tipurile de contact
sexual precum vaginal, anal sau oral.
−− Organele genitale (sexul biologic): penisul sau vaginul
definesc sexul biologic al unei persoane.
Sexualitatea este o parte integrantă a personalității fiecărei persoane.
−− Sexualitatea este o trăsătură care nu poate fi analizată fără
a lua în considerare caracterisiticile comportamentale ale
individului și este dată de suma aspectelor care o influențează,
precum: rasă, limbă, vârstă, așteptări, cultură, tradiții ș.a.m.d.
−− Sexualitatea influențează modul cum ne percepem
aspectul fizic, identitatea de gen, roluri de gen
și orientarea sexuală, relațiile sociale, emoțiile,
comportamentul sexual și sănătatea reproducerii.
−− Sexualitatea este mai mult decât actul sexual în sine.
Orientarea sexuală este definită ca atracția sexuală sau afectivă față de
indivizi de un anume gen. Termenii alternativi „preferință sexuală” și „înclinație sexuală” au înțelesuri similare în majoritatea contextelor discursive. Există
trei orientări sexuale general recunoscute:
−− Heterosexuală - caracterizată de atracția
față de persoane de sex opus.
−− Homosexuală - definită prin atracția față
de persoane de același sex.
−− Bisexuală - definită prin atracția față
de persoane de ambele sexe.
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Identitatea sexuală este dată de sexul biologic cu care ne naștem. În
funcție de organele sexuale externe, suntem fete sau băieți, după caz.
Identitatea de gen se referă la înclinația pe care fiecare dintre noi o avem
către un gen sau altul. Cu alte cuvinte, reprezintă genul cu care o persoana
se identifica. Feminitatea sau masculinitatea noastră. În cele mai multe cazuri
(statistic vorbind) o persoană care are organe sexuale de tip feminin, are și o
identitate de gen tot feminin și la fel pentru masculin.
Identitatea sexuală și identitatea de gen nu reprezintă unul și
același lucru!
Sexul protejat se referă la folosirea prezervativului în timpul relațiilor
sexuale.
Abstinența sexuală se referă la abținerea de la orice formă de contact
sexual.
Asumarea unui comportament responsabil în sexualitate presupune
dobândirea următoarelor informații și abilități:

1. Înțelegerea a ceea ce înseamnă responsabilitate și
asumarea responsabilității pentru deciziile luate.

2. Anatomia și fiziologia corpului uman, precum și
înțelegerea procesului de reproducere.

3. Folosirea metodelor contraceptive.
4. Utilizarea corectă a prezervativului.
5. Infecțiile cu transmitere sexuală (ITS),
căi de transmitere și prevenire.

6. Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) și Sindromul
Imunodeficienței Dobândite (SIDA).

7. Capacitatea de aplicare a cunoștiințelor în
rezolvarea problemelor legate de sexualitate.

Lecția 1: Aspectele sexualității
Scop: Participanții vor defini termenii „sex” și „sexualitate” și vor explora diferite aspecte legate de sănătatea
reproducerii și a sexualității.
Timp: 50 minute
Metodă: Brainstorming, treasure-hunt
Materiale: post-it-uri, bilețele, scotch, coli de flipchart,
markere
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Etape:
Partea I

1. Răspândește bilețelele cu afirmații în sala
de curs înainte să intre participanții, astfel
încât acestea să nu fie la vedere. (opțional)

2. Oferă-le participanților două post-it-uri de
culori diferite și roagă-i să scrie pe fiecare
culoare câte un cuvânt pe care îl asociază
termenului „sex”, respectiv „sexualitate”.
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3. Împarte coala de flipchart în două
coloane, scrie cele două cuvinte și roagă
participanții să lipească post-it-urile în
coloana pe care o consideră potrivită.

4. Citește câteva dintre cuvintele de pe
post-it, oferă informații complete, mai ales
despre sexualitate și asigură-te că toată
lumea a adăugat noile noțiuni în definiție.

5. Desenează două cercuri concentrice, dintre
care unul mic pentru definiția cuvântului
sex, iar cel mare pentru cuvântul sexualitate
și explică participanților că sexualitatea
integrează mai multe aspecte, folosind
informația din materialul informativ.
Partea II (opțional, se pretează pentru format de atelier
de pregătire și mai puțin în școală)

1. Precizează-le participanților că în sală
sunt 25 de bilete, care vizează diferite
aspecte legate de sănatatea reproducerii
și a sexualității și că vor avea ca primă
sarcină să le colecteze în 3 minute.

2. După ce le-au găsit, roagă fiecare
participant să vorbească despre biletul său.

3. Stabilește pe coala de flipchart cele mai
cuprinzătoare aspecte ale sexualității
și spune-le participanților că vor
avea de așezat biletele colectate în
dreptul categoriei corespunătoare.

4. Întreabă participanții dacă mai

Material suport
⁃⁃

⁃⁃

Asumarea rolului de a fi femeie sau bărbat.

⁃⁃

Integritatea corporală.

⁃⁃

Alegerea partenerului dorit.

⁃⁃

A decide să fie sau nu activă sexual.

⁃⁃

A avea relații sexuale consimțite.

⁃⁃

A se căsători liber-consimțit.

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

au și alte completări.

Prelucrare I
−− Cum v-ați simțit atunci când a trebuit
să vorbiți despre sex/sexualitate?

⁃⁃

⁃⁃

−− Ce mesaje ați primit până acum despre sex?
−− Cum credeți că ne pot influența
aceste noi informații în comunicarea
despre sex/sexualitate?

Prelucrare II
−− Care din categorii este cea
mai importantă de știut?

Acces la servicii de sănătate
sexuală și a reproducerii.

⁃⁃
⁃⁃

⁃⁃

A decide dacă da sau nu și
când să aibă copii;
Căutarea unei vieți sexuale
satisfăcătoare, în siguranță și plăcută.
Responsabilitatea în ceea ce privește
respectarea drepturilor omului.
A te simți atractiv și mândru
de propriul corp.
Dezamăgirea de imaginea
corpului în oglindă.
Sentimentul individual al masculinității
sau feminității proprii.
Rolurile construite social și
responsabilitățile pe care femeia și
bărbatul trebuie să și le asume.
Atracția emoțională, sexuală sau afectivă
constantă față de un anume sex.
Sentimentul intimității și apariția
relațiilor profunde și complexe.
Informații despre anatomia și
fiziologia sistemelor reproducătoare,
metode contraceptive, ITS.
Atitudini responsabile față de viața sexuală.
Folosirea sexualității pentru a influența,
manipula sau controla alte persoane.
Reținerea de la actul sexual pentru a
pedepsi partenerul sau a obține ceva.

