VELILERE OKULLARDA
CINSEL EĞITIM
ILE ILGILI BILGILENDIRME
MEKTUBU

Okulda cinsel eğitim

Okulda cinsel eğitim, ‘’Sağlık eğitimi, cinsel eğitim ve aile eğitimi’’ konusunun bir parçasıdır.
Danimarka’da bütün okullar bütün sınıflarda sağlık eğitimi, cinsel eğitim ve aile eğitimi dersleri vermelidirler.
Cinsel eğitim çocuğunuzun sağlık ve refahının, ve derslerdeki gelişimi ve kişisel gelişiminin
önemli bir parçasıdır. Bu sebeple cinsel eğitim tipik olarak öğrencilerin öğrenimleri, sağlık ve
refahlarına yönelik okulun sunduğu toplu çalışmalarının bir parçası olarak işlenir.

Cinsel eğitim ile hedeflenen konular s¸unlardır:
•

Çocuk ve gençleri kendi sınırlarını hissetmeleri ve başkalarının sınırlarına saygı duymaları konusunda desteklemek.

•

Cinsiyet, beden, duygular, haklar, refah, cinsellik ve cinsel sağlık gibi konularda çocuk
ve gençlerin bilgilerini geliştirmek.

•

Çocuk ve gençlerin kendilerinin ve başkalarının sağlık ve refahını güçlendirecek iyi
kararlar alma yeteneklerini geliştirmek.

•

Çocuk ve gençleri içinde bulundukları ortamlar ve toplumda aktif bir rol
alabilecekleri donanımda hazırlamak.
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Cinsel eğitimin içeriği
Cinsel eğitim derslerinin içeriği öğrencilerin yaşlarına göre uyarlanmıştır.
Bu yasaların gerektirdiği içeriğin en küçük sınıflar ile en büyük sınıflar
arasında büyük farklılıklar içerdiği anlamına gelmektedir.
•

0.-3. sınıflarda örneğin haklar, beden, sınırlar, duygular, aile yaşamı ve
üreme gibi konularda eğitim verilir.

•

4.-6. sınıflarda örneğin ergenlik, haklar, sınırlar, arkadaşlıklar ve beden,
cinsiyet ve cinsellik ile ilgili normlar gibi konularda eğitim verilir.

•

7.-9. Sınıflarda örneğin kişisel sınırlar, ilişkiler, haklar, cinsiyet, beden ve
cinsellik ile ilgili normlar ve cinsel sağlık gibi konularda eğitim verilir.

Cinsel eğitim bağımsız bir eğitim süreci olarak düzenlenebilir, ama örneğin Danca, tarih,
biyoloji ve resim dersleri arasında cinsel eğitimin konularını işleyen ortak bir eğitim süreci
olarak da düzenlenebilir. Çocuğunuz okulun öğretmenlerinin yanı sıra okulun sağlık hemşiresinden de eğitim alır. Okul ayrıca bu alanda özel bilgi sahibi misafir eğitmenlerden de faydalanabilir.

Velilerin rolü

Sizlerin veliler olarak okulun sunduğu cinsel eğitimi desteklemeniz ve çocuğunuzun eğitim
aldığı konulara ilgi göstermeniz önemli. Sınıf öğretmeni ile irtibata geçip çocuğunuzun
sınıfındaki cinsel eğitim hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Veliler olarak sizler de, cinsel eğitim derslerinin konuları hakkında çocuğunuza bilgi vermekte önemli bir role sahipsiniz. Çocuklar ve gençler sıklıkla cinsiyet, beden, sınırlar, duygular ve
cinsellik ile ilgili birçok düşünceye sahiptirler. Bu düşünceleri anne babaları ve diğer yetişkinler ile konuşma ihtiyaçları vardır.

Cinsel eğitim okulda sağlık eğitimi, cinsel eğitim ve aile
eğitimi konularının bir parçasıdır. Bu konu ‘’saatsizdir’’.
Yani bu konu için kullanılacak saat sayısı ayrıca
belirlenmemiştir. Bu sebeple bu konu bütün okul süresi
boyunca müfredatta belirlenen derslere entegre edilecektir.
Konu ile ilgili hedefler yasalarca belirlenmiştir ve bütün
okullar için geçerlidir.
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