
VAMOS FALAR
SOBRE
SEXEDUCAÇÃO

Há mais de 60 anos, os educadores sexuais
têm se preocupado com a questão de como
é que as várias facetas da educação sexual
podem ser comunicadas de uma maneira
apropriada tendo em conta a idade:
crianças e jovens adultos. Neste meio
tempo, este tópico também tem aparecido
cada vez mais nos media à medida que
novas possibilidades se desenvolvem.



A EDUCAÇÃO SEXUAL
ACONTECE, EM TODO
LUGAR E O TEMPO TODO.
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Intencionalmente ou não, nós "não podemos comunicar",
disse o teórico da comunicação Paul Watzlawik. Este é
também o caso da educação sexual. Seja em conversas
quotidianas, na música, na publicidade, nas roupas, nos
artigos de revistas - sempre revelamos algo sobre os nossos
valores e atitudes em relação a relacionamentos, papéis de
género e família entre outros, às vezes, num tom bastante
animado.
 
Razão suficiente para várias organizações europeias unirem
forças numa parceria estratégica através de um projeto
Erasmus + para lançar uma discussão clara e transparente
sobre a educação sexual. "#unexcited ... talking about
sexuality" (Sem excitação ... Falando sobre sexualidade” é o
nome do projeto, no qual as ferramentas são desenvolvidas
para educadores, multiplicadores e jovens adultos, bem
como para o trabalho de relações públicas.Estamos com um
ano percorrido pelos parceiros da Alemanha, Polónia, Itália,
Áustria e Portugal, e ainda temos um ano à sua frente.
Alguma impressões sobre a educação sexual já foram obtidas.



... NAS REDES SOCIAIS
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#unexcited mostra como os canais das redes sociais podem
ser usados, hoje, por jovens para questões educacionais, mas
também pelos pais, trabalhadores de Juventude, professores
e outros multiplicadores para educação adicional ou
disseminação de informações. Não se trata apenas de factos,
mas também de um modo de comunicação "Sem excitação"
sensível, apropriado para a idade e positivo

https://sexeducationinfo.com/sex-educators-on-youtube/


... IMPRESSAS

Porque as conversas sobre estereótipos de género, modelos

de comportamento, tendências no instagram e a capacidade

de permitir e falar de sentimentos também fazem parte da

educação sexual, uma revista moderna chamada

"Heldinnenheft" (inclui entrevistas com heroínas (Mulheres)

dos 11 aos 102 anos) foi criada como parte do projeto da UE,

para mostrar, em formato impresso e on-line, como pessoas

não entusiasmadas podem falar sobre coisas supostamente

excitantes.
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https://sexeducationinfo.com/heldinnenhaft-german-only/


... DIRETAMENTE

As organizações parceiras do #unexcited lidam com diversos

grupos-alvo e diferentes condições políticas. No site about-

sexeducation.com, as organizações individuais também

relatam os seus desafios na área das redes sociais com jovens

particularmente vulneráveis, a educação sexual em países

com governos mais conservadores e as oportunidades que os

influenciadores podem desempenhar na educação sexual.

Eles destacam a importância dos padrões de qualidade,

explicam discursos atuais como consenso e fornecem

leituras e recomendações online para multiplicadores.
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https://sexeducationinfo.com/challenges-of-family-life-education-teachers-in-poland/
https://sexeducationinfo.com/challenges-of-family-life-education-teachers-in-poland/
https://sexeducationinfo.com/polish-celebrities-for-sex-education-sexedpl/
https://sexeducationinfo.com/professionalattitude/
https://sexeducationinfo.com/what-is-sexual-consent-about/
https://sexeducationinfo.com/


... #UNEXCITED

#unexcited mostra toda a gama de educação sexual entre

instagram e literatura e deixa claro que não se trata apenas

de "lições clássicas de educação sexual", mas também das

palavras certas, competência dos media e alivio e

desmistificação, diversidade e proximidade a realidades,

saúde , fronteiras e acima de tudo comunicação.

 

A este respeito, aguardamos com expectativa de uma

“#Unexcited” troca estimulante .

Lil* (liebenslust*)
Zentrum für Sexuelle Bildung & Gesundheitsförderung

office@liebenslust.at  I https://liebenslust.at
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https://www.instagram.com/about.sexeducation/
https://sexeducationinfo.com/boys-and-culture-of-care/
https://sexeducationinfo.com/twelve-reasons-sexeducation/



