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CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: UZAKTAN CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ 
PROGRAMI PİLOT UYGULAMA, EĞİTİCİ EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLERİN UYGULAMALARI 

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı), 2002 yılından bu yana 

yürüttüğü Cinsel Sağlık Eğitim Programı (CSEP) ile çocuk ve ergenlerin cinsel gelişim 

süreçlerini desteklemekte, doğru sağlıklı davranışları kazandırmaya çalışmakta ve 

onları bugün ve gelecekte bilinçli kararlar vermeye teşvik etmektedir. Gelişim 

dönemlerine, ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir şekilde basamaklandırılmış sınıf içi 

eğitimlerle, ilkokul 3. sınıftan itibaren beden ve cinsiyetleriyle ilgili doğru bilgileri 

edinmenin ilk adımlarında onlara destek olmaktadır. Daha çok bedensel boyutuyla öne 

çıkan bir süreci psikososyal boyutuyla da ele alarak sosyal ve duygusal ilişkileri de 

içeren bir yaklaşımla çalışmaktadır.   

Dünyada 2019 yılının aralık ayında patlak veren Covid-19 pandemisi, Türkiye’de 

de 2020 yılının mart ayında etkisini göstermiştir, örgün eğitime ara verilerek eğitim 

süreçlerine dijital ortamda uzaktan eğitimle erişilmeye başlanmıştır. Pandeminin 

getirmiş olduğu bu zorunluluk hali gevşetildiyse de uzaktan eğitimin avantajlı yönlerinin 

tanınmasını sağlayarak, TAP Vakfı’nın UNFPA Türkiye’nin de katkılarıyla birçok okulda 

uzaktan eğitim yöntemiyle etkinlik gösterebilmesi için bir zemin yaratmıştır. 

Bu bağlamda, CSEP uzaktan eğitim modülleri Prof. Dr. Figen Çok ve Doç. Dr. Emine 

Cabı danışmanlığında hazırlanmış ve TAPV’nin eğitim platformu olan TAPV Akademi’de 

yerlerini almıştır. Modüllerin öğrencilerdeki etkisini ölçebilmek için üç okulda pilot 

çalışma yapılmış ve sonuçlar Doç. Dr. Ezgi Toplu-Demirtaş tarafından analiz edilmiş ve 

bilimsel çerçevede yorumlanmıştır. Pilot çalışma sonunda uzaktan CSEP’in öğrencilerin 

ergenlik dönemi değişimleri, bedenlerini tanımaları, özel alan ve sınırlarının farkına 

varmaları ve toplumsal cinsiyet konularında bilgi düzeylerini arttırdığı yorumu 

yapılmıştır. Pilot çalışmanın ardından modüllerin diğer okullarda da uygulanabilmesi için 

14 okulun psikolojik danışmanının katıldığı 4 günlük online bir eğitici eğitimi yapılmıştır. 

Eğitimde cinsel sağlık ve cinsellik hakkındaki teorik bilgiler verilmesinin yanı sıra uzaktan 

CSEP modüllerinin uygulanması hakkında da pratik yapılmış, eğitmen adayları modülleri 

öğrencilere aktarmaya hazır hale gelmiştir. Eğitim sonunda TAPV Akademi’deki 

modüllerin erişimi eğitici eğitimini tamamlayarak CSEP eğitmeni olan okul psikolojik 

danışmanlarına açılmıştır.  
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CSEP eğitmeni okul psikolojik danışmanları TAPV Akademi’deki modül 

materyallerini kullanarak okullarında yüz yüze uygulama yapmaya başlamış ve eğitimin 

sonunda eğitimin verimliliğini ölçmek amacıyla öğrencilere bir test uygulamışlardır. Test 

sonuçları analiz edildiğinde ve okul psikolojik danışmanlarının görüşleri dikkate 

alındığında uzaktan CSEP’in verimli bir program olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Bu raporda, yukarıda kısaca anlatılan uzaktan CSEP’in aşamaları daha ayrıntılı 

verilecektir:  
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1. Uzaktan CSEP Modüllerinin İçeriği Hakkında Bilgi 

Programın ortaokul kademesi eğitim içerikleri, gelişen öğrenci profilinin ihtiyaçlarına 

uygun olarak geliştirilmiş ve ergenlik dönemiyle ilgili konular öne çıkarılmıştır. 

