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A fogyatékos személyek, ezen belül kifejezetten az értelmi fogyatékos és/vagy 
autista személyek segítése során az egyik legsúlyosabb - és hazánkban egyelőre 

megoldatlan - kérdés a szexualitás és párkapcsolatok oktatásának hiánya és az 
ebből fakadó egészségügyi, mentálhigiénés és viselkedésbeli problémák gyakori-

sága. 
A szexualitás és párkapcsolatok oktatása a szakemberek számára óriási kihívás, 
hiszen olyasmit kell tananyagként oktatniuk, melyet ők maguk soha nem tanul-

tak. Jelen kiadvány az Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 
Non-profit Kft. 2014-ben kiadott Fiona Speirs – Elaine Draper: Ö.T.V.E.N. 

(Önismeret, Társas Viselkedés és Egész-ségnevelés) című oktatási segéd-
anyagának folytatása, mely kiemelt figyelmet fordít a szexualitással kapcsolatos 
elméleti és gyakorlati kérdések megválaszolására.  A Szexualitás és párkap-

csolatok oktatása című oktatási segédanyag felépítése segíti a szakembereket 
abban, hogy személyre szabottan támogassák az értelmi fogyatékos és/vagy au-

tista személyek tudásának, készségeinek gyarapodását a következő témákban: 
kapcsolatok, serdülőkori testi változások, nemek és szexuális beállítottság, biz-
tonságos szexuális aktus, szexualitás tekintetében elfogadott szociális viselkedés, 

kapcsolódó jogszabályok, internetes biztonság. 
 

A magyar kiadvány tartalmazza az eredeti oktatási segédanyagban feltüntetett 
angol vagy nemzetközi jogszabályok hazai megfeleltetését, melyet közvetlenül a 
jogszabály után megjegyzésben, vagy amennyiben indokolt, alcímmel ellátva, 

külön bekezdésben jelölünk.  
 

Farkas Edit 
 

Előszó 
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Ezt az anyagot a pozitív visszajelzésekre reagálva állítottam össze, sok éves, a 

szexuális és párkapcsolatok oktatásának érzékeny területén, autista és értelmileg 

sérült személyekkel végzett tanári és tanácsadói munkám összegzéseként.  

 

Az oktatás területéről érkeztem. Gyógypedagógus vagyok, és mielőtt az 
autizmusra specializálódtam volna, középsúlyosan és súlyosan értelmi sérült 

gyermekek iskolájában tanítottam. Ezt követően speciális autista iskolában 
dolgoztam, ahol igazgató-helyettesként többek között az „Önismeret, társas 

viselkedés és egészségnevelés” tantárgy oktatásának fejlesztéséért és 
felügyeletéért voltam felelős, mely tananyag egy részéből formálódott jelen 
szexuális edukációs program, a „Szexualitás és párkapcsolatok oktatása”. 

 

Kidolgoztam a saját anyagomat „PHSE 

Curriculum for Learners with Autistic 

Spectrum Disorders” címmel, mely az Egyesült 

Királyság területén, és azon kívül is használatos. 

Magyar nyelven Ö.T.V.E.N. Önismeret, társas 

viselkedés és egészségnevelés címmel jelent 

meg oktatási segédanyagként.  Az anyag tíz, 

összefüggő modulból áll, és célja, hogy erős 

vizuális támogatással segítse az „én és mások” 

fogalom megértését a szociális helyzetekben. 

Részletek a www.fionaspeirs.co.uk oldalon 

találhatóak. 

 

Sokévnyi tanítás után autizmusra és értelmi sérülésre szakosodott oktatási 

konzulensként tevékenykedtem, és ezalatt az idő alatt szakemberekkel, 

családokkal és érintett fiatalokkal dolgoztam együtt azzal a céllal, hogy 

információkat adjak át nekik a párkapcsolatokról és a szexualitásról.  

Ekkor vált szembetűnővé számomra, hogy sokan közülük mennyire korlátozott 

ismeretekkel rendelkeznek a témát illetően, és helytelen viselkedésük oka a 

szexualitással és az annak megfelelő kifejezésével összefüggő írott és íratlan 

szabályok nem ismerete. Mások ugyanemiatt kéretlen közeledések áldozataivá 

válnak. Néhányan az intim párkapcsolat olyan finom fogalmainak megértésében 

igényeltek segítséget, mint a „romantika”, „vonzalom” vagy a „vonzódás jelei”. 

 
A szexualitással és a párkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek jelentős része a 
valóságban túl elvont. Az autista vagy értelmi sérült személyek számára gyakran 

okoz nehézséget a konkrét és szó szerinti jelentéseken túli fogalomalkotás, ami 
komoly kihívást jelent számunkra – hogyan tudjuk a szexualitással és 

párkapcsolatokkal összefüggő elvont információkat a lehető 
legkonkrétabb formában átadni?  

  

Bevezető 
 

http://www.fionaspeirs.co.uk/
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Az értelmi sérült személyek szexualitásával 
kapcsolatos kutatások 
 
Az autista és az értelmi sérült gyermekek és felnőttek párkapcsolati és szexuális 

igényeivel kapcsolatos kérdések negligálása és elhallgatása gyakran jellemző. Az 
FPA (Family Planning Association kb. Családtervezési Társaság) az University of 
Ulsterrel együttműködve 2006-ban megjelentette a „Kilépve az árnyékból” 

(Out of The Shadows) című tanulmányt, mely annak a kutatásnak az 
eredményeiről számol be, amit értelmi sérült személyek szexuális egészségével 

és jóllétével kapcsolatosan végeztek Észak-Írországban. A tanulmány leírja, hogy 
a kutatásban részt vevő értelmi sérült személyek szeretnének többet tanulni a 
szexuális egészségről és a párkapcsolatokról. Kapcsolatra vágytak, és hangot 

adtak a magánytól való félelmüknek is, ugyanakkor a szakemberek és a 
gondozást végző családtagok túlféltését érezték. Végeredményben nagyon kevés 

lehetőségük adódott kapcsolatok kialakítására és új emberekkel való 
megismerkedésre. 

 
Egy szexualitásról szóló hároméves projekt zajlott 
2007 és 2010 között a CHANGE – fogyatékos 

személyek által irányított vezető emberjogi szervezet – 
keretei között, mely során értelmi sérült fiatalok 

szexualitással és párkapcsolattal kapcsolatos 
véleményeit és tapasztalatait gyűjtötték össze. E 
remek részkutatás eredményeit záró tanulmányban 

adták közre, melynek címe: „Talking about sex and 
relationships – the views of young people with 

learning disabilities” („Beszéljünk a szexről és a 
kapcsolatokról – értelmi sérült fiatalok 
szemszögéből”) 

 
A tanulmány alapkérdése: kinek a feladata a 

szexualitással kapcsolatos ismeretek átadása? A pedagógusok úgy érzik, 

mindenki őket tartja ennek legfőbb felelősének. Ennek ellenére a tanügyi 

ellenőrzések rendre azt jelzik, hogy a szexualitás és párkapcsolatok oktatása 

nem megfelelő az iskolákban, a „diákok sérülékenyek és kiszolgáltatottak 

maradnak”. Az autista vagy értelmi sérült tanulók további hátrányban vannak 

állapotuk természetéből, illetve értelmi kapacitásukból fakadóan. Sok pedagógus 

számolt be arról, hogy nagyon bizonytalan abban, hogyan közelítse meg ezt a 

kényes tananyagot, és ennek következtében sok anyagrésszel nem is foglalkozik, 

vagy a tanulók számára nem érthető módon dolgozza fel azokat. A főleg verbális 

úton történő információátadás például nem hatékony azon tanulók esetében, 

akik alapvetően vizuális úton tanulnak – közéjük tartozik az autista és értelmi 

sérült személyek többsége. 

 

A CHANGE tanulmány megállapítja, hogy az integráló általános iskolák 

pedagógusai azon az állásponton vannak, hogy a szexuális oktatásnak nincs is 

minden esetben értelme értelmi sérült tanulók esetében.   

Ez valószínűleg gyakori jelenség. Amikor egy integrált iskolából érkező értelmi 

sérült diákomat kérdeztem, mire emlékszik a szexuális oktatással kapcsolatban, 

elmondta, hogy azt hitte „18 évesen szexuális életet kell majd élnem” és 
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úgy gondolta, hogy rögtön teherbe is fog esni, mert, ahogyan fogalmazta, „nem 

tudtam elképzelni, hogy kell a gumit felhúzni a puncimra”. Felesleges 

mondanom, hogy úgy éreztem, érdemes lett volna valamivel több, és jóval 

hatékonyabb oktatást nyújtani! 

 
A CHANGE tanulmány rávilágított, hogy sok értelmi sérült fiatal számára nem 

voltak világosak az olyan fogalmak mint serdülőkor, terhesség és az azonos 

neműek párkapcsolata.  Ez nem is meglepő olyan tanulók esetében, akiknek 

nehézségeik vannak a verbális információk megértésével és feldolgozásával. 

Nagy eséllyel csak a szövegkörnyezetből kiragadott részinformációk ragadnak 

meg, ahogyan a fent idézett tanuló esetében is láthatjuk.  
 

Tanulóinknak általában nehézségeik vannak az intuitív vagy spontán tanulás 

területén, azokat az információkat is tanítani kell nekik, ami a többi tanulóra csak 

úgy „ráragad”. Sok, magasan funkcionáló autista személy számol be arról, hogy 

olyan dolgokat is formális tanulás útján sajátítanak el, amit mások intuitív 

módon. Ezért hát világos és egyértelmű formában kell átadnunk a szexualitással 

kapcsolatos ismereteket. 

 
Vegyük például első tapasztalataim egyikét, amikor sok évvel ezelőtt szexuális 

ismereteket oktattam egyéni helyzetben egy jó képességű  

16 éves fiatal lánynak. A nemi aktust magyaráztam rajzokkal és konkrét 

szóhasználattal alátámasztva, és nagyon elégedett voltam magammal egészen 

addig, míg tanítványom zavartan meg nem kérdezte, hogyan tudja a férfi 

többszöri aktus után visszatenni péniszét a nadrágjába, ha „az minden 

alkalommal megnő” ahogyan tanítottam! Azt ugyanis nem mondtam el, hogy a 

pénisz az egyes aktusok után visszanyeri eredeti méretét, mivel úgy gondoltam, 

hogy ez a tény nyilvánvaló! Számára viszont nem, és én aznap nagyon fontos 

leckét kaptam! Az autista tanulók számára nyújtott szexuális oktatás ezen korai 

időszakától kezdve, azóta is naponta tanulok újat!  

 
A CHANGE projekt során vallási és etnikai csoportokat képviselő szülők arról 

beszéltek, mennyire fontos, hogy a szakemberek legyenek tisztában a 

szexualitással kapcsolatos vallási normákkal.  A pedagógusok egyetértettek 

azzal, hogy fontos a különböző nézőpontokat tiszteletben tartani, de úgy érezték, 

hogy a fiataloknak joguk van hozzájutni az információkhoz.  

 
Ez rendkívül fontos kérdés. A jó szexuális edukáció nem csupán a mások 

érdekében elősegített vagy bátorított megfelelő szexuális viselkedés kialakítására 

irányul, hanem a fiatalok számára megfelelő módon közvetített tárgyilagos 

információ is, melyek segítségével döntéseket tudnak hozni és el tudják kerülni a 

szexuális abúzust. Az is fontos, hogy megismerjék, mit mond a törvény a 

szexualitással kapcsolatosan.  

Hasznosnak találtam, hogy megmutatom a szülőknek azt az általam készített 

vizuális forgatókönyvet, melyben a párkapcsolati és szexualitással kapcsolatos 

információk átadása vallásuk és meggyőződésük tiszteletben tartása mellett 

történik. Ezt a forgatókönyvet minden alkalommal végigolvassuk 

tanítványaimmal, mielőtt belekezdenénk a programba, és jelen anyagnak is 

részét képezi.  
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Vallási és egyéb meggyőződések a Szexualitás 
és Párkapcsolatok oktatásában: Gyakorlati 
útmutató 
 

Kiadó: National Children’s Bureau www.ncb.org.uk 
 

 
Ez a gyakorlati szemléletű kézikönyv a vallási és 
kulturális szempontok tisztázása érdekében készült 

olyan szakemberek és közösségek számára, akik a 
Szexualitás és Párkapcsolatok tananyagot 

szándékozzák oktatni. A vallási értékek iránti tisztelet 
és a törvényeknek való megfelelés érdekében fontos, 
hogy tisztában legyünk az adott iskola, intézmény 

Szexualitás és Párkapcsolatok tantárggyal kapcsolatos 
szabályzatával. A kézikönyv további idevágó 

szabályzatokat is tartalmaz, mint például a biztonsági 
vagy a gyermekvédelmi szabályzat, melyeket szintén 
szükséges figyelembe venni.  

 
A munka - természetéből fakadóan - folyamatos konzultációt igényel a 

vezetőséggel, és ajánlatos írásos dokumentációt készíteni. A téma nagyon 
érzékeny, ezért amikor csak lehetőség adódik rá, a személyzet több tagja is 
legyen jelen a foglalkozásokon.  A személyzet önbizalmának növelése érdekében 

elengedhetetlen a támogatás és továbbképzés ahhoz, hogy közvetíteni tudják ezt 
a fontos tárgyat. 

 

Szexuális abúzus
1
 

 

Terepkutatásokból tudjuk, hogy az értelmi sérült személyek másoknál sokkal 
veszélyeztetettebbek a szexuális abúzussal szemben. Brown & Turk (1992) 
definíciója alapján abúzus „ahol szexuális aktus történik olyan személlyel 

vagy személyen, aki nem akar, vagy nem képes beleegyezni a 
cselekménybe”. 

 
Sullivan & Knutson (2000) egy 55.000 gyermek bevonásával végzett 

nebraskai kutatás során azt találta, hogy négyszer nagyobb az értelmi sérült 
gyermekek sérelmére elkövetett szexuális abúzus valószínűsége ép értelmű 
társaikhoz képest. 

 
Allington-Smith és munkatársai (2002) magyarázata szerint ez a 

sérülékenység közvetlen kapcsolatban van az értelmi sérült személyt életútja 
során ellátó, fejlesztő, gondozó személyek magas számával, és a kognitív 
károsodásokkal gyakran együtt járó, jelentős mértékű kommunikációs, szenzoros 

és fizikai nehézséggel. Ehhez társul még a szexuális ismeretek hiánya, és a fenti 

                                                           
1 A magyar jogszabályok erőszak, testi sértés vagy bántalmazás, hanyag vagy gondatlan bánásmód, rossz 
bánásmód, kizsákmányolás, illetve hátrányos megkülönböztetés fogalmakat használnak az abúzus helyett.  
A kapcsolódó jogszabályokról a http://fszk.hu/kiadvany-tematerulet/abuzus/ oldalon elérhető tanulmányokban 
bővebb információ található.  

http://www.ncb.org.uk/
http://fszk.hu/kiadvany-tematerulet/abuzus/
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tényezők együttes hatása jelentősen növeli a veszélyeztetettséget az olyan 

szituációkban, melyekben a másik személy hatalmi fölényben van és 
tisztességtelen szándékkal közelít a sérült személy felé.  

 
A kutatások azt is mutatják, hogy az autista személyek különösen sérülékenyek 
a szexuális abúzussal szemben, tekintettel az autizmusban érintett sérült 

területekre. A „Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)” 
világszerte használt diagnosztikai kézikönyv, melynek az elmúlt években 

megtörtént a jelzéseknek megfelelő felülvizsgálata. A legutolsó kiadás, a DSM–5 
összevonta a korábban különálló diagnózisokat Autizmus, Asperger 
szindróma, Gyermekkori Dezintegratív Zavar és Nem Meghatározott 

Pervazív Fejlődési Zavar (PDDNOS) egy elnevezéssé „Autizmus spektrum 
zavar” és változtatott a diagnosztikus kritériumokon is. 

 
 

Mentális rendellenességek kórmeghatározó 

és statisztikai kézikönyve 

DSM-5 
 

 
Megjelenés: 2013. május 18. • A diagnosztikai besorolás a spektrum 

mentén, a tünetek  
súlyosságának 
meghatározásával  

történik. 
 

  
 • A „Sérülések Triásza” elmozdul két 

kulcsterület azonosításának irányába. 

 
 • A szociális kapcsolatok és a 

kommunikációs nehézségek egy 
területet alkotnak: „Szociális 
kommunikáció deficitje”, mivel a 

két terület átfedésben van a 
viselkedés szempontjából. 

 
• Autizmus, Asperger – szindróma,  • „Korlátozott és ismétlődő  
  Gyermekkori Dezintegratív Zavar és viselkedésformák” a második  

  Nem meghatározott átható fejlődési terület.  
  zavar mostantól egy néven: 

  „Autizmus spektrum zavar” 
 
 

 
A hatékony szexuális edukáció kiemelt célja a szexuális abúzussal szembeni 

védelem. A szakember továbbképzés résztvevőinek az alábbi kérdést szoktam 
feltenni:  
 

 



11 

Kérdés: „Hogyan remélhetjük, hogy tanítványaink meg tudják magukat védeni a 

szexuális abúzustól, ha azt sem értik, mi az?” 
 

Mi a „szexuális abúzus?” Tedd fel ezt a kérdést tanítványaidnak, és a válaszok 
többsége a privát testrészek mások általi nem kívánt érintése és a nem kívánt 
„szexelés” lesz. 

 
Mit jelent az, hogy „szexelni”? Tegyük fel ezt a kérdést tanítványainknak, és 

a válaszok többsége az lesz, hogy közösülés, vagyis amikor a pénisz behatol a 
hüvelybe. Ez a „szexelés” egyetlen módja? 
 

Kérdés: Ha tanítványaink azt hiszik, hogy a pénisz hüvelybe való behatolása a 
„szexelés” egyetlen módja, akkor bárki könnyen elhitetheti velük, hogy az orális 

szex, az anális szex, a szexuális eszközök használata vagy mások meglesése 
szex közben nem jelent „szexelést”, és ők nem is „szexelnek”, ha ezeket teszik. 
Rendben van ez?  

 
Válasz: Túl könnyű.  

 
Annak érdekében, hogy segíteni tudjunk biztonságuk megőrzésében, 

tanítványainknak ismerniük kell a különféle szexuális aktivitásokat, és tisztában 
kell lenniük azzal, hogy „szexelni” nem csak egyféleképpen lehet. 
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A beleegyezés képessége 
 

Tanítványainknak gyakran van szükségük segítségre a „beleegyezés” fogalmának 
megértésében, mivel tudniuk kell, hogy ha beleegyeznek a „szexbe” valakivel, az 

nem jelenti automatikusan, hogy minden szexuális kezdeményezésbe bele kell 
egyezniük. Ez a gondolat nagyon nyilvánvalónak tűnhet a többség számára, de 
az autista és/vagy értelmi sérült személyek, akiknek nehézségeik vannak a 

szociális megértés területén és szó szerint értelmeznek, másként vannak ezzel. 
 

A The Mental Capacity Act (kb. Döntési Képesség Eljárásrendje) 2007. október 
1-jén lépett életbe. Célja, hogy védelmet nyújtson azon 16 évnél idősebb 
személyek számára, akik nem képesek önálló döntéshozatalra értelmi sérülés, 

pszichés állapot vagy egyéb olyan probléma miatt, mely döntéshozó 
képességüket károsította. Az Eljárásrend világos útmutatókkal ellátott 

keretrendszert nyújt a gondozók és szakemberek számára annak felmérése, 
vajon a személy elveszette-e döntési képességét, és amennyiben igen, milyen 
módon lehet őt támogatni abban, hogy az érdekeinek legmegfelelőbb döntéseket 

hozzanak vele kapcsolatban.  
A szexuális aktivitásba való beleegyezés képességének felmérése az egyik olyan 

terület, melynek során a Mental Capacity Act kereteit alkalmazni lehet.  
 
A „Választások, Biztonság” (Making Choices, Keeping Safe) a Lothian group 

nevű szervezet által 2004-ben kiadott szabályzat a hozzá tartozó irányelvekkel, 
mely az értelmi sérült személyek szexuális egészsége érdekében íródott.  A 

szabályzaton belül számtalan példa található arra, mi a teendő az olyan 
helyzetekben, melyekben a személynek feltehetően nincs belátása a szexuális 
aktivitásba való beleegyezésre. 

 
Making Choices Keeping Safe  

http://www.mcks.scot.nhs.uk/section4/4_19.html 
 
Annak érdekében, hogy tanítványainkat szexuálisan biztonságban tudjuk, nem 

szabad tartanunk attól, hogy informáljuk őket a szexualitással és a biztonsággal 
kapcsolatos kérdésekről. Hogyan tudnánk nekik segíteni szexuális biztonságuk 

megőrzésében, ha nem ismerik a különféle szexuális cselekményeket? 

Hogyan ismerik fel a szexuális abúzus veszélyét, ha nem tudnak semmit az 

abúzusveszély formáiról? 

 

A CHANGE tanulmányban ugyanezek a szempontok jelennek meg a személyes 
biztonsággal kapcsolatban. A pedagógusok és a szülők aggódnak a fiatalok 
biztonsága és nyilvános helyeken való viselkedésük miatt. A „nyilvános” és a 

„privát” fogalmai elvontak és szociálisak. Az autista és/vagy értelmi sérült 
személyek jellemzően nem spontán tanulás során „szedik fel” az ismereteket 

arról, hogyan változnak a szociális szabályok az életkortól vagy a körülményektől 
függően, hanem legtöbbször akadémikus tanulás útján kell megtanulniuk azt, 

amit mások ösztönösen sajátítanak el. Nem feltétlenül értik meg, hogy egyes 
viselkedések miért nem helyénvalók nyilvános helyen, tehát fontos, hogy ne 
szégyelljünk világos és egyértelmű információkat átadni.   A burkolt üzenetek 

gyakran megfejthetetlenek az állapotukból fakadóan kommunikációs 
nehézségekkel küzdő személyek számára.  

http://www.mcks.scot.nhs.uk/section4/4_19.html
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A családokkal, szakemberekkel és az érintettekkel végzett sokéves munkám 

tapasztalata, hogy az aggodalmat okozó „szexuálisnak” tűnő viselkedések, 
melynek okai, körülményei és részletei lehetnek eltérőek ugyan, megnyilvánulási 

területeit illetően hasonlóságot mutatnak. 
 

 Önmaga vagy mások illetlen érintése. 

 Önkielégítés. 
 A „nyilvános” és a „privát” fogalmainak korlátozott megértése a 

viselkedések tekintetében. 
 Menstruációval kapcsolatos problémák. 
 A szexuális jelzések és a „flörtölés” viselkedésének korlátozott megértése: 

pl. ölelés, csókolózás stb.  
 Észrevehetően egy személyhez köthető rögeszmésnek tűnő viselkedés 

vagy üldözés. 
 Másokra irányuló illetlen megjegyzések/kérdések. 
 Szexuális nyelvezet helytelen használata. 

 A személyes biztonságot veszélyeztető túlzott közvetlenség másokkal. 
 Rögeszmés barátnő/barát iránti vágy. 

 Szexuális jellegű beszédtémák erőltetése. 
 Nemi (gender) és szexuális orientációval kapcsolatos kérdések. 

 Ellenkező neműnek öltözés. 
 A vonzalom szokatlan vagy helytelen tárgya. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Tényezők, melyek semmissé teszik a 
személy beleegyezését: 

 Ha a személy nem érti, mit kérdeztek tőle. 

 Ha a személy nem tudja, hogy visszautasíthatja a kérést. 

 Ha a személy nem tudja, hogyan kell visszautasítani a szexuális 

ajánlatot. 

 Ha a személy fél visszautasítani a szexuális ajánlatot. 

 Ha a személy nem tudja, hogy a szex nem feltétlenül fájdalmas és 

kellemetlen. 

 Ha a személy nem tudja, hogy bizonyos kapcsolatokat tilt a törvény, 

mint például a családon belüli vagy gondozó gondozott közöttieket. 

 

A beleegyezés csak akkor mondható érvényesnek, 
ha a személy pontosan tisztában van azzal, mibe 

egyezett bele és van valós választási lehetősége. 
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Az információhoz való hozzáférés 
 
A CHANGE project során megkérdezett fiatalok arról számoltak be, hogy a 
szexualitással és párkapcsolatokkal kapcsolatos kérdéseikre nem minden 
esetben kaptak választ tanáraiktól, és nehéz volt számukra az információhoz 

jutás. A szülők azt mondták, hogy néhány ember szerint az értelmi sérült 
személyeknek nincs szükségük információkra, és néhány pedagógus szerint a 

szülők és a szakemberek egy része úgy gondolja, hogy az értelmi sérült 
fiataloknak nem kellene párkapcsolatot vagy szexuális kapcsolatot létesíteniük. 
 

Tapasztalataim szerint az autista és értelmi sérült személyek által feltett 
kérdések egy részét félreértjük, és azt hisszük, hogy „illetlen”, „szándékosan 

provokatív” vagy „nyíltan zavarba ejtő”! Ezekkel a jelzőkkel az évek során 
találkoztam azoknak a pedagógusoknak az irányából, akik felismerték, hogy 
szükséges a felvilágosító jellegű szexuális edukáció, de nem tudták, hogyan 

reagáljanak a kényes kérdésekre. 
 

Előfordul, hogy autista vagy értelmi sérült személyek mások számára feszélyező 
kérdéseket tesznek fel vagy olyasmire irányulókat, amire mások ösztönösen 
tudják a választ. Gyakran nem értik az „indiszkrét kérdés” vagy  

„a személyeskedő megjegyzés” kifejezések jelentését, mivel ezek megértése 
nagyfokú absztrakt gondolkodási készséget igényel, továbbá azt a képességet, 

hogy mások gondolatait, érzelmeit vagy válaszait kiszámítsák.  
Ez – a „tudatteóriának” nevezett képesség gyakran sérült az autista és értelmi 
sérült személyek esetében. 

  
Amikor tréninget tartok a témában, minden alkalommal hangsúlyozom, hogy 

óriási különbség van egy nehezen megválaszolható vagy kényes kérdés és egy 
indiszkrét kérdés között. Ha pl. olyan kérdést kapunk, hogy „Mi a különbség a 

műpénisz és a vibrátor között?” vagy „Mi az az anális szex?” (csak két 
kérdés azok közül, amiket az évek során kaptam!), ezeket meg kell 
válaszolnunk, miután megkérdeztük: „Hol hallottál erről vagy hol láttad 

ezt?” Ez fontos kérdés, ugyanis összefüggésben van a CHANGE tanulmány 
egyik lényeges megállapításával. A kutatás során azt találták, hogy a fiatalok 

jelentős része a témához kapcsolódó információkat a tévéből vagy az 
internetről szerzi be. A szülők és a pedagógusok pedig aggódnak, hogy a 
fiatalok e forrásokból nem a legmegfelelőbb információkhoz jutnak.  

 
A fenti kérdésre adott válaszok alapján úgy látom, hogy a fiatalokat jellemzően 

az érdekli, amiről hallottak vagy amit láttak a neten, tévében, 
slágerszövegekben, főleg a rapzenében. Időnként mobiltelefonon kapnak képeket 
vagy szöveges üzeneteket. 

 
Növekvő aggodalomra ad okot a szexualitás tárgyiasítása és a pornográf 

tartalmak gyors terjedése a fiatalok körében.  Az értelmi sérült és/vagy autista 
személyek gyakran kapnak kéretlen képeket olyanoktól, akik sérülékenységük 
miatt választják őket céltáblának. Fel kell vérteznünk diákjainkat a tudással, mit 

tegyenek, ha ilyesmi történik velük, vagy ha arra kérik őket, hogy továbbítsanak 
hasonló tartalmakat. Az informatikai biztonság soha nem volt még annyira 

fontos, mint napjainkban. 
 



15 

Gondolj bele. Ha a tévé és az internet diákjaink egyetlen forrása, melyen 

keresztül információkhoz tudnak jutni a szexualitás és párkapcsolatok témában, 
vajon mi jut el hozzájuk?  Tudjuk, hogy sok autista és értelmi sérült személy 

konkrétan és szó szerint értelmezve dolgozza fel az információkat, és nem 
mindig látják a „teljes képet”.  Ebben az esetben mennyire sérülékennyé válnak 
a médiából származó üzenetek félreértelmezése miatt?  Sajnos, többen azok 

közül, akikkel korábban dolgoztam, többnyire helytelen szexuális viselkedést 
mutattak, mivel nem részesültek megfelelő szexuális felvilágosításban, viszont 

könnyedén hozzájutottak pornografikus tartalmakhoz, elsősorban a könnyűzenei 
klippeken és szövegeken keresztül, anélkül, hogy tudatában lettek volna annak, 
hogy a szórakoztatóipar célzottan használja ezeket az eszközöket, és a valós 

kapcsolatok egészen mások.  
 

Akkor kell válaszolnunk tanulóink kérdéseire, amikor felteszik azokat, de amikor 
személyes kérdést vagy megjegyzést kapunk, melyre helytelen lenne 
válaszolnunk, a legjobb megoldás, ha nem dühösen vagy zavartan reagálunk.  

