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ÎNVĂȚAREA LA ȘCOALĂ: 
Informații pentru părinți și îngrijitori 
despre învățare la Nivelul Doi  
Când copilul dumneavoastră este în clasele P5, P6 sau P7 spunem că învață la Nivelul Doi. 
Unii copii pot învăța la acest nivel mai devreme sau mai târziu. O parte din predarea noastră 
la școală este despre relații, cum să fii în siguranță, creștere, corpurile lor, cum începe viața 
umană, sarcina, nașterea și ce înseamnă să fii părinte/îngrijitor. Acestea fac parte din 
învățarea despre Sănătate și Bunăstare numită educație în Relații, Sănătate Sexuală și Ce 
înseamnă să fii Părinte.  

Când vine vorba de relații, copiii învață despre: 
• Ce ne face unici, ce ne face să ne asemănăm și ce ne face diferiți (diversitate) 
• Prieteni și cum ne facem prieteni  
• A fi băiat sau fată și că pot fi orice băiat sau fată vor ei să fie 
• Relații de iubire și atracția față de ceilalți  
• Respect față de ceilalți și importanța de a fi bun – în relațiile noastre față în 

față precum și online. 

Când vine vorba de siguranță, copiii învață despre:  
• Canalele de socializare și cum să fii în siguranță și deștept online  
• Sentimentul de a fi sau a nu fi în siguranță  
• Diferitele tipuri de abuz și neglijare care se pot întâmpla unui copil  
• Ce înțelegem prin consimțământ 
• La cine pot merge pentru ajutor și sprijin.  

Când vine vorba de creștere și despre cunoașterea corpului lor, copiii învață despre: 
• Cum să facă alegeri și să ia decizii  
• Cum să aibă grijă de corpul lor și să se mențină curați  
• Pubertate și cum se schimbă corpurile și emoțiile băieților și fetelor pe măsură 

ce cresc 
• Ce înseamnă „să faci sex” și despre contracepție și prezervative.  

Când vine vorba de concepție, sarcină, naștere și să fii părinte/îngrijitor, copiii învață despre: 
• Cum se face un bebeluș (concepția)  
• Sarcina și cum se naște un bebeluș  
• Ce înseamnă să fii părinte gândind ce fel de părinți ar vrea să fie. 

Cum învățăm la școală?  
Tinerii la această vârstă sunt curioși. Sunt foarte interesați să știe cum se înțeleg oamenii, 
să învețe despre corpurile lor și vor avea întrebări despre sex.  Deși învățarea la școală este 
importantă, în același timp, copiii sunt dependenți de părinții și îngrijitorii lor pentru a 
avea grijă de ei, să îi iubească, să îi îngrijească și să îi ajute să învețe comportamente și 
valori despre viață. La școală folosim conversații, jocuri, desene și cărți de povești pentru  
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a-i ajuta să învețe despre sănătate și bunăstare. Puteți găsi mai multe despre activitățile de 
învățare pe care noi le folosim intrând pe această resursă națională: 
https://rshp.scot/second-level/ 
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