Ergenlerin, yaşadıkları bedensel ve duygusal değişimi anlamalarına yardımcı olmanın 

yanı sıra toplumsal cinsiyet kalıplarını sorgulamalarına, özel alanlarını ihlal edecek 

davranışlar karşısında doğru duruş sergilemelerine ve sınırlara, değerlere saygı gösterme 

konusunda duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olacak çalışmalar yapılması 

hedeflenmiştir.  

Program dört modülden oluşmaktadır. Modüllerin dağılımı öğrencilerin gelişim 

düzeylerine göre belirlenmiştir ve 8. sınıf öğrencilerinin lise kademesine geçmeden önce 

almaları gereken dersleri tamamlayabilmeleri için programları daha yoğun tutulmuştur.  

 

Tablo 1. Okul Temelli Uzaktan CSEP Sınıf Düzeyine Göre Başlıklar 

 

5. Sınıf 

 

6. Sınıf 

 

7. Sınıf 

 

8. Sınıf 

 

• Bedenimi 

Tanıyorum            

• Bedenimi 

Tanıyorum  

• Özel Alanım 

ve Sınırlarım 

 

• Değişen 

Bedenim 

• Özel Alanım 

ve 

Sınırlarım  

 

• Değişen 

Bedenim 

• Özel Alanım 

ve Sınırlarım  

• Toplumsal 

Cinsiyet 

 

 

Bedenimi Tanıyorum: 

Amaç: Öğrencilerin kadın-erkek bedeni arasındaki farkları kavramalarını ve kadın-erkek 

cinsel/üreme organlarının isimleri ile işlevlerini öğrenmelerini sağlamak. 

Konular:  

1. Kadın-erkek bedeni arasındaki farklılıklar 

2. Kadın-erkek cinsel/üreme organları ve işlevleri  

Hedefler:  
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• Doğada neden iki cinsiyet olduğunu ve kadın ve erkek bedeni arasındaki 

farklılıkları söyler. 

• İki cinsiyet arasında yalnızca cinsiyet organlarında farklılık olduğunu bilir. 

• Kadın ve erkek cinsel/üreme organlarının isimlerini ve genel olarak işlevlerini 

söyler.  

Süre: 40 dakika 

Değişen Bedenim: 

Amaç: Ergenlik döneminin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve kadın-erkek 

cinsel/üreme organlarının işlevlerini hatırlamalarını sağlamak. 

Konular: 

1. Ergenlik dönemi. 

2. Ergenlik döneminde yaşanan değişiklikler 

3. Kadın cinsel/üreme organları ve işlevleri 

4. Erkek cinsel/üreme organları ve işlevleri 

5. Gebeliğin oluşumu 

6. Mastürbasyon 

Hedefler:  

• Ergenlik döneminin ne olduğunu açıklar. 

• Ergenlik döneminde yaşanan bedensel, zihinsel ve duygusal değişiklikleri bilecek 

ve farklılıkların normal olduğunu söyler. 

• Ergenlikte kızlarda ve oğlanlarda yaşanan cinsel değişimlerin neler olduğunu 

açıklar. 

• Kadın cinsel/üreme organlarının işleyişini ve adet döngüsünü açıklayabilecek; 

adet görmenin doğal ve sağlıklı bir süreç olduğunu fark eder. 

• Erkek cinsel/üreme organlarının temel özelliklerini ve işleyişini açıklar. 

•  İstemsiz ereksiyonun doğal ve kontrol edilebilir olduğunu fark eder. 

• Erkek cinsel/üreme organlarının temel özelliklerini ve işleyişini açıklayabilir ve 

meni çıkışının doğal sağlıklı bir süreç olduğunu fark eder. 

• Gebeliğin ne zaman, nerede ve nasıl oluştuğunu açıklar. 

• Mastürbasyonun kişiye özel ve doğal bir davranış olduğunu söyler. 

Süre: 40 dakika 
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Özel Alanım ve Sınırlarım: 

Amaç: Ergenlerin, özel alan ve sınırların önemi konusunda farkındalık kazanmalarını 

sağlamak.  

Konular:  

1. Özel alan ve kamusal alan kavramları 

2. Sınır koyma ve sınırlara saygı duyma 

3. Sosyal medyada özel alan ve sınırlar 

Hedefler:  

• Özel alan ve kamusal alan ayrımını açıklar. 