A többi diák felől érkező kis nevetgéléssel meg lehet birkózni tudatosítva, hogy 
lehet kérdezni és megjegyzéseket tenni. Mondjuk meg az adott diáknak, hogy 

kérdése/megjegyzése „személyes” és magyarázzuk el ez mit jelent. Ha kérdésről 
van szó, akkor mondjuk meg, hogy tudom a választ, de nem osztom meg a 

csoporttal. Ha egy megjegyzésről van szó, akkor tegyünk hasonlóan, 
elmagyarázva, hogy a megjegyzések gyakran zavarba hozzák vagy felidegesítik 
az embereket, de erről majd még beszélünk a program során. Ha van rá idő, 

akkor beszélgessetek el arról, kinek volt már olyan élménye, amikor nem akart 
elmondani másoknak valamilyen személyes dolgot, vagy lett-e ideges mások 

megjegyzése miatt. Ezután folytassátok a foglalkozást.  
 
Ahogy a program előrehalad, kiderülhet, hogy bizonyos tanulóknak időnként 

kétszemélyes helyzetben biztosított többlet magyarázatra van szükségük.  
A személyes megjegyzések vagy személyes kérdések jó példái ennek a 

helyzetnek, akárcsak a helytelen érintés, a „beleegyezés” fogalma vagy a 
szexuális izgalmat kiváltó különleges ingerek témái. 
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Pornográfia 
 
2012-ben Liz Truss oktatási miniszter rendeletet adott ki, melyben a Kormány 

minden gyermek számára elérhetővé akarta tenni a magas színvonalú, 
életkornak megfelelő szexuális edukációt az iskolákban, beleértve a pornográfia 

témáját is.  
 

2013-ban az Ofsted (Office for Standards in Education, Children's Services and 
Skills) nyilvánosságra hozta vizsgálatának eredményeit a Personal, Health, Social 
& Economic Education (PHSE) (Önismeret, Társas Viselkedés és Egészség-

nevelés) tantárgy iskolai oktatásával kapcsolatosan, és megállapította, hogy az 
iskolák egyharmadában változtatásokra van szükség.  

 
„Az általános iskolákban túl nagy hangsúlyt fektettek a barátságra 
és a kapcsolatokra, és nem készítették fel a gyerekeket a 

serdülőkori testi és érzelmi változásokra, mely sokukat még a 
középiskolába lépés előtt érint.  A középiskolákban túl nagy 

hangsúlyt kapott a reprodukció „technikája”, ezzel szemben túl 
kicsit a kapcsolatok, a szexualitás, a pornográfia veszélyeztető 
hatásai az egészéges szexuális fejlődésre, valamint az 

érzelmekkel való megküzdés és a biztonság.” 
 

A vizsgálat megerősítette, hogy jelentős számú pedagógus nem rendelkezik az 
érzékeny és vitatott téma oktatásához szükséges tapasztalattal,  és ez a 
hiányosság okozza, hogy a pornográfia megtárgyalása „aggasztó, mivel a 

kutatások az mutatják, hogy már kilenc éves kisgyermekek is egyre 
nagyobb számban jutnak hozzá pornográf tartalmú internetes 

oldalakhoz,  és a Childline (Gyermekvonal) tanácsadói is megerősítették, 
hogy havi 50 körülire nőtt azoknak a hívásoknak a száma, melyek 
pornográfia által felzaklatott kamaszoktól jött.” 

 
Figyelembe véve a PHSE oktatásának bevezetését, az Ofsted jelentés szerint 

integrált intézményben oktatott sajátos nevelési igényű tanulók számára „legjobb 
gyakorlat a szexuális edukáció oktatása, beleértve az akkreditált 
képzéseket és a szexuális nevelésre kialakított órákat is”. Tapasztalataim 

szerint az értelmi sérült és/vagy autista személyek gyakran nem értik meg 
ösztönösen, hogy a pornográfia a felnőttek szórakoztatására kialakított 

„mesterséges” produktum, és a pornóipar sokféleképpen túlozza el a szexuális 
tevékenységeket, gyakran sebészeti úton növelnek méreteket vagy nagy 
méretekkel megáldott szereplőket, tudatosan alakított forgatókönyvet és képi 

technikát alkalmaznak, így vadnak és féktelennek tűnő szex hamis illúziói 
keletkeznek a filmen.  A diákjainknak segítségre van szükségük annak 

megértéséhez, hogy a pornográfia nem a valós életben zajló szexualitás 
megjelenítése, és hogy a törvény nagyon határozott a törvénybe ütköző 

szexuális kapcsolatok tekintetében.  
 
John Elder Robison számos autizmussal kapcsolatos könyv szerzője, akinek 

műveit tíz nyelvre fordították le és 65 országban adták ki. Több autizmussal 
kapcsolatos szervezet vezetőségi tagja és autizmus kutatásban is részt vesz. 

John az autista személyek önérvényesítő mozgalmának aktivistája és maga is 
Asperger szindrómás érintett. 
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A pornográfia témájával kapcsolatban azt mondja (Autism and Porn: A 
Problem No One Talks About, 2013 – Autizmus és Pornó: Egy probléma, 

amiről nem beszélünk), hogy a magasan funkcionáló autista személyek egy 
része különösen fogékony az illegális, online elérhető pornográfiára, és ez a 
sebezhetőség összefügg az autizmus alapállapotával. A gyermekek iránti 

érdeklődés gyakran az autizmusra jellemző fejlődési késéshez kapcsolódik, és 
annak következménye, hogy az autista személy szociálisan közelebb érzi magát 

a nála fiatalabbakhoz viselkedés és érdeklődés tekintetében.  Robison felfigyelt 
erre a tényre, és úgy folytatja, hogy egy olyan személy, aki saját magát 
fiatalabbakkal azonosítja érettség szempontjából, az szexuális partnernek is 

fiatalabb személyt választ, anélkül, hogy tisztában lenne tette jogi 
következményeivel.  Azt is elismeri, hogy a felnőtt kapcsolatok kialakításában 

tapasztalható nehézségeik szintén a gyermek pornográfia irányába hajtják őket. 
 

„Egy autista személy számára, aki nem képes valódi kapcsolatok 

kialakítására, a pornó könnyebben válik szenvedéllyé, mint a valós 
partner iránti vágy. Egyik ok sem igazolja a gyermekpornóhoz 

hasonló tiltott dolgok megtekintését, de talán segít annak 
megértésében, hogy egyesek miért teszik meg, és hogyan, miért 

kerülnek ezáltal bajba… Azok a tényezők, melyek az autista 
személyt az online pornó világába vezetik, jelentősen eltérnek az 
átlagos szexuális jellegű bűncselekmények elkövetőinek 

motivációitól.” 
 

Az „időben elkezdett szexuális és viselkedési edukáció” Robison szerint az 
autista személyek alapszükséglete, én pedig hozzátenném, hogy akárcsak az 
értelmi sérült személyeknek. 
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Szexuális bűncselekmények 
 
Kutatások egybehangzóan állítják, hogy a statisztikák alapján az értelmi sérült 

és/vagy autista személyek nem felülreprezentáltak a szexuális bűncselekmények 
elkövetése terén, hanem inkább gyakori áldozatai. Ugyanakkor, az elkövetések és az 

autizmus összefüggése tekintetében a bírósági adatok alapján az figyelhető meg, 
hogy bizonyos típusú cselekményeket bizonyos kontextusokban magasan funkcionáló 

autista személyek gyakrabban követnek el, mint mások.   
 
Némely szexuálisnak tűnő viselkedés, mit például a mániás követés, zaklatás és 

a cyberbűnözés, ezen belül is az illegális pornográfia fogyasztása, súlyos megíté-
lés alá esik. Hare et al 1999-ben áttekintette a bűncselekmények adatait, és 

arra a következtetésre jutott, hogy a cselekmények elkövetésén túl a magasan 
funkcionáló autista személyeket gyakran mások használnak fel céljaikra.  
A példák között bűnpártolás, felbujtás és orgazdaság szerepel. 

 
Az autizmusra jellemző nehézségek, úgymint a centrális koherencia gyenge-

sége (a részletek észlelésére való hajlam a kontextus helyett, oly módon, hogy a 

„teljes kép” gyakran nem is áll össze), tudatteória deficit (képtelenség mások 

elméjének olvasására, gondolataik, érzelmeik, szándékaik bejóslására) és a  
végrehajtó működések zavara (nehézségek a sorrendiség, a rendezés, a 

szűrés és a szenzoros információk szabályozása területein a viselkedés-
szabályozás érdekében), gyakran kerülnek említésre, amikor annak az okairól 
beszélünk, hogy a magasan funkcionáló autista személyek hajlamosabbak 

bizonyos bűncselekmények elkövetésére vagy azokban bűnpártolóként való 
részvételre. Nem az előre megfontolt szándék, hanem a szociális naivitás és az 

empátiára való korlátozott képesség áll a cselekmények jelentős részének 
hátterében. John Elder Robison azt mondja, hogy: 

 
„Bármilyen intelligenciával rendelkezhetsz, de ha vak vagy mások 
szociális jelzéseire, akkor nehéz kifejleszteni azt a képességet, 

hogy megérezd, szociálisan mi elfogadható és mi nem…  
Az érzelmileg intuitív emberek mások szemében meglátják, mi a 

helyes és mi nem, de nekünk meg kell tanulnunk ezt, és 
néhányunk életveszélybe kerül, mielőtt sikerülne neki.” 

 
Az autizmus diagnózis nem zárja ki automatikusan a büntethetőséget (beleértve 
a letartóztatást is), ha bűnösnek találja az illetőt a bíróság.  A diagnózist figye-

lembe lehet venni és büntetéscsökkentő tényező, ha bebizonyosodik, hogy 
kapcsolat van a bűncselekmény és a gyanúsított állapota között, de ez nem 

jelent automatikus felmentést. Ugyanez vonatkozik az értelmi sérült személyekre 
is. Ezért létfontosságú, hogy tanulóinkat felvértezzük a szükséges ismeretekkel 
biztonságuk megőrzése érdekében. 
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A vizuális tanulás fontossága 
 
A CHANGE tanulmány hangsúlyozza a tényt, hogy sok szülő és még több fiatal 

úgy gondolja, joguk lenne a szexuális edukációhoz, de úgy érzik, hogy javítani 
kellene az értelmi sérült fiatalok számára nyújtott ilyenfajta képzésének 

színvonalán. A „színvonal javítását”, én úgy mondanám, hogy legyen 
„konkrétabb, strukturáltabb és vizuálisabb”. 

 
Kutatások folyamatosan kimutatják, hogy az autista személyek a vizuális csatornán 
keresztül érkező információk segítségével tudnak a leghatékonyabban tanulni. 

Ugyanez igaz sok olyan értelmi sérült személyre is, akik jelentős kommunikációs 
nehézséggel is küzdenek. Linda Hodgdon (Nyelv-és beszédfejlesztő terapeuta 

és az alternatív, vizualitáson alapuló kommunikáció egyik kidolgozója) 
megállapítása, hogy úgy tűnik, az autizmus spektrumon érintett személyek  
90%-a vizuálisan tanul és csak 10%-a auditív úton. 

 
Úgy tűnik kimondható az a megállapítás, hogy azok a személyek, akik a szociális 

megértés nehézségeivel küzdenek és nehézséget okoz számukra az intuitív 
tanulás, gyenge a tudatteóriás képességük vagy az auditív információk 
feldolgozása okoz problémát, profitálni fognak egy olyan szexuális edukációs 

programból, mely a „kis lépések” elvét alkalmazva, feldolgozható egységekre 
bontja a tananyagot és vizuális úton közvetíti azt. A kulcsinformációk ismétlése 

és megerősítése alapvető. 
 
A vizuális stratégiák alkalmazása a kommunikációs folyamat javítása érdekében 

folyamatosan lehetővé teszi a lényeges információk elérhetőségét. Sok értelmi 
sérült és/vagy autista személynek lehetőséget kell kapnia, hogy ismétlések útján 

gyakorolja a megfelelő viselkedésformákat, egészen addig, míg azok 
automatizálódnak és internalizálódnak. A vizuális stratégiák hatékony 
megerősítői a szóbeli információknak. „A szó elszáll”, ahogy egy autista 

fiatalember mondta nekem, majd így folytatta „de ezek segítenek kitölteni a 
fejemben lévő réseket” mutatott a rajzos folyamatábrákra és fotókra, 

melyeket éppen akkor használtam. A vizuálisan megtámogatott forgatókönyvek, 
folyamatleírások a verbális instrukción túl is emlékeztetik a tanulókat arra, mit 
várnak el tőlük a különböző szociális helyzetekben. A vizuális segítségek az 

információk internalizálásának teljes időtartama alatt használhatók, majd 
fokozatosan lehet halványítani őket, egészen addig, míg a verbális instrukció 

önmagában is elegendő lesz.  
 
Mindannyian vizuális tanulóként kezdjük, de legtöbbünk a nyelvfejlődés során 

eljut a nyelvi dominancia szintjére, és többé már nem függünk a korábbi vizuális 
segítségektől. A konkrét szenzoros feldolgozási rendszert a nyelvi interpretáció 

rendszerével váltjuk fel, amint elsajátítjuk a beszédet és megértjük, hogyan 
működik a nonverbális kommunikáció.  Magától értetődőnek tekintjük a „sorok 

között olvasás” természetes képességét mikor szociális információt dekódolunk, 
és milyen természetesen vesszük azokat az üzeneteket is, melyeket nem csak a 
nyelv, hanem ezen felül az arckifejezés, a testbeszéd, a hangszín, a hanglejtés 

és hangerő is közvetít. A „sok csatornás” észlelés teszi lehetővé számunkra, hogy 
a szociális kommunikáció összes verbális és nonverbális elemét befogadjuk és 

egyidőben feldolgozzuk.  Nagyon találóan fogalmazza meg a másoktól kapott 
üzenetek dekódolását a régi mondás  
„Nem, amit mondasz, hanem ahogy mondod”. 
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Sok autista személy számol be nehézségeiről ezen a téren, mely összefügg azzal, 

hogy ők „egycsatornásak” - egyidőben csak egy csatornán át képesek 
információt felvenni. Az egyidőben érkező auditív és vizuális információk 

feldolgozása nagyon nehéz, időnként lehetetlen az autista személyek számára, 
és ez naivvá teszi őket a szociális helyzetekben és védtelenné a bántalmazással 
szemben.  

 
„A másokkal való kapcsolat a mi gyenge pontunk, így lehetséges, 

hogy észre sem vesszük, ha valaki fenyeget minket, vagy azt 
gondoljuk, hogy ez rendjén van.” 

 

Rudy Simone (2010) – Asperger szindrómával diagnosztizált nő könyvéből: 
„Aspergirls: Empowering Females With Asperger Syndrome” (2010) 

(Aspilányok: Asperger-szindrómával élő nők öntudatra ébredése)  

 

Sok értelmi sérült és/vagy autista személy rendelkezik kommunikációs 
nehézséggel, és az információkat elsősorban vizuális úton dolgozzák fel. Vannak 
közülük, akik nem beszélnek, vagy csak korlátozottan képesek nyelvhasználatra. 

Mások lehet, hogy beszélnek ugyan, de ez igen megtévesztő lehet, mivel 
beszédprokciójuk nincs szinkronban a megértés színvonalával. Amikor beszélő 

tanulókkal dolgozom, nagyon hasznosnak találom felmérni, vajon hogyan 
dolgozzák fel a szociális jellegű információkat, ezt pedig olyan képek 
bemutatásával próbálom megtenni, amelyek embereket ábrázolnak különböző 

A hatékony kommunikáció: 

MEGÉRTÉS 

Hangszín, hang- 
erő és intonáció 

MEGÉRTÉS 

MEGOSZTÁS 

KÜLDŐ ÜZENET FOGADÓ 

Arckifejezés 
Testbeszéd 

VÁLASZ 

Szavak 
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pózokban, helyzetekben és kapcsolatokban. Mindez nagyon jó kiindulási alapot 

ad a közös munkához. Akár az interneten, akár ebben az anyagban is találhatóak 
ilyen képek és az eredmény igen érdekes lehet.  

Az egyik képen két nő síruhákat mutatott be, és egy fiatalember azt mondta 
rájuk „leszbikusok”. Miután tisztáztuk, hogy pontosan érti e a szó jelentését, 
megkérdeztem, vajon miért gondolja, hogy ez a helyzet? Mire ő azt felelte, hogy 

a leszbikusoknak vannak „közös dolgaik”, és mivel mindketten hasonló 
öltözékben voltak, így arra következtetett, hogy mindenben azonos az ízlésük! 

 
Ugyanez a diák, mikor egy olyan képet látott, amin egy fiatalember, kezében 
virágot tartva átkarol egy idősebb nőt, azt mondta, hogy ez egy „bizarr 

kapcsolat”. Amikor megkértem, hogy magyarázza meg, miért gondolja így, ő azt 
válaszolta, hogy egy „idős nő egy fiatal fiúval jár”. Ő férfi/nő kapcsolatnak 

azonosította, és amikor rákérdeztem, hogy vajon miből gondolja ezt, azt mondta, 
hogy „a barátnőknek szoktak virágot adni”. Honnan tudod ezt, kérdeztem, mire 
azt felelte, hogy nemrég volt Valentin Nap, és látta a hirdetésekben. Amikor egy 

alternatív magyarázatot adtam neki, ő nem fogadta el, hogy más lehetőség is 
létezhet.  

 
A fenti fiatalemberrel végzett szexuális edukációs munkám azért kezdődött el, 

mert bíróság elé került egy kiskorú fiún elkövetetett szexuális jellegű 
bűncselekmény vádjával. Verbális képességei ellenére erősen szó szerint 
értelmezett és gondolkodása igen merev volt, és bár képes volt a biológia órán 

tanultak szó szerinti visszaadására a spermiumokról, petéről és menstruációról, 
nem volt tisztában azzal, mit jelent a „beleegyezés”, és mit mond a törvény a 

beleegyezési korhatárról. Nagyon korlátozott ismeretekkel rendelkezett a 
szexuális tevékenységekről, és nem tudta, hogy az orális szex vajon 
behatolásnak számít-e, illetve a „publikus” és „privát” fogalma sem volt világos 

számára. Kérdésemre válaszolva elmondta, hogy eddig senki nem beszélt neki 
ezekről a dolgokról, és tévesen úgy tudta, hogy azért állították bíróság elé, mert 

„meleg”, de az is zavaros volt számára, ez milyen következményekkel jár, és az 
volt az érzése, hogy „melegnek lenni tiltott dolog”.  
 

Nem mindenki ennyire konkrét a szociális észlelés területén, mint ez a 
fiatalember. Időnként a nehézségek sokkal finomabbak, de ettől még komolyan 

veszélyeztethetik a személyes biztonságot. 
 
Dolgoztam egy autista nővel, aki a húszas éveinek közepén járt, és már egy sor 

bántalmazó kapcsolaton volt túl, de folyamatosan veszélybe sodorta magát az 
interneten vagy alkalmi kapcsolatokkal. Ő képes volt az idős nőt átkaroló, 

virágcsokrot tartó fiatalember azonosítására, mint édesanyját meglátogató fiú, és 
pontosabban értette a „publikus” és „privát” fogalmát, de igen naiv volt a többi 
képen látható egyes személyek lehetséges szándékait illetően.  

 
Az egyik képen egymás mellett ülő párról azt gondolta, hogy „valószínűleg 

munkatársak” hasonló irodai öltözékük miatt, de nem tudta értelmezni a 
flörtölésre utaló testbeszédet. Amikor rákérdeztem, kiderült, hogy az ő számára 
egyértelműen nem lehet viszonya a két embernek, mivel egy nyilvános helyen 

készült róluk a fotó. Képtelen volt ennél továbblépni, és azt mondta, hogy „az 
öltözékük miatt egy unalmas üzleti megbeszélésük van, vagy két 

ügyvéd, akik kijöttek a tárgyalóteremből”.  
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Tapasztalataim alapján nem ritka, hogy a velem dolgozó személyek túl sok 

konkrétumra asszociálnak a képek alapján, mi pedig inkább az általánosítás felé 
hajlunk. Például az a magasan funkcionáló autista férfi, aki fiatal fiúk felé 

irányuló, nem beleegyezésen alapuló szexuális érintés miatt volt büntetve, a 
fotókat megnézve nagyon konkrét információkkal, párbeszédekkel vagy a 
szereplők általa vélt gondolataival interpretálta azokat.  

 
Egy olyan képről, melyen egy építkezési munkás látható falazás közben, ő azt 

mondta, hogy „Épít valamit, és egy kissé frusztráltnak tűnik, valószínűleg 
azért, mert észrevette, hogy a szakszervezet művelt valamit. Vagy most 
jött rá, hogy a feleségének 4 éve viszonya van valakivel.” 

 
Amikor megkérdeztem, vajon miből gondolja mindezt, elmondta, hogy látott a 

tévében egy reality műsort, ahol az interjúalany elmondta, hogy ugyanazon a 
napon rúgták ki az állásából, amikor megtudta, hogy a felesége 4 éve csalja az ő 
egyik kollégájával.  

 
Arra a képre, melyen egy anya a levegőbe emeli totyogó kisfiát, ő az alábbi 

párbeszédet konstruálta: 
 

Gyermek: „Kérlek, tegyél le.” 
Anya: „Hazamegyünk, ha sírsz.” 
Gyermek: „Kérlek, ne beszélj, mert fáj a fejem – a SZEZÁM UTCÁBA akarok    

menni.” 
Anya: „Az nem neked való hely.” 

 
Amikor arra kértem, hogy magyarázza tovább, azt mondta, hogy szerinte a kisfiú 
a tévéből ismert „Szezám Utcába” akart menni, és az anya azért tartotta a 

levegőben, hogy ne tudjon elszaladni. Úgy érezte, hogy az anya nem örül a 
gyermeknek, mert nem mosolyog a képen (semleges arckifejezése volt). Ebből 

arra következtetett, hogy kettejük viszonya „valószínűleg nem jó”. Az anya 
válasza: „Az nem neked való hely” egy amerikai felnőtteknek szóló 
rajzfilmsorozatból jött („Family Guy”), amelyikben gyakran felnőtt szempontból 

karikírozzák ki a Szezám utca szereplőit. Azt is el tudta nekem mondani, hogy 
ilyen módon próbál jelentést találni az egyes szociális interakcióknak, vagyis 

hasonló, tévében vagy filmen látott helyzetekkel veti össze őket. Ebben a 
megvilágításban már nem meglepő, hogy folyamatosan bajba sodorja magát, és 
a bíróság szexuális edukációra kötelezte, mégpedig olyanra, amely jól érthető 

számára. Vagyis olyanra, amelyben nem a korábbi, fikciókon alapuló vizuális 
emlékek képezik az információk forrását. Ez a történet egy másik markáns 

bizonytéka annak, mennyire sérülékenyek a fiataljaink, ha teljesen magukra 
hagyjuk őket a szexualitással kapcsolatos információk megszerzésében.  
 

Időnként kevésbé feltűnő megértési nehézségek érhetők tetten, amikor a 
kérdésre érkezett válaszok mögé próbálunk látni. Az egyik felmerülő problémás 

terület annak megértése, hogy hogyan kell adott emberi kapcsolatoktól függően 
megkülönböztetni a viselkedéseket. Egy gyakorlat során, melyben megkértem a 
velem dolgozó fiatalokat, hogy figyeljék meg és azonosítsák a különböző 

kapcsolatokat (családi, szakmai, intim stb.) kiderült, hogy a legtöbb fiatal képes 
volt megfelelően azonosítani a kapcsolatokat és különbséget tenni közöttük. 

Ugyanakkor, amikor azt kérdeztem tőlük, hogy vajon helyénvaló lenne-e a 
szereplők közötti szexuális viszony, a kép már sokaknak nem volt egyértelmű. 
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Többük nem volt tisztában például azzal, mit ír a törvény a bizalmi pozíciókban 

lévők szexuális kapcsolatáról. Ahogy korábban említettem, tanulóink életútjuk 
során számtalanszor kerülnek kapcsolatba oktatási és szociális szakemberekkel, 

és elengedhetetlen, hogy tudatában legyenek annak, hogy senki nem létesíthet 
legális szexuális kapcsolatot a gondjaira bízott személyekkel, ha az illető kiskorú 
vagy egyéb módon kiszolgáltatott. A fenti gyakorlat során az egyik fiatalember 

tökéletesen elmondta, hogy az értelmi sérült nő lakásában dolgozó szociális 
gondozó nem létesíthet szexuális kapcsolatot kliensével - és ez eddig 

nagyszerűnek tűnik. Csakhogy amikor megkértem, hogy magyarázza el, miért 
van így, ő azt felelte, hogy mivel a szociális gondozó a kliens otthonában 
dolgozik, így nem lenne helyénvaló. Tovább kérdeztem, és kiderült, hogy 

szerinte a kliens otthonán – vagyis a gondozó munkahelyén – kívül viszont már 
elfogadható lenne a szexuális kapcsolat. A fiatalember igen mereven értelmezte 

a munkahelyi szex tilalmát, és amikor azt kérdeztem meg, hogy a mi esetünkben 
miért ez a helyzet áll fenn, azt felelte, hogy nemrégiben olvasott egy hírt, ami 
arról tudósított, hogy két embert kirúgtak a munkahelyükről, mert munkaidő 

alatt a WC-ben szexeltek. Fogalma sem volt a Sexual Offences Act 2000 
(Szexuális elkövetések büntetőkönyve 2000)-ről, mely jogszabály megtiltja a 

bizalmi pozíciókban dolgozók számára, hogy szexuális kapcsolatba lépjenek a 
gondjaikra bízott olyan személlyel, aki kiskorúsága vagy „fokozott 

kiszolgáltatottsága” miatt nem képes a beleegyezésre2. 
 
A fenti példa jól illusztrálja, miért nem szabad rögtön elfogadnunk a jó 

képességű értelmi sérült vagy autista diákjaink látszatra megfelelő válaszait, és 
miért érdemes megkapirgálni a válaszok mögötti okokat is. 

Általában akkor kérdezünk tovább, ha a kapott válasszal nem vagyunk 
elégedettek, de talán addig kellene mennünk, míg meg nem győződünk arról, 
hogy a helyes válasz indoka is helyes! Nagyon fontos felmérnünk a szociális és 

szexuális megértés tényleges szintjét! A kereskedelmi forgalomban kapható 
képcsomagok (mint például az alább láthatók), vagy az általunk interneten 

gyűjtött illusztrációk hasznos kellékei a fogalmak definiálásának és a megértés 
ellenőrzésének.  
 

http://www.speechmark.net/social-behaviour 
 

Színes kártyacsomagok szociális helyzetek illusztrálására 

   
Személyes biztonság 

Code: 0015160 
Személyes kapcsolatok 

Code: 0015285 

Szociális viselkedés 
Code:0015126 

 

 
 

                                                           
2 Magyarországon is bűncselekmény mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszeríteni, 
különösen, ha ezt nevelése, felügyelete, vagy gondozása alatt álló személy sérelmére követi el. 

http://www.speechmark.net/social-behaviour
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A speciális felmérések is hasznosak egyrészt a tanulók előzetes ismereteinek 

felmérésére a jelen program megkezdése előtt, illetve a program befejezése után 
az eredmények megítélésére. Mindkét felmérés e Bevezető végén található.  

 
A vizuális információkkal a megértést segítjük. A térbeli és a képi vizuális 
információk kombinációja pedig a fogalmak kialakításában hatékony, a 

konkrétumoktól az általánosítás felé haladva átadva a szexualitással kapcsolatos 
ismereteket.  
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Képi és térbeli illusztrációk 
 

 
 

Évek során megtanultam, hogy a részletekre való kitüntetett figyelem, ahogy ezt 
sok tanulónál tapasztalhatjuk, akaratunkon kívül téves, félreérthető vagy mulat-
ságos értelmezésekhez vezethet, bármilyen jó a szemléletünk vagy kiváló vizu-

ális eszközöket használunk. Amikor például egy olyan rajzos ábrát használtam a 
heteroszexuális koitusz oktatására, melyen a meztelen pár egy ágyon feküdt, és 

a férfi egy csomag gumióvszert tartott a kezében (nem tisztán kivehetően), igen 
meglepő válaszokat kaptam arra a kérdésemre, vajon mi lehet az:  
„Pénz, amit a szexért fizet.” „Ez egy pakli kártya, mert vetkőző pókert 

játszanak.” 
 

Egyszer filmrészletet mutattam az értelmi sérült diákjaimnak egy olyan, 

számukra készült oktatófilmből, melyben egy heteroszexuális pár felkel a nappali 
kanapéjáról, és visszavonulnak a privát hálószobába szerelmeskedni. El voltam 
képedve a választól, amit arra a kérdésre kaptam, mi az az egy dolog, amit 

megjegyeztek a filmből. Egy fiatalember az felelte, hogy az „oroszkrém torta” 
és egy másikuk azonnal kapcsolódott hozzá „az nekem is tetszett”. 

