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Dragi părinţi,
Copiii dvs. sunt la vârsta adolescenţei. Ei cresc și se schimbă, au întrebari si caută răspunsuri.
Uneori acestia au acces la videoclipuri și poze cu conţinut pornografic. Unii dintre ei consideră
acest lucru ceva distractiv, incitant sau grosolan. Alții trimit materialele mai departe supunându-se
astfel urmăririi penale fără sa fie conștienţi de acestia. Din această cauză partea rea este ca
aceste medii răspândesc o imagine greșită a iubirii, parteneriatului și a relațiilor. În acest fel se
poate ajunge la violienţa si la sex neprotejat, de asemenea la sarcini nedorite, dezamăgiri și
complexe de inferioritate.
Cei responsabili de lămurirea elevilor sunt părinții. Subiecte precum familia, dragostea,
sexualitatea și originea vieții umane se numără printre cele mai importante probleme în educația
familiară cât și educația sexuală. În viitor ne vom ocupa de acest lucru în clasă.
Elevii primesc explicații profesionale, sensibile și adecvate vârstei despre:
- Dezvoltarea personalității și autodeterminarea
- Stabilirea limitelor ca protecție împotriva abuzurilor sexuale
- Familia, prietenii, societatea ca modele de exemplu
- Originea vieții umane
- Pubertatea și igiena personală
- Anatomia organelor genitale și mijloacele anticoncepţionale
- Consecințele juridice ale raspăndirii conținutului pornografic.
Aceste subiecte sunt foarte interesante sau chiar bulversante pentru elevi. De aceea elevii pot
discuta despre aceste subiecte, si pot sa pună mai multe întrebări. Din această cauză, dorim să
vă invităm la seara părințiilor.
Vă invităm la ședinta cu parinții pentru a discuta aceste probleme și vă vom răspunde la întrebări.
Seara parinţilor are loc pe data de ………..
la ……
Adresa:………………..
sala………………….
Vă rugăm să ne anunțați cel târziu până la data de ……... dacă puteți participa la seara părinților.
Aveți nevoie de un traducător pentru seara părinților?
Vă rugăm să ne anunțați la înregistrare dacă vă prezentați alături de un traducător, sau pe propria
organizare pentru un traducător sunaţi la numărul de linie directă „Medierea lingvistică SiSA

în Saxonia-Anhalt”: 0345 - 21 38 93 99
Cu drag
…………………………..
Hier abschneiden und an die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer zurückgeben:

----------------------------------------------------------------------------------------------------Va rugăm sa completați înregistrarea
Înregistrare pentru seara părinților pe data de ……..
Numele copilului: …………………….
Eu particip la seara părinților
o da
o nu
Am nevoie de un interpret
o da
o nu
Dacă da, in ce limbă? ………………
data, semnătura…………………….
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