−− Unde sau când învățăm
despre aceste aspecte?
−− Care credeți că sunt rezultatele
unei educații pentru sănătatea
reproducerii și a sexualității?
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Pastila informativă: Anatomia și fiziologia sistemului reproducător
Anatomia și fiziologia sistemului reproducător feminin
Vulva

Labiile mari și
labiile mici

Două perechi de cute de piele de fiecare parte a vaginului; protejează clitorisul și orificiile
externe ale uretrei și al vaginului.

Clitorisul

O structură mică localizată deasupra deschiderii uretrei, la punctul de întâlnire a labiilor;
punctul focal de stimulare la femei (echivalentul penisului la bărbați).

Orificiul uretrei
Orificiul vaginului

Vaginul

Col uterin/ cervix
Uter

Trompele/ tubele
uterine
Ovare

Vezica urinară

Uretra
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Este organul genital feminin extern. Este formată din muntele lui Venus, labiile mari și labiile
mici, vestibulul, clitorisul.

Un mic orificiu deasupra vaginului prin care se scurge urina.
Localizat între orificiul uretrei și anus; de obicei, acoperit de o membrană subțire (numită
himen) înainte de primul contact sexual; deschidere pentru scurgerea lichidului menstrual. Notă:
Himenul nu este un indicator clar dacă o fată a avut contact sexual anterior, deoarece acesta
se poate rupe din mai multe motive.
Canal muscular ce se întinde de la uter către exterior, prin care copilul trece în timpul nașterii;
cale de eliminare pentru sângele menstrual; loc unde se produce contactul sexual. Se poate
lărgi în timpul actului sexual și al nașterii. Se lubrifiază în cursul excitării sexuale; la fete, poate
apărea în timpul somnului lubrifierea vaginului și chiar orgasmul.
Deschiderea uterului: proeminență în partea superioară a vaginului.
Un organ muscular, în formă de pară, localizat în regiunea pelviană. Începând cu pubertatea,
învelișul său superficial se elimină (de obicei lunar) în timpul menstruației; locul în care se
dezvoltă copilul în timpul sarcinii.
Cale de legătură pentru ovul între ovar și uter; aici are loc fecundarea, în treimea superioară.

Structuri cu formă ovală localizate în regiunea pelviană feminină; conțin la naștere între
300.000 și 500.000 de celule sexuale feminine, produc hormonii sexuali: estrogen și
progesteron; încep să elibereze ovule la pubertate.
O structură în formă de sac din regiunea pelviană; aici se adună urina (nu este parte directă a
sistemului de reproducere).
Un tub prin care urina este eliminată de la vezica urinară în exteriorul organismului (nu este
parte directă a sistemului de reproducere).
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Ovulul

Reprezintă celula sexuală feminină, este aproximativ de dimensiunea unei gămălii de ac; dacă
nu e fertilizat, se distruge; de obicei, se eliberează unul în fiecare lună; dacă se eliberează mai
mult de un ovul, pot apărea sarcini gemelare sau multiple.

Ovulația

În timpul ovulației, un ovar eliberează un ovul matur care poate fi fertilizat; apare cu
aproximativ 14 zile înainte de apariția menstruației, dar, în mod frecvent, e neregulată la
adolescente. Fiind un proces hormonal, momentul ovulației este probabil și verificat doar prin
menstruația ulterioară. Poate fi multiplă și conduce la sarcina gemelară sau multiplă.

Prima
menstruație

Se numește menarhă. Cercetările arată faptul că înaintea primei menstruații există câteva
ovulații care nu sunt urmate de o sângerare.

Fecundarea

Unirea unui ovul cu un spermatozoid în trompele uterine. Spermatozoizii pot fi capabili de
fertilizare până la 7 zile după contactul sexual, iar ovulul poate fi fecundat aproximativ 48 ore
după ovulație.

Igiena intimă la
fete:

Igiena zonei genitale este un element important în viața unei tinere, unde starea de sănătate și
confort poate suferi în lipsa acesteia.
În mod normal, spălarea nu se rezumă la curățarea vulvei și a zonei perianale respectiv anale;
trebuie acordată atenție zonelor din jurul labiilor și zona clitorisului, fiind recomandată doar
folosirea apei, renunțând la săpunuri, geluri și alte produse pe bază de detergenți. Nu sunt
necesare spălăturile vaginale, deoarece există riscul apariției unor dereglări ce schimbă
echilibrul bacterian prezent, în mod normal, în flora bacteriană a vaginului și pot crește șansele
apariției infecțiilor.
Este foarte importantă igiena părului pubian prin tunderea periodică, întrucât creșterea
excesivă ar putea deveni mediu propice pentru dezvoltarea unor bacterii.
Igiena intimă în perioada sângerării menstruale presupune folosirea unor absorbante care să
se potrivească cu fluxul sanguin caracteristic, dar și schimbarea la timp a acestor absorbante.
Există absorbante externe și absorbante interne (intravaginale). Este bine să se alterneze
folosirea tampoanelor intravaginale cu perioade de folosire a tampoanelor externe, mai ales
ca perioadă zi – noapte: ziua absorbant intern, noaptea absorbant extern, dar și ca alternanță
a ciclurilor menstruale, deoarece absorbantele interne blochează eliminarea sângerărilor
menstruale sau eventuale chisturi.

Anatomia și fiziologia sistemului reproducător masculin
Testicule

Două glande care coboară în scrot după naștere; produc și depozitează spermatozoizii
începând cu pubertatea; produc hormonul sexual masculin numit testosteron.

Scrot

Înveliș în formă de sac localizat în spatele penisului, care conține testiculele; protejează
testiculele; controlează temperatura necesară producerii și supraviețuirii spermatozoizilor.

Penis

Este organul copulator al bărbatului. Este format din rădăcină, corp și cap (gland). Datorită
conținutului său din țesut erectil, penisul poate trece din stare flască în erecție.
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Epididim

Duct deferent
Veziculele
seminale
Glandele lui
Cowper

Cale pentru transportul spermatozoizilor, care se întinde de la testicule și se unește cu uretra.
Structuri sub formă de sac, aflate înapoia vezicii urinare; secretă un lichid gros care este parte a
lichidului seminal.
Două glande mici care secretă un lichid (picătura plăcerii) ce se elimină din penis imediat după
erecție; lichidul poate conține spermatozoizi de la o ejaculare anterioară; neutralizează mediul
acid din uretră.

Uretra

Tub prin care se elimină urina, între vezica urinară și exteriorul corpului; de asemenea, prin
acest tub se elimină lichidul seminal, când nu permite trecerea urinei.

Prostata

Este un organ situat sub vezica urinară și anterior pe rect. Are un rol important, alături de
veziculele seminale, în producerea lichidului spermatic.

