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1. Argument 

 

Schimbările intervenite în comportamentul sexual şi social ca urmare a urbanizării, 

industrializării, precum şi facilităţile deplasării, sunt factori care au contribuit la creşterea 

incidenţei bolilor cu transmitere sexuală.  Lista complicaţiilor asociate acestor boli a crescut 

în ultimii 10 ani, pentru că multe dintre acestea apar tardiv şi nu sunt recunoscute ca atare. 

Adolescenţa este epoca de transformări fizice şi psihice profunde şi atunci apar experimentări.  

Comportamentele care duc la creşterea riscului infecţiei cu HIV sunt frecvente la 

adolescenţi şi tineri şi cuprind relaţii sexuale neprotejate, folosirea de alcool, droguri ce 

antrenează o reducere a inhibiţiei sexuale şi o deteriorare a facultăţilor de judecată. Este de 

acum bine cunoscut faptul că transmiterea informaţiilor legate de infecţia HIV este 

insuficientă pentru a determina adolescenţii şi tinerii să adopte un comportament sexual fără 

riscuri faţă de infectarea cu HIV sau alte boli cu transmitere sexuală.  

Adolescenţii au nevoie să descopere motivaţii pentru adoptarea acestui comportament 

şi să-şi formeze abilităţi pentru a transpune cunoştinţele în acţiuni. Autocunoaşterea, 

depistarea riscurilor comportamentale individuale, ca şi a modalităţilor de evitare a acestora 

constituie surse importante de autoevaluări şi potenţiale schimbări atitudinale. 

 

2. Competenţe specifice 

• Autocunoaşterea, depistarea riscurilor comportamentale individuale şi a 

modalităţilor de evitare a acestora; 

• Dezvoltarea şi îmbunătăţirea comunicării despre sexualitate, activitate sexuală, 

protecţie sexuală; 

• Dezvoltarea cunoştinţelor privind riscurile contactării infecţiei HIV şi a altor BTS; 



• Clarificarea percepţiei privind riscul sexual individual; 

• Îmbunătăţirea atitudinilor faţă de utilizarea prezervativului; 

• Dezvoltarea potenţialului de a-şi planifica protecţia sexuală. 

 

3. Conţinuturi 

� Sexualitatea. Maturitatea sexuală 

� Dificultatea tinerilor de a discuta despre sex şi de a se pregăti pentru protecţia 

sexuală 

� SIDA. Riscurile îmbolnăvirii 

� Rolul prezervativelor. Metode de protecţie. Metode contraceptive 

� Boli cu transmitere sexuală 

� Rolul cabinetului de planning familial 

 

4. Valori şi atitudini 

Elevii trebuie: 

� Să aibă capacitate de prezentare în public 

� Să aibă disponibilitatea de a lucra în grup 

� Să dea dovadă de autocunoaştere şi cunoaşterea celorlalţi 

� Să-şi formeze abilităţi de a discuta despre sexualitate şi protecţie 

� Să cunoască factori care constituie bariere în comunicare 

� Să câştige o atitudine pozitivă legată de sănătatea sexuală 

� Să aibă capacitatea de a evalua riscurile pentru sănătate generate de anumite 

atitudini şi comportamente 

 

5. Sugestii metodologice 

� Lucru pe grupe 

� Brainstorming 

� Jocuri didactice 

� Învăţarea euristică 

� Problematizarea 

� Studiul de caz 

 

 

 



6. Modalităţi de evaluare 

� Teste 

� Referate 

� Portofolii 

� Autoevaluarea 
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