"Unsere Körper, unsere Gefühle – kreative und innovative Möglichkeiten für Eltern
für eine altersgerechte und faktenbasierte Sexualaufklärung der Kinder"

Das Nikolaus Lenau - Lyzeum Temeswar ist Partner im Erasmus+-Projekt "Our
bodies, our emotions – providing parents with creative and innovative
methodologies for age-appropriate and fact-based sex education for children".

Das Projekt läuft bis Mitte 2022 und hat zum Ziel, Eltern bei der Sexualaufklärung
ihrer Kinder zu unterstützen. Neun Organisationen aus 6 europäischen Ländern
(Deutschland, Slowenien, Rumänien, Polen, Griechenland und Österreich) arbeiten
gemeinsam an:
einer Webseite und einem Online-Handbuch für Eltern und pädagogische
Fachkräfte. Das Handbuch wird Informationen, Methoden und praktische
Hilfestellungen anbieten. Somit wird es Eltern Wissen in den Themenfeldern
der biologischen, psychischen und sozialen Entwicklung der Kinder
bereitstellen und sie bei der Sexualaufklärung von Kindern unterstützen.
einer App, welche mit Bildern, Spielen, Videos und Geschichten bei der
Sexualaufklärung der Kinder unterstützen kann.
Das Handbuch und die App werden in insgesamt sechs Sprachen zur Verfügung
gestellt.

"Corpurile noastre, emoțiile noastre - metode creative și inovatoare pentru părinți în
vederea facilitării educaţiei sexuale a copiilor, educaţie adaptată vârstei și bazată pe
date concrete"
Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau" din Timișoara este partener în proiectul european
Erasmus+ "Our bodies, our emotions – providing parents with creative and
innovative methodologies for age-appropriate and fact-based sex education
for children".
Proiectul se desfășoară până la jumătatea anului 2022 și are ca scop sprijinirea
părinților în educarea sexuală a copiilor. Nouă organizații din 6 țări europene
(Germania, Slovenia, România, Polonia, Grecia și Austria) colaborează pentru
dezvoltarea:
unei pagini web și a unui ghid online pentru părinți și profesioniști din
educație. Lucrarea va oferi informații, metode și ajutor practic, urmărind
intermedierea unei educații bazate pe date concrete, cunoștințe în domeniul
anatomiei, biologiei, psihologiei și sociologiei.
unei aplicații mobile cu imagini, jocuri, filmuleţe și povești care susțin educația
sexuală a copiilor.
Ghidul și aplicația vor fi disponibile în șase limbi.

