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10 maja 2021 r
Drodzy Rodzice roku R,
W ramach edukacji Twojego dziecka w Wordsworth Primary promujemy dobre samopoczucie
i rozwój osobisty poprzez kompleksowy program edukacji osobistej, społecznej, zdrowotnej
i(PSHE). PSHE to przedmiot programu nauczania, który pomaga dzieciom przekazywać
wiedzę, zrozumienie, postawy i praktyczne umiejętności umożliwiające bezpieczne, zdrowe i
produktywne życie w lokalnej i światowej społeczności.
Obecnie istnieje ustawowy wymóg, aby szkoły wprowadziły kluczowe elementy składowe
zdrowych, pełnych szacunku relacji, skupiających się na rodzinie i przyjaźniach, we
wszystkich kontekstach, w tym online, poprzez lekcje PSHE. Będzie to towarzyszyć
podstawowemu zrozumieniu, jak być zdrowym. Rozumiemy, że rodzice i opiekunowie są dla
dzieci głównymi nauczycielami w wielu z tych kwestii. Naszym celem jest uzupełnienie tej roli,
opierając się na tym, czego uczniowie uczą się w domu.

Dlatego po półroczu będziemy uczyć naszą jednostkę pracy „Docenianie różnicy i zachowanie
bezpieczeństwa”. Zaczniemy tego uczyć w tygodniu rozpoczynającym się w poniedziałek 7
czerwca.
We wczesnych latach zaczynamy ten temat od kampanii „Talk PANTS”. Uczy ona dzieci, że
ich intymne części są prywatne, ich ciało należy do nich i że powinny zawsze powiedzieć

dorosłemu, jeśli są zdenerwowane lub zmartwione. Ta kampania została już przedstawiona
dzieciom w przedszkolu lub żłobku.

Talk PANTS koncentruje się na pięciu kluczowych zasadach: • Szeregowcy są prywatni. •
Zawsze pamiętaj, że twoje ciało należy do ciebie. • Nie znaczy nie. • Porozmawiaj o
tajemnicach, które cię denerwują. • Mów głośno, ktoś może pomóc. Chociaż niektórzy rodzice
mogą uważać, że jest to delikatna kwestia do omówienia ze swoim dzieckiem, uważamy, że
dzielenie się takimi wiadomościami z dziećmi w młodym wieku może być bardzo pomocne w
ochronie twojego dziecka. Badania przeprowadzone przez NSPCC sugerują również, że
komunikaty są najbardziej wartościowe, gdy są nauczane w młodym wieku. Więcej informacji
o kampanii można znaleźć na stronie nspcc.org.uk/pants, gdzie znajduje się przewodnik dla
rodziców. Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, kieruj je do wychowawcy swojego
dziecka za pośrednictwem Tapestry.
Dziękuję za Twoje wsparcie.
Z poważaniem,

Mrs Dee Payne