• Sınır koyma, başkalarının sınırlarına saygı duymanın önemini kavrar. 

• Sosyal medyanın sınırların korunması gereken bir kamusal alan olduğunu kavrar. 

 

Süre:40 dakika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplumsal Cinsiyet: 

Amaç: Ergenlerin; toplumsal cinsiyet kalıplarının yarattığı kısıtlama, ayrımcılık ve 

eşitsizliği fark edip sorgulamalarını sağlamak. 

Konular:  

1. Toplumsal Cinsiyet Nedir? 

2. Sıfatlar ve Tanımlamalar 

3. Toplumsal Cinsiyet Kalıpları Neleri Etkiler? 
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4. Cinsiyet Ayrımcılığı Nedir? 

Hedefler:  

• Toplumsal cinsiyeti tanımlar. 

• Günlük yaşantıda sıkça karşılaşılan sıfatlar, rol tanımları ve davranışların 

toplumsal cinsiyetli olduğunu fark eder.  

• Toplumsal cinsiyet kalıplarının kadınlar ve erkekler üzerinde etkilerini öğrenir. 

• Cinsiyet ayrımcılığı kavramını öğrenir 

Süre: 40 dakika 

2. Pilot Uygulama 
Pilot eğitimler; İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunun üç farklı özel okulda Aralık 

2021 ve Ocak 2022 aralığında tamamlamıştır. Pilot uygulama süreci, CSEP Koordinatörü 

Uzman Psikolojik Danışman Şenay Yıldırım tarafından yürütülmüştür. Bu süreçte, 25 ayrı 

sınıfta 51 ders yapılmış, 3 okul psikolojik danışmanı işbirliğinde yaklaşık 450 öğrenciye 

ulaşılmıştır. Pilot uygulamanın verimliliği ve işe yararlığına dair analiz ve 

değerlendirmeleri, uygulamayı gözlemleyen okul psikolojik danışmanlarının görüşlerini 

alarak ve öğrencilerin uygulama sonrası bilgi düzeyini ölçerek Doç. Dr. Ezgi Toplu-

Demirtaş yapmıştır. Aşağıda bu ölçüm ve değerlendirmeye ilişkin bilgileri bulabilirsiniz. 

Öğrencilerin Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi 

Öğrencilerin eğitimden verim alıp almadığını ölçebilmek amacıyla her modül 

sonunda modül içindeki bilgileri içeren bir doğru-yanlış testi Google Formlar üzerinden 

öğrencilere dersin sonunda uygulanmıştır. Doğru-yanlış testlerinin sonuçlarına 

bakıldığında öğrencilerin çoğunun birçok maddeyi doğru şekilde yanıtladığı görülmüştür. 

Doğru-yanlış testlerinin başarı oranı aşağıdaki görselde verilmiştir.  

Doğru-yanlış testinden elde edilen başarı oranının cinsiyet, sınıf düzeyi ve okullar 

arasında farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için yapılan analizler sonucunda, eğitimin 

başarısının bu değişkenlerden etkilenmediği bulunmuştur. Bu da eğitimin kapsayıcılığı 

açısından önemli bir veridir. 
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Psikolojik Danışmanların Eğitimi Değerlendirmeleri 
Psikolojik danışmanlar, eğitim sonrasında eğitimi değerlendirme formu 

doldurmuştur. Buna göre; psikolojik danışmanlar, ortaokul dönemindeki gençlerin yaş ve 

gelişim özellikleri göz önüne alındığında, genç katılımlı, yarı-formel, interaktif, uzaktan 

eğitime dayalı ve materyal destekli modülleri, var olan ihtiyacı karşılamaya yönelik 

yararlı ve verimli bir girişim olarak tanımlamışlardır.  Bunun yanı sıra, uygulama 

sonrasında, öğrencilerin konuya ilişkin bilgisinin arttığı, farkındalıklarının yükseldiği ve 

eğitimin öğrencilerin gelişimine katkıda bulunduğu konusu ortak görüş olarak 

sunulmuştur. 