Spermatozoizi

Celule sexuale masculine, foarte mici, care nu se văd decât la microscop, în formă de mormoloc,
ce se pot deplasa datorită mișcărilor de răsucire a cozilor lor; producerea lor începe, de obicei,
între 12 și 14 ani; numărul total eliminat la o ejaculare este cuprins între 200 și 500 de milioane;
pot supraviețui în trompele uterine până la 7 zile.

Lichid seminal

Este lichidul ce conține spermatozoizi și care se elimină din penis în momentul ejaculării; este
produs și depozitat în veziculele seminale și prostată; este transparent la bărbații tineri datorită
cantității scăzute de spermatozoizi; devine din ce în ce mai albicios pe măsură ce crește numărul
de spermatozoizi. Indiferent de culoarea lichidului spermatic, există probabilitatea sarcinii.

Vezică urinară

O structură în formă de sac în care se adună urina (nu este parte directă a sistemului de
reproducere).

Erecție

Ejacularea
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Este un conduct întortocheat care face legătura între testicul și canalul deferent. Are rol de
transport, depozitare și hrănire a spermatozoizilor.

Procesul prin care penisul se umple cu sânge ca reacție la gânduri, fantasme, atingeri sau
stimulare sexuală. Pe lângă faptul că reprezintă procesul de vascularizare a penisului, este de
două tipuri: reflexă și de natură psihică.
Eliminarea lichidului seminal prin penis.

Poluție nocturnă

„Vise ude” – Erecția penisului, urmată de ejaculare în timpul somnului, produsă de obicei de vise
sexuale și fantezii. Apare mai frecvent la băieții aflați la pubertate.

Igiena intimă la
băieți:

Spălarea penisului și întreținerea igienei, la bărbați, presupune spălarea cu apă caldă și săpun
cu pH neutru. Se spală glandul penisului, acordând atenție secrețiilor adunate între prepuț și
gland, penis și scrot, fiind un moment potrivit pentru autoexaminarea testiculelor. Pentru părul
pubian, la fel ca și în cazul fetelor, se recomandă tunderea periodică.
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Lecția 2: Fiziologia sistemelor reproducătoare
(De investigat nivelul anterior de achiziții și cunoștințe ale elevilor)

Scop: Participanții își vor însuși cunoștințele legate de
fiziologia sistemelor reproducătoare masculin și feminin.

Prelucrare

Timp: 50 de minute

−− Care sunt caracteristicile sistemului
reproducător masculin?

Metoda: Lucru în grup mic

−− Care sunt caracteristicile sistemului
reproducător feminin?

Materiale: Foi de flipchart, markere, coli A4
Etape:
1. Împarte grupul în două echipe și oferă
fiecărui grup câte un plic în care se găsesc
bucăți de hârtie amestecate pe care sunt
înscrise părțile componente ale sistemului
reproducător și elemente de fiziologie.

2. Grupul nr. 1 va trebui să potrivească
denumirile părților componente ale
sistemului reproducător masculin cu
elementele de fiziologie pentru sistemul
reproducător masculin, iar grupul
nr. 2 va realiza aceeași activitate pentru
sistemul reproducător feminin.

−− La ce vârstă se fac primele controale
medicale ale sistemelor reproducătoare?
(de regulă la debutul adolescenței,
pentru sâni, testicule sau examen de
secreție vaginală Babeș-Papanicolau,
dacă este cazul mai devreme – în
cazul ectopiilor testiculare, menarha
prematură sau tulburări hormonale).
−− La ce interval de timp este necesar
controlul preventiv al sistemelor
reproducătoare? (la 6 luni sau un an).
−− Cui ne adresăm dacă bolile sunt prezente
la nivelul sistemelor reproducătoare?
(medicului de familie, ginecologului
pentru femei și urologului pentru
bărbați, în cazul ITS ambelor genuri
pot să se adreseze dermatologului
sau infecționistului, după caz).
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Material de distribuit
FIZIOLOGIA SISTEMELOR REPRODUCĂTOARE
Bucățile de hârtie din plicurile A și B sunt înscrise pe tabelele corespondente, se decupează, fiecare în parte, se
amestecă pentru fiecare tabel în parte și se pun în plicuri.
A. Sistemul reproducător masculin
Partea componentă
PENIS

SCROTUL

ANUS

TESTICULE

CANAL/ DUCT
DEFERENT
VEZICULE SEMINALE

URETRĂ

VEZICĂ URINARĂ
SPERMATOZOIZI
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Caracteristici
Organ sexual extern masculin, permite evacuarea spermei și urinei. Este
făcut din țesut spongios care se umple cu sânge când bărbatul este excitat
și organul intră în erecție. Este în creștere în timpul pubertății asemenea
cu restul corpului, mărimea este diferită de la un bărbat la altul.
Sac de piele care conține testiculele. Testiculele sunt menținute în afara corpului la
o temperatură inferioară celei a corpului pentru a produce spermatozoizi sănătoși.
Când scade sau crește temperatura corpului, se produce contracția sau dilatarea lor.
Orificiu de evacuare a materiilor fecale. Nu face parte din
aparatul reproducător, ci din aparatul digestiv.
Glande sexuale masculine pereche, se află în scrot, în exteriorul corpului,
pentru a rămâne la o temperatură mai mică decât restul corpului
pentru a produce spermatozoizi sănătoși. Aceste glande se află în mod
obișnuit unul mai jos decât altul. Această regiune este foarte sensibilă,
fiind importantă protecția ei în timpul activităților sportive.
Mic canal prin care trec spermatozoizii din testicule în uretră.

Două mici pungi în spatele vezicii urinare. Produc și stochează lichidul seminal.
Acest lichid se amestecă cu spermatozoizii și alte lichide pentru a forma sperma.
Urina și sperma trec prin acest tub pentru a ieși din corp. Bărbatul nu
poate elimina în același timp și urina și sperma. Ea are două părți - când
bărbatul evacuează urina din vezica urinară, o valvă închide partea care
comunică cu veziculele seminale. În mod similar se elimină sperma.
Pungă ce conține urina filtrată de rinichi, nu face parte din aparatul reproducător.
Celule reproductive masculine, de dimensiuni mici. Se găsesc mai mult de trei milioane
în cinci ml de spermă. Testiculele produc zilnic milioane de celule de acest gen.
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B. Sistemul reproducător feminin
Partea componentă
URETRA

VAGINUL

ANUS

COLUL UTERIN

TROMPELE UTERINE
(FALLOPIENE)

