Metoda prowadzenia zajęć

Rekomendacje

Zajęcia prowadzimy interaktywną metodą nauczania, tzn.

Autorski program zajęć stworzony przez Aleksandrę Dulas

przekazujemy wiedzę naukową i wspólnie z uczniami dysku-

i Annę Jurek, przy współpracy edukatorek i edukatorów

tujemy na dane tematy. Każdy z uczestników ma prawo do włas-

z Fundacji SPUNK, otrzymał pozytywne rekomendacje od:

nego zdania i jednocześnie wspólnie uczymy się szanować różne
poglądy i przekonania. Zajęcia z grupą prowadzone są zawsze
przez dwoje edukatorów.

Zajęcia warsztatowe adresowane są do uczniów szkół

dla rodziców

dr Alicji Długołęckiej – pracownika naukowego i dydaktycznego,
specjalisty z zakresu poradnictwa i rehabilitacji psychoseksualnej
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie,

Organizacja zajęć

informator
pytania i odpowiedzi

dr Aleksandry Robachy – psychiatry, seksuologa, Konsultanta
Wojewódzkiego w dziedzinie seksuologii
dla województwa łódzkiego,

gimnazjalnych. Obejmują cykl 10 godzin spotkań, które odbywają

dr Tomasza Leonowicza – specjalisty w zakresie ginekologii,

się na terenie wybranych placówek w kilkugodzinnych blokach.

położnictwa i seksuologii.

Terminy zajęć ustalane są zawsze w porozumieniu z dyrekcją szkół
i pedagogami. Przed realizacją programu spotykamy się z rodzicami,

Zadanie publiczne „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób

w celu zaprezentowania programu i wzajemnego poznania się.

przenoszonych droga płciową, w tym profilaktyka HIV” zostało

Warunkiem koniecznym udziału Państwa dzieci w zajęciach jest

objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Obywa-

pisemna zgodna. Jest ona dobrowolna, a jej brak nie wymaga

telskich Adama Bodnara.

żadnego usprawiedliwienia.

Zapytaj nas!
Realizator projektu:
Jeśli macie Państwo pytania związane
z rozwojem Waszych dzieci lub programem zajęć, zachęcamy do pisania do nas
na mail: zapytaj@spunk.pl

Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK, ul. Zbocze 2/9, 92-238 Łódź
www.spunk.pl | zapytaj@spunk.pl
www.facebook.com/fundacja.spunk

EDUKACJA SEKSUALNA
PROFILAKTYKA CIĄŻ WŚRÓD NASTOLATEK,
CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ,
W TYM PROFILAKTYKA HIV

Szanowni Państwo

1.Kim jesteśmy?

Zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój naszych dzieci są dla nas
najważniejsze. Pragniemy, aby były szczęśliwe, a wkraczając
w dorosłość, by podejmowały rozsądne, dobrze przemyślane
decyzje. Naszą troską jest przygotowanie ich do życia
w społeczeństwie i do tego, aby dokonywały dobrych
wyborów. Robimy dla nich wszystko, co jest w naszej mocy.
Czasami jednak rodziców i opiekunów dopada bezsilność

Jesteśmy grupą wykwalifikowanych edukatorów. Pośród nas są

3.Program zajęć
Warsztaty dla młodzieży obejmują następujące zagadnienia:

psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, etycy, kulturoznawcy,

Rozwój człowieka przez całe życie.

nauczyciele różnych specjalności. Szanujemy różnice świato-

Emocje, uczucia, dojrzewanie płciowe i społeczne.

poglądowe rodziców i uczniów, bo rozumiemy i przyjmujemy
wielokulturową perspektywę. Podczas zajęć posługujemy się wiedzą
opartą na wynikach badań naukowych. Cechuje nas rzetelność
i odpowiedzialność za słowo.

Miłość, przyjaźń, budowanie związków i relacji
międzyludzkich, efektywna komunikacja.
Świadome i odpowiedzialne podejście do prokreacji

oraz poczucie, że w kontaktach z dorastającą młodzieżą czegoś

i rodzicielstwa, w tym antykoncepcja.

im brak. Odwagi? Śmiałości? Szczególnego podejścia? Czasami

Ciąża i narodziny dziecka – jak bardzo zmieniają życie.

można odczuć niedostatek umiejętności, podejmując „trudne

2.Co robimy?

tematy”. Przecież nikt nie uczy, jak być nauczycielem własnych

Profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową.
Tożsamość seksualna i orientacja psychoseksualna.

dzieci! Zwykle tę rolę pełni szkoła, choć i tu przekazywanie

Projekt realizowany w latach 2016-2018 skierowany jest do mło-

Ochrona przed marketingową seksualizacją kobiet

niektórych wiadomości spotyka się z oporem, wstydem,

dzieży gimnazjalnej, wychowawców, nauczycieli i rodziców.

i mężczyzn w mediach, filmie oraz Internecie.

brakiem przygotowania. Niełatwo rozmawia się na temat

Obejmuje 6 rodzajów działań:

Bezpieczeństwo w sieci.

seksualności, czyli o dojrzewaniu, przyjaźni, miłości, cielesności, rodzicielstwie, jak również o tolerancji i zrozumieniu
dla drugiego człowieka. Dorośli we własnym gronie rzadko
poważnie rozmawiają o seksualności, więc tym trudniej jest im
poruszyć ten temat z nastolatkami, przygotowując ich do

1

CYKL 10-GODZINNYCH WARSZTATÓW
DLA MŁODZIEŻY

2

SZKOLENIA DLA WYCHOWAWCÓW,
NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW

3

SPOTKANIA Z RODZICAMI,
OPIEKUNAMI PRAWNYMI

rozwojowego.

4

SPOTKANIA Z LEKARZAMI GINEKOLOGII

Prezentujemy krótki opis programu. Jesteśmy otwarte

5

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA SZKÓŁ
(SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO)

6

DYŻURY INTERNETOWE
(SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO)

Pozdrawiamy,
Aleksandra Dulas i Anna Jurek

Interaktywna metoda nauczania jest okazją do kształtowania
munikowania się. Wspólnie staramy się przewidywać
konsekwencje podejmowanych decyzji i dokonywanych
wyborów, tak w sferze emocjonalnej, jak i seksualnej. Razem

również na spotkania z Państwem, by porozmawiać
o szczegółowych zagadnieniach.

Uczestnicząc w zajęciach, młodzież nabywa rzetelnej

umiejętności otwartego, mądrego i efektywnego ko-

chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”
realizowany z ramienia Miasta Łodzi.

Korzyści z udziału w zajęciach
i naukowej wiedzy przekazanej w przystępny sposób.

Właśnie z myślą o Państwa dorastających dzieciach
stworzyłyśmy projekt „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek,

Asertywność i obrona własnych granic
w relacjach z innymi.

wejścia w dorosłość. Dlatego naszym celem stało się wsparcie
młodzieży i rodziców, aby zapobiegać zagrożeniom wieku

Ochrona przed pornografią.

zastanawiamy się i ćwiczymy, jak asertywnie odmawiać
ryzykownych zachowań. Proponowany przez nas program
edukacji seksualnej nastawiony jest na zapobieganie
zagrożeniom wieku dojrzewania, związanym z rozwojem
płciowym i społecznym.

