
EDUCAȚIE
 

SEXUALĂ
OBLIGATORIE SAU NU
LA ȘCOALĂ SAU ACASĂ

Rezultatele chestionarului online realizat în perioada 6-27 mai 2020, de către
Asociația Dream Project



Prezentul documentul nu are valoare științifică. Cu toate
acestea, considerăm că răspunsurile adunate, online, de la
peste 1.500 de persoane, în aproape trei săptămâni, sunt
relevante pentru a stabili o parte dintre perspectivele
subiectului. În același timp, documentul poate fi punctul de
start al unei dezbateri la nivelul societății, între părinți, elevi,
profesori, decidenți politici, organizații interesate de
aplicarea în școli a educației pentru viață, inclusiv a
educației sexuale. 

Disclaimer: 



3 aprilie: Președintele Klaus Iohannis promulgă
legea care prevede obligativitatea organizării în
școli a programelor de educație pentru viață,
inclusiv educație sexuală, cel puțin o dată pe
semestru - modificare a Legii 272/200;
27 aprilie: Biserica Ortodoxă Română are o poziție
dură față de legea promulgată, caracterizând-o ca
fiind ”un atentat asupra inocenței copiilor”;
27 mai: mai mulți deputați, unii parte a Grupului de
Rugăciune din Parlament, au adăugat legii un
amendament care prevede că aceste programe
vor fi ore de educație sanitară și se vor organiza
doar cu acordul părinților,  sintagma ”educație
sexuală” fiind eliminată din actul normativ;
3 iunie: Camera Deputaților, decizională în acest
caz, adoptă amendamentul, iar modificarea este
trimisă președintelui pentru promulgare.
24 iunie: Președintele Klaus Iohannis contestă
legea la Curtea Constituțională.

CONTEXT
Agenda 



Asociația Dream Project a lansat chestionarul online pe 6
mai 2020, în grupuri de părinți, elevi și profesori, înainte de
a fi introdus acordul părinților și de a fi eliminată sintagma
”educație sexuală”. Chestionarul a putut fi completat până
pe 27 mai și a avut 1.521 de respondenți.  
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Cei mai mulți dintre respondenți, 61,4%, au declarat că nu au
copii. Majoritatea respondenților, 51%, au finalizat studii
superioare, de licență sau masterat. 
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Din câte cunoașteți, la acest moment, în școlile din România, există o procedură clară,
bine definită, în legătură cu cine poate oferi copiilor informații despre sănătatea sexuală,
emoțională, repoductivă?

*Întrebare cu o singură variantă de răspuns

Da, există o procedură clară
54.7%

Nu există nicio procedură
30.7%

Nu există o procedură oficială, promovată în școli
14.6%

*Încă din 2004, există materia ”Educație pentru sănătate”, care face parte din curriculum la
decizia școlii. Potrivit unui răspuns al Ministerului Educației și Cercetării la o solicitare de
informații publice a Asociației Dream Project, în anul școlar 2018-2019 de exemplu, doar
5,9% dintre elevi beneficiaseră, la nivel național, de opționalul ”Educație pentru
Sănătate”. 

95% DINTRE ELEVII ROMÂNI , FĂRĂ OPȚIUNI



Sunteți de acord cu aplicarea
obligatorie în grădinițe, școli
și licee a programelor de
educaţie pentru viaţă şi
pentru sănătate, inclusiv
educaţie sexuală?

*Întrebare cu o singură variantă de răspuns

Da, e o propunere binevenită
54.1%

Da, dar depinde de conținut și de cine predă
30.6%

Nu, sub nicio formă
14.6%

Nu mă pot pronunța încă
0.7%

84,7% dintre respondenți sunt de acord ca programele de educație pentru viață, inclusiv
educație sexuală, să fie introduse obligatoriu în școli. Procentul se împarte totuși în două
categorii: a celor care susțin fără echivoc, 54,1%, și a celor care condiționează obligativitatea
de date suplimentare precum conținutul programei și pregătirea celor care livrează
informația, în proporție de 30,6%.

MAI DEGRABĂ DA DECÂT NU



Care considerați că este cel
mai bun cadru în care minorii
să discute despre educație
pentru viață, inclusiv educație
sexuală?

*Întrebare cu mai multe variante de răspuns
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La școală, la ore dedicate 

Acasă, în familie 

Ateliere în afara școlii 

Altele 

Peste 70% dintre respondenții chestionarului consideră că educația pentru viață, inclusiv
educația sexuală, ar trebui să se facă atât acasă, cât și la școală. Respondenții au avut
posibilitatea să aleagă mai multe variante de răspuns, astfel că 1.109, adică 72,9%, au bifat
școala ca loc de desfășurare a acestor ore, dar în același timp, 1.106, adică 72,7%, au optat și
pentru discuțiile în familie. Totuși, un procent de 32,4% dintre respondenți consideră că
educația sexuală ar putea fi făcută în cadrul unor ateliere desfășurate în afara școalii, dar la
care să participe și părinții. 

ACASĂ SAU LA ȘCOALA 
ȘI

1109| 72,9%

1106| 72,7%

493| 32,4%

64| 4,2%
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4 ani 

10 ani 

11-15 ani 

16 ani 

Oricând întreabă copilul 

Niciodată 

7-8 ani 

Altele  

În opinia dvs, care este cea
mai potrivită vârstă la care ar
trebui începute discuțiile
despre sănătatea sexuală și
reproductivă?