Meghökkenve kérdeztem, hogy miről beszélnek, mire elmondták, hogy miután a 
filmen a pár felállt a kanapéról, elmentek a bekapcsolt tévé előtt. A képernyőn 
pedig egy pasasnak éppen oroszkrém tortát hajítottak az arcába.  

Egy szempillantás volt az egész!  
 

Végül az egyik legjobb! Olyan rajzon tanítottam a női 

önkielégítést, melyen csak a fej és vállak nélküli test látszott 
a kézzel és a szeméremréssel. Egyik diákom megjegyezte, 
nem érti, minek erőlködik a nő az önkielégítéssel, mikor 

„nyilvánvalóan nem is élvezi a szerencsétlen”! (nézd meg az 
oldalsó rajzrészletet) Újra kiderült, hogy ha nem vagy képes „autista szemmel” 

nézni, ezt valószínűleg soha nem vetted volna észre! Biztos vagyok benne, hogy 
nem létezik tökéletes vizuális segítség, beleértve azokat is, amelyeket saját 
magam készítettem! Ugyanakkor emlékeztet arra, hogy nem lehetünk kellően 

körültekintőek, amikor meg akarunk győződni arról, vajon diákjaink 
hozzájutottak-e az általunk kívánt, megfelelő információhoz? Képzeljük el, hogy 

ha diákjaink egy része a legnagyobb gondossággal készített vizuális segítség 
által közvetített információt is félreértik, akkor vajon mennyit értenek meg a 
sokkal elvontabb hallottakból? A fenti megmosolyogtató példák talán jól 

megvilágítják, miért annyira fontos üzeneteinket egyértelművé tenni és az 
esetleges félreértéseket tisztázni.  

Fogamzás és terhesség 
(Conception&Pregnancy) 

csomag, készítette 
Tracie Marshall 

(elérhetőségek a fejezet végén 

találhatók) 
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Az erősen vizualizált, érzékeny témát érintő, megrendelhető szexuális oktatási 

anyagok ijesztők lehetnek. Értelmi sérült személyek szexuális edukációjára 
vonatkozó útmutató3 található Claire Fanstone és Sarah Andrews „Learning 

disabilities, sex and the law: a practical guide” („Értelmi sérülés, 
szexualitás és a törvény: gyakorlati útmutató”) című munkájában, mely az FPA-
tól rendelhető meg. (Family Planning Association) A könyv tartalmazza a 

szexuális aktivitással és az értelmi sérüléssel összefüggő jogi szabályozásokat, 
olyan témákat is lefedve, mint a beleegyezési képesség, intim higiénia, 

adatgyűjtés és fogamzásgátlás. www.fpa.org.uk 
 

„Szexuális edukáció céljából megengedett élethű szemléltető 

eszközök alkalmazása.  Az élethű képek bemutatását meg kell 
tervezni, dokumentálni és magyarázattal ellátni, mely szerint a 

tanulók nem jutnak kellő információhoz az elvontabb oktatási 
módszerek alkalmazásakor. Büntetendő, ha valaki saját 
örömszerzésének céljából mutat szexuális tartalmú képeket 

értelmi sérült személyeknek.” [p. 65] 
 

Idézet az FPA szíves engedélyével: 
Fanstone, C. and Andrews, S. (2009) Learning disabilities, sex & the law: a 

practical guide. London: FPA 
 
Bár a diagramok, rajzok, modellek, anatómiailag élethű babák stb. használata 

engedélyezett a szexuális edukáció során, a pornográf tartalmúnak minősített 
képek bemutatása tilos. Amint korábban már volt róla szó, ez nem jelenti 

ugyanazt, mint amikor a pornográfiát ki akarják hagyni a szexuális edukáció 
programjából. Pedagógusok szakmai munkaközösségei, gyermekvédelmi 
szervezetek és parlamenti képviselők vitáznak azon, van-e helye a biztonsággal 

kapcsolatos témáknak, köztük a pornográfiának, a tananyagban. A Childline 
(segélyvonal gyermekek számára) és az NSPCC (National Society for the 

Prevention of Cruelty to Children, kb. Gyermekbántalmazás Elleni Társaság) 
például az olyan gyermekek számának drámai növekedéséről számol be, akik 
kemény pornográf tartalmakhoz jutottak az interneten keresztül, illetve az 

olyan esetek növekvő gyakoriságáról, melyben lányokat kényszerítettek online 
filmeken látott aktusokra. 

 

Csoportos és egyéni oktatás 
 

Hogyan jobb tanítani? Osztálytermi helyzetben? Egyénileg? Kiscsoportban?  

A CHANGE tanulmány szerint a pedagógusok akkor részesítik előnyben az 
egyéni helyzetet, „ha valami gond van”, a megkérdezett tanulók pedig a 
kiscsoportra és az ismétlésekre szavaznak. Szerintem az egyéni és a 

kiscsoportos tanítási helyzet kombinációja a leghatékonyabb, és miért is várnánk 
míg „gond” lesz, ha már korábban elkezdhetjük a megelőző munkát? Minél több 

a megelőző tevékenység, annál kisebb a felmerülő „gond” esélye. 
 

                                                           
3
 A magyar szabályozás nem tér ki kifejezetten az értelmi sérültek ellen elkövetett ilyen jellegű 

bűncselekményre. Az örömszerzés helyett a magyar büntetőjog a saját nemi vágy felkeltésének fogalmát 
használja, különösen a szeméremsértésnél. 

http://www.fpa.org.uk/
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Szülőkkel és segítőkkel való munka  

 
Szülőkkel való sokévi kapcsolatom során lehetőségem volt beszélgetni velük 

gyermekeik szexualitásáról is. Sok szülő számára nehézséget okoz annak a 
ténynek a feldolgozása, hogy gyermekük mentális fejlődése nem követi a 

felnőtté válással együtt járó testi változásokat. A CHANGE tanulmány szülők és 
pedagógusok beszámolói alapján arról ír, hogy a szülők gyakran nehezen 

fogadják el – egyéb területeteken egy kisgyermek fejlettségi szintjén lévő – 
gyermekük szexualitását. A pedagógusok úgy érzik, sok szülő nem veszi 
figyelembe vagy hárítja a témát, így az szinte „tabu”. A pedagógusok attól 

tartanak, hogy kellemetlenségeik lehetnek, ha a szülők akarata ellenére 
informálják a diákokat, ugyanakkor a köznevelési intézményeknek kötelező 

szexuális edukációt végezni a hatályos brit oktatási szabályozás értelmében4. 
(Department for Education and Skills (DfES) SRE guidance (DfEE 2000)  
 

A CHANGE tanulmány szülőkkel és pedagógusokkal készített interjúk alapján 
arra a következtetésre jutott, hogy a szexuális nevelés témájában nem minden 

esetben van egyetértés közöttük. Egyik szülő sem kapott magától értetődően 
információt a szakemberektől, kivéve, ha valamilyen probléma merült fel a 
fiatallal kapcsolatosan (pl. helytelen viselkedés). Néhány tanár szülőképzést 

javasol, a szülők pedig azt jelezték, hogy több támogatást és információkat 
igényelnek a szakemberektől.  

 
Az értelmi sérült és/vagy autista személyek családjai napi szinten szembesülnek 
a nehézségekkel. A bátyám mellett felnőve mindezt személyesen tapasztaltam!  

A serdülőkor és a vele járó szexuális viselkedés további stresszforrást jelent az 
egyébként is sérülékeny családok számára. Sok szülő és segítő félti a fiatalokat, 

és úgy érzik, hogy meg kell óvni őket a szexualitással kapcsolatos ismeretektől, 
még felnőttként is. 
 

Néhány szülő és segítő szeretné, ha a fiatal hozzájutna a szükséges 
információkhoz, de állításuk szerint nem kapnak kellő támogatást és tanácsokat 

a szakemberektől, és ők maguk nem tudják, hogyan tudnák kezelni gyermekük 
megjelenő szexuális viselkedését. Szükség esetén kénytelenek alkalmazkodni 
gyermekük viselkedéséhez, melyek nem ideálisak és tartanak is a szakemberek 

kritikájától. Könnyű elítélnünk azokat a szülőket, akik például az ágyukban 
altatják gyermekeiket, ha még nem tapasztaltuk saját bőrünkön az éjszakákon 

át tartó alvásmegvonást. Hasonlóan, az a család, aki egyszerűen egy plédet terít 
a kanapén maszturbáló fiúra, nem feltétlenül számol azzal, hogy rugalmatlan 
gondolkodása következtében a fiú azt híheti, hogy bárhol maszturbálhat, ahol 

takarót lát (pl. üzletekben, babakocsiban, pikniken stb.). Lehet utólag kritizálni a 
családot, amiért nem gondolkodtak előre, de amikor ismét egy „újabb” nehéz 

viselkedéssel kell szembe nézniük segítség nélkül, kell-e csodálkoznunk? 
 

Szülők csoportjának tartott tréningjeim során szembetűnő volt 
megkönnyebbülésük, amikor nyíltan tudtunk beszélni olyan viselkedésekről, 
melyeket más szülők problémásnak tartanak. Annak felismerése, hogy nincsenek 

egyedül, és lehet beszélni ezekről a dolgokról, óriási megkönnyebbülés 
számukra. Hatalmas hozadéka van annak, ha a szülők lehetőséget kapnak 
                                                           
4
 A hatályos magyar jogszabályok értelmében a szexuális neveléssel kapcsolatos feladatok megszervezése az 

iskolákban az iskolapszichológus feladata (20/2012 EMMI rendelet). 
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gyermekük felnőtté válására reflektálni és erről más szülőkkel beszélni. Az 

iskoláknak megelőző tevékenység keretében kell az értelmi sérült és/vagy 
autista diákok szüleivel dolgozni, még a serdülőkor kezdete előtt, a nyílt 

kommunikáció megalapozása érdekében. Segíteni kell őket, hogy tisztában 
legyenek azzal, mi előtt állnak, valamint meg kell alapozni az iskola és család 
együttműködését az egységes megközelítés érdekében. 

 
A szülőkkel való minél korábban elkezdett párbeszéd arra is lehetőséget nyújt, 

hogy bemutassuk a vizuális segítség fontosságát az információk átadásában, 
különös tekintettel a szexualitással kapcsolatos elvont fogalmak 
konkretizálásakor. Ez az információ egyben az intézményi szexuális edukáció 

szabályozását képező dokumentum része is lehet, amivel alá lehet támasztani a 
vizuális támogatás fontosságát, beleértve a képek, modellek, anatómiailag élethű 

babák és egyéb vizuális segítségek alkalmazását. Az autizmusban felmerülő 
nehézségek hatással lesznek a szexualitás és a párkapcsolatok megértésére is. 
Ahogyan az autizmus, mint spektrum, az érintett területeken belül a képességek 

széles skáláját öleli fel, ugyanez igaz az értelmi sérült személyekre is. Ebből 
következik, hogy nem létezik egy „mindenkinek jó” megközelítés, melyet 

automatikusan alkalmazni lehetne a szexuális edukáció során, hanem diákjaink 
értelmi képességeinek megfelelő egyéni megközelítés ajánlott.  

 
A középsúlyosan és súlyosan érintett értelmi sérült, és/vagy az autizmusban 
súlyosabban érintett diákok számára a szexuális edukáció tartalma alapvetően a 

diszkriminációs tanulás szintjére korlátozódik, párhuzamosan az egyéb tárgyak 
oktatásával. A diszkriminációs tanulás olyan egyszerű stratégiákon alapul a 

kívánt viselkedés elérése érdekében, melyek az elsődleges (ételjutalom, kedvenc 
tárgyhoz vagy aktivitáshoz való hozzájutás stb.) vagy másodlagos megerősítésen 
alapulnak, mint például a dicséret, matricák stb. a tanuló fejlettségi szintjéhez 

igazítva. Tapasztalataim alapján a szexuális edukáció súlyosan sérült diákok 
esetében többnyire reaktív tevékenység, tekintettel arra a tényre, hogy a saját 

tapasztalataikon kívül eső ismeretek elsajátítása igen nehezített. Ennek okán 
esetükben a szexuális edukáció a felmerülő inadaptív viselkedések korlátozására 
szűkül. Sajnos a szexualitás és párkapcsolatok témában kapott információk 

csupán a saját szexualitásuk kifejezésére adott környezeti reakciók, és általában 
negatív színezetűek: „Ne csináld, ez csúnya dolog!” „Ne fogdosd magad 

odalent, ez rossz!” Nekünk azt kell megmondanunk, mit SZABAD csinálnia, hol, 
mikor és milyen körülmények között.  
 

Az én autista és súlyosan értelmi sérült bátyám a „jelenben él”. Szexualitását 
mindig is csak önkielégítéssel fejezte ki, és szexuális késztetései sohasem 

irányultak másik személyre. Limitált szociális-kommunikációs készségei okán 
nincsen igénye a másokkal való kapcsolatteremtésre, amíg alapvető szükségletei 
ki vannak elégítve. Kiváló mechanikus verbális emlékezete van, és hosszú 

szósorokkal szórakoztatja a családtagokat és segítőit. Az ő számára teljesen 
felesleges lett volna az emberi szaporodásról, fogamzásgátlásról vagy a nemi 

aktusról információkat adni, mivel mindez számára értelmezhetetlen és 
felesleges. Amit neki tudnia kell, az az, hogy önkielégítést kizárólag a saját 
szobájában, privát helyzetben, csukott ajtó mögött végezhet, sehol máshol. Meg 

kellett tanítani őt arra, hogy ne nyúljon a nadrágjába, ha nyilvános helyen 
erekciója támad, és a saját szobájában végzett önkielégítés után ismét húzza fel 

azt. A bátyámnak nincsen belső motivációja arra, hogy szociálisan elfogadják őt, 
így a családnak az adaptív szexuális viselkedés diszkriminatív szintjének 
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kialakításakor olyan külső megerősítőket kellett alkalmazni, melyek valóban 

motiválják őt - többnyire édességet! Ezeket az elsődleges megerősítéseket idővel 
elhalványítottuk ugyan, de a tanítási folyamat kezdetén nagyon erős 

motivációval bírtak arra nézve, hogy megtanulja és ismételje a helyes 
„maszturbációs rutint”.  
 

Miután felismertem a megfelelő módon közvetített szexuális ismeretek 
kulcsfontosságát az autista és értelmi sérült személyek esetében, kidolgoztam 

egy szexuális edukációs programot, mely sokkal vizuálisabb, lehetőséget ad arra, 
hogy a tanulók biztonságos körülmények között kérdezzenek, és a legkényesebb 
kérdésekre is kitér, mit például a szexuális ingerek, önkielégítés, pornográfia 

vagy a szexuális önkifejezés. Ez az anyag egy korábbi PowerPoint prezentáció és 
munkalap gyűjteményemnek a továbbfejlesztése, mivel nagyon sok megkeresést 

és kérést kaptam a szélesebb felhasználás érdekében. Mindig is célom volt a 
kollégák bátorítása és lelkesítése a hatékony szexuális edukáció oktatására, 
nagyon boldog vagyok, hogy átadhatom jelen anyagot szíves felhasználásra. 

  
Ez az anyag egy korábbi munkám kiegészítése (A PHSE Programme for 

Learners with ASD magyar nyelven megjelent: Ö.T.V.E.N. Önismeret, 
Társas Viselkedés és Egészségnevelés), melynek a szexualitásra és 

párkapcsolatokra vonatkozó fejezeteit bővítettem ki. A visszajelzések azt 
mutatják, hogy bár az eredeti anyag elsősorban autista tanulók számára íródott, 
értelmi sérült fiatalok oktatására is jól használható. 

 
Köszönet Lucy Collardnak és Rob Nelsonnak a rajzokért és Elaine 

Drapernek (littlegreenboxdesign@live.co.uk) a teljes design munkáért a 
PowerPoint részekben, a jegyzetekben és a munkalapokon korábbi közös 
munkánkhoz, az „Ö.T.V.E.N.”-hez hasonlóan.  

 
További információk a szerző honlapján találhatók.  

www.fionaspeirs.co.uk 

 

Köszönet Dave Walkernek, hogy megengedte öt ábrájának felhasználását a 
„How it is” (Hogy van ez) című kiváló munkájából.  
 

 

 
 
 
 

 
A fenti munka (How it is) egy képes szótár, melynek célja, hogy segítse a 

gyermekekkel dolgozó felnőtteket, és segítségével olyan fontos dolgokról tudnak 
kommunikálni, mint az érzéseik, testük, jogaik és alapvető szükségleteik.  

Az anyagot a „Triangle” adta ki, de a National Society for the Prevention of 

http://www.fionaspeirs.co.uk/
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Cruelty to Children (NSPCC kb. Gyermekbántalmazás elleni társaság) 

támogatásával, akik felismerték, hogy a meglévő szimbólum szótárak igen 
hiányosak a személyes biztonság és szexualitás témákkal kapcsolatban.  

A How it is ingyenesen letölthető a http://www.triangle.org.uk/howitis 
oldalról. A How it is képei és útmutatója könyv és CD-ROM formátumban is 
elérhetőek a Triangle honlapjáról http://www.triangle.org.uk/howitis 

 
 

Üzenet a NSPCC-től 
 

A National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC kb. 
Gyermekbántalmazás Elleni Társaság) egy nonprofit társadalmi szervezet a 

gyermekvédelem érdekében. Tevékenységét Angliában, Walesben, Észak-
Írországban és a Csatorna Szigeteken.  Ha egy gyermek kapcsán merülnek fel 
aggodalmaid, vagy gyermekekkel dolgozol és információra van szükséged, akkor 

hívhatod az alábbi non-stop elérhető hívószámon: 0808 800 50005 
A ChildLine (Gyermekvonal) biztonságos szolgálatás gyermekek és fiatalok 

számára 19 éves korig. A vonal végén tanácsadó fogadja a hívásokat, legyen a 
probléma kicsi vagy nagy. A hívás ingyenes és titkos a 0800 11 11 számon.  

 

Copyright 
 
© Fiona Speirs 2015. Minden jog fenntartva. A szerző írásos engedélye nélkül 
tilos a kiadvány részleteinek vagy egészének bármilyen eszközzel való másolása, 

tárolása, sokszorosítása, terjesztése, vagy módosított formátumban, tartalommal 
való terjesztése.  
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Szexualitással kapcsolatos megértés felmérése 
Eszközök 
 
Exploring sexual and social understanding: an illustrated pack designed 

for working with people with learning disabilities Szerkesztette: Karen 
Dodd, Keith Jones, Heather Liddiard and James Stroud 
 

Ez az illusztrált csomag rugalmasan használható vizuális eszköz értelmi sérült 
személyek szexualitással kapcsolatos ismereteinek és beleegyezési képességeik 

felmérésére.  A csomag 178 képet tartalmazó CD-ROM-ból áll, melyeket úgy 
lehet sorrendbe rendezni, hogy azok megszokott, nem megszokott, legális vagy 
illegális szociális és szexuális történeteket alkossanak. A történeteket diákok és 

tanárok egyaránt összeállíthatják. 
 

A csomag egy képességfelmérő eszközt is tartalmaz, melynek segítségével 
megállapítható, vajon az értelmi sérült személy birtokában van-e a szexuális 
kapcsolat létesítéséhez szükséges beleegyezési képességnek.  

 
Az anyag értelmi fogyatékos személyek bevonásával készült.  

 
http://www.bild.org.uk/our-services/books/practical-support-for- 
better-lives/exploring-sexual-and-social-understanding/ 

 
SRE & Learning Disability: Sexual Knowledge & Behaviour Assesment 

Tool. Kidolgozta és írta: The Revd Jane Fraser, szerkesztette: Hilary Dixon 
 
Képessé teszi a szakembereket a tanuló ismereteinek és viselkedésének 

felmérésére. 
 

• Segítségével azonosíthatók a félreértések és ismerethiányok.  
• Alkalmas megfelelő oktatási program összeállítására.  
• Alkalmas befejezett edukációs program eredményeinek felmérésére.  

 
Az anyag tartalmaz egy szülői/gondozói ellenőrző listát szakember 

felhasználásra, valamint egy kérdőívet a szociális és szexuális ismeretekkel 
kapcsolatosan. A kérdőív strukturált, noha nem az összes rész alkalmas vagy 

releváns minden diák számára, a függelékben pedig húsz egyszerű rajz segíti a 
megértést. A kérdőív célja:   
 

• Az edukációs program elindítását megelőzően a diákok ismereteinek 
felmérése, valamint annak felderítése, hogy a program találkozik-e a 

szükségletekkel.  
 
• A program befejezése után a diákok ismereteinek felmérése, és annak 

megállapítása, hogy szükséges-e további munka.  
 

Az ellenőrző lista, a kérdőív, a rajzok CD-n és könnyen nyomtatható 
könyvformátumban is elérhetőek. 
http://www.bodysense.org.uk/sexualknowledge.shtml 

http://www.bild.org.uk/our-services/books/practical-support-for-
http://www.bodysense.org.uk/sexualknowledge.shtml


33 

 

 

 
A program fejezeteiben egységes egészet alkot a Szexualitás és Párkapcsolatok 

tananyag a támogató vizuális eszközökkel. A PowerPoint prezentációk a 
tanulóknak megfelelő egyéni tempóban dolgozhatók fel, így nem kell feltétlenül 

egy tanóra alatt elvégezni egy fejezetet, és ki is lehet bővíteni őket a szükséges 
információkkal vagy további szemléltető eszközökkel.  
 

A diákok gyakran fognak kuncogni vagy nevetni egyes ábrákon, különösen a 
nagyon élethűekén. Én mindig hagytam őket, hiszen teljesen rendben van, ha az 

ember kuncog valamin, amit viccesnek vagy zavarba ejtőnek talál. Aztán egy idő 
múlva folytattam az órát, és így hamarabb abbamaradt a nevetés, mintha én 
akartam volna elcsitítani azt.  

 
Néhány tanuló számára egyes megbeszélt témák vagy felhasznált képek 

nehéznek bizonyultak, de ismét úgy tapasztaltam, hogy nagyon hasznos ennek a 
ténynek a nyílt vállalása. Ismétlem, a program célja információt nyújtani a 
diákoknak biztonságuk megőrzése érdekében, és annak megerősítése, hogy 

mindenkinek jogában áll eldönteni, mit akar és mit nem az intim kapcsolatain 
belül. Kiemelném továbbá, hogy ahhoz, hogy biztonságban maradjanak 

diákjaink, rendelkezniük kell megfelelő ismeretekkel a témában, köztük egyes 
viselkedési szabályokra vonatkozókkal, és fel kell ismernünk, ha valaki nem 
helyénvaló módon viselkedik velük.  

 
A program oktatóinak ismerniük kell az útmutatót, mely intézményük szexuális 

edukációra vonatkozó szabályozásainak részét képezi, továbbá tisztában kell 
lenniük a titoktartással és az abúzussal, vagy annak gyanújával kapcsolatos 
kötelezettségeikkel. A titoktartás alá tartozó kérdésekben minden egyes fiatallal 

meg kell állapodni, tekintettel a csoportban megosztott információkra. Az 
intézmények szabályzatai és előírásai útmutatást adnak a oktatóknak ebben a 

kérdésben is.   
 
A oktatóknak ismerni és tisztelni kell a vallási és kulturális sajátosságokat, 

ugyanakkor tisztában kell lenniük annak fontosságával, hogy minden diák 
értelmezhető információt kapjon a szexualitásról és a kapcsolatokról.  Hasznos 

lehet bizonyos alapszabályok lefektetése és annak tisztázása, hogy a program 
nem kívánja sem elősegíteni, sem elítélni a szexuális aktivitást, hanem kizárólag 
informál, mégpedig kiegyenlített módon, értékítéletektől mentesen, amennyire 

csak lehetséges. Az ilyen módon nyújtott tájékoztatás segít megerősíteni 
személyes biztonságukat és tudatos döntéseiket. 

 
Az oktatók azt is meg tudják tanítani a diákoknak, mi a különbség a személyes 

és a tényekre irányuló kérdések között. Ez azt is segíteni fogja, hogy a lehető 
legtárgyilagosabb információkat adják át diákjaiknak, és akár a biztonsági 
személyzet is tarthasson tanórát. 

 
A következő oldalon olvashatók a fenti információk egy oldalra összegyűjtve, 

melyet érdemes másolni és szétosztani a szülők és diákok között, még az 
oktatási program megkezdése előtt. 

Jegyzetek az 
oktatók számára 
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Szexualitás és párkapcsolatok - Szabályaink 
 
 

Megállapodunk, hogy:  
 

 Felnőtt módon fogjuk kezelni a témát. 
 

 Tiszteletben fogjuk tartani, hogy a teremben lévő személyeknek lehetnek 
eltérő álláspontjaik és különböző szexuális beállítottságuk, ami 

természetes. 
 

 Tudjuk, hogy bármikor kérdezhetünk, de senkitől nem várjuk el, hogy 
személyes információkat adjon, vagy ilyen jellegű kérdésekre válaszoljon. 

 

 Tudjuk, hogy a személyes megjegyzés vagy kérdés más, mint a 
tényszerű. Teljesen rendben van például a szexuális tevékenységek 

formáiról kérdezni (tényekről), de nem elfogadható azt megkérdezni 
mástól, hogy neki mi a kedvence ezek közül (személyes információ). 
Tanárod segíteni fog a megkülönböztetésükben, ha szükséges. 

 
 Mindenki részt vesz és figyel.  

 
 Tekintettel vagyunk arra, hogy a csoporton belül bizalmas információk 

hangzanak el, melyeket nem adunk tovább csoporton kívüli személynek. 

 
 Tudjuk, hogy kérdéseinkkel és gondjainkkal négyszemközt is beszélhetünk 

tanárainkkal, a titoktartás ekkor is érvényes. 
 

 Tudjuk, hogy a titoktartás csak akkor nem érvényes, ha az jut valaki 

tudomására, hogy bántalmaztunk (vagy szándékozunk bántalmazni) 
valakit, megszegtük a törvényt vagy ha veszélyben vagyunk. Ha a 

fentiek valamelyike előfordul, akkor a személyzet tájékoztat arról, mi fog 
történni. 

 

 
 

 
 
 

Aláírás:       Dátum: 
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Szex, kapcsolatok és a vallási meggyőződések 
 
 

Nagyon sok vallás létezik a világon. 
 

 
 

A különböző vallások különbözőképpen határozzák meg a szexuális élettel együtt 
járó párkapcsolatok viselkedési szabályait és értékeit.  
 

 
 

A vallásos emberek számára hitük parancsai mondják meg, mit gondoljanak a 
szexualitásról, a kapcsolatokról, és döntéseiket is ez határozza meg.  

 

 
 

Az igazság, a tudás és a hit összessége segíti az embereket, amikor döntéseket 
hoznak arról, hogyan éljék az életüket, attól függően, hogyan értelmezik a 
vallásuk által közvetített szabályokat. 

Az azonos vallási csoporthoz tartozó személyek sem minden esetben értelmezik 
egyformán ugyanazt a szabályt. 

 
 

IGAZSÁG HIT 

T
U

D
Á
S
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Teljesen rendben van, ha valaki vallási meggyőződése miatt utasít el bizonyos 

szexuális viselkedéseket, de akkor is fontos, hogy biztonsága érdekében 
rendelkezzen erről szóló információkkal. 

 

 
Az is rendben van, ha valaki vallásos meggyőződés nélkül utasít el bizonyos 

szexuális viselkedéseket, de akkor is fontos, hogy biztonsága érdekében 
rendelkezzen információkkal a szexualitásról és párkapcsolatokról. 

 
Ismeretekkel rendelkezni a szexualitásról és a 
párkapcsolatokról nem jelenti azt, hogy meg is 

akarod tenni, de az ismeretek segítenek 
megőrizni a biztonságodat.  Segíthetnek neked 

jó döntéseket hozni.  
 
Ez mindig jó ölet. 
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„Személyes” vagy „Privát” megjegyzések és 
kérdések 
 
Előfordul, hogy olyasmit mondunk néha valakinek, ami nem tetszik neki. Lehet, 

hogy azért nem tetszik neki, mert amit mondtunk „túl személyes” számára.  A 
„túl személyes” megjegyzés valami olyasmi, amitől a másik ember 
kényelmetlenül érzi magát. Olyan megjegyzés, amit nem akarnak hallani. 

 

           
 

Lehet olyan megjegyzés, ami a másik ember külsejére, ruházatára vagy 
fogyatékosságára vonatkozik.  
 

                       
 

Lehet egy megjegyzés a testméretükről. 
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Lehet megjegyzés egy bizonyos testrészről, például a mell, fenék vagy pénisz 

méretéről. 
 

   
 
Előfordulhat, hogy olyan dolgot kérdezünk valakitől, amire nem akar válaszolni.  
 

Azért nem akar válaszolni, mert az információ „privát” vagy „személyes” és nem 
akarnak beszélni róla. 

 

 
 
 

Azok a kérdések, amelyekre az emberek nem szívesen válaszolnak, lehetnek 
szexuális tartalmúak, mint például hogy „meleg”-nek, „hetero”-nak vagy 
„biszexuális”-nak tartják-e magukat.  