OVARE

VEZICA URINARĂ
OVULE

CLITORIS

LABIILILE MARI ȘI MICI

Caracteristici
Tub care permite urinei să iasă din corp. Orificiul de deschidere se află între
clitoris și vagin, nu face parte din aparatul reproducător, ci din cel urinar.
Canal de trecere dintre uter și exteriorul corpului uman. Pe aici se scurge sângele
menstrual din uter. De asemenea, la naștere, copilul coboară din uter prin acest canal.
Orificiu de evacuare a materiilor fecale, nu face parte din
aparatul reproducător, ci din aparatul digestiv.
Se află la baza uterului, între vagin și uter. Se închide cu un dop gelatinos pentru
a ajuta copilul să se dezvolte în uter într-un mediu fără germeni, iar când
organismul este pregătit de naștere, dopul gelatinos care l-a închis se desprinde.
Tuburi mici pereche, care leagă ovarele de uter. Ovulele trec prin
aceste tuburi după ovulație; fecundarea ovulului de spermatozoid se
face în treimea medie a acestor tuburi, iar ca excepție se poate produce
aici o sarcină extrauterină, care devine o urgență chirurgicală.
Glande sexuale feminine care produc ovulele, fetele se nasc
cu toate ovulele pe care le vor elimina la ovulație, pregătirea
eliminării lor se face din perioada pubertății.
Pungă ce conține urina filtrată de rinichi, nu face parte din aparatul reproducător.
Sunt produse de ovare. Sunt celule care pot fi fecundate de spermatozoid/
spermatozoizi. Eliminarea lor lunară se face de la pubertate până la menopauză.
Organ feminin care se află deasupra uretrei. În timpul
excitației sexuale feminine devine erectil.
Pliuri tegumentare, care acoperă orificiile uretral,
vaginal și clitorisul, cu rol de protecție.
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Pastila informativă:
INFECȚII CU TRANSMITERE SEXUALĂ
Ce sunt infecțiile cu transmitere sexuală (ITS)?
Sunt infecții transmise de la o persoană la alta
prin contact sexual neprotejat în principal.
Cine poate avea ITS?
Oricine are relații sexuale neprotejate poate lua o
ITS. Este suficient ca o persoană să aibă un singur
contact sexual neprotejat (vaginal, oral, anal) cu o
persoană infectată pentru a se infecta la rândul ei.
Ce agenți provoacă ITS?
−− virusuri: HIV, HPV, hepatita
B, herpesul genital
−− bacterii: gonoreea, sifilis (spirochetă),
micoplasme și chlamydii
−− ciuperci: candidoza
−− paraziți: scabia, trichomoniaza, păduchii lați
PEDICULOZA PUBIANĂ/PĂDUCHII LAȚI (lățeii)
Păduchi care trăiesc în părul pubian, răspândiți prin
contact sexual. Ei se fixează la rădăcina firului de
păr, ciupesc pielea hrănindu-se cu sângele din vasele
capilare, provocând mici papule (bășici); își depun
ouăle pe părul pubian, putând să se răspândească și
pe așternuturi sau îmbrăcăminte unde pot trăi câteva
zile. Printre simptome se numără mâncărimi puternice
în zona genitală și de asemenea, pe lenjerie pot apărea
mici pete de sânge (cât o gămălie de ac). Păduchii lați
pot trece și în alte regiuni ale corpului acoperite cu
păr: pe piept, membre, subsuori, mustăți, sprâncene.
Medicul este cel care va prescrie tratamentul potrivit.
SCABIA (râia)
Este o infecție cauzată de un parazit (sarcoptes scabie).
Femela sapă galerii în piele, mai ales în timpul nopții, iar
după ce depune ouăle, moare. Larvele înțeapă pielea
pentru a se hrăni. Contaminarea se face prin contactul
intim cu persoana infestată sau prin folosirea în comun a
lenjeriei, prosoapelor etc. Contactul sexual reprezintă o
modalitate de transmitere a acestui parazit. Principalele
semne ale infecției sunt: roșeața pielii și mâncărime
intensă. În zona afectată pot apărea infecții secundare.
TRICHOMONIAZA
Este o infecție cauzată de un parazit, Trichomonas
vaginalis. La femeie, această infecție se manifestă, cel
mai frecvent, printr-o scurgere vaginală abundentă,
galben-verzuie, spumoasă, urât mirositoare, însoțită de
roșeață și usturime în zona genitală externă. Mai pot
apărea usturimi la urinat și disconfort sau chiar dureri în
timpul actului sexual. Infecția poate să nu se manifeste
(asimptomatică). La bărbat, de cele mai multe ori, infecția
nu se manifestă. Atunci când apar, semnele constau în
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dureri și usturimi la urinat, scurgere uretrală, roșeață și
iritații la nivelul prepuțului. Complicații: trichomoniaza
nu este o infecție gravă, a fost însă asociată cu existența
unui risc mai mare de anexită și naștere prematură.
CANDIDOZA GENITALĂ (poala albă)
Este cauzată de o ciupercă (Candida albicans) care
trăiește în mod normal pe piele și pe mucoase. Dacă
apar, la femeie semnele pot fi: iritație, roșeață,
mâncărime în zona organelor genitale externe, o
secreție vaginală albă, vâscoasă și/sau o senzație
de disconfort în timpul actului sexual. La bărbat pot
apărea iritație și mâncărime în zona penisului sau/
și scurgeri din uretră. Deseori, ea se poate declanșa
la persoanele care iau tratamente cu antibiotice sau
care suferă de anumite boli, precum diabetul zaharat,
poartă lenjerie intimă care nu este din bumbac etc.
CHLAMYDIOZA
Chlamydioza este determinată de un germen care se
localizează în interiorul celulelor, Chlamydia trachomatis.
La femeie, Chlamydia afectează cel mai frecvent colul
uterin, uterul, trompele uterine și/sau uretra. La bărbat,
cel mai des, Chlamydia determină inflamarea uretrei, dar
poate afecta și prostata sau chiar testiculele. În cele mai
multe dintre cazuri, Chlamydioza este asimptomatică.
Din cauza acestui aspect, posibilitatea de descoperire
a infecției este scăzută. Netratată, Chlamydioza
poate determina infertilitate, adică imposibilitatea
de a avea copii. Infecția se poate transmite de la
mama bolnavă la copil în timpul nașterii, provocând
acestuia infecții ale ochilor sau ale căilor respiratorii.
GONOREEA (blenoragie sau sculament)
Este cauzată de o bacterie, Neisseria gonorrhoeae
(gonococ). Femeile, de obicei, nu prezintă simptomele
infecției. Manifestările care totuși apar mai des sunt
scurgeri vaginale mai abundente, de culoare albgălbuie, dureri, usturimi la urinare sau sângerări între
menstruații. La bărbați, infecția se manifestă de obicei
prin dureri la urinat și nevoia de a urina des, însoțite
de o scurgere uretrală alb-gălbuie. Gonoreea se poate
transmite prin contact sexual vaginal, oral (durere și
iritație la nivelul gâtului) sau anal (scurgere și iritație
la nivelul anusului). Gonoreea este o infecție gravă prin
consecințele sale posibile. Dacă unul dintre parteneri
este infectat, trebuie evitate contactele sexuale până
când ambii parteneri sunt tratați și vindecați.
SIFILIS (lues sau cruci în sânge)
Este una dintre cele mai răspândite boli cu
transmitere sexuală, produsă de o bacterie în
formă de spirală (Treponema pallidum). Este o
boală gravă prin consecințele pe care le are în
timp asupra tuturor organelor, în special asupra
sistemelor nervos și cardiovascular. Este o infecție
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care, netratată, are o evoluție lentă (10-15 ani),
dar foarte gravă. Evoluția are trei stadii:
−− Sifilis primar: primele șase luni de la
contactul sexual infectant. După 10-90
de zile de la infectare apare o rană (de
obicei unică) în zona contactului sexual
(vagin, gură, anus/rect). Rana, numită
„șancru”, este o suprafață de unde
lipsește pielea, de formă rotund-ovală, ca
o monedă mică, nedureroasă și cu baza
tare. După aproximativ trei săptămâni,
leziunile se vindecă singure, fără urmă.
De obicei, persoana se crede vindecată.
−− Sifilis secundar: durează între luna a șasea și
a 24-a de la momentul infectării. Acum apar
diferite erupții pe piele, de obicei sub forma
unor pete de culoare roz, căderea părului,
modificări ale pielii palmelor. Testele de
sânge (RBW sau VDRL) sunt intens pozitive.
−− Sifilis terțiar: este restul perioadei de
evoluție până la 15 ani. Acum microbul
se cantonează în diferite organe interne
(oase, sistem nervos, aortă etc.) pe
care le distruge. În acest stadiu boala
este din ce în ce mai greu de vindecat
și se poate ajunge chiar la deces.
Complicații: Netratat, poate duce la afectarea
gravă a organelor interne, mai ales creier și chiar
la deces. Sifilisul se transmite de la mamă infectată
la făt în timpul sarcinii, putând determina la acesta
malformații și alte afecțiuni congenitale grave.
NEGII GENITALI (condiloame,
veruci sau vegetații veneriene)
Apariția lor este determinată de anumite tulpini ale
Virusului Uman Papilloma (HPV). Atât la femei, cât și
la bărbați, boala se manifestă prin apariția uneia sau
mai multor excrescențe de culoarea pielii, cărnoase,
de dimensiuni inițial mici, uneori chiar invizibile, care
apar în zona genitală (vulvă, vagin, col uterin, uretră,
penis, anus sau tegumentul din jurul lor). Femeile cu
negi pe pereții vaginului sau pe colul uterin pot să
nu observe existența leziunilor, chiar dacă sunt mai
mari. Ca orice infecție virală, negii genitali nu se
vindecă. Chiar dacă excrescențele dispar pe moment
în urma tratamentului, virusul rămâne cantonat
în organism și boala poate reapărea. Femeile pot
prezenta un risc mai mare de apariție a cancerului
de col uterin. Orice femeie care a avut negi genitali
trebuie să își facă anual un test Babeș-Papanicolau.
HERPESUL GENITAL
Este determinat de virusul herpes simplex tip 2 (HSV 2),
înrudit cu virusul herpes simplex tip 1, care determină
herpesul la nivelul gurii. La ambele sexe, infecția se

