
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sevgili veliler, 

Çocuklarınız ergenliğin ilk evresinde. Büyürler ve ergenleşirler. Genellikle çocukların bir cok sorusuyla 

karşılasırız, fakat ebeveynlerinden cevap almaları gerekirken aksine internetten veya arkadaş 

cevresinden cevap almaktalar. Bazen çocuklara ve gençlere pornografik içerikli videolar veya resimler 

gönderilir. Bazıları bunu eğlenceli, havalı, heyecan verici veya iğrenç buluyor. Kendilerini 

kovuşturmaya karşı sorumlu tutuyorlar ve çoğu zaman bunun farkında bile değiller. Ancak gerçek şu 

ki: Bu medya yanlış aşk, ortaklık ve ilişki imajını yayıyor. Bazen şiddeti ve korunmasız cinsel ilişkiyi 

motive ederler. Ayrıca istenmeyen gebeliklere, hayal kırıklıklarına ve aşağılık komplekslerine yol 

açabilirler. 

Çocukların eğitiminden ve bilgilendirilmelerinden öğrenci velileri, okul idaresi ve öğretmenler 

sorumludur.  Aile, aşk, cinsellik ve insanlığın tarihcesi gibi konular aile eğitimi ve cinsel eğitimde 

en önemli konuların başında gelmektedir. Bunu yakın zamanda sınıfta ele alacağız. Öğrenciler 

aşağıdakiler hakkında profesyonel, hassas ve yaşa uygun açıklamalar alacaklar: 

 kişilik gelişimi ve kendi kaderini tayin etme 

 cinsel istismara karşı korunmak için sınırlar belirlemek 

 aile, arkadaşlar, toplum ve rol modeller 

 insan yaşamının kökeni 

 ergenlik ve kişisel hijyenlik 

 genital organların inşası ve doğum kontrolü 

 pornografik içeriğin yayılmasının yasal sonuçları. 

Bu konular öğrenciler için çok heyecan vericidir. Sonrasında sizinle yukardaki konular hakkında 

konuşmak ve bir çok soru sormak isteyebilirler. Bu nedenle sizi önceden veli gecesine davet etmek 

ve sizinle seminerin içeriği hakkında konuşmak ve sizi bilgilendirmek istiyoruz. 

Veli toplantısı ayın…… saat…… 

Adres:………..  oda:…… 

Lütfen en geç ……… tarihine kadar veli gecesine katılıp katılamayacağınızı bize bildirin. 

Eğer bir tercümana ihtiyacınız varsa lütfen kayıt sırasında bize bilgi verin. Not: bir tercümana 

ihtiyacınız varsa “SiSA-Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt”: 0345 - 21 38 93 99 derneğinden 

yardım isteyebilirsiniz. 

Saygılarımızla 

…………………….. 

 

 

Lütfen kayıt formunu doldurunuz! 

…………… tarihinde veli toplantısı için kayıt 

öğrencinin adı soyadı: ……………………… 

veli toplantısına katılıyorum 

 o evet  o hayir 

Tercümana ihtiyacım var 

 o evet  o hayir 

evet ise, hangi dilde? ..…………… 

tarih ve imza ……………………………… 

Buradan kesin ve sınıf öğretmenine geri verin lütfen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


