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ИАКО КОРИСТА ОД СЕОПФАТНОТО
СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ (ССО)
Е НАШИРОКО ДОКАЖАНА, СПОРЕД
УНЕСКО ИМА ОГРАНИЧЕНИ
ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ССО ВРЗ
ВЕЌЕ МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ,
ВКЛУЧИТЕЛНО И МЛАДИ ЛИЦА
СО ФИЗИЧКИ И/ИЛИ КОГНИТИВНИ
ПОПЕЧЕНОСТИ, И СООДВЕТНИТЕ И
ЕФЕКТИВНИ МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОВАА
ЦЕЛНА ГРУПА ТРЕБА ДОПОЛНИТЕЛНО
ДА СЕ ИСТРАЖАТ.

Избувнувањето на КОВИД-19
влијаеше на сексуалното образование
на тинејџерите со интелектуална
попреченост на различни начини,
правејќи го овој проект особено
навремен: од една страна, со
затворањето на училиштата,
сексуалното образование добива
помалку или никакво внимание ширум
светот. Ако постои можност да се оди
на онлајн часови од дома, сексуалното
образование често не е приоритет.

ЗА ПРОЕКТОТ

ИНКЛУДЕД има за цел да дизајнира и
имплементира наставна програма за
инклузивно сексуално образование за
средношколци и модел за поттикнување
пристап на целото училиште кон
сексуалното образование, и двете
базирани на театарски техники погодни
за учениците.
Всуштност, употребата на креативни
методи како што се играње улоги
и театарски игри се покажаа како
ефикасни во едукацијата на младите
луѓе, а уште повеќе кај младите со
интелектуална попреченост, додека
критичката педагогија и педагогијата
на угнетените се пристапи кои
можат ефикасно да се користат во
поттикнувањето дијалошки односи во
групите.
Од друга страна, проектот ИНКЛУДЕД,
кој е најмногу фокусиран на
обезбедување инструменти, алатки и
вештини на наставниците за реализација
на наставната програма за сексуално
образование, исто така, ќе придонесе за
нивно надградување и проширување на
нивните знаења и капацитети во врска со
оваа тема.

ПАРТНЕРСТВОТО ЌЕ КРЕИРА
И ЌЕ ИСПОРАЧА:

1 Наставна програма за обука за
ученици, чија цел е да ги поддржи
учениците на тинејџерска возраст,
вклучително и оние со интелектуална
попреченост, за ефективно да ги
постигнат основните резултати од
учењето на сексуалното образование
(според стандардите на СЗО).
2 Е-курс за наставници, кој ќе ги

поддржи наставниците и училишниот
персонал да можат да ги применат
актуелните практики во сексуалното
образование за своите ученици преку
креативни методи.

3 Методолошки водич за семејства,
чија цел е да може да вклучи
активна соработка на родителите
и старателите во програмата за
сексуално образование за ученици
во согласност со препораките на
политиката на СЗО.

4 Насоки за политики и детален

план заснован на искуството во
секоја земја партнер за тоа како да се
имплементира креативниот пристап
во рамки на целото училиште за
холистичко и позитивено сексуално
образование, наменет за училишните
власти и креаторите на политиките.