 

    
 

 

Erre nem 

szeretnék 

válaszolni! 

Az információ… 
Privát 

Személyes 
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Az emberek lehet, hogy nem akarnak válaszolni az olyan kérdésekre, mint 

például végeznek-e önkielégítést vagy milyen szexuális aktivitást 
végeznek. 

 

 
 
Lehet, hogy nem akarnak olyan kérdésekre válaszolni a szexuális életükkel 
kapcsolatban, mint hogy csináltak-e már szexuális dolgokat különböző helyeken.  
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Lehet, hogy nem akarnak a privát testrészeikkel kapcsolatos kérdésekre 

válaszolni. 
 

            
 

Ha „privát” vagy „személyes” kérdést teszünk 
fel, vagy „privát” vagy „személyes” 
megjegyzést teszünk, az emberek 

kényelmetlenül érezhetik magukat, zavarba 
jöhetnek. Lehet, hogy azt válaszolják, ez a 

kérdés nem illendő. Lehet, hogy azt mondják, 
szemtelen vagy bunkó vagy. Lehet, hogy 
csak nem fognak válaszolni, vagy azt mondják, 

erről nem beszélek. Lehet, hogy káromkodni 
fognak és szidni téged. 

 
Ha „privát” vagy „személyes” kérdést teszünk 
fel, vagy „privát” vagy „személyes”megjegyzést 

teszünk, lehet, hogy néhányan nevetni 
kezdenek, de ezt nem azért teszik, mert jól 

érzik magukat, vagy tetszik nekik, amit 
mondtál. Időnként az emberek akkor is 
nevetnek, ha kényelmetlenül érzik magukat 

vagy zavarban vannak, és nem tudják, mit 
mondjanak.  

 
Előfordul, hogy az emberek nem 
mondanak semmit, vagy úgy tesznek, 

mintha nem hallották volna, amit mondtál, 
mert kényelmetlenül érzik magukat, vagy 

zavarban vannak, vagy nem tudják, mit 
mondjanak.  
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Nem mindig könnyű eldönteni, hogy egy kérdés vagy megjegyzés „személyes” 

vagy „privát”-e. 

 
 
Néha az emberek nem fognak rosszul reagálni 
a személyes megjegyzésedre vagy kérdésedre, 

ha jól ismernek, vagy nem hiszik, hogy bántani 
akartad őket. Mások ROSSZUL FOGNAK 

reagálni. Néha nehéz eldönteni, mi a helyes. 
 
 

 
 

 
Ha össze vagy zavarodva, és nem érted, miért reagálnak rosszul az emberek 
arra, amit mondtál vagy kérdeztél, vagy azt gondolod, hogy megbánthattál 

valakit, beszélgess erről egy olyan felnőttel, akiben megbízol. Ő el tudja 
magyarázni, miért történik ez, és tanácsot ad, mit tehetnél.  
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1. fejezet 
Célok és várható  
eredmények 
 

 

 

Gondolkodjunk a kapcsolatokról 
 

 

Bevezetés 
 
A „kapcsolatok” fogalma igen elvont, és annak közös megértésen alapul, hogyan 

viszonyulnak és viselkednek az emberek egymással a különböző kapcsolati 
szinteken. Ezeket a viselkedéseket változó kulturális és szociális normák 

határozzák meg. A „kapcsolatok” fogalma magában foglalja ezen kívül önmagunk 
és személyes törekvéseink megértését, meggyőződéseinket vagy 
érdeklődéseinket.  

 
Számos autista és/vagy értelmi sérült diák a „kapcsolatok” fogalmát szűken vagy 

mereven értelmezi, és a „barát/barátnő” fogalmával azonosítja, figyelmen kívül 
hagyva a „kapcsolatok” fogalmának sokoldalúságát.  
 

A program első fejezete ezt a félreértést igyekszik tisztázni, és arra bátorítja a 
diákokat, hogy felfedezzék, milyen sokféle kapcsolat köti őket a körülöttük lévő 

világhoz. A továbbiakban elkezdjük körvonalazni, hogy a kapcsolatok kialakítása 
és fenntartása nagyon összetett folyamat, mely speciális interperszonális 
készségeket igényel. Megismertetjük a diákokat azzal a ténnyel, hogy a 

kapcsolatok egy része „jó” kapcsolat, míg mások „rosszak”. Ezeket a fogalmakat 
a program során tovább részletezzük.  

 
Ahogyan a program során majd folyamatosan, a diákok segítséget 
kapnak az egészséges önértékeléshez, de arra is bíztatjuk őket, hogy 

vegyék tekintetbe azt, hogy mások talán eltérően tapasztalják meg a 
világot érzéseikben és gondolkodásukban. 
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1. fejezet - Célok 
 
A tanulók előremozdítása abban, hogy felfedezzék a saját magukkal és másokkal 

való kapcsolatuk kialakításának különféle formáit. Az intim kapcsolatok 
fogalmának, mint egy tágabb fogalomkör egyik elemének bevezetése.    

 
 

1. fejezet – Várható eredmények 
 

A tanulók: 
 

 Képesek azonosítani, hogy a kapcsolataink önmagunkkal, és azokkal a 

kötődéseinkkel kezdődnek, melyeket vallási meggyőződéseinkből, 
érdeklődési köreinkből, tetteinkből, ismereteinkből vagy a választott 

tevekénységünkhöz szükséges képességeinkből építünk föl. 
 

 Figyelembe veszik, hogy milyen módokon lehet kapcsolatban lenni 

állatokkal és emberekkel, csoportokkal vagy egyénekkel.  
 

 Tudatában vannak annak, hogy egy másik személlyel folyatott intim 
kapcsolat csak egyik formája a sokféle kapcsolatnak.  

 
 Röviden feltérképezik saját kapcsolataikat.  

  

 Végig gondolják, mit tudnak meg a hírességek médiában megjelenő 
kapcsolatairól.  

 
 Megkülönböztetik a családi, baráti és ismerősi szintű kapcsolatokat, és 

közben figyelembe veszik az ezekhez köthető eltérő viselkedésmódokat is. 

 
 „Kapcsolati körök” formájában röviden felvázolják családi, baráti és 

ismerősi szintű kapcsolataikat, és megtárgyalják, hogyan viselkedhetnek 
az egyes körökben szereplő emberekkel.  

 

 Kitöltik a kérdőívet, melyben a „kapcsolatok” fogalmához köthető 
állításokat kell értékelniük. Ezt követően a tanulók válaszaikat 

összehasonlítják a csoport többi tagjáéval, és megvitatják, vajon 
egyformán gondolkodik-e mindenki a csoport tagjai közül, vagy vannak 
eltérések?  

 
 Megismerik, hogy speciális interperszonális készségekre van szükség a 

másokkal való kapcsolatok kialakításához, és azonosítják az ezzel 
kapcsolatos erősségeiket és fejlesztendő területeiket.  

 

 Megtárgyalják, vajon egyetértenek-e azzal az állítással, hogy a jó 
kapcsolatok mellett előfordulnak rosszak is. 
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1. fejezet 
Diák és jegyzetek 
 

 

 

  
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Dia 1. 

Dia 2. 
A fejezet tartalmának bevezetése. 

Dia 3. 
Olvasd fel a csoportszabályokat, 
és beszéljétek meg, kell-e még 

valamit hozzátenni.  
A 3. pontnál tisztázzátok, mi a 
különbség a tényekre vonatkozó 

és a személyes megjegyzések 
vagy kérdések között, és 

magyarázd el, hogy a személyes 
megjegyzések és kérdések nem 

helyénvalók. 
Tisztázzátok a titoktartási 
megállapodást. 
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Dia 4. 
Bevezető gyakorlat 
 
Oszd ki a feladatlapokat, és kérd 

meg a diákokat, hogy töltsék ki! 
 

Dia 5. 
Bevezető gyakorlat 

 
Folytassátok le a megbeszélést a 

dia pontjai alapján. 
 
Zárjátok a megbeszélést annak 

kiemelésével, hogy különböző 
kapcsolataink lehetnek különböző 

emberekkel, és ezek közül 
néhányat meg fogunk tárgyalni a 

továbbiakban. 

Dia 6. 
Kapcsolódni egy másik 

emberhez 
 
Beszélgessetek mindegyik képről 

és beszéljétek meg, hogy hogyan 
lehet megnevezni a különböző 

kapcsolatokat, hogyan 
viselkedünk az egyes 
kapcsolatokban és milyen 

természetűek ezek a kapcsolatok. 
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Dia 8. 
Kapcsolódni egy állathoz 
Beszéljetek mindegyik képről, és 

beszéljétek meg a tanulókkal 
van-e háziállatuk vagy olyan 
állat, ami különösen érdekli őket?  

Beszéljetek arról, hogy egyes 
emberek jobban kötődnek az 

állatokhoz, mások kevésbé, de 
függetlenül az állatokkal 
kapcsolatos érdeklődéstől, 

azokkal tisztelettel és kedvesen 
kell bánnia mindenkinek. 

Dia 9. 
Kapcsolódni egy 
tevékenységhez 

Ez a dia Clay Marzo kapcsolatát 
mutatja be a szörfözéssel és az 
iránta érzett szenvedélyét. A 

tény, hogy Clay Marzo Asperger-
szindrómás, pozitív üzenettel bír 

arra nézve, hogy ‚másnak lenni 
nem jelent egyben gyengébb 

teljesítményt. Clay DVD-je a 
„Csak a víz” online 
megrendelhető, és a videóklip, 

amin Clay szörfözik, 
megtekinthető a YouTube 

csatornán. Mutass be belőle 
részleteket a diákoknak.  
Beszéljétek meg, hogy nem 

lehetünk mindannyian olyan 
profik egy területen, mint Clay a 

sajátján, de mindannyiunknak 
vannak olyan tevékenységeink, 
amikhez kötődünk és amiket 

élvezünk. Minden tanuló 
mondjon egy saját példát.  

Dia 7. 
Kapcsolódni emberek 

csoportjával 
Beszéljetek mindegyik képről, és 
beszéljétek meg, melyek azok az 

embercsoportok, akikkel az egyes 
helyzetekben kapcsolatba 

kerülünk. 
Kérdezd meg a diákokat, vannak-e 
más olyan helyzetek, amikor 

emberek csoportjával kerülnek 
kapcsolatba? Pl. vallási közösség, 

egyéb klubok vagy szervezetek… 



48 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 10. 
Kapcsolódni egy tárgyhoz vagy 
egy érdeklődési területhez 
Beszélgessetek mindegyik képről 

és arról, hogy mindannyiunknak 
vannak érdeklődési területei, 

amikről sokat tudunk, mert 
érdekelnek minket. Kérd meg a 
tanulókat, hogy beszéljék meg 

egymással, kinek mi az 
érdeklődési területe.  

Beszélgessetek arról, hogy 
vannak, akik gyűjtenek valamit– 
miket gyűjthetnek az emberek? 

Kérdezd meg a diákokat, ők 
gyűjtenek-e valamit, és mit 

szeretnek benne? 

Dia 11. 
Kapcsolatban lenni 
önmagaddal 

Beszélgessetek mindegyik képről 
és beszéljétek meg, milyen fontos, 

hogy önmagunkkal jó 
kapcsolatban legyünk.  
Beszéljetek önmagunk 

megértéséről és önmagunk 
elfogadásáról – mindig rendben 

vagyunk saját magunkkal? Miért 
lehet, hogy nem mindig van így?  
Lehetséges, hogy valaki teljesen 

elégedett önmagával?  
Beszélgessetek arról, hogy 

teljesen normális dolog időnként 
magányos tevékenységeket 

végezni, és kérdezd meg a 
diákokat, ők mit választanak, ha 
ilyen módon szeretnének 

önmagukhoz közelebb kerülni. A 
„csendes idő” lehet az ima ideje 

néhány diák számára, másoknak 
jelentheti a „biztonságos helyet”. 
Kérdezd meg a diákokat, hol van 

az ő „biztonságos” vagy 
különleges helyük?  
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Dia 13. 
Kapcsolatban lenni a 
világhálón 

A képekre utalva beszélgessetek 
arról, hogyan tudunk online 
kapcsolatot tartani másokkal. 

Beszélgessetek arról, mi a 
különbség az online és a 

személyes kapcsolattartás 
között?  
Beszéljetek arról, hogyan lehet 

jó, és hogyan lehet káros az 
online kapcsolat? Mindig könnyen 

el lehet dönteni például, hogy egy 
online párbeszédben valaki viccel 
vagy éppen támad? 

Kérdezd meg a diákokat, hogyan 
könnyebb számukra másokkal 

kapcsolatban lenni: inkább online 
vagy személyesen? Kérdezd meg, 
vajon miért? 

Becsüljék meg azt az 
időmennyiséget, amit online 

kapcsolattartással töltenek. 

Dia 12. 
Kapcsolatban lenni Istennel 
Beszélgessetek arról, hogy 

vannak, akik vallásosak és ez 
lehetővé teszi számukra, hogy 
kapcsolatba kerüljenek Istennel. 

Beszélgessetek a különböző 
vallásokról és imahelyekről.  

Kérdezd meg a diákokat, mit 
gondolnak arról, vajon csak az 
imahelyen lehet-e kapcsolatba 

kerülni Istennel?  
Kérdezd meg a diákokat, van-e, 

aki szívesen mondana valamit a 
vallásáról, hitéről?  
Beszéljetek arról, hogy vannak, 

akik nem vallásosak, és vannak, 
akik igen. Beszéljetek a 

társadalmi toleranciáról.  
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Dia 14. 
Intim, romantikus, szexuális 
viszonyban lenni egy másik 

emberrel 
Mutass rá, hogy csak most 
kezdünk az ilyen típusú 

kapcsolatokkal foglalkozni, ami 
azt jelzi, hogy más típusú 

kapcsolataink is vannak!  
Kérdezd meg a diákokat, 
szerintük mit jelentenek az alábbi 

kifejezések „intim”, „romantikus” 
és „szexuális”? 

Röviden mondd el, hogy a képek 
az intimitás különböző kifejezési 
formáit ábrázolják, és beszélj 

arról, hogy ezekről a 
kapcsolatokról a későbbiekben 

még lesz szó a program során. 

Dia 15. 
Beszélgessetek a dián felsorolt 
dolgokról és figyeld meg a 

tanulók reakcióit a képekre. 
Készülj fel az olyan 

megjegyzésekre, amelyek 
felháborodást vagy undort 
fejeznek ki a szexuális viselkedés 

egyes formái kapcsán.  
Említsd meg, hogy fontos 

szabályok vannak, amiket 
figyelembe kell venni az intim és 
szexuális viselkedésben. 

Dia 16. 
 

Olvasd fel a dián látható 
információkat és ismételd el, 

hogy a program további részében 
lesz még lehetőség részletesen 
beszélgetni a nemi aktusról. 
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Dia 17. 
Azonos neműek intim 
kapcsolatai 
Olvasd fel a dián látható bevezető 

információkat. 
Ha valamelyik diák negatív 

megjegyzést tenne a témával 
kapcsolatban, akkor tedd 
világossá, hogy a későbbiekben 

lesz lehetőség az egyneműek 
kapcsolatát részletesen 

megtárgyalni, illetve az egyes 
álláspontokat megvitatni.  
Ezen a ponton tisztázzátok, hogy 

az Egyesült Királyság törvényei 
szerint* az azonos neműek 

szexuális kapcsolata nem tilos, 
törvényes és ugyanazok a 
szabályok vonatkoznak rá, mint a 

férfi-nő kapcsolatokra. Erre a 
későbbiekben ki fogunk térni. 

Tisztázd, hogy a törvény tiltja az 
azonos neműek kapcsolatának 
hátrányos megkülönböztetését, 

vagy a feléjük irányuló abuzív 
megnyilvánulásokat, 

támadásokat. Tisztázzátok, mit 
jelent az „abúzus” /bántalmazás. 

*Magyarországon törvény engedélyezi 
az azonos neműek kapcsolatát, de 

nem házasságként ismeri el, hanem 
bejegyzett élettársi kapcsolatként. Az 
esélyegyenlőségi törvény tiltja a 

hátrányos megkülönböztetést. Ebbe 
beletartozik többek között a szexuális 

irányultság, és a nemi identitás is. 

Dia 18. 
2. feladat 
Oszd ki a feladatlapokat és kérd 
meg a tanulókat, hogy 

gondoljanak a saját 
kapcsolataikra, és töltsék ki az 

üres négyzeteket! 
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Dia 19. 
3. feladat 
Oszd ki a feladatlapokat és kérd 
meg a diákokat, hogy 

gondoljanak az általuk ismert 
híres emberekre és az ő médiából 

ismert kapcsolataikra.  

Dia 20. 
Kapcsolati körök 

A diákok gyakran nem tudnak 
különbséget tenni aközött, hogy 
kik azok a személyek, akikben 

megbízhatnak és személyes 
információt adhatnak át, és kik 

azok, akiknek nem. Gyakran 
„barátnak” tekintik a felszínes 
ismerőst is.  

A következő ábrák azt a tényt 
próbálják tisztázni, hogy a 

másokkal való kapcsolataink 
különböző szintűek lehetnek. 
A fogalom kialakítását a dia 

áttekintésével kezdjük.  

Dia 21. 
Kapcsolati körök 

Ezt a területet gyakran 
kihagyjuk, amikor a kapcsolatok 

közötti különbségeket tanítjuk.  
Olvasd fel a dián található 
információkat. Kérdezd meg a 

diákokat, kik az ő „ismerőseik”. 
Az olyan személyek, aki 

valamilyen szolgáltatást 
végeznek, mint pl. az orvosok, 
fogorvosok, vagy akiket látásból 

ismernek, mint pl. a helyi kisbolt 
alkalmazottja vagy egy távolabbi 

szomszéd. 
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Dia 22. 
4. Feladat 
Oszd ki a feladatlapot a 
megrajzolt kapcsolati körökkel, 

és kérd meg a diákokat, hogy 
töltsék ki a köröket az oda illő 

személyek nevével.  

Dia 23. 
5. Feladat 

Oszd ki a kapcsolatokról szóló 
kérdőívet! Dolgozhatnak egyedül 

vagy párban, ahogyan a 
leghatékonyabbnak gondolod.   

Dia 24. 
 
Beszéljétek meg a csoporttal az 
eredményeket! 
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Dia 25. 
6. Feladat 

Tisztázzátok, hogy a kapcsolatok 
lehetnek becsapósak!  
Említsd meg, hogy a másokkal 

való jó kapcsolatok kialakításához 
szükség van bizonyos 

készségekre.  
Oszd ki a Kapcsolati készségek 
ellenőrző listát és kérd meg a 

diákokat, hogy egyéni munkában 
töltsék ki.  

Ahol lehetséges, ott 
csoportszinten beszéljétek meg 
az eredményeket, és segíts a 

diákoknak személyes célokat 
kitűzni a további fejlődés 

érdekében! Ez történhet szóban 
vagy papíron, írásban is. 

Dia 26. 
 
Olvasd fel a dia szövegét!  

Kérdezd meg a diákokat, vajon 
egyetértenek-e az 

elhangzottakkal?  

Dia 27. 
 

Olvasd fel a dia szövegét! 
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Dia 28. 
Összefoglalás 
 

Olvasd fel a dia szövegét az 
ismétléshez! 

Dia 29. 
 

Beszélgetés 
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1. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 

Gondolataim a kapcsolatokról 
 

 
 

Mit jelent az, hogy 
„kapcsolat”?  

Mire gondolsz, 
amikor ezt a szót 

hallod vagy látod? 
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1. fejezet 
 

2. feladatlap 

1. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 
 

 
 

Neked milyen kapcsolataid vannak? 
 

 

 
 
 

 

Ez vagyok én! 

Egy másik 

emberrel 
Egy állattal 

Emberek 
csoportjával 

Tárggyal, 

tevékenységgel 
vagy témával 

Saját magaddal 

Istennel Baráttal vagy 

barátnővel/partnerrel 
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1. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

 
 

 
 

Híres emberek és hírességek (celebek) 

 

 

 

Ismersz olyan híres embert vagy 

hírességet (celebet - a tévéből, 

filmekből vagy a zenei világból), 

akiknek az alábbi típusú kapcsolatai 

vannak? 
 

 
 

 
 

 Barátság egy másik híres emberrel. 

 Családi kapcsolat egy másik híres emberrel. 

 Egy csapat vagy csoport tagja. 

 Állata vagy állatai vannak.  

 Egy sporttal vagy tevékenységgel van kapcsolatban, amiben 

nagyon ügyes. 

 Egy tárggyal vagy egy tudományterülettel van kapcsolatban.  

 Kapcsolatban van Istennel. 

 Intim kapcsolatban van egy másik híres emberrel. 
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1. fejezet 
 

4. feladatlap  

 
 

 

A te kapcsolati köreid 
 
 

 
 

A te családod 
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1. fejezet 
 

4. feladatlap 
 

 
 

 

A te kapcsolati köreid 
 
 

 
 

A te barátaid 
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1. fejezet 
 

4. feladatlap 
 

 
 

 

A te kapcsolati köreid 
 
 

 
 
 

A te ismerőseid 
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1. fejezet 
 

5. feladatlap 
 

 
 

 
 

Kapcsolati kérdőív 
 

Kapcsolatok: én mit gondolok? 
 

 Igen Nem Néha Nem tudom 

 
Különböző típusú kapcsolataink 
vannak különböző emberekkel. 

    

Az emberekkel való kapcsolat 

bonyolult! 

    

Különböző emberekkel különböző 

módon kell viselkedni, attól függően, 
milyen kapcsolatban vagyok velük. 

    

A kapcsolatok lehetnek jók, de 

lehetnek rosszak is. 

    

Vannak olyan kapcsolatok, 

amelyeket könnyebb kialakítani az 
emberekkel. 

    

Jól megy a másokkal való 
barátkozás. 

    

Minden családtagommal jó 

kapcsolatom van. 

    

Jó kapcsolatom van 
tanáraimmal/segítőimmel/mun

katársaimmal. 

    

Idővel a kapcsolatok változnak. 

    

Romboló az a kapcsolat, amelyben 

az egyik ember folyamatosan 
feszültté teszi a másik embert. 

    

Teljesen normális, hogy a 
kapcsolatok egy része egyszer véget 

ér. 

    

Egy romantikus vagy szexuális 
kapcsolat egészen más, mint ami a 

családtagokhoz, barátokhoz vagy 
tanárokhoz/segítőkhöz/munkatársak
hoz fűz. 
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1. fejezet 
 

6. feladatlap 
 

 
 

 
 

Kapcsolatokhoz szükséges készségek listája 

 

Az alábbiakban olyan készségeket soroltunk fel, melyek 
szükségesek egy jó kapcsolathoz. Neked ezek mennyire mennek? 

 
 Legtöbbször 

jó vagyok 

benne 

Néha 

sikerül 

Még nem 

megy 

 
Ismerős emberekkel tudok 

beszélgetni. 

   

 
Végig tudok hallgatni 

másokat anélkül, hogy 

közbevágnék, miközben 

beszélnek. 

   

 
Tudok olyan emberekkel 

beszélgetni, akiket alig 

ismerek. 

   

 
Ki tudok alakítani 

új barátságokat. 

   

 
Nem okoz gondot, ha valaki 

nem ért velem egyet 

valamiben. 

   

 
Nem vagyok erőszakos, és 

nem akarom másokra erőltetni 

az akaratomat. 

   

 
Rá tudok jönni, hogyan 

éreznek, vagy mit 

gondolnak mások. 

   

 
Kedves és figyelmes 

vagyok másokkal. 

   

 
Képes vagyok megnyugtatni 

magam, ha mérges vagy ideges 
vagyok. 
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 Legtöbbször 

jó vagyok 

benne 

Néha 

sikerül 

Még nem 

megy 

 
Nem mondok csúnya dolgokat 

másokról. 

   

 
Tudok titkot tartani, ha 

megkérnek rá. 

   

 
El tudok kezdeni egy 

beszélgetést. 

   

 
Képes vagyok 

kompromisszumot kötni, és azt 
tenni, amit a másik szeretne, 
nem mindig csak azt, amit én 

akarok. 

   

 
Tudok beszélgetni másokkal. 

   

 
Képes vagyok megnyugtatni 
másokat, mikor mérgesek, 

idegesek vagy aggódnak valami 
miatt. 

   

 
Tudok alkalmazkodni a 
viselkedésemmel és 

beszédmódommal különböző 
emberekhez és helyzetekhez. 

   

 
Megbízható vagyok és 
megbízom másokban. 
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1. fejezet 
 

1. feladatlap 

1. fejezet 
 

2. feladatlap 

1. fejezet 
 

Összefoglalás 
 

 

Gondolkodjunk a kapcsolatokról 
 

Mi az, hogy „kapcsolat”? 
 

 
 

 
Sokféle kapcsolatod lehet. A kapcsolatok az emberek közötti érintkezéseken alapulnak. Az 

alábbiakban felsoroljuk, kivel és mivel lehetséges kapcsolatban lenni: például más 
emberekkel, esetleg állatokkal, tevékenységekkel, tárgyakkal, vallással vagy egyszerűen csak 

önmagunkkal.  

 

Kapcsolatod lehet: 

  egy másik emberrel 

  egy embercsoporttal 
  egy állattal 
  egy tárggyal vagy tevékenységgel 

  önmagaddal 
  Istennel 
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Intim vagy szexuális kapcsolat lehet: 

  Partnerrel, barátnővel vagy baráttal, férjjel vagy feleséggel. 

  Szívesen eltölteni az időt egymás társaságában. 
  Megmutatni ennek az embernek, hogy igazán törődsz vele.  

  Kedves dolgokat mondani ennek az embernek. 
  Csók, ölelkezés, kézfogás. 
  „Szexelni” ezzel az emberrel.  

 

„Szexelés” 

 
„Szexelni” valakivel azt jelenti, hogy a felek megérintik egymás intim testrészeit 

(pénisz, heregolyók, női nemi szervek, mellek, a comb felső része és a fenék). Ez 

jó érzés számukra. 

 

Intim testrészek 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mellkas 

Szeméremtest 

 Fenék 

  Fenék 

Szeméremtest 

Mellek 

Felnőtt nő

ny 
 Mellkas 

Kislány 

   Kisfiú Felnőtt férfi

ny 
 Mellkas 

Pénisz és 

herék 

Pénisz és 

herék 
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„Szexelés” 

 
Az emberek szex közben megnyalhatják, dörzsölhetik, illetve megcsókolhatják az 

intim testrészeket és közösülhetnek is, ami abból áll, hogy a férfi behelyezi a 
péniszét a nő hüvelyébe és fel-le irányuló mozgásokat végez, miközben a pénisze 

továbbra is a nő hüvelyében marad. 

 

 
 

Vannak férfiak, akik szexuálisan a nőkhöz vonzódnak és vannak nők, akik a 
férfiakhoz. 
 

Vannak férfiak, akik szexuálisan a férfiakhoz vonzódnak és vannak nők, akik a 
nőkhöz. 

 
Vannak férfiak, akik szexuálisan a férfiakhoz és a nőkhöz is vonzódnak, és 
vannak nők, akik a férfiakhoz és a nőkhöz is egyaránt vonzódnak.  
 

A továbbiakban fogunk még tanulni az intim kapcsolatokról és a szexuális 
érintkezés különböző módjairól. 
 

Tanulni fogunk továbbá az intim érintések és szexuális viselkedés fontos 
szabályairól, amelyeket mindig be kell tartani. 
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Jó és rossz kapcsolatok 
 

  Legtöbb kapcsolatunk jó kapcsolat, és megbízhatunk azokban az 

emberekben, akiket jól ismerünk. 
 

  Mindemellett nagyon jól meg kell ismernünk az egyes embereket, mielőtt 
még jó embereknek tartanánk őket, vagyis olyanoknak, akik igazán 
törődnek velünk. 

 
  Sajnos vannak rossz kapcsolatok is. Ezeket a kapcsolatokat olyan 

emberekkel tartjuk fenn, akik igazán nem törődnek velünk. 
 

  Lehetnek olyan emberek, akik nem az érdekünkben, hanem éppen 

ellenünk tesznek valamit, ami nem segít és rossz nekünk.   
 

  Lehetnek olyan emberek, akik arra bátorítanak minket, hogy rossz 
döntéseket hozzunk, rosszul viselkedjünk. 

 

  Többet fogunk még tanulni a jó és rossz kapcsolatokról, hogy 
biztonságban maradhassunk. 
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2. fejezet 
Célok és várható 
eredmények 
 

 
 

 
 

Gondolkodjunk a kapcsolatokról 
 

 
A tanulók számára gyakran okoz nehézséget a „barátság” meghatározása, és 
előfordul a kapcsolatok ezzel járó felületes értékelése. Vannak diákok, akik már 

akkor barátnak tekintenek valakit, ha az egy „hellót” köszön oda nekik vagy 
kicsit kedvesebb hozzájuk.  

