
Înțelegerea Relațiilor cu altii și Educației în domeniul Sănătății în școala 

primară a copilului dumneavoastră: un ghid pentru părinți. 

Dorim ca toți copiii să crească sănătoși, fericiți, în siguranță și capabili să controleze 

provocările și oportunitățile al Marei Britaniei moderne. De aceea, din Septembrie 2020, toți 

copiii de vârstă primară v-or fi predati subiectul Relațiile și Educație în Domeniul Sănătății. 

Acest subiect este conceput pentru a dota copilul cu cunoștințe pentru a lua decizii corecte cu 

privire la bunăstarea, sănătatea lor și relații, precum și pregătirea lor pentru o viață adultă de 

succes. De asemenea, curriculum-ul a fost actualizat si modificat, astfel încât acesta este 

relevant pentru copilul dumneavoastră. 

Școala copilului dumneavoastră va avea posibilitatea de a preda conținutul acestui subiect, 

într-un mod adecvat pentru virsta si dezvoltarea copilului, deasemenea va fi luat in considerare 

contextul religios al elevilor săi. 

Educația in Domeniul Relatiilor 

Educația Relatiilor va pune în aplicare elementele de bază necesare pentru relații, inclusiv cu 

familia, prietenii și Online. 

Copilul dumneavoastra va fi învățat ce este o relație, ce este prietenie, ce înseamnă familia și 

cine il poate sprijini. Într-un mod adecvat vârstei, școala copilului dumneavoastră va acoperi: 

modul de a trata unul pe altul cu bunătate, considerație și respect. 

La sfârșitul școlii primare, copilul ar trebui sa stie continutul despre: 

• familiile și persoanele care au grijă de mine 

• prietenii grijulii 

• relații respectuoase 

• relatii online 

• cum sa fii in siguranța 

Pentru mai multe detalii vizitati pagina ‘relationships and health education’ pe GOV.UK. 

 

Educație în domeniul sănătății 

Educația Sănătății are scopul de a oferi copilului dumneavoastra informația de care au nevoie 

pentru a lua decizii de sănătate și bunăstare proprie; pentru a recunoaste problemele de sine și 

altor persoane; și să caute sprijin cât mai curând posibil atunci când apar probleme. 

La sfârșitul școlii primare, copilul ar trebui sa stie continutul despre: 

• bunăstarea mentală 

• siguranța si daunele internetului 

• sănătate fizică și fitness 



• alimentație sănătoasă 

• fapte și riscuri asociate cu drogurile, alcool și tutun 

• sănătate și prevenire 

• prim ajutor de bază 

• schimbarile ale corpului din perioada adolescentei 

Pentru mai multe detalii vizitati pagina ‘relationships and health education’ pe GOV.UK. 

Drepturile unui parinte 

Lecțiile importante pe care le predați copilului dumneavoastra despre relații sănătoase, grija 

de sine și de a fi in siguranță, sunt respectate și luate in consideratie în cadrul acestui nou 

curriculum. Predarea la școala va complimenta și va consolida lecțiile pe care le predați 

copilului dumneavoastră pe măsură ce crește. 

Școala copilului dumneavoastră trebuie să se consulte cu parinti atunci când scoala va evolua 

și va reînnoi ghidul privind Educația Relațiilor. Aceste ghiduri trebuie sa fie publicate online 

și să fie disponibile gratuit oricui. 

Puteți exprima opinia dumneavoastră, si acest lucru va ajuta școala copilului dumneavoastră 

să decidă cum si când sa acopere conținutul ghidului oficial. De asemenea, îi poate ajuta să 

decidă dacă să predea conținut suplimentar. Este necesar ca scoala sa predea aceste obiecte 

luind in considerare virsta si religia elevilor sai. 

Unele școli vor începe să predea aceste obiecte din Septembrie 2019 – pentru informatii 

suplementare, vă rugăm să vorbiți cu școala copilului dumneavoastră. 

Dreptul de a vă retrage copilul 

Nu vă puteți retrage copilul din Educatia Relatiilor, deoarece este important că toți copiii sa 

primeasca acest conținut, acoperind teme, cum ar fi: prieteniile și cum să fii în siguranță. 

Școala primară a copilului dumneavoastră are dreptul de a alege să predea Educație Sexuală. 

Pentru informatii suplementare, vă recomandăm să vorbiți cu școala pentru a înțeleage mai 

bine ce și când se va preda. Dacă nu doriti ca copilul dumneavoastră să ia parte la unele sau 

toate lecțiile privind Educația Sexuală, puteți cere sa va retrageti copilul de la lectia aceasta. 

La nivel primar, directorul scolii trebuie să va acorde aceasta permisiune. 

In toate scolile, curriculum-ul Stiintei de asemenea cuprinde conținut despre dezvoltarea 

umana, inclusiv reproducerea, de la care nu aveti dreptul sa va retrageti copilul dumneavoastra. 

 

Departamentul Educatiei 

Pentru detalii suplementare despre ceea ce se va preda ca parte al noilor subiecte, va 

rugam să vorbiti cu școala copilului dumneavoastră.   


