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ИНКЛУДЕД: инклузивно сексуално
образование преку креативни
методи

Инклудед обединува 7 европски земји за да развијат иновативна програма
за сексуално образование наменета за учениците, со вклучување на нивните
наставници и семејства
Партнерството на Инклудед со задоволство ја лансира новата веб-страница на проектот:
www.includedproject.eu.
Преку веб-платформата ќе ги споделиме сите чекори и резултати од 24-месечниот паневропски
проект Еразмус+, финансиран од британската национална агенција, чија цел е да ја зголеми понудата
на програми за обука за инклузивно сексуално образование.

Иако препораката на СЗО за спроведување на холистичко сексуално образовние излезе во
2010 година, најновите извештаи нагласуваат дека има уште многу да се достигнат стандардите
за сексуално образование на УНЕСКО за да се осигураат правата на сите деца. Освен тоа,
има ограничени информации за влијанието на наставните програми за сеопфатно сексуално
образование (ССО) врз групите изложени на ризик од маргинализација, вклучително и млади луѓе
со физичка и/или когнитивна попреченост, а соодветните и ефективни методологии за оваа целна
група треба дополнително да се истражат. Оваа инклузивна и сеопфатна програма за обука ќе
им обезбеди на училиштата во земјите партнери и во Европа потребни материјали и знаење за
воведување ССО во рамките на нивната наставна програма во согласност со стандардите на СЗО
и УНЕСКО. Критичката педагогија и педагогијата на угнетените се пристапи кои можат да бидат
особено ефективни во поттикнувањето дијалошки односи во групите: тие ќе бидат прилагодени
во овој проект, преку користење на креативни методи како што се играње улоги и театарски игри.
Според неодамнешните извештаи од Европол и УНИЦЕФ, зголемената употреба на интернет поради
избувнувањето на СОВИД-19 го зголеми ризикот од сексуално вознемирување на децата преку
Интернет, бидејќи поминувањето повеќе време на интернет може да ја зголеми нивната веројатност
да стапат во контакт со онлајн предатори, затоа треба да се едуцираат да го препознаат и да го
спречат овој ризик. Од друга страна, бидејќи СОВИД-19 ги принуди училиштата во земјава нагло да
се затворат, сексуалното образование добива помалку или никакво внимание ширум светот и многу
родители преземаа дополнителна улога на наставници. Како што семејствата поминуваат повеќе
време заедно дома, родителите имаат можност да се поврзат со своите деца и да истражуваат во
врска со сексуалното здравје на смислен и понамерен начин, и треба да бидат поддржани да го
сторат тоа.

На овие предизвици проектот Инклудед ќе одговори преку дизајнирање,
имплементација и оценување:

2020-1-UK01-KA227-SCH-094470

1. инклузивна наставна програма за сексуално образование за средношколци преку примена
на пристапот Универзален дизајн за учење (UDL): когнитивна рамка која се фокусира на
отстранување на бариерите во средини за учење преку менување на наставната програма,
концепти, материјали и средини за сите ученици и способности преку употреба на креативни
опции и техники засновани на драма;
2. план за обука за наставниците, за нивно усовршување обезбедувајќи ги потребните
компетенции за спроведување на програмата;
3. ресурси и пристап заснован на драма за усвојување пристап на ниво на целото училиште
во однос на сексуалното образование, вклучително и активно вклучување на родителите/
старателите/старателите на учениците со попреченост;
4. Насоки за политики и детален патоказ заснован на искуството во секоја земја партнер
за тоа како да се имплементира креативен пристап на целото училиште за холистичко и
позитивно сексуално образование.
Почетниот онлајн состанок на проектот ИНКЛУДЕД се одржа на 27-ми и 28-ми јули. За време
на состанокот, партнерите го презентираа планот за работа, се запознаа, дознаа повеќе за
соодветните национални контексти и се договорија за претстојните задачи. Партнерството
сега продолжува кон дизајнирање на програма за обука за сексуално образование што ќе се
спроведува во училиштата.
Проектната брошура е достапна на англиски, италијански, шпански, грчки, македонски и
холандски јазик: www.includedproject.eu/downloads/
Инклудед вклучува група од 7 партнери, кои доаѓаат од 6 различни земји (Велика Британија,
Италија, Грција, Холандија, Шпанија, Македонија):
1. MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS: НВО што работи со луѓе кои доживуваат изолација
и социјална исклученост во нивните заедници, со долгогодишно искуство во поддршка на
луѓе со повеќе бариери и сложени потреби.(UK)
2. ANZIANI E NON SOLO: НВО со голема експертиза за управување со проекти, и специфичен
фокус на управување со проекти и реализација на услуги и производи од областа на
благосостојбата и социјалната вклученост.(IT)
3. ASSOCIACIO LA XIXA TEATRE: непрофитна организација основана во 2010 година која
има за цел да истражува, развива и умножува едукативни и театарски алатки како средство
за социјална трансформација.(ES)
4. REGIONAL DIRECTORATE FOR PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION OF ATTICA:
одговорен за координација, надзор и спроведување на образовната политика во регионот на
Атика, која вклучува околу 55.000 активни наставници. (GR)
5. SEXMATTERS: непрофитна организација посветена на борбата против родовата
нееднаквост, социјалната исклученост, агресивното однесување и родовото насилство,
преку имплементација на работилници и програма за обука наменета за млади и возрасни
кои работат со нив, како наставници и социјални работници.(HL)
6. SOCIAL POLICY ACADEMY: непрофитна организација, основана во 2006 година, со цел
да ги подобри образовните можности и последователно интеграцијата на пазарот на трудот,
социјалната мобилизација и вклучувањето на обесправените луѓе.(GR)
7. КМОП Скопје: граѓанска организација која е активно вклучена во системот за социјална
заштита Македонија колку што е можно повеќе и придонесува за олеснување на различните
ранливи групи, обидувајќи се да дизајнира иновативни и ефективни решенија за некои
од проблемите со кои земјата моментално се соочува, правејќи ги локалните заедници
поотпорни. (МК)
ДОПОЛНИТЕЛНИ БЕЛЕШКИ
• За да дознаете повеќе за проектот ИНКЛУДЕД и да се вклучите во активностите посетете го
следниов линк www.includedproject.eu
• Инклудед е ко-финанисран од страна на Европската комисија со договорот за грант: Erasmus+ 2020-1-UK01-KA227-SCH-094470
Поддршката на Европската комисија за изработката на оваа публикација не претставува одобрување на содржината,
која ги одразува само гледиштата на авторите и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на
информациите содржани во неа.

