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Drodzy Rodzice!
Podczas 8 klasie, na zajęciach wychowania fizycznego będziemy uczyć się o
seksualności człowieka. Informacje te objęte są modułem programu nauczania
poświęconym umiejętnościom życiowym i mają na celu połączenie poprzednich
instrukcji dotyczących szeregu tematów związanych ze zdrowiem z bieżącymi i
przyszłymi wersjami dla młodzieży. Uczniowie będą uczyć się o życiowych
problemach z którymi spotykają się każdego dnia, a także poznają umiejętności
wymagane w celu wypracowania zdrowego podejścia do życia, samych siebie
oraz swoich ciał.
Moduł dotyczący seksualności rozpoczyna się informacjami o fizycznych zmianach
oraz rozwoju młodzieży. Informacje te obejmują omówienie układu rozrodczego.
Moduł obejmuje również takie tematy jak napastowanie, napaść na tle
seksualnym oraz choroby przenoszone drogą płciową. Uczymy umiejętności
podejmowania decyzji, co pomoże uczniom podejmować decyzje na podstawie
faktów, a nie nacisków ze strony przyjaciół. Badamy i oceniamy wpływy
wywierane na nastolatków, które mogą doprowadzić ich do rozpoczęcia
aktywności seksualnej. Omawiamy i oceniamy wstrzemięźliwość oraz uczymy
„mówić nie” w sposób asertywny. Poniżej przedstawiono rezultaty modułu.
Rezultaty
Uczniowie będą potrafić:
- Zidentyfikować pozytywne praktyki zdrowotne
- Wyjaśnić wpływ na układy ciała
- Zidentyfikować sposoby zapobiegania chorobom
- Zrozumieć i przeprowadzić badanie własnego ciała
- Opisać choroby przenoszone drogą płciową (STD — Sexually Transmitted
Disease; STI — Sexually Transmitted Infection)
- Opisać HIV i AIDS
- Opisać związek pomiędzy fizycznymi, mentalnymi i socjalnymi czynnikami
zdrowia
- Zrozumieć, zidentyfikować, opisać i porównać układy ciała
- Zrozumieć jaki wpływ mają czynniki na wzrost i rozwój
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Ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że problemy te poruszają bardzo
delikatne kwestie życia młodego człowieka, dołożyliśmy wszelkich starań podczas
opracowywania programu nauczania. Jeśli w jakiejkolwiek chwili uczeń poczuje
się nieswojo, lub jeśli będą mieli Państwo wątpliwości lub pytania, proszę o
kontakt z nauczycielem wychowania fizycznego ucznia lub ze mną. Zawsze
cenimy sobie Państwa wkład i opinie.
Z uwagi na wrażliwą naturę modułu dotyczącego seksualności człowieka,
rozumiemy iż niektórzy z rodziców woleli by sami przedyskutować ze swoim
dzieckiem temat seksualności człowieka. Szanujemy wolę rodziców i nie
będziemy wymagać, aby ich dzieci uczestniczyły w tych zajęciach w szkole.
Dziecko, które nie będzie uczestniczyć w tych zajęciach, na czas ich trwania
uczęszczać będzie na alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego.
Biorąc pod uwagę wrażliwość tego tematu, aby Państwa dziecko mogło
uczestniczyć w tych zajęciach, wymagana jest Państwa zgoda.
To ekscytujący i stawiający wyzwania czas w życiu naszych dorastających
uczniów. Mają oni wiele pytań związanych z ich przyszłością, ponieważ szukają
swojego miejsca w świecie. Mamy nadzieję, że razem z Państwem pomożemy im
znaleźć bezpieczną ścieżkę ku dorosłemu życiu, pozwalając jednocześnie
budować pozytywne i zdrowe relacje z innymi ludźmi.
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