 
Számos fokozata van a „szoros” vagy „legjobb” barát és az „ismerős” közti 
különbségek meghatározásának. A diákok gyakran túlzottan bizalmasak és 

magánjellegű információkat fecsegnek ki, vagy könnyen rávehetők dolgokra, 
tévesen „barátnak” ítélt emberek által, akik saját előnyükre vagy 

szórakoztatásukra használják ki tanítványaink szociális naivitását. 
 
Előfordul, hogy diákjaink intenzív féltékenységet éreznek, ha egy közelinek 

tartott barátjuk másokkal is barátkozik. Nehezen értik, hogy a „legjobb barát” 
nem jelent kizárólagosságot.  

   
Vannak tanulók, akik „túlzott kedvességet” mutatnak azok irányába, akiket 
barátnak tekintenek. Ezen viselkedések egy része flörtölésnek is értelmezhető, 

bár a tanulók szándéka gyakran nem ez. A többség számára félreérthető 
viselkedéseket részletesen taglaljuk a későbbiekben.  

 
A 2. és 3. fejezet célja, hogy a tanulók képesek legyenek különbséget 
tenni a „jó” és „rossz” barátság között, felismerve azokat a 

tulajdonságokat és viselkedéseket, melyek jelzik a mögöttes 
szándékokat.  
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2. fejezet - Célok 
 

A „barátság” fogalmának és fokozatainak megértése és a „jó barátság” 
jellemzőinek összegyűjtése, valamint azon felmerülő témák körbejárása, melyek 
hozzátartoznak a jó baráti kapcsolat fenntartásához.  

 
 

2. fejezet – Várható eredmények 
 

A diákok: 
 

 Elkezdik számba venni barátsággal kapcsolatos igényeiket, abban az 
értelemben, hogy mennyi időt szeretnek társaságban illetve egyedül 
tölteni. 

 
 Megértik, hogy a barátságok az idő múlásával változhatnak és példákat 

kapnak erre. 
 

 Megtudják, hogyan lehet a „szoros barátságot” azonosítani, és azt is, 

vajon szükség van-e sok „szoros barátra”, vagy épp ellenkezőleg, elég 
egy-kettő.   

 
 Felismerik, hogy egy szoros barátnak is lehetnek más barátai rajta kívül.  

 
 Megtudják, vajon mennyire elengedhetetlen, hogy egy közeli barát 

érdeklődése és véleménye pontosan megegyezzen az övékkel.  

 
 Meghatározzák a „személyes információ” fogalmát és megtudják, miért 

nem szabad ezeket minden baráttal megosztani.  
 

 Megállapítják, mit jelent a „népszerűség” és az, hogy vajon mennyire 

fontos egy „népszerű csoport” tagjának lenni.  
 

 Meghatározzák a „jó barát” tulajdonságait.  
 

 Csoportszinten összeállítják a „jó barát” jellemzőinek „Top 3” listáját.   

 
 Megértik, hogy a „jó barátság” kétirányú utca, és példákat hoznak arra, ők 

mely viselkedésük, tulajdonságaik alapján lehetnek „jó barátok” mások 
számára.  

 

 Megfigyelik, vajon megfelelő hatékonysággal tudnak-e kommunikálni a 
barátaikkal annak érdekében, hogy kifejezzék érzéseiket annak tetteivel és 

mondanivalójával kapcsolatban.  
 

 Megismerik, hogy néhány barátság ér véget, és példákat adnak a 

lehetséges okokra.  
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2. fejezet 

Diák és jegyzetek  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Dia 1. 
 

Dia 2. 
 

A fejezet tartalmának 
bevezetése. 
 

Dia 3. 
 

A csoportszabályok 
felelevenítése. 
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Dia 4. 
 
Az 1. fejezetben tárgyalt és 

elkészített kapcsolati körök 
ismétlése. 
 

Dia 5. 
Csoportosan beszéljétek meg a 

kérdéseket 
 

Vedd figyelembe, hogy a tanulók 
egy része csak korlátozottan vagy 
alig vesz részt baráti csoportokban 

- ebben az esetben a barátokkal 
töltött idő ideális mennyiségét 

beszéljétek meg.  
Erősítsd meg a diákokat abban, 
hogy az emberek eltérőek abban a 

tekintetben is, ki mennyi időt szeret 
a barátaival tölteni.  

Beszélgessetek arról, mi a 
különbség a személyes és az online 
kapcsolattartási forma között - 

melyik a könnyebb és miért? 

Dia 6. 
 

Bevezetjük a barátság különböző 
szintjeinek fogalmát. 
Olvasd fel az információkat, és 

kérdezd meg a diákokat, van-e 
szoros barátjuk vagy barátaik? 

Kérdezd meg tőlük, egyetértenek-e 
a dián olvasható állításokkal?  
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Dia 7. 
 

Olvas fel az információkat.  
Kérdezd meg a diákokat, 

egyetértenek-e a dián olvasható 
állításokkal?  
Kérdezd meg a diákokat, szerintük 

mit jelent a „személyes információ”?  
Kérd meg a diákokat, osszák meg 

gondolataikat azzal kapcsolatban, 
miért nem kellene személyes 
információkat megosztani olyanokkal, 

akik nem szoros barátok. 

Dia 8. 
1. feladat 
 
Oszd ki a feladatlapot, és kérd meg 

a tanulókat, hogy töltsék ki! 
 

Dia 9. 
Csoportosan beszéljétek meg az 

egyéni gondolatokat. 
 
Állítsátok össze a „jó barát” 3 – a 

csoport által legfontosabbnak 
tartott – tulajdonságát! 
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Dia 10. 
 
A következő 8 dián szereplő 

kérdéseket úgy szerkesztettük, 
hogy segítségükkel beszélgetést 

lehessen kezdeményezni a 
„barátságról”. 
A beszélgetéseket lehet a teljes 

csoportban folytatni, vagy kisebb 
csoportokban a „Beszélgető lapok” 

segítségével.  
A kiscsoportos beszélgetések során 
felmerülő kulcskérdéseket fel lehet 

jegyezni és csoportszinten 
megbeszélni. 

Dia 11. 
 

Megbeszélés 

Dia 12. 
 

Megbeszélés 
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Dia 13. 
 
Megbeszélés 

Dia 14. 
 
Megbeszélés 

Dia 15. 
 

Megbeszélés 
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Dia 16. 
 
Megbeszélés 

Dia 17. 
 

Megbeszélés 

Dia 18. 
Plenáris 

 
Ismétlésképpen olvasd fel a dián 

szereplő állításokat! 

Dia 19. 
 

Megbeszélés 
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2. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Milyen a jó barát? 
 

 

Barátok 
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2. fejezet 
 

Beszélgetés 
 

 

 
 

 
 

Beszélgetés a barátságról 
 

 
 Hogyan változnak a barátságaid, ahogy idősebb leszel? 

 Van olyan dolog, ami nem változik az idő múlásával? 

 „Kinőhet” az ember egy barátságot? 

 

 
 

 

 
  



82 

Beszélgetés a barátságról 
 
 

 
 Miért érnek véget egyes barátságok? 

 Szerinted rendbe lehet hozni egy megromlott barátságot? 

 Mi az, ami miatt megszakítanál egy barátságot? 
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Beszélgetés a barátságról 
 
 

 
 Fontos, hogy egy népszerű/menő baráti társasághoz tartozz? 

 Szerinted mindig jó egy olyan népszerű/menő ember barátjának lenni, 

akinek sok más barátja van? 
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Beszélgetés a barátságról 
 
 

 
 Fontos, hogy legyenek barátaink? 

 Melyik a jobb – ha sok barátod van, vagy csak egy-kettő, akikben igazán 

megbízhatsz? 

 Kell, hogy zavarjon téged, ha a legjobb barátodnak más barátai is vannak? 
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Beszélgetés a barátságról 
 
 

 
 Jó, ha olyan ember a barátod, aki mindig azt teszi, amit mondasz neki? 

 Barátkozhatsz olyan valakivel, aki különbözik tőled bizonyos dolgokban? 

 Mit tennél, ha a többi barátod nem kedvelné a legjobb barátodat? 
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Beszélgetés a barátságról 
 
 

 
 Kölcsönösnek kell-e lennie egy barátságnak? Szükséges-e, hogy te is jó 

barátja légy a másiknak? 

 Te jó barát vagy? Milyen tulajdonságaid tesznek téged jó baráttá? 
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Beszélgetés a barátságról 
 
 

 
 Előfordult, hogy egy barátod segített neked, amikor igazán szükséged volt 

rá? 

 Milyen érzés volt ez neked? 

 Elmondtad neki, hogy milyen sokat segített neked? Tudtál erről beszélni 
vele? 
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Beszélgetés a barátságról 
 
 

 
 Emlékszel olyanra, amikor egy barátod becsapott vagy megbántott? Mi 

történt? 

 Milyen érzés volt ez neked? 

 Tudtál erről beszélni vele? 
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2. fejezet 
 

Összefoglalás 
 

 

 

 
 

 
 

Jó barátok 
 

 

A barátság különböző fajtáiról 
beszélgettünk. Áttekintettük, kik 
szerepelnek a kapcsolati köreinkben. 
 

 

Elkezdtünk azon gondolkodni, kik vannak  

a „barátok” körben.  
 
 

A barátság fajtái 
 

Szoros vagy legjobb barátok: lehet, hogy egész életünkben csak néhány 
szoros vagy legjobb barátunk van. 
 

Igyekeznek kapcsolatban maradni és számíthatnak egymásra nemcsak a jóban, 
hanem a rosszban is.  

 
Megértenek téged és elfogadnak olyannak, amilyen vagy.  

 
Ők olyan barátok, akikben megbízhatsz, és akikkel személyes dolgokat is 
megbeszélhetsz.  

 
Más barátok: olyan barátok, akikkel csak alkalmanként találkozol.  

 
Lehet, hogy közös érdeklődési területetek van, vagy lehet, hogy csak az 
iskolában találkozol velük.  

 
Ők azok a barátok, akiket nem ismersz eléggé ahhoz, hogy személyes 

információkat is megossz velük.  
 

Jó barátságok 
 

„Népszerűnek” lenni nem mindig jelenti azt, hogy igaz barátaink vannak. 
 
A jó barátok törődnek velünk és olyan tulajdonságaik vannak, amik miatt bízunk 

bennük. 
 

Nem az számít, hogy hány barátunk van, az a fontos, hogy milyen az a barátság.  
A jó barátság kölcsönös dolog. 

 

 

barátok 
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3. fejezet 
Célok és várható 
eredmények 
 

 

 
 

 
 

Rossz barátságok 
 

 

Bevezetés 
 
A szociális naivitás az értelmi fogyatékos és autista személyek egyik jellemzője, 

ezért fontos, hogy a tanulók megtanulják felismerni a bántalmazó kapcsolatra 
utaló jeleket. Sok tanulónak nehézséget okoz a barátkozás és a barátság 
megtartása, így gyakran akkor is ragaszkodnak egy barátsághoz, ha az nem 

örömteli, mondván, hogy még az is jobb, mint barátok nélkül. Emiatt könnyebb 
is manipulálni őket.  

 
Sajnálatos, de folyamatos kutatások által is alátámasztott tény, hogy az értelmi 
fogyatékos és autista gyerekek és felnőttek sokkal nagyobb eséllyel lesznek 

zaklatás, bántalmazás (angolul „bullying”) áldozatai, mint mások. Előfordulhat, 
hogy a zaklatást olyan társak vagy kollégák követik el, akiket az áldozat a 

barátjának tart.  Gyakran akkora a barátok iránti vágy, hogy némely tanuló 
tolerálja a bántalmazó viselkedést ahelyett, hogy véget vetne a barátságnak. Az 
is előfordulhat, hogy a tanuló egyszerűen nem tudja, hogy hogyan vessen véget 

egy ártalmas barátságnak.  
 

Ez a fejezet segít azonosítani azokat a jeleket, melyekből felismerhető egy rossz 
barátság, és ezeket össze lehet hasonlítani azzal, amit az előző fejezetben a jó 
barátságról tanultunk. Tisztázzuk azt is, hogy mi minősül “zaklatásnak”, hogy 

ezzel is segítsünk a tanulóknak felismerni annak jeleit. Végül ebben a részben 
arra is ösztönözzük a tanulókat, hogy azonosítsák azokat az embereket, akikben 

megbízhatnak, és akikhez fordulhatnak, ha segítségre van szükségük egy 
bántalmazó kapcsolat megszüntetésében. 
 

Fontos, hogy számíts rá, lehetnek olyan tanulók, akik elmesélik majd, milyen 
zaklatásokat éltek már át. Ilyenkor mindig hasznosnak találtam, ha ezeket 

végighallgatom és tudomásul veszem, majd kihasználom az alkalmat és 
rákérdezek, hogy ilyen viselkedéseknek ki van-e téve a jelenben is. Ilyen 
esetekben ezután négyszemközt, egyéni foglalkozás keretében is folytatnám a 

munkát a tanulóval, hogy megbizonyosodjak arról, jelenleg biztonságban van-e. 
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3. fejezet - Célok 
 

A tanulók segítése annak megértésében, hogy nem minden barátság feltétlenül 
jó, és hogy felismerjék a bántalmazó kapcsolatra utaló jeleket. Azoknak a 
felnőtteknek az azonosítása, akikhez segítségért lehet fordulni, ha egy rossz 

barátságot meg kell szüntetni.  
 

 

3. fejezet – Várható eredmények 
 
A diákok: 

 
 Megismerik azokat a jeleket, melyek arra utalnak, hogy valaki „rossz 

barát”. 

 
 Összegyűjtik a „rossz barátság” jellemzőit, és ezekből kiválasztják a 3 

legfontosabbat.  
 

 Megtanulják, hogy a „rossz barát” lehet olyasvalaki, aki csak akkor van ott 

veled, amikor ő akar valamit, egyébként nem foglalkozik veled.  
 

 Megtanulják, hogy a „rossz barát” lehet olyasvalaki, aki nem örül a 
sikereidnek.  

 
 Megtanulják, hogy a „rossz barát” lehet olyasvalaki, aki nem kezel téged 

egyenlő félként, kritizál, és olyan megjegyzéseket tesz rád, amitől rosszul 

érzed magad.  
 

 Megtanulják, hogy a „rossz barát” lehet olyasvalaki, aki nem tartja 
titokban a személyes dolgaidat és elmondja másoknak, amit bizalmasan 
meséltél neki.  

 
 Megtanulják, hogy a „rossz barát” lehet olyasvalaki, aki azért bíztat 

bizonyos viselkedésre, hogy megalázzon.  
 

 Megtanulják, hogy a „rossz barát” lehet olyasvalaki, aki arra bíztat, hogy 

valami éretlen, helytelen, vagy törvénybe ütköző dolgot tegyél. 
 

 Felismerik, hogy milyen viselkedésformák utalnak zaklatásra. 
 

 Megtanulják, hogy a zaklatás elfogadhatatlan és nem szabad tolerálni.  

 
 Tanulnak arról, hogy bizonyos emberek miért zaklatnak másokat, és az 

áldozatok miért nem szólnak erről senkinek.  
 

 Azonosítják azokat az embereket, akikhez fordulhatnak, ha zaklatással 

vagy rossz barátsággal kapcsolatban segítségre van szükségük. 
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3. fejezet 

Diák és jegyzetek 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dia 1. 
 

Dia 2. 
 
A fejezet tartalmának áttekintése. 

Dia 3. 
 

Emlékeztető a csoport szabályairól. 
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Dia 4. 
 
Ismételjétek át amit a kapcsolati 

körökről tanultunk az 1. 
fejezetben. 

Ismételjétek át az előző fejezet 
anyagát: a jó barát 
tulajdonságait. 

Mondd el, hogy nem minden 
barát jó. 

Dia 5. 
1. Feladat 
 
Oszd ki a feladatlapokat, és kérd 

meg tanulókat, hogy töltsék ki 
azokat! 

Dia 6. 
 
Beszéljétek meg közösen a tanulók 

gondolatait, ötleteit. 
A csoport tagjainak véleménye 

alapján írjatok egy közös listát a 
„rossz barát” 3 legfontosabb 
jellemzőjéről! 
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Dia 7-11. 
 

A következő 5 dia olyan kérdéseket 
tartalmaz, melyek segítik elindítani a 
beszélgetést arról, hogy milyen is a 

„rossz barátság”. 
Beszélgethetünk közösen az egész 

csoporttal, de akár ki is oszthatjuk a 
feladatlapokat, hogy azokat kisebb 
csoportokban töltsék ki. 

A kiscsoportos beszélgetések során 
felmerülő legfontosabb gondolatokat 

jegyezzétek fel és osszátok meg a 
többiekkel! 

Dia 12. 
2. feladat 

 
Oszd ki a feladatlapokat és kérd 

meg a tanulókat, hogy töltsék ki 
azokat! 

Dia 13. 
 
Kérd meg egyenként a tanulókat, 

hogy osszák meg a gondolataikat a 
csoporttal is. 

Beszéljétek meg együtt! 
A beszélgetés során felmerülő 
legfontosabb gondolatokat 

jegyezzétek fel és mindenki kapjon 
belőle a csoportban! 
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Dia 14. 
 

Beszéljétek meg együtt! 
A beszélgetés során felmerülő 

legfontosabb gondolatokat 
jegyezzétek fel, és mindenki kapjon 
belőle egy példányt! 

Dia 15. 
 
Beszéljétek meg együtt! 

A beszélgetés során felmerülő 
legfontosabb gondolatokat 
jegyezzétek fel, és mindenki kapjon 

belőle egy példányt! 

Dia 16. 
 

Olvasd fel a dián lévő 
információkat! 

Hangsúlyozd, hogy nem mindig 
egyszerű véget vetni egy rossz 
barátságnak, és előfordulhat, hogy 

ehhez segítségre van szükségünk. 
Bíztasd arra a tanulókat, hogy 

azonosítsák azt a személyt, akihez 
fordulhatnak és akivel 

beszélhetnek, amikor valami 
aggasztja őket egy barátsággal 
kapcsolatban, vagy ha meg akarják 

szakítani azt. 
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Dia 17. 
Plenáris 

 
Az összefoglaláshoz olvasd fel a 
dián lévő információkat! 

Dia 18. 
 
Beszélgetés 
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3. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Milyen a rossz barát? 
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3. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Gondolataim a bántással, zaklatással 
kapcsolatban 
 

 

Mi az, hogy „zaklatás”? 

Mire gondolsz, amikor 

ezt a szót hallod vagy 

látod? 
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3. fejezet 
 

Beszélgetés 
 

 

 
 

 
 

 Beszélgetés a barátságról
 

 

A rossz barát olyan, aki csak akkor van veled, amikor a saját 
problémáiról akar beszélgetni, nem lehet rá számítani és 
könnyedén „helyettesít” téged valaki mással, amint lehetősége 
adódik rá. 
 

 
  Egyetértesz az állítással? 

 
  Miből veheted észre, ha egy barátod ezt teszi veled? 

 
  Mit tennél ellene? 
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 Beszélgetés a barátságról
 
 

 
 

Egy rossz barát nem örül veled, amikor sikeres vagy valamiben, 
vagy valami szép dolgot kapsz, és láthatóan élvezi, amikor 
nehézségeid adódnak. 
 
 

  Egyetértesz az állítással? 
 

  Miből veheted észre, ha egy barátod ezt teszi veled? 
 

  Mit tennél ellene? 

 

 
 
 
 
 

 
  



103 

 Beszélgetés a barátságról
 
 

 
 

Egy rossz barát olyasvalaki, aki nem tartja titokban a 
személyes dolgaidat. A rossz barát elmondja másoknak, amit 
neki meséltél. Ezt úgy is mondjuk, hogy a „hátad mögött” 
beszél rólad. 
 
 

  Egyetértesz az állítással? 

 
  Miből veheted észre, ha egy barátod ezt teszi veled? 

 
  Mit tennél ellene? 
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 Beszélgetés a barátságról
 
 

 
 

A rossz barát olyan viselkedésre bíztathat, amiből hátrányod 
származik. Egy rossz barát bíztathat arra, hogy valami 
helytelent, törvénybe ütközőt tegyél, vagy olyasmit, amitől 
butának tűnsz mások előtt. 
 
 

  Egyetértesz az állítással? 

 
  Miből veheted észre, ha egy barátod ezt teszi veled? 

 
  Mit tennél ellene? 
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 Beszélgetés a barátságról
 
 

 
 

A rossz barát olyan, aki kritizál téged és eléri, hogy rosszul 
érezd magad. A rossz barát úgy viselkedik, mintha ő különb 
lenne nálad. 
 
 

  Egyetértesz az állítással? 
 

  Miből veheted észre, ha egy barátod ezt teszi veled? 
 

  Mit tennél ellene? 
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3. fejezet 
 

Összefoglalás 
 

 

 

 
 

 
 

Rossz barátságok 
 

 

Már foglalkoztunk azzal, hogy kik tartoznak a 
kapcsolati köreinkbe. 
 
Végiggondoltuk, hogy milyen a „jó barát”. 
 
Gondolkodtunk arról is, hogy milyen a „rossz 
barát”. 
 

 

Rossz barátságok 
 
A rossz barátok kihasználnak bennünket. 

 
Előfordulhat, hogy gonosz dolgokat mondanak rólunk másoknak, vagy arra 

bíztatnak, hogy olyan dolgokat tegyünk, amik nem helyesek, vagy hogy rosszul 
döntsünk. Az is lehet, hogy elérik, hogy olyan dolgokat tegyünk vagy mondjunk, 
amit nem szeretnénk.  
 

Előfordulhat, hogy észrevesszük, hogy a barátunk nem is jó barát, hiszen 
gyakran rosszul bánik velünk. Nem foglalkozik velünk.  
 

Ha egy rossz barát fizikailag is bánt, az bántalmazás. Ha megüt, „behúz egyet”, 

bökdös, megcsíp, megrúg vagy lökdös, az mind bántalmazásnak minősül.  
 

Ha egy rossz barát bántó dolgokat mond nekünk, az is bántalmazás. Ha 

csúfolódik, kötekedik, hazugságokat terjeszt rólunk vagy csúnyán beszél velünk, 
az mind szóbeli bántalmazásnak minősül. 
 

Ha egy rossz barát elveszi a dolgainkat, pénzt, vagy más dolgokat kell neki 

adunk, amikor nem akarunk, az is bántalmazás.  
 

Ha ezek közül bármelyik is előfordul, akkor meg kell szüntetni a barátságot. Ha a 
másik rosszul bánik velünk, akkor az nem is barátság.  
 

Beszélnünk kell valakivel, akiben bízunk, és tanácsot kell kérnünk tőle. Ez 
általában egy felnőtt. 

 

barátok 
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4. fejezet 
Célok és várható 
eredmények 
 

 

 
 

 
 

A serdülőkor 
 

 

Bevezetés 
 
A csoport életkorától függően lehet, hogy a tanulók már túl vannak a 

pubertáson, de az is lehet, hogy fiatalabbak. Amennyiben idősebb csoporttal van 
dolgunk, a testi változásokról beszélhetünk múlt időben, hiszen a tanulók 
megtapasztalták ezeket a változásokat. Az azonban előfordulhat, hogy a kevésbé 

látható belső változásokról, valamint arról, hogy ezek hogyan függnek össze a 
magömléssel és a menstruációval, nem sokat tudnak.  
 

Sok tanuló könnyen fogad be tárgyilagos információkat, ezért a lexikális tudásuk 

alapos lehet, azonban sokszor nehezükre esik a tanult információk közötti 
kapcsolat megértése, így nem látják az összefüggéseket. Ezért fordulhat elő az, 

hogy a tanultak nem alkotnak egy egészet, csupán elszigetelt információk 
maradnak, és a tanulóknak segítségre van szükségük ahhoz, hogy alaposabban 
megértsék a serdülőkorban végbemenő külső és belső változások közötti 

összefüggéseket, illetve ezek szerepét a felnőtté válásban.  
 

Előfordulhat, hogy a tanulók nincsenek tisztában azzal, hogy a 

serdülőkor nem csupán testi, de érzelmi változásokkal is jár. Ez a fejezet 
igyekszik mindezt bemutatni azáltal, hogy megismerteti a tanulókat a 
testkép fogalmával, és rávilágít arra is, hogy a hírességek milyen 

trükkökkel igyekeznek javítani megjelenésükön.  
 

A PowerPoint prezentáció után kitöltendő feladatlapok a serdülőkorban 
bekövetkező testi és érzelmi változásokkal egyaránt foglalkoznak.  
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4. fejezet - Célok 
 

A serdülőkorban bekövetkező külső és belső változások közötti összefüggések 

megértésének segítése, illetve annak ismertetése, hogy az érzelmi változások 
miként befolyásolják a testképünket. 
 

4. fejezet – Várható eredmények 
 

A diákok: 
 

 Megtanulják, hogy körülbelül mikor kezdődik a serdülőkor. 
 

 Megismerkednek a lányoknál és fiúknál bekövetkező külső testi 

változásokkal. 
 

 Megtanulják, hogy a serdülőkor alatt belső testi változások is 
bekövetkeznek.   

 

 Megtanulják, hogy a férfiak testében hol termelődik és található a sperma.  
 

 Megértik, hogy a spermiumok és az ondó termelődése hogyan függ össze 

a merevedéssel és az ejakulációval. 
 

 Megtanulják, hogy a nők testében hol termelődnek és találhatók a 
petesejtek. 

 

 Megértik, hogy a menstruációs vér nem azonos a sérüléskor előforduló 
vérzéssel.  

 

 Megértik, hogy a menstruáció szorosan összefügg a szaporodási 
folyamattal, illetve hogy miért következik be a havi vérzés. 

 

 Megismerkednek a különböző női higiéniai termékekkel, azok helyes 
használatával, valamint azzal, hogy hogyan és hová kell a használt 
eszközöket kidobni. 

 

 Megértik, hogy a nők tapasztalhatnak fájdalmat, vagy előfordulhat, hogy 
rossz a közérzetük a menstruációs ciklus bizonyos szakaszaiban, azonban 

ez a fájdalom más természetű, mint amit sérülések okoznak. 
 

 Megismerkednek különböző, a nemi szervekre, magömlésre, erekcióra és 
menstruációra vonatkozó különböző kifejezésekkel, és megtanulják azt is, 

hogy ezek közül melyik használata lehet sértő vagy bántó. 
 

 Megtanulják, hogy a serdülőkorban érzelmi változások is bekövetkeznek, 

amik negatívan befolyásolhatják a testünkről alkotott képünket.  
 

 Megértik, hogy teljesen általános és normális dolog, ha néha 

elégedetlenek vagyunk a testünkkel és a megjelenésünkkel, de irreális a 
hírességekhez hasonlítani magunkat, akik külsejét sokszor plasztikai 
műtétek vagy a képeik retusálása teszi tökéletessé.  

 

 Megértik, hogy mindnyájunknak vannak pozitív fizikai tulajdonságai, és 
úgy hozhatjuk ki a legtöbbet a testünkből és a megjelenésünkből, ha 

egészségesen étkezünk, sportolunk és odafigyelünk a személyes 
higiéniára. 
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4. fejezet 

Diák és jegyzetek  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Dia 1. 
 

Dia 2. 
 

A foglalkozás anyagának áttekintése. 

Dia 3. 
 
Emlékeztető a csoport szabályairól. 
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Dia 4. 
 
Ha a tanulók már átestek a 

pubertáson, akkor a testi 
változásokat egyfajta 

visszatekintésként is meg lehet 
beszélni, hiszen akkor ez 
olyasvalami, ami már megtörtént 

velük. 

Dia 5. 
 

Bár a tanulók számára ismerősek 
lehetnek a pubertáskori testi 

változások, könnyen előfordulhat, 
hogy a sokkal összetettebb, érzelmi 
változásokról nem sokat tudnak. 

Kérdezd meg a tanulók véleményét 
arról, hogy hogyan változhatnak az 

érzések – például 
hangulatingadozások, a testünk 

miatti aggódás, másokhoz való 
vonzódás, stb.  

Dia 6. 
 

Beszélgessetek a dián lévő 
megállapításokról! 
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Dia 7. 
 
Beszélgessetek a dián lévő 

megállapításokról! 

Dia 8. 
 

Bár a tanulók tisztában lehetnek a 
külső testi változásokkal - hiszen 

ezek sokkal kézzel foghatóbbak - 
ezeket sokszor nem társítják a test 
belsejében zajló változásokhoz.  

A következő diák ezt mutatják be.  

Dia 9. 
 
Bár előfordulhat, hogy a tanulóknak 

van lexikális tudásuk arról, hogy a 
testben hol képződnek és találhatók 
a spermiumok, lehet, hogy ezt sokan 

nem kapcsolják össze az ejakuláció 
mechanizmusával, illetve az ondó 

termelődésével. 
A következő diák abban segítik a 
tanulókat, hogy megértsék ezeket az 

összefüggéseket. 
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Dia 10. 
 

Beszéljétek meg a dián lévő 
állításokat! 

Tisztázzátok, hogy a jobb oldali 
ábrán nagyítva láthatóak a belső 
nemi szervek, a bal oldali ábra pedig 

azt mutatja meg, hogy ezek hol 
találhatóak a férfi testén belül. 

