Elternbrief – Türkisch (Informationen zu Projekt und Elternabend)

Sevgili veliler!
İnternet, çocuklar ve gençler için artık güncel hayatlarının bir parçası. Çocuklar doğal olarak onunla büyüyorlar
ve getirdiği fırsatlar ve risklerle baş edebilmek için desteğe ihtiyaçları var. Gençler ve çocuklar tarafından bilgi
kaynağı, iletişim ağı ve kendini ifade etme amaçlı kullanılan internet aynı zamanda sevgi, ilişki, duygular ve
cinsellik gibi konulardaki soruları için de cinsel eğitim aracı olarak önemli bir rol oynuyor. Fakat bu alan,
sunduğu sayısız imkânın yanı sıra birçok tehlikeyi içinde barındırıyor: Örneğin verilen bilgiler her zaman doğru
değil. Bunun yanında cinsellik içeren sayfalar çocukların kafalarını karıştırıp tedirgin edebiliyor. Profesyonel
cinsel pedagoji programları çocukların ve gençlerin interneti güvenli, sağlıklı ve sorumlu bir şekilde
kullanmalarını destekleyebilir. Bu nedenle ‘LOVE & LIKES’ isimli projemizi çocuklarınızın sınıfında
gerçekleştirmek üzere okulunuz tarafından davet edilmek bizi çok sevindirdi.
Çalıştaylar
Fachstelle NÖ Cinsel Pedagoji Bölümü’nün bir projesi olan ‚LOVE & LIKES‘ Aşağı Avusturya okullarının altıncı ve
daha üzerindeki sınıfların öğrencilerine hitap ediyor. Bu ücretsiz proje Aşağı Avusturya hükümeti tarafından
görevlendirilmiş diplomalı cinsel pedagoji uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor. Çocuklara ve gençlere doğru
ve yaşına uygun bilgiler vermenin yanı sıra, soruları ve deneyimleriyle açık bir şekilde yüzleşebilecekleri bir alan
sunan çalıştayın ana amacı, cinsellik ve dijital medya konularında bilgili ve sorgulayan bir tavrın güçlendirilmesi
olarak tanımlanıyor.
Veli Toplantısı
Ücretsiz projemizin bir parçası olarak öğretmen seminerinin yanı sıra sizleri de içtenlikle davet etmek
istediğimiz bir veli toplantımız olacak! Bu toplantıda çalıştaylar hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz. Bunun
yanında çocukların ve gençlerin cinsel gelişiminde dijital medyanın getirdiği fırsatlar ve riskler hakkında da daha
detaylı bilgi edinebilirsiniz. Günlük çocuk eğitimi sırasında karşılaşılabilmesi olası cinsel eğitim ve medya bilgisi
üzerine pratik tavsiyeler ve açıklamalar da bu akşamın bir bölümünü oluşturacak. Projemiz hakkında daha
detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: www.fachstelle.at
Bu vesileyle sizinle şahsen tanışmak bizi ayrıca mutlu edecektir!
Veli Toplantısı için bilgiler:

Veranstaltungsort / Etkinlik yeri

Datum, Uhrzeit / Tarih, Saat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bu bölümü buradan ayırın ve doldurulmuş şekilde okulunuzdaki sorumlu kişiye geri verin!

Ben,
Buraya lütfen isminizi yazınız
veli Toplantısına katılacağım
Ja / Evet
Fachstelle NÖ – Sexualpädagogik
Brunngasse 8, 3100 St. Pölten
Tel: 02742 / 31 440 DW 21
E-Mail: sexualpaedagogik@fachstelle.at
Web: www.fachstelle.at

Nein / Hayır