Psikolojik danışmanların, olumsuz olarak nitelendirilebilecek ve üzerinde 

ortaklaştıkları tek geribildirim, zaman zaman, öngörülemeyen ve uzaktan eğitimden 

kaynaklanan teknik sıkıntılar yaşandığına dairdir.  Fakat teknik sorunların eğitim 

öncesinde, internet erişimi ve diğer teknik gereçlerle ilgili bir çalışma yapılması 

durumunda en az seviyeye indiği gözlemlenmiştir. 
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Okul psikolojik danışmanları derslere TAPV’nin eğitmeni ile girmiş, sınıfın 

koordinasyonunu yapıp dersleri gözlemlemişlerdir. Dersler sonunda her modül için 

değerlendirme formunu doldurmuşlardır. Formda doldurulanlara ilişkin bilgiler aşağıda 

tabloda verilmiştir (BT: Bedenimi Tanıyorum, DB: Değişen Bedenim, ÖAS: Özel Alan ve 

Sınırlar, TC: Toplumsal Cinsiyet):  
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Tablo 2. Psikolojik Danışmanların Eğitimi Değerlendirme Formu Sonuçları 

    

 

 

 

 
Değerlendirme Soruları 

İzmir’deki Özel Okul Ankara’daki Özel Okul 

BT ve DB ÖAS TC Tüm Modüller 
(BT, DB, ÖAS ve TC) 

Eğitimin ihtiyaçları karşılaması 
(1-10) 

10 9 7 10 

Eğitimin yararlılığı 
(1-10) 

9 9 9 10 

Eğitimin tavsiye edilebilirliği 
(1-10) 

10 10 10 10 

Eğitimin süresi 
(çok kısa-yeterli-çok uzun) 

 
Yeterli 

 
Yeterli 

 
Yeterli 

 
Yeterli 

Eğitimin içeriği 
(zayıf-yeterli-ileri düzey) 

 
Yeterli 

 
Yeterli 

 
Yeterli 

 
Yeterli 

Sunumlar 
(çok iyi-iyi-ortalama-kötü-çok 

kötü) 

 
Çok iyi 

 
Çok iyi 

 
İyi 

 
Çok iyi 

Eğitici materyalleri 
(çok iyi-iyi-ortalama-kötü-çok 

kötü) 

 
İyi 

 
İyi 

 
Çok iyi 

 
Çok iyi 

Eğiticiler 
(çok iyi-iyi-ortalama-kötü-çok 

kötü) 

 
Çok iyi 

 
Çok iyi 

 
Çok iyi 

 
Çok iyi 

Uzaktan eğitim ortamı 
(çok iyi-iyi-ortalama-kötü-çok 

kötü) 

 
İyi 

 
İyi 

 
Çok iyi 

 
Çok iyi 

Dersin işleniş biçimi 
(çok iyi-iyi-ortalama-kötü-çok 

kötü) 

 
İyi 

 
İyi 

 
İyi 

 
Çok iyi 

Bilgi notları, destekleyici 
materyal 

(çok iyi-iyi-ortalama-kötü-çok 
kötü) 

 
İyi 

 
İyi 

 
Ortalama 

 
İyi 

Dersteki iletişim ve etkileşim 
(çok iyi-iyi-ortalama-kötü-çok 

kötü) 

 
Çok iyi 

 
Çok iyi 

 
Çok iyi 

 
Çok iyi 

Eğitimin geneli 
(çok iyi-iyi-ortalama-kötü-çok 

kötü) 

 
Çok iyi 

 
Çok iyi 

 
Çok iyi 

 
Çok iyi 

 
 

İstanbul’daki Özel Okul 
(Okul pd’si görüşlerini sözel 

olarak ifade etmiştir.) 
 

 
 
 

Eğitimin yöntem ve içeriğinden memnun kaldığını bu eğitimi 
başka bir okul psikolojik danışmanına önerebileceğini ve eğitimi 
veren eğitmenin oldukça yeterli olduğunu ifade etmiştir. 
Eğitimin uzaktan olmasının çekingen çocukların da katılım 
sağlayabilmesi adına yararlı olduğunu belirtmiştir. Bu eğitimi 
daha önce yüz yüze gözlemediğini ve uzaktan versiyonunun da 
oldukça etkili olduğunu ifade etmiştir. Sonuç olarak modülleri 
yararlı bulmuştur. 
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Ortaokul Kademesinde Çalışan Okul Psikolojik Danışmanları İçin Eğitici Eğitimi 
Pilot uygulamada verilen eğitimin yaygınlaşması ve okulların cinsel sağlık 

eğitimlerini dışarıdan destek almadan kendi içlerinde yapabilmeleri için Şubat 2022’de 

uzaktan eğitim ile bir eğitici eğitimi yapılmıştır. Eğitimde okul psikolojik danışmanları 

bedeni tanımak, ergenlik döneminde yaşanan bedensel-cinsel gelişmeler, cinsellik ve 

değerler ile ilgili teorik ve farkındalık yaratıcı bilgiler almışlar ve modüllerin uygulanması 

ile ilgili pratik yapmışlardır. Eğitimi tamamlayan kişilere TAPV Akademi/Okullar İçin 

Eğitim erişimi sağlanmıştır.  