manifestă printr-una sau mai multe vezicule ce pot
apărea oriunde în zona genitală și sunt însoțite de
mâncărimi. Veziculele se rup spontan și formează
ulcerații care pot fi foarte dureroase. Leziunile se
vindecă singure în câteva zile, de obicei fără să lase
cicatrici. Virusul, intrat în celulele organismului, rămâne
toată viața, determinând din când în când reapariția
simptomelor. Persoana infectată poate transmite infecția
mai departe, chiar dacă nu are nici un semn de boală
în acel moment. Prezervativul asigură doar o protecție
relativă contra transmiterii herpesului genital. Prezența
leziunilor herpetice crește riscul transmiterii HIV.
HEPATITA B
Hepatita B este o boală inflamatorie a ficatului,
determinată de virusul hepatitei B (VHB). Există mai
multe feluri de virusuri care pot determina hepatite (A,
B, C, D, E etc.). Între aceste virusuri există diferențe
în ceea ce privește modul de transmitere și gravitatea
bolii. Deși nu determină niciun fel de simptome ale
aparatului genital, virusul hepatitei B se transmite cel
mai frecvent pe cale sexuală. Alte căi de transmitere
sunt: transplanturi, instrumentar medical nesterilizat, de
la mamă la făt. De multe ori, hepatita B nu se manifestă
clinic. Atunci când apar, semnele cele mai frecvente
sunt oboseală, pierderea poftei de mâncare, greață,
vomă, colorarea tegumentelor și mucoaselor (ochii)
într-o nuanță gălbuie (icter). Hepatita B este o infecție
gravă. Virusul cantonat în ficat poate determina în timp
hepatita cronică, ciroza hepatică sau cancerul hepatic,
urmate de deces. Purtătorii de antigen HbS (Australia)
nu au voie să doneze sânge, chiar dacă sunt sănătoși.
HIV/SIDA
Sindromul Imunodeficienței Dobândite (în engleză
AIDS) este o boală cauzată de virusul HIV (Virusul
Imunodeficienței Umane). Virusul distruge sistemul
imunitar al organismului făcându-l incapabil
să se apere în lupta cu agenții infecțioși.
Un singur contact sexual neprotejat cu o
persoană infectată poate fi de ajuns pentru a
te infecta. De aceea, dacă te-ai expus riscului
de infectare, trebuie să consulți un medic.
Virusul imunodeficienței umane distruge sistemul
imunitar al organismului făcându-l incapabil să se apere
în lupta cu agenții infecțioși. El nu poate supraviețui
independent, ci numai într-o anumită categorie de
celule albe (limfocita T4), pe care le distruge progresiv,
paralizând astfel capacitatea sistemului imunitar de
a organiza o apărare eficientă a organismului.
Cum se evidențiază HIV și ce este „fereastra imunologică”?
Infecția cu HIV poate fi depistată prin anumite teste de
sânge care evidențiază anticorpii sintetizați de organism
contra virusului: ELISA, Western Blot. Acest lucru
este posibil după un anumit interval de timp de la
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momentul infectării (3-6-9 luni), până când concentrația
lor să poată fi evidențiată prin analiza de laborator.
Această perioadă de timp în care se produc anticorpii
specifici pentru ca rezultatul testului să fie relevant (între
3-6-9 luni) se numește fereastră imunologică. În
urma testării se poate constata starea persoanei, fiind
definită ca seropozitivă (persoană infectată cu HIV sau
HIV+, în cazul în care rezultatul testului este pozitiv) sau
seronegativă (persoană care nu este infectată cu HIV,
sau HIV-, în cazul în care rezultatul testului este negativ).