*Întrebare cu mai multe variante de răspuns

187| 12,3%

282| 18,5%

519| 34,1%

638| 41,9%

183| 12%

284| 18,7%

10| 0,6%

25| 1,6%



Considerați că programul
obligatoriu de educație
pentru viață, inclusiv educație
sexuală, ar trebui să aibă:

*Întrebare cu o singură variantă de răspuns

Conținut unic, predat la nivel național
82%

Conținut decis de fiecare școală în parte
18%

Considerați că înainte de
introducerea unui eventual
manual pentru educație
pentru viață, inclusiv educație
sexuală, ar trebui să existe o
consultare publică?

*Întrebare cu o singură variantă de răspuns
Da

65.5%

Nu
34.5%
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Echipă multidisciplinară 

Psihologi 

Medici 

Cadre didactice 

Ministerul Educației - echipă de specialiști 

Părinții  

Coach 

Nimeni 

Preoții 

Alții - asistent social, sex educator 

În opinia dvs, cine ar trebui să
conceapă o programă școlară
pentru programul Educație
pentru viață - inclusiv
educație sexuală? 

*Întrebare cu mai multe variante de răspuns

113| 7,4%

216| 14,2%

239| 15,7%

247| 16,2%

494| 32,5%

579| 38,1%

1191| 78,3%

15| 0,9%

7| 0,4%

17| 1%
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Încurajează copiii să experimenteze sexualitatea de la vârste fragede 

Expune copiii la informații nepotrivite vârstei 

Tranformă orele în propagandă LGBTIQ 

Expune copiii la informații care contravin practicii creștine 

Expune copiii la propagandă ultraconservatoare 

Se încalcă drepturile părinților care nu mai pot fi consultați 

Există riscul să devină dependenți de pornografie 

Nu am nicio îngrijorare 

Persoanele care ar preda materia nu ar fi pregătite suficient 

Ce vă îngrijorează la faptul că educația sexuală ar urma să fie inclusă obligatoriu în școli?

*Întrebare cu mai multe variante de răspuns

328| 21,6%

318| 20,9%

243| 16%

217| 14,3%

261| 17,2%

181| 11,9%

223| 14,7%

410| 27%

888| 58,4%
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Număr crescut de nașteri în rândul minorelor 

Număr crescut de avorturi în rândul minorelor 

Număr crescut de îmbolnăviri cu transmitere sexuală  

Lipsa informării în rândul tinerilor 

Lipsa unui spațiu sigur, instituționalizat, cu acces la specialiști 

Abandon școlar survenit după o sarcină nedorită și naștere 

Număr crescut de abuzuri sexuale 

Lipsa unei educații emoționale adecvate unei relații sănătoasă 

Copiii să nu discute în familie despre aceste subiecte 

Nu există consecințe care să justifice introducerea obligatorie în școli 

Care sunt, în opinia dvs, consecințele lipsei educației sexuale obligatorii în școli?

*Întrebare cu mai multe variante de răspuns

1194| 78,5%

1117| 73,4%

1159| 76,2%

1163| 76,5%

873| 57,4%

1046| 68,8%

1044| 68,6%

1098| 72,2%

642| 42,2%

191| 12,6%



Viziunea noastră este că educația
sexuală trebuie să fie abordată din 
 perspectivă holistică, pentru ca tinerii
să își formeze o atitudine pozitivă și
responsabilă față de sexualitate.
Orice material care își propune să
abordeze acest subiect trebuie să
cuprindă atât aspecte științifice
despre sănătatea corpului, cât și
aspecte care țin de educația
emoțională, de trasarea limitelor și a
relațiilor sănătoase, de recunoașterea
abuzurilor. Astfel, copiii și tinerii vor
învăța să se comporte responsabil
față de ei înșiși și față de alte
persoane din societate.

Educație   = Corp + EmoțiiEducație = Părinți +
Școală 

Implicarea părinţilor în educaţia copiilor
este un important factor al succesului
în viață. Este de înțeles nevoia
părinților de a avea control asupra la
informațiile pe care le primesc copiii lor
la școală. Considerăm însă că nu
acordul sau dezacordul asupra
desfășurării acestor ore este esențial, ci
refacerea și consolidarea ÎNCREDERII
părinților în sistemul educațional. Este
important ca școala să reușească, prin
dascăli și instituțiile reprezentative, să
creeze un spațiu de învățare sigur, în
care să poată fi implicați și părinții. 

Educație = Specialiști +
Studii 

Așa cum reiese și din răspunsurile la
prezentul chestionar, și perspectiva
Asociației Dream Project este ca
materialele care abordează subiectul
sexualității să fie concepute de
specialiști și în mod ideal de o echipă
multidisciplinară, formată din
psiholog, medic, pedagod, trainer,
coach, educator sexual, asistent
social, care să aibă în vedere etapele
de dezvoltare și nevoile de
cunoaștere ale copiilor și tinerilor. 

VIZIUNE
Brief 



Mulțumim tuturor celor care au
distribuit, completat sau analizat
chestionarul! 

Asociația Dream Project susține dreptul părinților vulnerabili
la educație, sănătate și șanse egale. Acordăm o atenție
aparte mamelor minore, pe care le susținem printr-un grup
de sprijin, consiliere vocațională și cursuri de calificare care
să le asigure acces pe piața muncii și, astfel, să aibă
independență financiară. 
Milităm de asemenea pentru aplicarea unui program
național de susținere a mamelor minore, precum și a unui
program de prevenție a sarcinilor în rândul adolescentelor,
prin aplicarea obligatorie în școli a orelor de educație pentru
sănătate, inclusiv educație sexuală și educație emoțională.

office@dreamproject.ro
www.dreamproject.ro