Dia 11. 
 
Beszéljétek meg a dián lévő 

állításokat! 
Nyugtasd meg a tanulókat, hogy az 

erekció a fiúk testi fejlődésének 
természetes velejárója! 

Dia 12. 
 

Ezen a ponton hasznos lehet nyíltan 
beszélni az intim testrészekhez és 

szexualitáshoz (pl. erekció, ejakuláció) 
kapcsolódó kifejezésekről. 
Tisztázzátok, hogy ezeket a szavakat és 

kifejezéseket nyugodtan meg lehet 
beszélni ezen a kurzuson, hiszen fontos, 

hogy tisztában legyenek a pontos 
jelentésükkel, ahogyan az is, hogy 

megértsék, némely szleng vagy durva 
kifejezés használata nem helyénvaló 
vagy egyenesen sértő is lehet.  

Tisztázzátok, hogy milyen kifejezések 
léteznek a férfi nemi szervek, az erekció 

és az ejakuláció leírására.  
Beszéljétek meg, hogy ezek közül van-e 
olyan, ami sértő lehet, valamint azt is, 

hogy ezeket a szavakat lehet-e, és 
mikor lehet használni. 
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Dia 13. 
 

Beszéljétek meg a dián lévő 
állításokat 

Hangsúlyozd a személyes higiénia és 
a tisztálkodás fontosságát! 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 14. 
 
Beszéljétek meg a dián lévő 
állításokat! 

Tisztázzátok, hogy milyen kifejezések 
léteznek a női nemi szervek és a 

mellek leírására.  
Beszéljétek meg, hogy ezek közül 
van-e olyan, ami durva és sértő 

lehet, valamint azt is, hogy ezeket a 
szavakat lehet-e/, és mikor lehet 

használni. 
 
 

 
 

 
 

Dia 15. 
 

Bár a tanulók tisztában lehetnek a 
külső testi változásokkal - hiszen 
ezek sokkal kézzel foghatóbbak - 

ezeket sokszor nem társítják a belső 
testi változásokhoz.  

A következő diák ezt mutatják be.  
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Dia 16. 
 
Bár előfordulhat, hogy a tanulóknak 

van lexikális tudásuk arról, hogy a 
testben hol képződnek és találhatóak 

a petesejtek, lehet, hogy ezt sokan 
nem kapcsolják össze a 
menstruációval és a terhességgel. 

A következő diák abban segítik a 
tanulókat, hogy megértsék ezeket az 

összefüggéseket. 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 17. 
 
Beszéljétek meg a dián lévő 

állításokat! 
Tisztázzátok, hogy a jobb oldali 

ábrán nagyítva láthatóak a belső 
nemi szervek, a bal oldali ábra pedig 
azt mutatja meg, hogy ezek hol 

találhatóak a nők testén belül. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Dia 18. 
 
Beszéljétek meg a dián lévő 

állításokat! 
Tisztázzátok, hogy havonta 
váltakozik, melyik petefészekből 

távoznak a petesejtek. 
Mutasd meg a petesejtek útját, 

ahogyan azok távoznak a testből! 
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Dia 19. 
 

Beszéljétek meg a dián lévő 
állításokat! 

Mutasd meg, hogy hol tapad meg a 
petesejt ahhoz, hogy embrióvá, majd 
magzattá fejlődjön! 

 
 

 
 

 
 
 

 

Dia 20. 
 
Előfordulhat, hogy a tanulók nem 

értik az összefüggést a női 
szaporodási ciklus és a havi vérzés 

között. 
Ez a dia azt tisztázza, hogy a 
menstruáció tulajdonképpen egy 

„mellékhatása” annak, ha a 
petesejtek nem termékenyülnek 

meg, és a testnek nincs szüksége a 
méhfalra.  
Beszéljétek meg, hogy milyen 

kifejezések léteznek a 
menstruációra! Beszéljétek meg, 

hogy ezek közül van-e olyan, ami 
durva, sértő lehet, valamint azt is, 
hogy ezeket a szavakat lehet-

e/mikor lehet használni. 
 

Dia 21. 
A menstruációs vér megjelenése 

ijesztő lehet azoknak a tanulóknak, 
akik a vért valamilyen sérüléssel 

asszociálják. 
Ez a dia azt tisztázza, hogy fontos 
különbség van a kettő között.  

A 26. dia megemlíti, hogy a havi 
vérzés okozta gyomorgörcs, fejfájás 

és hányinger nem sérülés okozta 
fájdalmak, ezért most még egyelőre 
nem kell erről beszélgetni.  

Nyugtasd meg a tanulókat, hogy a 
havi vérzés a női lét természetes 

velejárója! 
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Dia 22. 
 

Beszéljétek meg a dián lévőket! 
Hasznos lehet, ha van kéznél és meg 
tudunk mutatni néhány ismertebb 

márkájú egészségügyi betétet. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Dia 23. 
 
Beszéljétek meg a dián lévő 

állításokat! 
Tisztázzátok, hogy minden nő maga 

dönti el, hogy betétet vagy tampont 
szeretne inkább használni. 
Említsd meg, hogy a vannak nők, 

akiknek a tampon használata nem 
kényelmes. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 24. 
 
Beszéljétek meg a dián lévő 
állításokat! 

Hasznos lehet, ha meg tudunk 
mutatni néhány gyakrabban használt 

tampont. 
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Dia 25. 
 

Beszéljétek meg a dián lévő 
állításokat! 
Hangsúlyozd annak a fontosságát, 

hogy a használt betéteket és 
tamponokat megfelelő helyre és 

megfelelő csomagolásban dobják ki. 
Tisztázzátok, hogy milyen 
szabályokat kell betartani ezzel 

kapcsolatban! 
Van, ahol a használt női higiéniai 

termékeknek szánt kuka kinézetében 
különbözik az egyéb szemetesektől. 
Bizonyosodj meg róla, hogy a tanulók 

ismerik és felismerik ezeket a 
kukákat. 

Hasznos lehet, ha van kéznél néhány 
fénykép ezekről, amiket körbeadunk 

a csoportban. 
 

Dia 26. 
 

Ez a dia arra hívja fel a figyelmet, 
hogy néhány nő kellemetlenül 
érezheti magát a havi vérzés közben, 

vagy azt megelőzően.  
Magyarázd el, hogy ezt a havi vérzés 

során a testben végbemenő 
változások okozzák, és nem egy 
betegség vagy sérülés tünete. 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 27. 
 

A következő néhány dia az 
önértékelés/önbecsülés témakörébe 

enged betekintést. 
Kérdezd meg a tanulókat, hogy mi a 
véleményük arról, amit az ábrán 

látható fiú és lány gondolnak. 
Igaznak vélik ezeket az állításokat? 

Beszélgessetek erről! 
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Dia 28. 
 

A következő 5 dia arra buzdítja a 
tanulókat, hogy elgondolkozzanak 

rajta, hogy hogyan is jelennek meg 
az emberek a médiában. 
Kérd meg a tanulókat, hogy 

meséljenek a kedvenc hírességeikről, 
és bármiről, amit az életükről a 

médiában hallottak. 
Olvasd fel a dián lévő információkat 

és beszéljétek meg! 
 
 

 
 

 
 

Dia 29. 
 

Olvasd fel a dián lévő információkat 
és beszéljétek meg! 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Dia 30. 
 
Olvasd fel a dián lévő információkat 

és beszéljétek meg! 
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Dia 31. 
 
Olvasd fel a dián lévő információkat 

és beszéljétek meg! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dia 32. 
 
Olvasd fel a dián lévő információkat 

és beszéljétek meg! 
Keress az interneten „előtte-utána” 

képeket olyan hírességekről, akiknek 
a fotóját retusálták. Vágd ki őket és 
keverd össze az asztal közepén. 

Kérd meg a tanulókat, hogy keressék 
meg az összeillő képpárokat. 

Beszélgessetek a különbségekről! 
Olyan fotókat is kereshetsz, amelyek 
a legváratlanabb pillanatokban 

készültek a hírességekről, és ezért 
persze nem néznek ki tökéletesen.  

Ezekről szintén jól lehet beszélgetni. 
 
 

Dia 33. 
 
Tisztázzátok, hogy senki nem 
tökéletes, még a hírességek sem. 

A legtöbb embernek van olyan testi 
tulajdonsága, amin legszívesebben 

változtatna. 
Beszéljétek meg, hogy vajon azokat 
a tulajdonságainkat is ilyen könnyen 

észrevesszük-e, amiket szeretünk. 
Miért koncentrálunk inkább a negatív 

tulajdonságainkra a pozitívak 
helyett? Jó ez így? Vajon a tanulók 

tudnak olyan dolgot mondani, amit 

szeretnek magukon? 
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Dia 34. 
Plenáris 

 
Olvasd át a diát az összefoglaláshoz! 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Dia 35. 
 
Oszd ki a feladatlapokat, és kérd 

meg a tanulókat, hogy oldják meg a 
feladatokat.  

A hírességekről készült előtte-utána 
fotókat hozhatja a foglalkozás 
vezetője, de a tanulók maguk is 

kereshetnek. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 36. 
 
Beszélgetés 
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4. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

A serdülőkor: Testi változások 
 

 

Hogyan változik a lányok teste serdülőkorban, amikor elindul a 
nővé érés folyamata? 
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4. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 

 

Mi történik, amikor egy nő menstruál? 
 

 
 

Mit használnak a nők, amikor menstruálnak? 
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4. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Hogyan változik a fiúk teste serdülőkorban, amikor elindul a 
férfivá érés folyamata? 
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4. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Mi termelődik a férfiak heréiben?  
 

 

Hogy hívják azt a fehér színű váladékot? 

 

 
 

Mi történik néha a fiatal férfiak péniszével? Ezt hogy nevezzük? 

 

 
  

 

Az egyik here                A másik here 
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4. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Hogy hívják azt, amikor ondó távozik a pénisz végéből?  
 
Hogy hívjuk ezt akkor, ha éjszaka történik, amikor a fiú alszik? 
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4. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 
 

 

Lebuktak a hírességek! 

 

Azok az emberek, akiket a TV-ben, filmekben, videó klipekben 
és magazinokban látunk, sokszor gyönyörűnek és 
„tökéletesnek” tűnnek. Azonban sok „trükk” és „csalás” segít 
ezeknek a hírességeknek abban, hogy olyan gyönyörűnek 
tűnjenek. Senkinek sincs tökéletes teste vagy arca. 
 
Fotósokat fizetnek azért, hogy számítógépes programok segítségével a 

hírességek vékonyabbnak, fiatalabbnak, kevésbé ráncosnak és pattanásosnak 
tűnjenek a fényképeken! Ezt „retusálásnak” hívják.  

 
Keress az interneten vagy magazinokban „előtte-utána” képeket olyan 
hírességekről, akiknek a fotóját retusálták, vagy akik plasztikai műtéten estek át. 

Találhatsz olyan képeket is, amelyek a legváratlanabb pillanatokban készültek a 
hírességekről, és ezeken persze nem néznek ki annyira jól! 

 
Nyomtasd ki ezeket a képeket, majd vágd ki és ragaszd a következő 
oldalra! 

 
A külsőnk akkor lesz a legelőnyösebb, ha rendszeresen tisztálkodunk, ápoljuk 

fogainkat, hajunkat, körmeinket és a bőrünket. 
 

        
 
A testünkről úgy gondoskodhatunk leginkább, ha egészségesen étkezünk és 

rendszeresen sportolunk. 
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4. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 
 

 

A dolgok nem mindig olyanok, amilyennek 
látszanak! 
 

 
 

Retusálás előtt 
  

 

Az én 

hírességem 
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4. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 
 

 

A dolgok nem mindig olyanok, amilyennek 
látszanak! 
 

 
 

Retusálás után 
  

 

Az én 

hírességem 
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4. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 
 

 

A dolgok nem mindig olyanok, amilyennek 
látszanak! 
 

 
 

Plasztikai műtét előtt 
  

 

Az én 

hírességem 



132 

4. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 
 

 

A dolgok nem mindig olyanok, amilyennek 
látszanak! 
 

 
 

Plasztikai műtét után 
  

 

Az én 

hírességem 
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4. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 
 

 

Most megvagy! Lesifotók hírességekről! 
 

 
 

 

Az én 

hírességem 
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4. fejezet 
 

Összefoglalás 
 

 

 

 
 

 
 

A serdülőkor és a testi változások 
 

 Amikor a fiúk és a lányok felnőnek, és kisfiúkból férfivé, 
kislányokból pedig nővé válnak, a testük alakja 
megváltozik. Ezt „serdülőkornak” hívják. 
 

 A fiúk teste 9 és 14 éves koruk között kezd változni. 
 

 A lányok teste 8 és 13 éves koruk között kezd változni. 
 

 Vannak olyanok is, akiknek a teste korábban vagy később 
kezd el változni. 

 

 
Testi változások 
 

 Magasabbak leszünk. 

 Nő a testsúlyunk. 

 A nemi szőrzetünk nőni 
kezd (a pénisz és a herék, 

valamint a szeméremtest 
körüli szőrzet). 

 A hónaljszőrünk nőni kezd. 

 Többet izzadunk. 

 A bőrünk és a hajunk 

zsírosabbá válik. 

 Előfordulhat, hogy 

pattanásosak leszünk.  
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Testi változások – férfiak 
 
 

 A váll és mellkas szélesebb lesz.  

 A test izmosabb lesz.  

 A hang mélyebb lesz. 

 Elkezd szőr nőni az arcon, és van, 

akinek a mellkasán is. Sok férfi 
leborotválja a szőrt az arcáról. 

 A szőr nőni kezd a karon és a 

lábakon. 

 A pénisz és a herék megnőnek és 

sötétebbé válnak.  

 
 

 

A férfi test belülről 
 
 

 
 

  

Hólyag – ahol a 

vizelet gyűlik 

Ez a cső a húgycső. 
Ezen keresztül 
jutnak el a 

spermiumok és az 
ondó a péniszbe. 
Ezen keresztül jut a 
vizelet is a péniszbe. 

Egyik oldali 
spermavezeték  
A spermiumok 
fehér színű 
váladékban, az 
ondóban 
áramlanak fel 

ezen a csatornán. 

Másik oldali 
spermavezeték  
A spermiumok 

fehér színű 
váladékban, az 
ondóban 
áramlanak fel 
ezen a csatornán. 

Egyik here – itt kép- 
ződnek a spermiumok 

Másik here – itt kép- 
ződnek a spermiumok 

Pénisz – a végéből jön ki a vizelet, 
valamint ejakuláció során az ondó is. 
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Ahogyan egy fiú teste változik, és kisfiúból 

férfivá válik, egyre gyakrabban lesz erekciója. 
Ilyenkor a máskor puha ér ernyedt pénisze 

megnő és kemény lesz (erekció). 
 

Előfordul, hogy ez kellemetlen helyzeteket 
okoz! 
 

Nem kell aggódni, a pénisz hamarosan újra 
puha és ernyedt lesz. 

 
Ejakuláció (magömlés) az, amikor fehér, sűrű 
váladék (ondó) jön ki a pénisz végéből. 
 

Az ondóban spermiumok találhatók (milliónyi 
apró, ebihal formájú sejt, amik a nők 
megtermékenyítéséhez kellenek). 

 
 

 
Előfordul, hogy a fiatal fiúknak erekciójuk lesz és ejakulálnak (magömlésük van) 
éjszaka, alvás közben. Ezt úgy is mondjuk, hogy „éjszakai magömlés”. 

 
 

 

Az erekció és a 
magömlés a felnőtté 

válás természetes 
velejárója, nem kell 
aggódni miatta. 

 

  

A férfiak testében milliónyi apró spermium 
van. Ezek olyan aprók, hogy szabad szemmel 
nem is láthatóak. 

A spermiumokat a herék termelik. 
 

A férfiaknak két heréjük van. 
 

A herék a pénisz mögött lógnak, és a 
herezacskóban helyezkednek el. 
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Testi változások – nők 
 

 
 A mellbimbók megnőnek és sötétebbek lesznek. 

 A mellek megnőnek. 

 A csípő szélesebb lesz. 

 A hüvely nedvesebb lesz. 

 Petesejtek hagyják el a petefészket, melyek olyan 
aprók, hogy szabad szemmel nem is láthatóak. 

 

 
 

A női test belülről 
 

 
 A nők testében ezernyi aprócska petesejt van. 

 A petesejtek olyan aprók, hogy szabad szemmel 
nem láthatóak. 

 A női petesejt olyan, mint egy kis darab zselé egy 

aprócska ponttal a közepén. 

 Ezek a petesejtek a nők két 

petefészkében találhatók. 

 

 
 

 
 
 

Peteérés 
 
Havonta egyszer egy, esetleg két 
petesejt elindul az egyik 

petefészekből a petevezetéken 
keresztül a méh felé.  

 
Ezt „peteérésnek” nevezzük. 
 

A petesejt bevándorol a méhbe, 
vagy más néven anyaméhbe. 

 
Általában az egyik hónapban az 
egyik, a másik hónapban a másik 

petefészekből távoznak a 
petesejtek.  

Petesejt 

Hüvely 

Méh/ 
Anyaméh 

Egyik 
petefészek 

Egyik 
petevezeték 
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Peteérés 
 

A méhfal belső oldala, melyet 
méhnyálkahártyának nevezünk, sok-sok apró 
sejtből és vérből áll. 

 
Ha a petesejtből kisbaba lesz, akkor a sejt 

megtapad a méh belső falán. 
 
A baba a méhben megtapadt petesejtből fejlődik 

ki. 
 

 

A menstruáció 
 

 Ha a petesejt nem tapad meg a méhben, 

hogy kisbaba fejlődjön belőle, akkor a hüvelyen 
keresztül távozik a testből. 
 

 Ezt azonban a nők nem látják vagy érzik, 
mert a petesejtek nagyon aprók. 

 
 A sejtekből és vérből álló méhnyálka-

hártyára sincs ekkor szükség, ezért az is távozik 
a testből a hüvelyen keresztül. 
 

 Ezt úgy hívják, hogy „menstruáció”, 
vagy más néven „havi vérzés”. 

 
 

 Ez nem ugyanolyan vér, mint amikor valaki megsérül. 

 A havi vérzés természetes velejárója a női 
létnek. 

 A havi vérzés általában néhány napig tart, 
majd abbamarad. 

  Vannak nők, akiknek több, másoknak kevesebb vér távozik a testéből. 

 A nők egészségügyi betétet használnak, amikor havi vérzésük van. 

 A betéteknek egy papírcsík van a hátulján, amit le kell róluk húzni és 

kidobni a szemetesbe. 

 Ekkor a betét hátulja már ragadós, és bele lehet ragasztani az 
alsóneműbe. Így a hüvelyből kifolyó vért a betét magába szívja. 

 A betétet ki kell cserélni, ha már elég sok vért szívott magába. A használt 
betétet ki kell dobni a szemetesbe.  

  

Méhnyálka-
hártya 

Petesejt 
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 Vannak nők, akik betét helyett inkább tampont használnak.  

 A tampont óvatosan fel kell csúsztatni a vagina belsejébe, hogy ott 

magába szívja a vért. Így a vér nem folyik ki a hüvelyen keresztül. 

 Vannak olyan tamponok, amikhez 
applikátor is tartozik. 

 Az applikátor egy műanyagból vagy papírból 

készült kis cső, ami segít a tampon könnyebb 
felhelyezésében. 

 Amikor az applikátor segítségével felcsúsztattuk a 
tampont a hüvelybe, akkor az applikátort ki kell 
húzni. A tampon a hüvelyben marad. 

 Az applikátor nélkül árult tamponokat a nők az egyik ujjukkal csúsztatják 

fel a hüvelyükbe. 

 A tamponok végén van egy zsinór, amely kilóg a 

hüvelyből. Ennél fogva lehet a tampont kihúzni, amikor 
már sok vért magába szívott, majd újat lehet 

felhelyezni. 

 Nagyon fontos, hogy a tampont rendszeresen cserélni 
kell. Soha ne hagyjunk bent egy tampont 8 óránál tovább! 

A legtöbb nő 4-6 óránként cserél tampont. 

 Akkor is tudnak pisilni a nők, amikor tampont használnak, 

hiszen a vizelet (pisi) nem a vaginán keresztül folyik ki. A 
vizelet a húgycsövön keresztül folyik ki, mely közvetlenül 

a hüvely fölött helyezkedik el. 

 Előfordulhat, hogy a nőknek fáj a hasuk vagy a fejük 

menstruáció előtt vagy alatt. 

 Vannak nők, akik „hangulatingadozást” tapasztalnak a menstruáció előtt 

vagy alatt. Előfordulhat, hogy egy ideig fáradtnak, szomorúnak vagy 
idegesnek érzik magukat. 

 

A tampont a 

hüvelybe kell 
felcsúsztatni. 

 Általában jobban érzik magukat, amikor véget ér 
a menstruáció. 
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Serdülőkor és változás 

 A serdülőkor a változás ideje. Változik a testünk.  

 A fiatalok/serdülők gyakran aggódnak a kinézetük miatt. 

 Vannak, akik jobban örülnének, ha máshogyan néznének ki. Ők sokszor 
elképzelik, hogy mások mit találnak vonzónak.  

 

Hírességek 

 Azok az emberek, akiket a TV-ben, filmekben, videó 
klipekben és magazinokban látunk, sokszor 

gyönyörűnek és tökéletesnek tűnnek. 

 Az a munkájuk, hogy jól nézzenek ki, és ehhez 

nagyon sok segítséget kapnak. 

 Senkinek nincs tökéletes teste! Még a 
hírességeknek is segítségre van szükségük ahhoz, 

hogy olyan jól nézzenek ki. 

 Sminkmestereket fizetnek azért, hogy kifessék az 

arcukat és hogy a szemük, szájuk és a bőrük 
fényesebbnek és szebbnek tűnjön. 

 A sminkmesterek speciális krémeket és púdert 

használnak, amivel elfedik a pattanásokat és a 
bőrhibákat a hírességek arcán. 

 A hírességek megtanulják, hogy hogyan kell profin 
kisminkelni magukat. 

 A hírességek személyi edzőket és táplálkozási 
tanácsadókat fizetnek azért, hogy azok segítsenek nekik rendszeresen 
sportolni, és tanácsot adjanak, hogy mit egyenek ahhoz, hogy jól 

nézzenek ki.  

 Sok híresség műtéteken esik át vagy injekciókat kap azért, hogy az 

arcukról eltűnjenek a ráncok, és kevesebb zsír legyen a testükön. 

 Vannak olyan női hírességek, akik operáción esnek át azért, hogy nagyobb 
legyen a mellük. 

 Vannak olyan férfi hírességek, akik „szteroidokat” szednek azért, hogy 
nagyobbak legyenek az izmaik. 

 Ezek a dolgok nagyon drágák, és az egészségre is veszélyesek. 

 Fotósokat fizetnek azért, hogy számítógépes programok segítségével a 
hírességek vékonyabbnak, fiatalabbnak és kevésbé ráncosnak és 

pattanásosnak tűnjenek a fényképeken. Ezt „retusálásnak” hívják.  

 A filmsztárok nem mindig a saját testüket mutatják a közeli felvételeken. 

Helyettük más emberek, testdublőrök testét mutatják. Mégis, a filmen 
úgy tűnik, mintha a filmsztár testét látnánk. 

 Legtöbbször sok trükk és csalás segíti a hírességeket abban, hogy jól 

nézzenek ki. Senkinek sincs tökéletes teste vagy arca! 
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 A külsőnk akkor lesz a legelőnyösebb, ha rendszeresen tisztálkodunk, 

ápoljuk fogainkat, hajunkat, körmeinket és a bőrünket. 

 

     
 

 

 A testünkről úgy gondoskodhatunk leginkább, ha egészségesen étkezünk 
és rendszeresen sportolunk. 
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5. fejezet 
Célok és várható 
eredmények 
 

 

 
 

 
 

A nemek és a szexuális beállítottság 
 

 

Bevezetés 
 

A szex körülvesz minket! A zeneszövegekben, videókban, televíziós 

műsorokban, filmekben, számítógépes játékokban, könyvekben, magazinokban, 
hirdetésekben és még sorolhatnánk. Az ismertség  nyílttá tette a gazdagok és 
híresek világában a szexualitásról való párbeszédet, a szex videók „kiszivárgása” 

és a helytelen szexuális viselkedések közvetítése pedig sokkal több szexszel 
kapcsolatos információhoz juttatja a fiatalokat, mint korábban bármikor. Azonban 

az, ahogyan a médiában a szexualitást ábrázolják nem mindig a valóságot 
tükrözi, és sokszor csak a termékek eladását, vagy filmek és TV programok 
hirdetését szolgálja. A dalszövegek és a zenei videók az idők során sokkal 

vizuálisabbá váltak, a filmek és TV műsorok történetei pedig szenzáció 
hajhászabbak, vagy egyszerűen irreálisan ábrázolják az időt és a karaktereket. A 

szappanoperák például jellemzően egy karakter sok egymás utáni párkapcsolatát 
és élethelyzetét mutatják be, ám a nézői érdeklődés fenntartása gyakran a 
realitás rovására megy.  

 
Ha a fiatalok csupán ezekből a forrásokból informálódnak a szexualitásról, akkor 

fennáll a veszélye annak, hogy az autista és értelmi fogyatékos emberek nem 
lesznek képesek különbséget tenni a való életben előforduló helyzetek és 

aközött, amikor a szórakoztató iparban bizonyos szexuális aktivitásokat csupán a 
jobb eladhatóság kedvéért ábrázolnak.  
 

Az 5. és 6. fejezet abban segíti a tanulókat, hogy megértsék a szexualitás 
összetett fogalmának elemeit, hogy miként kapcsolódnak össze az egyes 

tényezők, kialakítva ezzel a szexuális identitásunkat, valamint azt, hogy 
mennyire egyéni jellemzői lehetnek a szexualitás megélésének. Vannak tanulók, 
akik kevésbé toleránsak a sajátjuktól eltérő szexuális beállítottságúakkal 

szemben. Ezért fontos, hogy a tanárok már a fejezet elején számítsanak arra, 
hogy lehetnek olyan tanulók, akik nemtetszésüket fejezik ki az anyag egyes 

témáival kapcsolatban, és nehezükre esik a vizuális segédeszközökre akár csak 
ránézni is. Amikor a különböző szexuális beállítottságról beszélgetünk, akkor azt 
is fontos észben tartani, hogy a különböző vallások másképpen viszonyulnak az 

azonos neműek közötti szexuális kapcsolathoz, és ezt tiszteletben kell tartani. 
Azonban az is fontos, hogy tisztázzuk: a törvény szerint nem illegális, ha valaki 

nem heteroszexuális, és ha emiatt valakit diszkriminálnak vagy zaklatnak, az 
bűncselekmény.  
 

Erről lesz még szó a program során, amikor is a jog és szexualitás témakörét 
tárgyaljuk. Erre akkor kerül sor, ha a tanulók már megismerkedtek a szexuális 

beállítottság és a szexuális aktivitás egyes fogalmaival, illetve azok jelentésével, 
valamint az intim kapcsolat tágabb összefüggéseivel.  
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5. fejezet - Célok 
 

A „szexualitás” fogalmának, mint a személyiségünk részének bemutatása, melyet 

a nemi vonzódás, a szexuális beállítottság és a szexuális viselkedés határoz meg. 
Annak tudatosítása, hogy az emberek természete és hajlamai különbözőek. 
 

5. fejezet – Várható eredmények 
 

A diákok: 

 
 Megismerik, hogy a „nemek” meghatározzák a nők és férfiak közötti 

biológiai (testi) különbségeket.  

 
 Megértik, hogy a „szex” egyfajta intim kapcsolatot jelent egy másik 

emberrel.  
 

 Megismerik, hogy a „nemekkel” (gender) az is kifejezhetjük, hogy egy 
viselkedés „férfias” vagy „nőies”.  
 

 Betekintést nyernek abba, hogy miért nem jó nemi sztereotípiákban 
gondolkozni.   

 
 Tudják, hogy vannak intim testrészek, és megértik annak jelentését. 

 

 Megismerkednek azzal, hogy a „szex” sokféle szexuális tevékenységet 
foglalhat magába. A program során ezeket részletesebben is 

megbeszéljük.  
 

 Megtanulják, hogy különféleképpen vonzódhatunk másokhoz, és hogy ez 

miképpen függ össze az intim kapcsolat különböző formáival.   
 

 Megértik, hogy a nemi vonzódás és a bizonyos intim kapcsolatok iránti 
vágy hogyan határozza meg a szexuális beállítottságunkat.  
 

 Tisztában vannak azzal, hogy a szexuális beállítottság sokféleképpen 
megnyilvánulhat. 

 
 Megismerkednek a különböző szexuális beállítottságok leírására 

használatos kifejezésekkel.  

 
 Megtanulják, hogy a „transzszexualitás”, a „transzneműség” és a 

„transzvesztita” kifejezések mind a szexuális beállítottsághoz kapcsolódó 
fogalmak.  
 