La o persoană infectată, virusul HIV se află în toate
fluidele corpului (sânge, spermă, secreții vaginale, lapte
matern, lacrimi, salivă), dar în concentrații diferite.
HIV se găsește în concentrații suficiente pentru a
putea fi transmis doar prin schimbul de fluide precum
SÂNGE, SPERMĂ, SECREȚII VAGINALE, LAPTE MATERN.

Lecția 3: Clasificarea infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS)
Scop: Participanții vor acumula informații cu privire la
tipurile de infecții cu transmitere sexuală în funcție de
agentul patogen.

Timp: 25 de minute
Metoda: Brainstorming, discuție facilitată
Materiale: Broșuri informative despre ITS
Etape:
1. Roagă participanții să enumere infecțiile
cu transmitere sexuală cunoscute.

2. Roagă grupul să clasifice ITSurile identificate în funcție de
agentul care le produce (bacterii,
ciuperci, virusuri, paraziți).

3. Structurează ITS-urile identificate de către
grup și completează lista, dacă este necesar.

4. Oferă informații legate de
caracteristicile fiecărei categorii.

Prelucrare
−− Care sunt modalitățile de transmitere a ITS?
−− Care sunt principalele semne ale ITS?
−− Cum se poate preveni o ITS?
−− Plan de acțiune dacă o persoană
bănuiește că are o ITS.
−− Cui ne putem adresa dacă
bănuim că avem o ITS?
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Pastila informativă: Metode contraceptive
Metodele hormonale previn sarcina prin stoparea
ovulației și pot, de asemenea, să atenueze manifestările
neplăcute care apar în timpul menstruației (dureri
abdominale, crampe etc.). Metodele hormonale sunt:
pilula contraceptivă, injecțiile hormonale, patch-urile
(plasturi) hormonale cu fixare pe piele și inelele vaginale
contraceptive.
Metodele de barieră acționează prin oprirea spermei
la nivelul vaginului, astfel că spermatozoizii nu pot trece
în uter pentru a fecunda ovulul. Pentru a crește eficiența
unei metode de barieră, este indicată asocierea unui
spermicid, care omoară spermatozoizii înainte ca aceștia
să treacă de cervix. Posibilitatea ca partenerul sexual să
fie purtătorul unei infecții cu transmitere sexuală (ITS)
face necesară utilizarea prezervativului. Printre metodele
de barieră se pot menționa prezervativul, diafragma,
calota (capișoanele) cervicală.
Dispozitivele contraceptive intrauterine (steriletele) se introduc prin vagin și cervix (colul uterin)
până în uter, având o eficiență pentru 5, până la 10 ani.
Acționează în principal prin prezența corpului străin care
duce la modificări ale mediului în uter și împiedică fixarea
ovulului fecundat în uter (nidația). Implantarea acestor
dispozitive se face numai de către medic.
Metodele naturale sunt metode de identificare a
perioadei fertile a ciclului menstrual. Pentru prevenirea
sarcinii, cuplul evită contactele sexuale, în zilele fertile.
Este necesară o înregistrare atentă a datelor și cooperarea ambilor parteneri. Nu sunt indicate aceste metode în
cazul adolescentelor active sexual, datorită dificultății în
determinarea exactă a perioadei fertile. Se recomandă
consilierea la un cabinet de planificare familială. Identificarea perioadei fertile se face în diferite moduri: pe baza
calendarului ciclului menstrual, înregistrarea modificărilor mucusului cervical, măsurarea temperaturii bazale
sau prin asocierea metodelor de mai sus. De asemenea,
o metodă contraceptivă – la fel de puțin eficientă – este
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reprezentată de retragerea penisului din vagin înaintea
ejaculării (coitul întrerupt).
Sterilizarea chirurgicală, contracepția permanentă,
precum vasectomia sau ligaturarea chirurgicală a
trompelor uterine, conferă o protecție permanentă
împotriva unei sarcini nedorite (totuși, foarte rar aceste
metode pot fi ineficiente). Aceste metode contraceptive
se realizează doar în cazul în care persoana în cauză este
sigură că nu mai vrea niciodată copii.
Contracepția de urgență este o metodă care se
folosește doar pentru a preveni apariția unei sarcini, ca
urmare a unui contact sexual neprotejat. Există două
tipuri de contracepție de urgență:

−− tableta hormonală: Este eficientă numai în
cel mult 72 de ore după contactul sexual.
De obicei se administrează două tablete
hormonale la interval de 12 ore. Are o serie
de efecte secundare neplăcute și nu trebuie
folosită de mai mult de două ori pe an.
−− dispozitivul intrauterin cu fir de cupru,
dacă este inserat în primele 7 zile de
la contactul sexual neprotejat.
Necesită o informare corectă. Nu se folosește ca
metodă contraceptivă. Nu protejează împotriva
infecțiilor cu transmitere sexuală, inclusiv HIV/
SIDA!

Lecția 4: Clasificarea metodelor contraceptive
Scop: Participanții se vor familiariza cu principalele

⁃⁃

metode contraceptive, modalitățile în care acestea
acționează asupra organismului, precum și avantajele și
dezavantajele acestora.

⁃⁃

Timp: 30 minute
Metoda: Brainstorming, lucru cu pliantele
Materiale: Coli de flipchart, markere
Etape:
1. Propune participanților o listare pe coala
de flipchart a metodelor contraceptive pe
care le cunosc. În timpul listării organizează
metodele contraceptive în funcție de
modalitatea în care ele acționează asupra
organismului în următoarele categorii:
⁃⁃

⁃⁃

metode hormonale: pilulele
monohormonale și combinate,
contraceptive injectabile, inelul
contraceptiv, contracepția de urgență;
metode de barieră: prezervativul
masculin, prezervativul feminin/
femidomul, diafragma;

⁃⁃

metode chirurgicale: ligaturarea/legarea
trompelor uterine și vasectomia;
metode naturale: metoda
calendarului, metoda coitului
întrerupt, analiza mucusului cervical
și măsurarea temperaturii bazale;
alte metode contraceptive:
spermicide – metodă chimică,
steriletul – metodă mecanică.

2. Întreabă participanții care cred că
este motivul pentru care formatorul a
organizat metodele contraceptive în acea
formă, cu scopul ca ei să realizeze că
este pusă în discuție modalitatea în care
acestea acționează. Listează deasupra
fiecărei grupe numele categoriei.