 Eğitimi tamamlayanların bir kısmı okullarında uygulama yapacak fırsatı 

oluşturabilmiştir. Aşağıdaki başlıkta okullarında cinsel sağlık eğitimi veren psikolojik 

danışmanların uygulamalarına yönelik çıktılar verilmiştir.  

Cinsel Sağlık Eğitici Eğitimini Tamamlayan Psikolojik Danışmanların Okullarındaki 

Uygulamaları 

Şubat 2022’de yapılan eğitici eğitiminin ardından 3 farklı okuldan 3 okul psikolojik 

danışmanı TAPV Akademi platformundaki uzaktan CSEP materyallerini kullanarak 

okullarında yüz yüze cinsel sağlık eğitimi sağlamışlardır. Okullardan 2’si İstanbul’da 

diğeri ise Mersin’de olup İstanbul’daki okullardan biri devlet; diğer ikisi ise özel okuldur. 

Eğiticiler uzaktan CSEP kapsamındaki Bedenimi Tanıyorum, Değişen Bedenim ve Özel 

Alan ve Sınırlar modüllerini uygulamış; Toplumsal Cinsiyet modülü ise 8. sınıf 

öğrencilerinin liseye geçiş sınavı sebebiyle devamsızlık yapmaları ve bu sebeple okul 

psikolojik danışmanlarının 8. sınıflara eğitim vermemelerinden dolayı uygulanmamıştır. 

4,5,6 ve 7 sınıf düzeylerinde yaklaşık 500 öğrenciye ulaşılmış ve ulaşılan öğrencilerin 

266’sı modüller sonunda doğru-yanlış testini doldurmuştur. Doldurulan testlerin başarı 

oranına dair görsel aşağıda verilmiştir: 
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Başarı oranı; okul, sınıf, yaş ve cinsiyete göre ise farklılaşmamaktadır. Bu bilgi, 

eğitimin kapsayıcılığını göstermektedir. Pilot uygulamada da başarı oranının bu 

değişkenlere göre farklılaşmadığı düşünüldüğünde uzaktan CSEP’in kapsayıcılığını 

güçlendirmektedir.  

Öğrencilerin modüller ile ilgili memnuniyetlerini ölçmek amacıyla eğitim sonunda, 

doğru-yanlış testinden önce “s.1 Bu eğitimden ne kadar keyif aldın?” ve “s.2 Bu eğitimi, 

eğitimi almayan arkadaşlarına önerir miydin?” soruları yöneltilmiş 1 ile 5 puan arasında 

puanlamaları istenmiştir. Buna göre; s.1’e ortalama 3,69, s.2’ye ise ortalama 3,66 puan 

verilmiştir. Bu puanlar öğrencilerin eğitimden memnun kaldığını gösteren bir veridir. 

Uygulamayı yapan psikolojik danışmanlar, öğrencilerin bu iki soruyu cevaplandırırken 

utandıkları eğitimden keyif almanın ve eğitimi başkasına önermeyi ayıp buldukları için 

puanların biraz düşük olabileceğini belirtmişlerdir.  

Uygulama yapan okul psikolojik danışmanlarının eğitim ile ilgili değerlendirmeleri 

de alınmıştır. Eğitimden ve eğitim sonrasında öğrencilerden gelen dönütlerden memnun 

olunması ortak bir görüştür. Okul psikolojik danışmanları bu görüşlerini yazdıkları 

raporlarda da belirtmişlerdir: 

“………kimi öğrencilerin dikkatle dinlediği kimi öğrencilerin utanarak sınıftan kaçma 

tepkileri gösterdiği kimi öğrencilerin ise şaşkınlıkla takip ettiği gözlemlenmiştir…Doyurucu 

ve anlatırken keyif aldığım alanlardan birisiydi.” 
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“………eğitimler verimli ve keyifli geçti. Bir sınıfla eğitim yaptığımda diğer sınıflar kendi 

derslerinin ne zaman olacağını sormaya geliyorlardı hemen. Kendi gelişimlerinin, belki 

herkese soramadıkları ama çok normal olarak merak ettikleri ve bilmeleri gereken bir 

konuyu konuşmak oldukça ilgilerini çekti ve bunu çok olumlu buldum.” 