 Megértik, hogy minden ember egyéniség különbségekkel és 
hasonlóságokkal, és fontos, hogy ezt megértsük és tiszteletben tartsuk.  

 
 Megértik, hogy a szexualitás csak egy része annak, akik vagyunk, így nem 

csak ez határoz meg minket.  
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5. fejezet 

Diák és jegyzetek 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Dia 1. 
 

Dia 2. 
 

A foglalkozás anyagának áttekintése. 

Dia 3. 
 

Emlékeztető a csoport szabályairól. 
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Dia 4. 
 
Hasznos lenne, ha azzal kezdenénk a 

foglalkozást, hogy megkérdezzük a 
tanulókat, hogy mit láttak, hallottak 

már a témáról pl. a médiában, és mit 
tudnak a szexről. Ez jó alkalom arra 
is, hogy megbeszéljük azokat a 

szexualitással kapcsolatos szleng 
kifejezéseket, melyeket a tanulók a 

különböző slágerekben, vagy máshol 
hallottak. Tisztázzuk azt, hogy mely 
kifejezések lehetnek sértőek, ha nem 

körültekintően használják, illetve 
melyik szavak számítanak „csúnya 

szónak”.  
Kérd meg a tanulókat, hogy töltsék 

ki azt a feladatlapot, mely a szexről 
és szexualitásról alkotott képükről 
kérdez, majd beszéljétek meg 

együtt! 
 

Dia 5. 
 

Olvasd fel a dián lévő információkat, 
majd ismételjétek át, hogy miben 

különbözik a női és a férfi test 
külsőleg és belsőleg is.  
Tanítsd meg a „biológiai 

különbségek” kifejezést, melyet a 
nők és férfiak közötti testi 

különbségek kifejezésére használunk. 
 
 

 
 

Dia 6. 
 
Olvasd fel a dián lévő szöveget, és 

magyarázd el, hogy a „szex” szót 
használjuk két, egymással intim 
kapcsolatban lévő ember közötti 

szexuális tevékenységek leírására.  
Ismételjétek át, hogy mit is jelent az 

„intim” kifejezés! 
Amikor arról beszélsz, hogy 
hányféleképpen lehet intim 

kapcsolatot kezdeményezni, akkor 
azt is említsd meg, hogy erről még 

fogtok részletesebben is beszélgetni 
a program során.  
Mondd el, hogy mit jelent az „intim” 

szó! Kérdezd meg a tanulókat, hogy 
szerintük melyik testrészek 

számítanak „intimnek”! 
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Dia 7. 
 

Olvasd fel a dián lévő információkat, 
és emeld ki az ábrán lévő intim 

testrészeket. Tanítsd meg a „nemi 
szervek” kifejezést, és mondd el, 
hogy ez a férfi és a női szerveket is 

jelenti. 
Vannak olyan tanulók, akik nincsenek 

tisztában azzal, hogy a nemi 
szerveken kívül a fenék és a lábak 

felső része is intim testrészeknek 
számítanak, ezért jó, ha ezt 
tisztázzuk, és azt is kihangsúlyozzuk, 

hogy, ami a megérintést illeti, 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak 

ezekre a testrészekre is.  
Hasznos lehet, ha beszélgetést 
kezdeményezünk a csoportban arról, 

hogy szerintük rendben van-e az, ha 
az emberek mások előtt érintik meg 

a saját nemi szervüket. Ez az 
információ nem mindig általánosan 
ismert, ezért szükség esetén 

magyarázzuk el.  
 

 

Dia 8. 
 
Előfordulhat, hogy néhány tanulónak 
ellenérzései vannak/undorodik az 
orális vagy anális szextől, míg mások 

kínosan érezhetik magukat, vagy 
akár nevethetnek is. Mindig is 

hasznosnak találtam, ha elfogadom 
ezt a helyzetet és elmondom, hogy 
ezek a reakciók rendben vannak, de 

az is fontos, hogy a tanulók tisztában 
legyenek a különböző szexuális 

tevékenységekkel, és azzal is, hogy 
nincs semmi baj azzal sem, ha ők 
ezeket nem szeretnék csinálni.  

Említsd meg, hogy erről még 
részletesebben is fogtok beszélni a 

program során. 
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Dia 9. 
 

Olvasd fel a dián lévő szöveget, és 
magyarázd el, hogy a „társadalmi 

nem” (angolul: gender) miben 
különbözik a „biológiai nemtől” 
(angolul: sex). Ismételjétek át, hogy 

a „biológiai nem” a biológiai (testi) 
tulajdonságokra vonatkozik, míg a 

„társadalmi nem” pedig arra a 
viselkedésre, amit a nőktől és 

férfiaktól elvárnak.  
Folytassátok a következő diával, de 
előbb mondd el, hogy most sorra 

fogtok venni néhány olyan esetet, 
amikor jelen vannak ezek az 

elvárások. 
 

Dia 10. 
 

Kérd meg a tanulókat, hogy töltsék 
ki a feladatlapot, írják le, mit 
gondolnak a nemre jellemző 

viselkedésekről a felsorolt esetekben. 
Beszélgessetek erről a csoportban! 

Kérdezd meg a tanulókat hogy vajon 
úgy gondolják-e, hogy minden 
férfinak és nőnek az általuk leírt 

módon kellene viselkednie. Rendben 
van-e az, ha egy kisfiú babákkal, míg 

egy kislány autókkal akar játszani? 
Térjetek rá a következő diára! 
 

Dia 11. és 12. 
 
Magyarázd el, hogy a „társadalmi 
nem” kérdése nem olyan egyszerű, 

mert van néhány elképzelés arról, 
hogy mi „nőies” és mi „férfias” és 

vannak, akik ezeket igyekeznek 
követni és várják el másoktól.  
Tanítsd meg a „nemi sztereotípia” 

kifejezést a dia segítségével, és 
mondd el, hogy ez miért nem jó 

dolog. Előfordulhat, hogy néhány 
tanuló megjegyzi, hogy azok a fiúk, 
akik hagyományosan lányoknak való 

játékokkal játszanak (vagy azok a 
lányok, akik hagyományosan fiúknak 

való játékokkal) „melegek lesznek 
majd”. Mondd el, hogy ez egy 
sztereotípia, hiszen vannak, akik 

valóban azok lesznek, de vannak, 
akik nem. Hangsúlyozd ki, hogy a 

saját szexualitásunk kialakulása és 

megértése hosszú időbe telik! 
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Dia 13. 
 

Tanítsd meg a „vonzalom”, 
„vonzódás” kifejezéseket, és 

beszélgessetek arról, hogy mik 
lehetnek az okai annak, ha valakit 
„intimebb” módon szeretünk. 

Magyarázd el, hogy a vonzódás 
sokszor nem csupán a fizikai 

tulajdonságokon múlik. Beszéljétek 
meg, hogy mit jelent a 
„személyiség”, és hogy miért fontos.  

Beszéljetek a „vonzódáshoz” 
kapcsolódó éppen aktuális 

kifejezésekről. Ezek gyorsan 
változnak és nem ugyanazokat 
használják mindenhol. 

 

Dia 14. 
 
Tanítsd meg a „nemi vonzalom” 

kifejezést! Olvasd fel a dián lévő 
szöveget, és magyarázd el, hogy az 

intim kapcsolat nem csupán a 
behatolással is járó szexet jelenti. 
Más formákban is megnyilvánulhat. 

Mondd el a tanulóknak, hogy a 
vonzódásról és az intim kapcsolatról 

még lesz szó részletesebben is a 
program során. 
 

 

Dia 15. 
 
Magyarázd el, hogy a vonzódás és a 

szexuális magatartási preferenciák 
meghatározzák a nemi identitásun-

kat, ezeket összességében „szexuális 
beállítottságnak” hívjuk. Hasznos 
lehet, ha már ezen a ponton 

megkérdezed a tanulókat, hogy 
hallottak-e már bármilyen más 

kifejezést erre a dologra. Az 
alternatív kifejezések gyorsan 
változnak, és nem mindenhol 

ugyanazokat használják. Ilyenek 
például, a homoszexualitásra 

használt szleng kifejezések, pl. 
„Langyi vagy?” vagy „Melyik 

csapatban játszol?”, „Homár vagy?”, 
de sok más kifejezés is létezik. 
Érdemes ezeket megismertetni a 

tanulókkal a megértés szintjén, és 
közben azonnal megjelölni, melyik 

elfogadható és melyiket nem 

tanácsos használni. 
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Dia 16. 
 
A 16-22. diák a szexuális 

beállítottságokról szolgálnak 
információval. Olvasd fel a dián lévő 

információkat, tanítsd meg a 
„heteroszexuális” kifejezést, és 
magyarázd el, hogy ez mit jelent.  

Beszéljétek meg, hogy hallottak-e a 
tanulók más kifejezéseket, amik 

ugyan ezt jelentik. Amennyiben 
szükséges, tisztázzátok, hogy mely 
kifejezések lehetnek esetlegesen 

sértőek, és tisztázzátok a felmerülő 
sztereotípiákat és előítéleteket is. 

 
 
 

 

Dia 17. 
 
Vannak olyan tanulók, akik 

esetlegesen nemtetszésüket fejezik 
ki, vagy kínosan érzik magukat, 

amikor azonos neműek vonzódásáról, 
kapcsolatáról van szó. Amennyiben 
ilyen reakcióval, vagy vallási, illetve 

kulturális meggyőződéssel találkozol, 
azt fogadd el, azonban hívd fel a 

figyelmet arra, hogy a törvény 
szerint teljesen legális, ha valaki nem 

heteroszexuális. Azonban az is 
fontos, hogy szexuális beállítottságtól 
függetlenül, mindenkinek tisztában 

kell lennie azzal, hogy milyen 
jogszabályok vonatkoznak a 

szexuális magatartásokra. Erről még 
lesz szó a program során. 
Beszélgessetek arról, hogy hallott-e 

már valaki más kifejezéseket is, amik 
azonos nemű emberek kapcsolatára 

utalnak. Amennyiben szükséges, 
tisztázzátok, hogy mely kifejezések 
lehetnek esetlegesen sértőek, és 

tisztázzátok a felmerülő 

sztereotípiákat és előítéleteket is. 



151 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 18. 
 

Olvasd fel a dián lévő információkat, 
tanítsd meg a „biszexuális” kifejezést 
és magyarázd is el, hogy ez mit 

jelent. Magyarázd el azt is, hogy a 
„biszexuális” nem feltétlenül jelenti 

azt, hogy valaki egy időben vonzódik 
férfiakhoz és nőkhöz is, mivel ez az 
évek során változhat. 

Beszélgessetek arról, hogy hallott-e 
már valaki más kifejezéseket is, amik 

biszexuális emberek kapcsolatára 
utalnak. Amennyiben szükséges, 
tisztázzátok, hogy mely kifejezések 

lehetnek esetlegesen sértőek, és 
tisztázzátok a felmerülő 

sztereotípiákat és előítéleteket is. 
 

 
 
 

Dia 19. 
 
Mondd el, hogy van olyan, aki 
senkihez sem vonzódik szexuálisan, 

és hogy ez teljesen rendben van. 
Tanítsd meg az „aszexuális” 

kifejezést, és mint az előző diák 
esetében is, most is beszéljétek ezt 
meg. 

Beszélgessetek arról, hogy hallott-e 
már valaki más kifejezéseket is, 

amiket „aszexuális” emberekre 
használnak. Például a hűvös, 
távolságtartó nőkre gyakran 

használják a „frigid” kifejezést. 
Magyarázd el, hogy az ilyen 

kifejezések arra utalnak, hogy valami 
nem stimmel, valami baj van az 
adott személlyel azért, mert nem 

akar szexuális kapcsolatot létesíteni, 
és hogy ez nem csak helytelen, de 

egyben sértő is. 
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Dia 20. 
 

Sok kérdés merülhet fel a transz-
vesztiták szexualitásáról. Olvasd fel a 

dián lévő információkat, és magya-
rázd el, hogy néhány kifejezés/ 
megnevezés sértő lehet. Hasznos 

lehet azt is megbeszélni a csoporttal, 
hogy miért van az, hogy bizonyos, 

szexuális beállítottságos leíró szavak 
manapság sértőnek bizonyulhatnak 

abban a környezetben, ahogyan 
használják őket. Hasznos elmagya-
rázni azt is, hogy ezeket a szavakat 

sokszor egy negatív és sértő 
kontextusban használják (és sokszor 

csúnya szavak is kísérik őket), így 
előítéletek kapcsolódnak hozzájuk, 
ezért jobb inkább nem használni 

őket. Emlékeztesd a tanulókat, hogy 
transzvesztitának lenni (illetve a 

másik nemre jellemző ruhákba bújni) 
nem törvénytelen.  
 

Dia 21. 
 
A transzneműség és a transz-
szexualitás nagyon bonyolult 

fogalmak a tanulók számára, hiszen 
nehéz megérteni, hogy hogyan is 

gondolkodhat vagy érezhet valaki 
másképp, mint ők maguk. Hangsú-
lyozd ki, hogy a transzneműek általá-

ban nem érzik azt, hogy változtatni 
kellene a kinézetükön vagy a szemé-

lyiségükön. Ők általában elégedettek 
a saját szexualitásukkal, és nem 
szeretnének megváltozni. 
 

Dia 22. 
 

Emeld ki a különbségeket az előző 
dia információi és ennek a diának az 
információi között! Olvasd fel a dián 

lévő szöveget, és kérd meg a 
tanulókat, hogy próbálják meg 

elképzelni, hogy milyen nehéz lenne, 
ha egyik reggel egy „idegen” 

testében ébrednének. Beszéljétek 
meg, hogy ez milyen érzés lenne. 
Magyarázd el, hogy vannak, akik 

minden nap így éreznek, mert azt 
érzik, hogy rossz testbe születtek, és 

ezért nagyon boldogtalanok. 
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Dia 23. 
 
Ez a dia egy tágabb kontextusba 

helyezi a szexuális orientáció 
kérdését, és kitér arra is, hogy az 
embereknek különböző preferenciái 

vannak, és nem csupán szexuális 
értelemben (szexuális preferenciák). 

Hangsúlyozd ki, hogy senkit nem 
lehet csupán egy tulajdonsága 
alapján megítélni/leírni. Beszéljétek 

meg a tanulókkal, mit gondolnak, 
miért közösítenek ki egyes emberek 

másokat szexuális orientációjuk 
miatt.  
Keressetek összefüggéseket a 

zaklatással, gúnyolódással, 
megalázással. (angolul: bullying). 

Magyarázd el, hogy mindannyian 
egyedi személyiségek vagyunk, 
akiket nagyon sokféle dolog jellemez. 

 

Dia 24. 
 
Kérd meg a tanulókat, hogy töltsék 

ki azt a feladatlapot, amelyben 
különböző tulajdonságaikat kell 

végiggondolniuk, hogy holisztikus 
képet alkothassanak saját magukról.  
Hangsúlyozd ki, hogy sok ember 

privát dologként kezeli a 
szexualitását, és ez egyébként is egy 

olyan dolog, amiről csak olyan 
emberekkel szabad beszélni, akikben 
tökéletesen megbízunk.  

Mondd el azt is, hogy senkinek sem 
kell a saját szexualitásáról írnia a 

feladatlapra, ezért van az a rész már 
kitöltve egy általános szöveggel. 
Miután mindenki befejezte a 

feladatot, akik szeretnék, 
felolvashatják a válaszaikat a 

csoportnak. Beszéljétek meg, hogy 
mindenki profilja ugyanolyan-e vagy 

pedig különböznek.  
Zárd azzal a beszélgetést, hogy a 
dián lévő rajzfilmfigurák mit is 

gondolnak a szexualitásról.  
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Dia 25. 
Plenáris. 

 
Olvasd át a diát az összefoglaláshoz! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 26. 
 
Beszélgetés 
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5. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

„Szex” és „Szexualitás” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szerinted mit jelent a „szex”? 



156 

5. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 

 

 
 

„Szex” és „Szexualitás” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Szerinted mit jelent a „szexualitás”? 
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5. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 
 

 

Nemi különbségek 
 
Szerinted az emberek hogyan vélekednek a „nőies viselkedésről” illetve 

a „férfias viselkedésről” a felsorolt témákban?  
 

 

Gyerekkori játékok 

Kamaszkori/felnőttkori 
érdeklődés 

Kedvenc színek 

Tulajdonságok 

(pl: félénk, 
bátor… stb.) 

Ruhák 

Munkák 

Szexuális 

magatartás 

Férfias férfiak/fiúk Nőies nők/lányok 



158 

5. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Ez vagyok én!  
 

 

Én azzal törődöm, hogy… A kedvenc tevékenységeim… 

Szükségem van 
segítségre abban, 

hogy… 
 
 

 
 

 
 
Ezek a dolgok 

idegesítenek fel… 

Az én 

személyiségem 
szerintem… 
 

 
 

 
 
 

Ezek a dolgok 

nyugtatnak meg… 

A legszebb dolog, amit valaki 
valaha mondott nekem az, 

hogy… 
 

A szexualitásom... 
olyan egyéni, mint az énem 

többi része! 
Tudom, vagy még csak most alakul ki, 
hogy vajon vonzódom-e valaki máshoz, 
és hogy milyen a szexuális 

beállítottságom. A szexualitásom csak 
egy része az énemnek. Olyan része, 
amit megtarthatok magamnak, vagy el is 
mondhatok olyanoknak, akikben 
megbízom. Ez az én döntésem.  
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5. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Ez vagyok én!  
 

 

Én azzal törődöm, hogy… A kedvenc tevékenységeim… 

Szükségem van 
segítségre abban, 

hogy… 
 
 

 
 

 
 
Ezek a dolgok 

idegesítenek fel… 

Az én 

személyiségem 
szerintem… 
 

 
 

 
 
 

Ezek a dolgok 

nyugtatnak meg… 

A legszebb dolog, amit valaki 
valaha mondott nekem az, 

hogy… 
 

A szexualitásom... 
olyan egyéni, mint az énem 

többi része! 
Tudom, vagy még csak most alakul ki, 
hogy vajon vonzódom-e valaki máshoz, 
és hogy milyen a szexuális 

beállítottságom. A szexualitásom csak 
egy része az énemnek. Olyan része, 
amit megtarthatok magamnak, vagy el is 
mondhatok olyanoknak, akikben 
megbízom. Ez az én döntésem.  
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5. fejezet 
 

Összefoglalás 
 

 

 
 

 
 

A nemek és a szexuális beállítottság 
 

A szex körülvesz minket! A zeneszövegekben, videókban, 
televíziós műsorokban, filmekben, számítógépes játékokban, 
könyvekben, magazinokban, hirdetésekben és még 
sorolhatnánk. 
 
 
 

Biológiai (testi) változások 
 

 A biológiai különbségek leírására nő és férfi illetve nőstény és hím állat 
között a „nem” szót használjuk.  

 A testrészek leírására a „biológiai” szót használjuk. 

 A nők és a férfiak teste különbözik egymástól bizonyos dolgokban, ezeket 

a különbségeket nevezzük „biológiai különbségeknek”. 

 A nők és a férfiak teste kívül és belül is különböznek. 
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Szexuális aktivitás 
 

 
 Az intim kapcsolatban lévő emberek között lezajló szexuális 

tevékenységeket a „szex” szóval fejezzük ki.  

 A „szexelés” fogalma magában foglalja a másik ember intim 
testrészeinek megérintését, simogatását, megcsókolását, megnyalását 

illetve szopogatását. 

 

 
 

 

 „A szexelés” fogalma magába foglalja a férfi péniszének bevezetését a 
nő hüvelyébe, ánuszába (végbélnyílás), szájába illetve egy férfi ánuszába 

(végbélnyílás) vagy szájába. 

 Ha a péniszt bevezetik egy 
nő vaginájába, illetve egy 

személy szájába, ánuszába 
(végbélnyílás) azt 

„behatolásnak” nevezzük.   

 Néhány ember szeretné 
ezeket az aktusokat 

végezni, néhány nem. 

  

Mellek 

Fenék 

Pénisz 
és herék Hüvely 

Nemi 
szervek 

Nem érinthetjük meg senki intim 
testrészeit, csak akkor, ha intim 

kapcsolatban vagyunk az illetővel és 
ő beleegyezett.  

 
A lábak felső része is intim 
testrésznek számít, mivel közel van a 

nemi szervekhez.  
 

Nem helyénvaló megérinteni valakit 
ezen a területen, csak akkor, ha intim 
kapcsolatban vagyunk az illetővel és 

ő beleegyezett. 
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Szexualitás 

 
 

 A „szexualitás” kifejezéssel azt írjuk le, hogyan gondolkodnak az 

emberek a saját nemi vágyaikról, meggyőződésükről, hozzáállásukról, 
értékrendjükről, viselkedésükről illetve kapcsolataikról. A szexualitás 

továbbá magába foglalja, hogyan vélekednek az emberek a nemükről. 

 A „nem” (gender értelemben) szóval azt írjuk le, hogy hagyományosan 
hogyan vélekednek az emberek a férfiak „férfiasságáról” s a nők 

„nőiességéről”. Az elfogadott közhit szerint, ennek a két nemnek 
különbözően kéne viselkednie és éreznie. 

 Nem helyes azt gondolni, hogy minden férfinak egyféleképpen kellene 
viselkednie, és minden nőnek máshogy, de ugyancsak egyféleképpen. A 
„nem” kérdése ennél bonyolultabb! 

 Amikor elvárjuk valakitől, hogy egy bizonyos módon viselkedjen csak 
azért, mert nő vagy férfi, azt „nemi sztereotípiának” nevezzük. Ez nem 

jó dolog, mivel mindannyian egyedi személységek vagyunk. 

 A „nemi identitásunk” magába foglalja, hogy férfinak vagy nőnek 
érezzük és valljuk-e magunkat. 

 Néhány ember össze van zavarodva a nemi identitásával kapcsolatban.  
Ez természetes része lehet a felnőtté válás folyamatának. Időbe telhet, 

amíg megértjük a saját szexualitásunkat és megbarátkozunk vele. 
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Nemi vonzódás és szexuális magatartás 
 

Vonzódhatunk egy emberhez a külseje miatt – az arca, a teste vagy az 
öltözködése miatt. Ilyenkor a megjelenésükhöz vonzódunk. Vonzódhatunk egy 
emberhez a viselkedése és a másokhoz való viszonyulása miatt. Ilyenkor a 

személyiségükhöz vonzódunk. 

Rengeteg szóval tudjuk leírni a nemi vonzódást. Például hogy „tetszik” valaki, 

„kedvelsz” valakit, valakit „cukinak”, „dögösnek”, „szexinek”, 
„bombázónak” vagy „kannak” tartasz.  

Ha valakihez szexuálisan vonzódsz, az azt jelenti, hogy kedved lenne intim 

kapcsolatba kerülni az illetővel. 

Az intim kapcsolat lehet ölelkezés, csókolózás és kézfogás. 

Az intim kapcsolat magába foglalja a másik személy intim testrészeinek 
megérintését és a másikkal való „szexelést”. 

Az, hogy kihez vonzódunk szexuálisan, valamint szexuális viselkedésünk 

segítenek kialakítani nemi identitásunkat. A nemi identitást néha „szexuális 
beállítottságnak” is nevezzük. 

A szexuális beállítottságnak léteznek különböző fajtái. 

 Vannak, akik mindig 

az „ellenkező” 
nemű emberekhez 
vonzódnak. A férfiak 

vonzódnak a nőkhöz 
és a nők vonzódnak a 

férfiakhoz.  

 Nekik 
„heteroszexuális” 

a nemi 
identitásuk/szexuális 

beállítottságuk. 

 A heteroszexuális 
helyett magyarul a 

„hetero” kifejezés 
terjedt el. 

  

Vonzódás 

Viselkedés 

Nemi 

beállítottság 
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 Vannak, akik mindig az „azonos” nemű emberekhez vonzódnak. A férfiak 

a férfiakhoz vonzódnak és a nők a nőkhöz. Ha egy férfi a férfiakhoz 
vonzódik „homoszexuális” a nemi identitása/szexuális beállítottsága.  

Ha egy nő a nőkhöz vonzódik „leszbikus” a nemi identitása/szexuális 
beállítottsága. 

 Néha az emberek a „meleg” szót használják az azonos nemű 

kapcsolatban lévők szexuális beállítottságának leírására a homoszexuális 
illetve a leszbikus kifejezések helyett. 

 Vannak, akik „ellenkező” és „azonos” nemű emberekhez is vonzódnak 
szexuálisan. Lehetséges, hogy életük során nem mindig vonzódnak 
egyszerre mindkét nemhez. 

 Előfordulhat a szexuális fejlődés során, hogy fiatal felnőtt korában az 
ellenkező nemhez vonzódik valaki, de később már az azonos nemhez.  

Ez fordítva is megtörténhet. 

 Azoknak, akik mindkét nemhez vonzódnak „biszexuális” a nemi 
identitásuk/szexuális beállítottságuk. Néha a „biszexuális”szót „bi”-nek 

rövidítjük. 

 
 

 Néhány ember nem vonzódik senkihez sem 
szexuálisan. 

 Előfordulhat, hogy sohasem fognak 
vonzódni senkihez szexuálisan, de az is 
lehet, hogy a szexuális fejlődés során vagy 

később, az életük során elkezdenek 
vonzódni az ellenkező vagy azonos nemű 

emberekhez.  

 Azoknak az embereknek, akik nem 
vonzódnak senkihez sem szexuálisan 

„aszexuális” a nemi identitásuk/szexuális 
beállítottságuk. 
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Transzvesztiták 
 

 
 A transzvesztiták időnként olyan ruhákba öltöznek, amelyek a másik 

nemre jellemzőek. 

 A legtöbb transzvesztita férfi. 

 A transzvesztiták jellemzően nem akarnak a másik nem tagjaivá válni, 

mint a transznemű emberek. 

 A transzvesztiták lehetnek homoszexuálisok vagy leszbikusok (melegek) 
illetve heteroszexuálisok (egyenesek) a szexuális beállítottságukat illetően. 

A legtöbben heteroszexuálisok. 

 A „transzi” szó rendkívül sértő ezekre az emberekre nézve és nem lenne 

szabad használni. 
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Transzneműek 
 

 
 Vannak, akik többféle nemi identitáshoz tartozó emberhez vonzódnak, 

beleértve a transzvesztitákat, transzneműeket és a transz-

szexuálisokat is. 

 Azoknak, akik többféle emberhez vonzódnak szexuálisan „pánszexuális” 

a nemi identitásuk/szexuális beállítottságuk. 

 A transznemű emberek gyakran nem 
érzik, hogy egyértelműen valamelyik 

nemhez tartoznának. Gyakran érzik, 
hogy vegyesen vannak férfi és női 

tulajdonságaik is. 

 A „transznemű” kifejezést gyakran 
„transznak” rövidítik. 

 A transznemű emberek általában nem 
érzik szükségét annak, hogy 

nemváltoztató műtét alá vessék 
magukat és megváltoztassák a testi 

megjelenésüket. 
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Transzszexuális 
 

 
 A transzszexuális emberek 

úgy érzik, hogy az ellenkező 

nem tagjaiként kellett volna 
megszületniük 

 A transzszexuális férfiak 
erősen úgy érzik, hogy 
nőnek kellett volna 

születniük és a transz-
szexuális nők erősen úgy 

érzik, hogy férfinak kellett 
volna születniük. 

 Vannak olyan transz-

szexuálisak, akik nem-
változtató operációnak vetik 

alá magukat. 

 A transzszexuális emberek lehetnek heteroszexuálisok (egyenesek) illetve 

homoszexuálisok és leszbikusok (melegek) a szexuális beállítottságukat 
illetően. 

 

Az emberek különbözőek 
 

 Az emberek nem egy-
formák. 

 Egyéniségek vagyunk 
különbségekkel és ha-

sonlóságokkal. 

 Az emberek külön-
féleképpen tapasztalják 

meg a szexualitásukat. 

 Fontos, hogy ezt 

megértsük és tiszte-
letben tartsuk. 
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6. fejezet 
Célok és várható 
eredmények 
 

 

 
 

 
 

Vonzódás, a vonzalom tárgya és az önkielégítés 
 
 

Bevezetés 
 

Előfordulhat, hogy vannak olyan diákok, akiknek nehezükre esik megérteni azt, 
hogy mások nem ugyanúgy gondolkoznak, vagy egy adott dologról nem 
ugyanazt gondolják, mint ők. Az olyan tanulók számára, akiknek az empátiás 

képességük gyenge, a szexuális beállítottság kérdése különösen problémás lehet. 
Ebben a fejezetben a PowerPoint prezentáció elején arra bíztatjuk a tanulókat, 

hogy gondolkozzanak el azon, mi a vonzó számukra, majd vizuálisan is 
szemléltetjük, hogy mennyire nehéz megváltoztatni ezeket az érzéseket, ha 
azzal szembesülnek, hogy „normális” dolog, ha egy „szörny lényt” találnak 

vonzónak. Innen térünk rá a szexuális beállítottság témakörére, és erre utalunk 
vissza, amikor azt beszéljük meg, hogy az emberek szexuális orientációját sem 

lehet csak úgy egyszerűen megváltoztatni. Erre még a későbbiekben is vissza 
fogunk térni a program során, amikor az előítéletekről és a homofóbiáról lesz szó 
a törvényekkel és a szexuális viselkedéssel foglalkozó fejezetben. 