Prelucrare
⁃⁃

⁃⁃
⁃⁃

Care considerați că este cea mai
sigură metodă contraceptivă?
Dar cea mai potrivită?
Cu cine putem sta de vorbă despre
alegerea metodei contraceptive?
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Tema: Prevenirea Comportamentelor de risc
Obiectivele specifice:
Pe parcursul și la sfârșitul temei elevii vor putea să:
O1. indice diferențele dintre comportament și situație de risc
O2. enumere comportamente de prevenire a situaților de risc
O3. definescă termenul de consimțământ și conceptele asociate
O4. își clarifice părerile personale despre sexualitate
O5. exerseze comunicarea convingătoare
Tipul și varianta demersului pedagogic: asimilare de noi cunoștințe,
explorare de atitudini.
Resurse procedurale:
−− Facilitatorul setează cadrul pentru activitatea „Risc și
prevenire” prin solicitarea a cât mai multor exemple
de comportamente de risc și situații de risc din partea
participanților și clarifică diferențele dintre acestea.
−− Facilitarea activității „Risc și prevenire” se face
prin discuție structurată, oferind atenție sporită
la sarcinile comunicate participanților.
−− Pentru metoda alegerii forțate de la activitatea „Eu cred”,
educatorul va avea grijă la dinamica de grup astfel încât fiecare
participant să se simtă confortabil în exprimarea propriei opinii.
Resurse materiale: Pastila informativă
Tipul de organizare a activității: individuală și colectivă.
Informații suplimentare:
⁃⁃

Rasmussen, Nell. Sexual and Reproductive Health and Rights for
Youth. Hellerup: The Danish Family Planning Association, 1996.

Conținuturi:
⁃⁃

Comportament vs. situație de risc

⁃⁃

Influență

⁃⁃

Abuz și violență

Evaluare
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃
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Verifică compatibilitatea comportamentelor și
soluțiilor din activitatea „Risc și prevenire”
La finalul activității „Risc și prevenire” solicită participanților
exemple de consecințe negative ale comportamentelor de risc.
Provoacă o discuție facilitată pe tema influenței grupului și
modalități de comunicare pentru rezolvarea conflictelor.
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Pastila informativă: Prevenirea comportamentelor la risc
O formă de comportament responsabil față de tine este acela de a învăța
să faci alegeri între ceea ce presupui că este bine și ceea ce nu crezi că este
potrivit să faci.
Responsabilitatea, în general, este o atitudine conștientă față de obligații,
adică de a-ți asuma orice consecință a sa (cunoscând care ar putea fi
aceasta). Consecința reprezintă urmarea unei fapte, acțiuni și fiecare este
responsabil de consecințele acțiunilor sale.
Alegerile pe care le faci au la bază trei elemente:

1. Experiența sau abilitățile – experiența vine cu
timpul și evenimentele prin care treci te vor ajuta
pe viitor să rezolvi mai ușor situațiile apărute.

2. Capacitatea de anticipare a consecințelor – fiecare
acțiune are o consecință, dacă înainte de a acționa
ți-ai pune întrebări ca să te asiguri că este alegerea
corectă, ai putea evita multe probleme.

3. Importanța subiectivă acordată variantelor – în funcție de
situație, fiecare dintre noi acționăm diferit; acest lucru se
datorează nevoilor de la momentul respectiv ale fiecăruia;
este OK ca fiecare să aleagă ce își dorește, în mod subiectiv.
De ce putem fi influențați?
Grupul de prieteni: presiunea grupului te poate împinge, de multe ori, să faci
lucruri pe care nu le dorești. Este un factor puternic care te influențează în:
preferințele muzicale, vestimetația aleasă, frecventarea unor locuri și până
la decizii care pot să aibă efecte în viitor (debutul vieții sexuale, consumul de
alcool, tutun, droguri etc.).
Valorile promovate de grupul de prieteni intră, uneori, în conflict cu cele
promovate de familie, iar în aceste situații este necesar să alegi care este
poziția ta între cele două zone. Alegerea ta este important să fie informată și
gândită pentru a putea să ți-o asumi.
Este în regulă ca ceea ce vrei tu să fie diferit de ceea ce vrea grupul, pentru
că cine este mai în măsură să ia o decizie pentru tine, decât persoana ta? A
înfrunta grupul, nu este un lucru ușor, dar dacă ai decizia luată, e important
să o comunici grupului.
În relație: când ești într-o relație este puțin mai complicat, dar „cu răbdarea
treci și marea”. Pentru a înțelege mai bine punctul ei/lui de vedere, pune-i
întrebări pentru a te lămuri.
Datorită interesului tău de a-i înțelege punctul de vedere, el/ea va fi mai
receptiv(ă) la ceea ce ai de spus. Comunicarea are trei pași simpli: atenție,
întrebare, acceptare.
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Lecția 5: Risc și prevenire
Scop: Participanții vor afla exemple de comportamente
de risc la care se pot expune adolescenții și vor identifica
modalități de prevenire a acestora.

Timp: 50 minute
Metodă: Carusel
Materiale: bilețele din materialul suport
Etape
1. Roagă participanții să se grupeze în
două cercuri concentrice și egale ca
număr de membri, astfel încât fiecare
persoană să stea față în față cu o alta.

2. Cercul din interior va primi bilețele marcate
cu X ce conțin problemele, iar cercul din
exterior va primi bilețelele cu soluții de
prevenire ale acestora, marcate cu O.

3. Explică-le participanților că vor avea
de găsit persoana care deține biletul
potrivit, însă singura mișcare pe care o
pot face este un pas la dreapta, mișcând
întreg cercul din care face parte.

4. În momentul în care două persoane au
găsit varianta potrivită pot părăsi cercul,
doar dacă sunt validate răspunsurile.

5. Grupul continuă până când fiecare
participant și-a găsit perechea.

Prelucrare
−− Cum vi s-a părut experiența
de coordonare în grup?
−− Ce alte soluții de prevenire mai putem
identifica la problemele primite?
−− Ce alte riscuri există în viața adolescenților
pe care nu le putem preveni?

Material de sprijin: Riscuri și soluții

XX Debutul sexual la 16 ani într-o
relație de câteva luni.

XX Împrumutatul de la alte persoane a
forfecuțelor de manichiură, acelor de tatuaje
nesterilizate sau a lamelor de ras.

XX Cineva care are relații ocazionale
cu parteneri diferiți.

OO Amână debutul sexual, iar între timp comunică
deschis cu partenerul despre relația voastră și
informează-te cu privire la anatomie și fiziologie,
contracepție și ITS/HIV/SIDA.

OO Sterilizează obiectele metalice ascuțite folosite
la comun și fii atent la procedurile de sterilizare
sau la folosirea acelor sterile în cadrul serviciilor
accesate.

OO Negociază împreună cu partenerul folosirea
prezervativului.

OO Evită excesul în general, iar dacă ești convins că
XX Consumul în exces de alcool sau
droguri ilegale la petreceri.

