Обучение по взаимоотношения и сексуалност
Обосновка
Обучение по взаимоотношения и сексуалност (ОВС) се смята за пожизнен процес, който
включва придобиването на знания, разбирания и умения, развитието на отношение,
схващания и ценности относно личните и социалните взаимоотношения в живота, които
се поддържат в една морална и социална среда. В своите цели, училището се е посветило
да осигури сигурна морална среда, където учениците да придобият ценности, които
формират основите на цивилизованото общество.
Цели
Целта на програмата ОВС е да подобри цялостното лично, социално и морално развитие
на всички млади хора. В същността й е да се насърчи самочувствието, чувството за
морална отговорност и умението да се правят информиран избор и дискусии. Изнасянето
на тази програма трябва да бъде в една среда на взаимно доверие, уважение и
поверителност, като в същото време се дава възможност на учениците да обсъждат своите
грижи с учителя си.
Като участват в нашата програма ОВС, учениците:
• развиват самопознание с помощта на разума
• разбират идеята на човешкото възпроизвеждане и отговорностите на бащинството и
майчинството
• осмислят и развиват отговорно отношение и цeнности относно сексуалното поведение,
подходящо за възрастта им и се отнасят с респект към ценностите на другите.
• развиват стратегии да противодействат на негативния натиск от страна на съучениците и
медиите по отношение на секса.
• разпознават потенциалната сексуална експлоатация.
• осмислят нуждата да вземат отговорност за собствените си действия.
• развиват положително разбиране за стойността на всеотдайните дълготрайни връзки и
семейния живот.
• разбират рисковете от безотговорното поведение.
• се информират за методите на самозащитата и осъзнават ефектите на алкохола и
наркотиците върху поведението.
Общи правила
• В случаи, когато е подходящо, външни организация могат да вземат участие в учбните
часове.
• Родителите се насърчават да вземат участие в програмата ОВС на децата си
• В случаите, когато външни организации вземат участие, първо се иска разрешение от
родителите
• Учителите се насърчават да подхождат към случаите, свързани с ОВС внимателно
• Учениците имат възможност да споделят притесненията си с член на персонала
• Учителите се насърчават да поощряват информиран и отговорен подход към
провеждането на ОВС.