“……..Öğrencilerin dikkatli dinlemesi ve sorularını çekinmeden sormaları eğitimin amacına 

ulaştığını gösterdi benim için” 

Bir psikolojik danışman ise eğitim ile ilgili görüşlerini sözel olarak bildirmiştir: 

“….Eğitimi uygulamaya geçmeden önce okul yönetiminin ve velilerin geri bildirimlerinden 

çekiniyordum ama öğrencilerin bu konulara ne kadar ihtiyaç duyduklarını, bunları biz 

anlatmazsak kendi aralarında yanlış bilgilere erişeceklerini fark ettikçe eğitimin ne kadar 

faydalı olduğunu fark ettim. Okul yönetimi, veliler ve öğrencilerden de olumlu geri 

bildirimler geldi” 

Uygulama yapılan üç okul da farklı ihtiyaçlara ve şartlara sahip okullar olduğundan 

eğitim öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan deneyimler birbirinden 

farklılaşmaktadır. Örneğin bir okul için cinsel sağlık eğitiminin verilecek olması oldukça 

olumlu karşılanırken bir diğer okulda okul psikolojik danışmanının okul yönetimini ikna 

eden bir tutuma girmesi gerekmiştir. Her halükârda okul yönetimi eğitimden sonrasında 

eğitimin faydalı etkilerini gözlemlemiş, eğitime yönelik ılımlı bir tavır geliştirmiş ve cinsel 

sağlık eğitiminin öğrencilerin gelişimine katkı sunan bir alan olduğunu fark etmişlerdir.  

 

Genel Değerlendirme 

UNFPA Türkiye’nin katkılarıyla 2021 yılında başlayan uzaktan CSEP çalışması 

başarıyla başlamıştır ve devam etmektedir. Öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişim 

dönemlerine ait görevleri dikkate alınarak UNESCO’nun Cinsel Eğitim Üzerine Teknik 

Rehber’ini referans alarak, Prof. Dr. Figen Çok ve Doç. Dr. Emine Cabı danışmanlığında 

hazırlanmış modüllerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisi Doç. Dr. Ezgi Toplu-

Demirtaş’ın bilimsel metotlarla değerlendirmeleri ve gözlemleri sonucu bulgulanmıştır. 

Okul psikolojik danışmanlarından gelen olumlu geri bildirimler de uzaktan CSEP’in 

yararlılığını güçlendirmiştir.  

Modüllerin daha fazla öğrenciye ulaşması için yapılan eğitici eğitimi sonunda 

yetişen CSEP eğiticisi okul psikolojik danışmanlarının uygulamaları sonucunda 

öğrencilerin bilgi düzeylerinin arttığı yorumu yapılmıştır. Bu noktada 4 günlük bir eğitici 
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eğitiminin uzaktan CSEP eğiticisi olmak için yeterli olduğu ve bu yolla birçok öğrenciye 

cinsel sağlık eğitiminin sağlanabileceği düşünülmektedir.  

TAP Vakfı eğitmenleri tarafından uygulanmakta olan programın uzaktan eğitim ve 

eğitici eğitimleri sonucunda artık okullar tarafından başarıyla uygulanmasının 

sürdürülebilirlik adına önemli bir adımdır. Vakfın okulların rehberlik birimleri tarafından 

yapılan bu uygulamaları desteklemeye devam etmesi, bu amaçla düzenli eğitici eğitimi 

yapılması ve süreçler bilimsel metotlarla değerlendirilmesi sürecin devamını 

oluşturacaktır.  Ortaokul kademesi ile başlayan çalışmanın yeni modüller ile daha 

kapsamlı bir noktaya taşınması ve örgün eğitimin diğer kademeleri için de benzer bir 

çalışmanın yapılması da Vakfın gündemini oluşturmaktadır. 

Bu bulgular, koruyucu-önleyici nitelikli çalışmaların grup temelli ve uzaktan 

olmasına yönelik ihtiyacı da bir kez daha vurgulamaktadır.  

 

 

  

 