XX Relație bazată pe fidelitate în care se folosește
retragerea penisului înainte de ejaculare.

XX Adolescentă virgină cu vârstă fragedă și timiditate,
însă prietenul ei are deja experiență sexuală.
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vrei asta, hidratează-te cu apă pe tot parcursul
petrecerii, evită amestecul de alcool cu droguri
și asigură-te că o persoană de încredere nu face
același lucru.

OO Consultă un cabinet de planificare familială pentru
a identifica alte metode, inclusiv mergi la control
ginecologic/urologic de două ori pe an.

OO Abstinență sau limitează-te la contacte sexuale
fără penetrare/preludiu până când te simți
pregătit/ă și întărește-ți stima de sine pentru a
face față presiunii.
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XX Renunțarea la prezervativ fără a merge la
un centru de testare al ITS-urilor și HIV.

XX Postarea pozelor cu o imagine mult prea
sexualizată pe rețelele de socializare.

XX Ieșiri cu prietenii care depășesc orele
00.00 fără acordul părinților.

XX Dorința de a întreține contact sexual cu o
persoană care se află sub influența alcoolului.

XX Constrângerea partenerului prin forme de
dominare pentru a întreține relații sexuale.

XX Folosirea prezervativelor care au intrat în contact
cu ulei de plajă, luciu de buze sau alte grăsimi.

XX Folosirea pilulelor contraceptive
fără prescripția medicului.

XX Întreținerea actelor sexuale după apariția
unei erupții în zona genitală.

XX Gașca mea posteză mereu comentarii
răutăcioase pe Fb la adresa colegilor și
inițiază grupuri de bârfă în care sunt și eu.

XX Conduc mașina după ce am băut alcool,
oricum nu merg departe și doar nu o las aici.

XX Vorbesc cu străini pe site-urile de socializare și
le povestesc totul despre mine și viața mea.

XX Folosesc un act de identitate fals
pentru a intra în club.

OO Asigură-te că ești într-o relație bazată pe fidelitate
și gândiți-vă la alte metode contraceptive.

OO Revizuiește termenii de confidențialitate ai site-ului
și stabilește-ți bine cercul de prieteni care va avea
acces la pozele respective pentru a evita hărțuirea
sexuală.

OO Comunică întotdeauna cu părinții și informează-i
unde ești și ce faci, și în general, demonstrează-le
că pot avea încredere în tine.

OO Mai bine nu! Nu se consideră consimțământ în
timpul actului sexual și poate fi pedepsit penal.

OO Există relații de dominare, însă niciunul dintre
parteneri nu este forțat să facă ceva ce nu îi
place. Constrângerea este sinonimă cu agresarea
celuilalt.

OO Informează-te despre prezervativele din poliuretan
care nu sunt sensibile la uleiuri și grăsimi.

OO Nu este recomandat! Informează-te asupra
efectelor adverse și citește cu atenție întregul
prospect. Acestea intervin în activitatea
hormonală.

OO Mai bine nu! Nu cunoști natura ei și există
posibilitatea să nu fie tratabilă pentru amândoi. În
plus, poate apărea o suprainfectare.

OO Dacă te incomodează, fii tu cel care dă o influență
pozitivă grupului și încearcă să le explici colegilor
că această activitate se poate pedepsi.

OO Riscul este extrem de mare, atât pentru tine, cât și
pentru ceilalți. Sună un prieten care are permis sau
cheamă un taxi.

OO Chiar dacă ți se pare că o cunoști de o viață și ești
deja în zona de confort, nu poți ști dacă persoana
de la capătul liniei îți spune adevărul despre el/ea.

OO Este posibil să meargă o dată sau de mai multe
ori, asta nu înseamnă că ceilalți nu își dau seama și
pot apărea complicații.
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Lecția 6: Eu cred
Scop: Participanții își vor exprima și clarifica

−− Încurajează discuțiile pro și contra.

părerile personale despre sexualitate și vor
exersa comunicarea convingătoare.

−− Concentrează-te asupra motivelor,
este foarte important pentru ei să-și
clarifice părerile personale și atitudinea
față de problemele enunțate, pentru a
fi pregătiți să și le susțină și/sau să le
discute cu partenerii sau prietenii.

Timp: 50 minute
Metodă: Alegere forțată

−− Participanții își pot schimba
locurile motivând ce i-a determinat
să își schimbe părerea.

Materiale: Două coli de hârtie pe care
să scrie „DE ACORD” și „ÎMPOTRIVĂ”,
plasate în două colțuri ale încăperii.

Afirmații ce pot fi folosite:

Etape:
1. Citește fiecare afirmație cu voce tare.
2. Roagă participanții să se gândească bine

−− Fetele care poartă prezervative
în geantă sunt „disponibile”.
−− Băieții cărora nu le place
fotbalul sunt homosexuali.

și să se hotărască pentru una din tabere.

3. Roagă participanții să se deplaseze

−− Nu comunic fostului/fostei că am o ITS
pentru că sigur el/ea este de vină.

într-unul din cele două colțuri și să
își motiveze alegerea făcută.

−− Când partenerul/partenera este gelos/
geloasă înseamnă că te iubește.

Prelucrare
−− Membrii celor două tabere trebuie
să asculte cu atenție motivele de
alegere ale fiecăreia din ele.

Lista afirmațiilor rămâne deschisă și poate fi
adaptată în funcție de grupul de participanți.

Evaluarea modulului de educație sexuală
Acordă o notă de la 1 (slab) la 10 (excelent) și argumentează notarea în legătură cu:
Părerea generală
despre atelier
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Explicații:

Subiectele abordate
Explicații:

Metodele utilizate
Explicații:
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Facilitator 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Explicații:

Facilitator 2
Explicații:

Numește ce ai învățat la acest curs (poți scrie câte vrei ).

Ce ai îmbunătăți la următoarele:
Subiectul și conținutul

Metodele folosite

Care consideri că a fost cea mai puțin utilă parte a cursului?

Mulțumim!
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Salvați Copiii România este o organizație de utilitate publică, a cărei
misiune este aceea de a garanta egalitatea de șanse pentru toți copiii,
indiferent de mediul din care aceștia provin, prin utilizarea propriei
expertize, precum și prin activități de lobby și advocacy asupra
factorilor de decizie și mobilizarea liderilor din societatea civilă.
Salvați Copiii promovează de 27 ani drepturile copilului, în acord
cu prevederile Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului. Peste1.500.000 de copii au fost incluși în programe educative,
de protecție și asistență medico-socială, de stimulare a
 participării
lor în acțiuni de promovare și recunoaștere a drepturilor lor.
Salvați Copiii este membru al Save the Children International, c ea mai
mare organizație independentă din lume de promovare a drepturilor
copiilor, care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste
120 de țări.
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