 
Célszerű arra kérni a tanulókat, hogy nevezzenek meg olyan hírességeket, akik 

nyíltan felvállalják a szexuális beállítottságukat és a párkapcsolataikat. Hasznos, 
ha van nálunk néhány fénykép olyanokról, akiknek a neve valószínű, hogy 

felmerül, de meg is kérhetjük a tanulókat, hogy maguk keressenek ilyen képeket 
az interneten, nyomtassák ki és hozzák magukkal a foglalkozásra 
beszélgetésindító gyanánt. Ezek a képek jó vizuális segédletek lehetnek a 

szexuális sokszínűség témakörének megbeszélésekor, sőt, akkor is 
visszatérhetünk rájuk, amikor a későbbiekben a homofóbiáról és az előítéletekről 

lesz szó. A szexuális beállítottságukat felvállaló hírességek között vannak 
sportolók, és olyanok is, akik olyan területeken tevékenykednek, melyeket 
általában az egyik nemmel azonosítunk. Az ő példájukon keresztül 

felismerhetjük, hogy a szexuális orientáció csupán egy kis része az ember 
életének, és a személyiségének nem az egyetlen befolyásoló tényezője.  

 
Ebben a fejezetben részletesen beszélünk azokról az emberekről, akik szeretnek 
ellenkező neműként felöltözni (cross-dressers), hiszen ez az önkifejezésnek egy 

olyan módja, melyet sokszor félreértenek, sőt megbélyegeznek.  Pályám során, 
mialatt autista vagy értelmi sérült diákokkal dolgoztam, azt tapasztaltam, hogy 

az ellenkező neműként való öltözés témaköre sokszor felmerült. Ebben a 
fejezetben megbeszéljük, hogy miért dönthet valaki úgy, hogy ellenkező 
neműként öltözik fel, valamint azt is tisztázzuk, hogy a törvény ezt nem tiltja. 

 
A „vonzalom tárgyát” úgy mutatjuk be és beszéljük meg, mint egy testrészhez 

vagy tárgyhoz kapcsolódó vizuális ingert, mely szexuális izgalmat gerjeszt.  
A vonzalom, mint olyan, természetesen egy sokkal tágabb fogalom, és szorosan 
kapcsolódik a személyiséghez és emberi tulajdonságokhoz is. Erről azonban csak 

a soron következő fejezetekben esik szó, amikor is a sokkal összetettebb, intim 



170 

kapcsolatokról beszélgetünk majd. Absztrakciókban gondolkozni sok tanulónak 

jelent kisebb-nagyobb nehézséget, ezért hasznos az, ha először egy sokkal 
konkrétabb, vizuálisabb és egyértelműen magyarázható felvetésen keresztül 

kezdünk ismerkedni a témával, mielőtt sokkal elvontabb párkapcsolati 
kérdésekről esne szó. Ezért ismertetjük meg a tanulókat a „beleegyezés” 
fogalmával a testrészekhez vagy tárgyakhoz való fizikai vonzódással 

kapcsolatban, azonban erről még lesz szó a későbbiekben is, amikor már 
tágabban fogjuk értelmezni.  

 
Az évek során számos olyan emberrel találkoztam, akiknek a vonzalmuk egy 
bizonyos dologhoz kulcsfontosságú. A vonzalom központjában nem feltétlenül 

egy személy kell, hogy álljon, előfordulhat erős vonzalom egy bizonyos tárgy, 
vagy egy testrész iránt, melynek érzékelése szexuális izgalmat vált ki. Munkám 

során sokszor láttam, hogy valaki valamilyen módon a lábakhoz, cipőkhöz vagy a 
hajhoz vonzódik, de előfordult, hogy olyan testrészeket szeretett az illető 
megérinteni, melyeket általában nem társítunk a szexualitáshoz.  

 
Néha azért érez valaki vágyat arra, hogy másokat megérintsen, mert szereti 

annak a bizonyos testrésznek a tapintását. Egy fiatalember például, akivel a 
munkám során találkoztam, azért került bajba a főiskolán, mert mindig 

megpróbálta a kezét a lányok pólója alá csúsztatni, és így a hátukat megérinteni. 
Amikor megkérdezték, hogy ezt miért csinálja, akkor azt válaszolta, hogy azért, 
mert a lányok háta „olyan sima”. Az ezt követő, vele való munkám során 

kiderült, hogy ez a fiatalember kifejezetten szerette a sima dolgok érintését, 
azonban azzal nem volt tisztában, hogy hiába szeretné, nem szabad másokat 

megérintenie azért, hogy ezt a vágyát kielégítse. Azt is mondta, hogy a lányok 
hátának ugyanolyan érintése van, mint azoknak a „sima kavicsoknak”, 
melyekből gyűjteménye van otthon. Nem tett különbséget aközött, amikor a 

kavicsokat, és amikor a lányok hátát simogatta, ezért a vele való munka során 
információra és gyakorlati segítségre is szüksége volt. Ennek a fiatalembernek az 

esetében az volt a megoldás, hogy minden nap vigyen magával három kavicsot a 
főiskolára, hogy azokat tudja simogatni ahelyett, hogy másokat érintene meg.  
Emellett ő és a családja is kapott tanácsot azzal kapcsolatban, hogy hogyan 

biztosítsanak neki alkalmat arra, hogy egymagában, a hálószobájában 
önkielégítéssel levezesse a szexuális feszültségét, amikor arra van szüksége. 

 
Munkám során azt tapasztaltam, hogy a fiatalok sok esetben nem megfelelő 
módon közelednek vonzalmuk tárgyához azért, mert nincsenek tisztában a 

társadalmi szabályokkal és a mások megérintésére vonatkozó íratlan 
törvényekkel, vagy azért, mert nem kaptak segítséget ahhoz, hogy a szexuális 

feszültségüket megfelelően, önkielégítés útján le tudják vezetni. Valós veszély, 
hogy amennyiben ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozunk, az érintett személyek 
előbb-utóbb az igazságszolgáltatási rendszerben találják magukat, ahogyan az 

sajnos megtörtént már néhány tanítványommal. 
 

Ezért fontos ebben a fejezetben azt is megbeszélni, hogy hiába kérjük mások 
engedélyét ahhoz, hogy megérintsük akár őt magát, akár a ruházatát vagy 
egyéb tulajdonát, előfordulhat, hogy nem engedik meg. Erre építettem fel az 

önkielégítés témakörét, ami, amennyiben megfelelő körülmények között történik, 
a szexuális ösztönök kielégítésének biztonságos módja. Amikor arról 

beszélgetünk, hogy milyenek a megfelelő körülmények, használjuk ki a 
lehetőséget és tisztázzuk a „privát” és „nyilvános” kifejezések jelentését is.  
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Azt tapasztaltam, hogy a tanulók gyakran nem igazán tudják, hogy mit is jelent 

az, hogy „privát”, ezért ezt pontosan el kell magyarázni nekik.  
 

Vannak például olyan tanulók, akik a privát helyet a szó szoros értelmében olyan 
helyként értelmezik, ahol „mások nem látják” őket, ugyanakkor azt nem tudják 
megítélni, hogy van, ahol könnyebben, és van, ahol nehezebben láthatják meg 

őket. Egyszer például, amikor az egyik tanulónak egy képet mutattam, melyen 
egy szupermarket belseje volt látható, ő azt mondta, hogy az egy privát hely, 

hiszen nem lát egy embert sem a fotón. Másoknak más félreértéseik vannak a 
„privát” szóval kapcsolatban – egy tanuló egyszer azt mondta nekem, hogy 
privát hely „bármilyen sötét hely, és bármilyen olyan hely, ahol nem látsz 

biztonsági kamerákat”, valamint hogy az úszómedencék is privát helyek. Ezt a 
megállapítást arra alapozta, hogy amikor nyitott szemmel úszik a víz alatt, akkor 

minden homályosnak látszik, ezért rendben van ott önkielégítést végezni vagy 
másokat megérinteni, hiszen, az ő értelmezése szerint, ha ő nem látja a 
többieket, akkor biztos azok sem látják őt. A biztonsági kamerákról alkotott 

elképzelése sem volt megfelelő, hiszen egy alkalommal egy kamera rögzítette 
amint szexuálisan közeledett egy kiskorú felé, amely eset után bíróság elé is 

állították.  
 

Ezek a példák jól illusztrálják annak fontosságát, hogy a „nyilvános” és „privát” 
kifejezéseket nagyon pontosan definiáljuk és elmagyarázzuk. Mivel ez nem egy 
egyszerű feladat, úgy hiszem, hogy ez alkalommal sokkal szigorúbbnak kell 

lennünk, mint szeretnénk, és határozottan meg kell mondani diákjainknak, hogy 
önkielégítést végezni kizárólag a saját szobájukban szabad, zárt ajtók mögött, 

amikor senki más nincs jelen. A későbbiekben ugyanez a szabály fog vonatkozni 
a partnerrel való szexuális együttlétekre is. 
 

Ebben a fejezetben a nemi szerv megérintését is tágabban értelmezzük, és 
különbséget teszünk azok között a viselkedések között, amit különböző 

előadóművészek az előadás keretében, a közönség szórakoztatására csinálnak, 
illetve ami a mindennapi életben megfelelő és elvárt. Ezt néhány tanulónak 
nehéz lehet megérteni, mivel a végrehajtó működések deficitje miatt sérült lehet 

az a képesség, melynek segítségével felmérik a helyzeteket és az eredményt 
viselkedésük rugalmas alakítására használják fel. 

 
Lesznek tanulók, akik nem tudnak ösztönösen különbséget tenni ezek között a 
helyzetek között, így ezt sokkal konkrétabban el kell magyarázni. A vizuális 

segédletek itt is hasznosak lehetnek, és az olyan képek, melyeken 
előadóművészek épp a nemi szerveiket érintik meg, vagy szexuálisan túlfűtött 

táncot mutatnak be, segítségünkre lehetnek abban, hogy megbeszéljük, hogy a 
szórakoztatóipar hogyan használja ezeket a viselkedésmintákat a termékük 
népszerűsítésére, és hogy ez a viselkedés nem feltétlenül elfogadott és megfelelő 

a mindennapi életben. Ez a témakör vissza fog még térni, amikor a fejezet 
későbbi részeiben a pornográfiáról beszélünk majd. 

 
Nagyon fontos, hogy tisztázzuk a „privát szféra” fogalmát, valamint azt, hogy ez 
nem ugyanazt jelenti, mint amikor egy nyilvános helyen éppen senki nem lát.  

Az egyik ebben a fejezetben található dia jó beszélgetésindító ahhoz, hogy 
megvitassuk, vajon helyes-e sötét helyeken, például moziban a nemi szervünket 

fogdosni. Ugyanígy, nyíltan kell beszélgetnünk annak értékeléséről is, hogy a 
nemi szervünket önkielégítési célzattal fogdossuk egy nyilvános WC-fülkében. 
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Hangsúlyozzuk, hogy mellékhelységekben önkielégítést végezni nem helyénvaló, 

hiszen könnyen előfordulhat, hogy közszeméremsértéssel vádolhatják őket, 
amennyiben nem elég diszkrétek.  

 
A „közszeméremsértés” a törvény szerint olyan tevékenységre utal, mely 
nyilvános helyen történik, és ami a nyilvánosságból megbotránkozást vagy 
undort vált ki. Ez azonban, az esetjog alapján, nem csupán arra vonatkozik, ha a 

cselekmény mások számára látható, hanem akkor is, ha bárhogyan máshogyan 
érzékelhető. Ezért, ha például valaki egy mellékhelységben végez önkielégítést, a 

közszemérem sértés vádjához, és az azzal járó perhez nem kell, hogy az eset 
mások számára látható legyen, elég, ha a maszturbálással járó hangokat hallják. 
 

„Közszeméremsértéssel” vádolhatják azt, aki feltételezhetően szándékosan, 
nyilvánosan mutogatja a nemi szervét azzal a célzattal, hogy ezzel másokat 

sokkoljon és megsértse a közízlést. Ha diákjaink számára nem egyértelmű, hogy 
a nyilvános mosdók használatára eltérő szabályok vonatkoznak, és ezért, mivel a 
mellékhelységeket az önkielégítéssel asszociálják, ott maszturbálni kezdenek, 

akkor előfordulhat, hogy bíróság elé állítják őket. A mosdó használatának 
etikettjét és szabályait egyértelműen el kell magyarázni a tanulóknak, hisz ezzel 

is védjük őket. Erről lesz még szó a későbbiekben is, amikor a társadalmi 
szabályokról és törvényekről tanulunk majd.  
 

Ha hagyjuk, hogy a tanulók az önkielégítéssel és a nemi vágyakkal asszociálják a 
mellékhelységeket, akkor fennáll a veszélye annak, hogy megkísérlik elkísérni a 

társaikat a mosdóba szexuális célzattal. Munkám során találkoztam olyan 
fiatalokkal, akiket egy időre kitiltottak az iskolából ilyen viselkedések miatt, 
visszatérésük után pedig szigorúan figyelték minden lépésüket. Találkoztam egy 

olyan, értelmi sérült fiatal párral is, akiket a kitiltottak a környék sörözőiből és 
éttermeiből, mert több helyen is együtt találták őket a női mellékhelység egy 

fülkéjében. 
 
Mindezek fényében, úgy hiszem, szükséges azt közvetíteni a tanulók felé, hogy 

az önkielégítés kizárólag a saját szobájukban megengedett, és csak akkor, 
amikor egyedül vannak. Előfordulhat, hogy a tanulók osztoznak valakivel a 

hálószobájukon, ilyenkor erre megoldást kell találni. Munkám során sokat 
beszélgettem a családokkal arról, hogy hogyan tudják segíteni a fiatalokat 

abban, hogy biztonságosan, önkielégítéssel vezessék le a szexuális 
feszültségeiket, valamint hogy ez csak és kizárólag a hálószobájukban 
megengedett. Ezek az őszinte beszélgetések fontosak ahhoz, hogy sorra vegyük 

a lehetőségeket és megtaláljuk a mindenki számára ideális megoldást, mely 
alapján a fiatal privát ideje a hálószobában biztosított. Ennek egyik fő célja, hogy 

ne végezzen önkielégítést a mellékhelyiségben vagy a fürdőszobában. A tiltásnak 
egyrészről praktikus okai vannak (a családtagok is használni szeretnék a 
mosdót), másrészről így elkerülhetjük, hogy a mellékhelységet az önkielégítéssel 

asszociálják anélkül, hogy meg tudnák ítélni, ez mikor elfogadható és mikor nem. 
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6. fejezet - Célok 
 

A különböző szexuális beállítottságok tisztázása, valamint ezek összefüggésének 
megértése a szexuális vonzalommal és a szexuális vonzalmat, izgalmat kiváltó 
ingerrel. Diákjaink megismertetése a „beleegyezés” fontosságával, amikor meg 

szeretnének érinteni másokat, illetve annak ismertetése, hogy az önkielégítés 
egy privát tevékenység, amihez viszont nem szükséges mások beleegyezése. 
 

6. fejezet – Várható eredmények 
 

A diákok: 

 
 Meghatározzák, hogy véleményük szerint mitől vonzó valaki. 

 
 Végiggondolják, hogy vajon könnyű-e változtatni azon az érzésen, 

ahogyan másokhoz vonzódnak.  

 
 Megtanulják, hogy miért nem könnyű egyeseknek a szexuális 

beállítottságukról beszélni. 
 

 Megértik, hogy egyesek miért szeretnek ellenkező neműként felöltözni.  
 

 Megtanulják, hogy mit jelent a „vonzalom tárgya” kifejezés, és hogy ez 

hogyan függ össze a szexuális izgalommal.  
 

 Megértik, hogy ahhoz, hogy megérintsenek másokat, más emberek 
ruházatát vagy más tulajdonát, ehhez az adott személy beleegyezésére 
van szükség. Ez azt jelenti, hogy az adott személy ezt megengedi.   

 
 Megtanulják, hogy amikor a nemi vágyunk kielégítésére simogatjuk 

magunkat, ami nagyon kellemes érzéssel tölt el, azt „önkielégítésnek” 
nevezzük.  
 

 Megtanulják, hogy vannak, akik végeznek önkielégítést, és vannak, akik 
nem.  

 
 Megtanulják, hogy a törvény szerint teljesen rendben van önkielégítést 

végezni, azonban ez egy privát tevékenység, és nyilvános helyeken nem 

megengedett.  (Megjegyzés: Magyarországon ez szeméremsértésnek 
minősül és büntetendő.) 

 
 Megértik, a „privát” és „nyilvános” szavak pontos jelentését, mind a saját 

testükre, mind a környezetükre vonatkozóan. 
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6. fejezet 

Diák és jegyzetek 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Dia 1. 
 

Dia 2. 
 
A foglalkozás tartalmának bemutatása 

Dia 3. 
 

Emlékeztető a csoport szabályairól. 
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Dia 4. 
 

Gyors emlékeztető arról, hogy a 
szexualitást befolyásoló tényezők 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz és 
hatással vannak egymásra. 
Emlékeztesd a tanulókat, hogy erről 

tanultak az előző részben! 
 

 
 

 
 
 

Dia 5. 
 
A legtöbb tanuló jó pár hírességet 
ismer a médiából, például a TV-ből, 

filmekből, magazinokból stb.  
A közvetlen vizuális ingerek, mint jelen 

esetben fényképek a kedvelt 
hírességekről, segítenek a tanulóknak 
abban, hogy pontosabban 

meghatározzák, hogy mit is találnak 
vonzónak egy-egy hírességben. 

Annak ellenére, hogy ilyenkor főleg a 
fizikai jellemzők kerülnek előtérbe, 
előfordulhat, hogy néhány tanuló olyan 

tulajdonságokat talál vonzónak egy 
híresség esetében, mint például hogy 

az egy bizonyos jótékonysági 
szervezetet támogat, vagy éppen 
„vicces” stb. Ez jó alkalmat kínál arra, 

hogy megemlítsük, nem csupán fizikai 
jellemzőket találhatunk vonzónak, és 

hogy erről a kurzus során később 
bővebben fogunk beszélgetni. 
 

Dia 6. 
 
Ennek a feladatnak a célja, hogy a 
tanulók ilyen ellentétes nézőpontból is 

megvizsgálják, hogy mit találnak 
fizikálisan vonzónak valakiben.  

Amikor a tanulók végeztek a 
rajzolással kérd meg őket, hogy 
mondják el a csoportnak, hogy mit 

találnak taszítónak a szörnyeikben! 
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Dia 7. 
 
Kérd meg a tanulókat, hogy a 

szörnyes rajzukat tegyék a vonzó 
hírességek listája, képei mellé!  

Ezen a ponton hatékonynak 
találtam azt, ha kiválasztok egy-két 
hírességet és eljátszom, hogy 

taszítónak találom azt, hogy bárki is 
képes vonzódni hozzájuk. Szoktam 

olyanokat mondani, hogy „ez nem 
helyes”, „ez nem normális”, vagy 
„valami nincs rendben veled”.  

Ez után kiválasztok egy-két 
szörnyet és eljátszom, hogy 

tetszenek.  
Olyan kifejezéseket használok, mint 
például hogy „ez már sokkal jobb”, 

„Húúú, ő aztán jól néz ki”, „Meg 
szeretném csókolni ezt a szörnyet, 

és ez teljesen normális”, vagy 
„Olyan furcsa vagy, ha neked nem 
tetszik”, stb.  

Ezzel sokkal nagyobb hatást el lehet 
érni, mint csupán a diák 

felolvasásával. 
 

Dia 8. 
 

Ez a dia az előzőkben elvégzett 
munkára épül.  

Jól használható arra, hogy 
beszélgetést kezdeményezzük arról, 
hogy mennyire lenne nehéz a 

tanulóknak, ha azt mondanák nekik, 
hogy a szörnyekhez vonzódni 

„normális”, viszont az általuk 
választott hírességekhez „nem 
normális”, „furcsa” vagy 

„visszataszító”, „gusztustalan”.  
Ez a beszélgetés vezethet odáig, 

hogy megbeszéljék, vajon 
kényszeríthetnék-e őket arra, hogy 
megváltoztassák a hírességek irányt 

érzett vonzalmukat; és ha igen, 
akkor miért.  

Ha nem, akkor miért nem?  
Meg kellene változniuk pusztán 
azért, mert mások azt mondják, 

hogy amit éreznek az „rossz”, „nem 
normális” vagy „gusztustalan”?  

Ezen a ponton párhuzamot lehet 
vonni a csúfolódással. 
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Dia 9. és 10. 
 

Ezek a diák rávilágítanak, hogy 
mint ahogyan a tanulóknak is nehéz 

lenne a hírességek helyett a 
szörnyekhez vonzódni, ez 
ugyanolyan nehéz a különböző 

szexuális beállítottságúaknak.  
Ezt a megállapítást használhatjuk 

kiindulópontként ahhoz, hogy 
megbeszéljük, vajon miért van az, 

hogy néhány ember nem mond 
igazat a szexuális beállítottságát 
illetően, vagy megpróbál 

megváltozni.  
Beszélhetünk arról is, hogy ettől 

vajon hogy érzik magukat ezek az 
emberek, és hogy rendben van-e 
az, hogy csúfolják őket a szexuális 

beállítottságuk miatt. Itt azt is 
megemlíthetjük, hogy a törvény 

szerint a szexuális beállítottság 
miatti diszkrimináció vagy 
hátrányos megkülönböztetés tilos, 

de erről még lesz szó a későbbiek 
folyamán. 

 
 
 

 

Dia 11. 
 
Olvassátok végig a diát a 

tanulókkal, majd beszéljétek meg, 
hogy miért lehet jó ötlet 

magánügyként kezelni szexuális 
beállítottságunkat, hacsak nem 
olyannal beszélünk róla, akiben 

megbízunk. 
Kiben bízhatsz meg? Mi történhet, 

ha elmondasz valakinek valami 
nagyon személyes dolgot, és ő 
továbbadja másoknak? 

Kérdezd meg a tanulókat, hogy 
hallották-e már a „felvállal” vagy 

„coming out” kifejezéseket 
korábban, és ha igen, akkor milyen 
kontextusban.  

Azt is kérdezd meg, hogy hallottak-
e már bármilyen másik kifejezést, 

ami hasonló jelentéssel bír.  
Beszéljétek meg, hogy mennyire 

lehet ez nehéz valakinek és miért. 
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Dia 12. 
 
A hírességek jó példaképek másság 

szempontjából, hiszen az utóbbi 
években sokan nyíltan felvállalják 

szexuális beállítottságukat.  
Ha a tanulók vizuálisan a 
hírességekre koncentrálnak, az 

biztonságos terepet biztosít annak, 
hogy azokról az emberekről 

beszéljünk, akik nem folytathatták 
tovább megszokott életüket.  
Hírességek, akik nyíltan vállalják, 

hogy homoszexuálisok vagy 
biszexuálisok, továbbra is nagy 

tiszteletnek örvendenek a 
szakmájukban, ami tovább erősíti 
azt, hogy a szexuális 

beállítottságunk csupán egy kis 
része a személyiségünknek. 

 

Dia 13. 
 

Az utóbbi években ez a téma Nagy-

Britanniában előtérbe került egy TV 
műsor kapcsán, de a népszerű 
„Rocky Horror show”-nak mindig is 

központi eleme volt. Egy ismert brit 
modell és üzletasszony volt férje is 

sokáig szerepelt a hírekben, amikor 
kiderült, hogy szeret nőként 
felöltözni. (Magyarországon talán 

Conchita Wurst énekes a csoport 

legismertebb képviselője - a fordító 

megjegyzése.) 
Ez a téma egyre inkább előtérbe 
kerül, de ugyanakkor sokszor 
félreértik és a megbélyegzés sem 

ritka. A következő 3 dia tartalma 
tisztázza, hogy miért öltöznek 

egyesek ellenkező neműként, és 
eloszlatja azt a mítoszt, miszerint 
az, ha valaki ellenkező neműként 

öltözik azt jelenti, hogy az illető 
homoszexuális vagy meleg. (A női 

ruhát viselni kedvelő heteroszexuális 

férfiak nem voltak elégedettek a 

transzvesztita kifejezéssel, ezért 

elkezdték használni magukra a „cross-

dresser” szót.  Szó szerint 

„keresztöltözők”. A kifejezésnek máig 

nincs magyar megfelelője. A „cross-

dresser”-ek elhatárolódnak minden 

szexuális jellegű fétisizmustól, saját 

bevallásuk szerint egyszerűen szeretik 

az ellenkező nem ruháit hordani – a 
lektor megjegyzése.) 
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Dia 14. 
 
Beszélgethettek arról, hogy az 

ellenkező neműként való öltözésnek 
milyen szerepe van a 
pantomimekben, ahol hagyomány, 

hogy a „dámát” férfi, míg a férfi 
főszerepet nő játssza.  

Egy ilyen beszélgetéssel tisztázni 
lehet, hogy milyen szerepe van az 
ellenkező neműként való öltözésnek 

a szórakoztatóiparban. 
Lehet, hogy lesz néhány tanuló, aki 

hallott már „ladyboy”-okról, például 
Thaiföldről szóló 
dokumentumfilmekben, ahol a 

nőimitátorok fellépése 
természetesnek számít.  

Hallani arról is, hogy ezek a férfiak 
női hormonpótlást és különböző 
műtéteket is alkalmaznak annak 

érdekében, hogy minél nőiesebbek 
legyenek.  

Thaiföldön a „kathoey” vagy 
„katoey” kifejezéseket használják 
azokra a férfiakra, akik női ruhában 

járnak, és elismeri, tiszteli őket a 
társadalom, mint biszexuális 

férfiakat.  
Erről a témáról több információ 
található az interneten. Számos 

népszerű filmben szerepelnek női 
ruhát viselő férfiak pl. Van aki 

forrón szereti, Mrs. Doubtfire, 
Szerelmes Shakespeare stb.  
 

Dia 15. 
 
Fontos hangsúlyozni, hogy sokan, 
akik ellenkező neműként 

öltözködnek, nem azért tesznek így, 
mert fel szeretnék hívni magukra a 

figyelmet, vagy esetleg a 
szórakoztatóiparban dolgoznak.  

Csupán csak élvezik, hogy olyan 
nőiesek lehetnek amennyire csak 
lehetséges, és úgy érzik, hogy a 

nemiségük sokkal összetettebb 
annál, mint pusztán nő vagy férfi. 

Erről a témáról sok minden 

megtalálható az interneten. 
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Dia 16. 
 

Ez a dia betekintést nyújt a (nemi) 
vonzalom tárgya („focus of 

arousal”), mint kifejezésbe, mely 
magába foglalja azokat a tárgyakat, 
tevékenységeket, helyzeteket és 

testrészeket is, melyek szexuális 
izgalmat, nemi vágyat ébresztenek 

bennünk. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 17. 
 

A következő néhány dia betekintést 
nyújt abba, hogy milyen változatos 
lehet a vonzalom tárgya. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Dia 18. 
 
A pornográfia kifejezést itt csak 

megemlítettük, de a későbbiekben a 
program során részletesebben körül 
fogjuk járni a témát. 

 



182 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Dia 19. 
 
A „beleegyezés” fogalmát ebben a 

fejezetben az emberekhez vagy 
tárgyakhoz fűződő fizikai vonzódás 
kontextusában mutatjuk be, de a 

későbbi fejezetekben bővebben is 
foglalkozunk vele. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dia 20. 
 
Fontos hogy tisztázzuk, nem szabad 

másokhoz hozzányúlni pusztán 
azért, mert késztetést érzünk rá.  

A következő fejezetekben 
részletesebben tárgyaljuk a 
beleegyezés fogalmát, beleértve a 

különböző szexuális aktusok 
ismeretét. Ily módon 

felelősségteljesen dönthetnek arról, 
hogy beleegyeznek-e valamibe, 
avagy sem. 

 
 

 
 

Dia 21. 
 

A szexualitáshoz kötődő szleng 
kifejezések időről-időre változnak, 
és különböző földrajzi területeken is 

eltérhetnek.  
Fontos, hogy megbeszéljük az 

éppen aktuálisan használt, népszerű 
kifejezéseket, és azt is, hogy ezek 
megfelelő használatával, esetleges 

sértő jelentésével is tisztában 
legyünk.  

Az éppen aktuális, szexualitáshoz 
kötődő szleng kifejezések 

megismerésében nagy segítséget 
nyújthatnak az online szleng 

szótárak. 
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Dia 22. 
 

Azoknak a tanulóknak, akiknek 
fontosak a vizuális ingerek, 

képekre, fotókra, vagy egyéb 
tárgyakra lehet szükségük a 
hatékony önkielégítéshez.  

A megengedhető és az illegális 
képanyagok közötti különbségekre 

a következő fejezetben térünk ki. 
 

 
 
 

 

Dia 23. 
 
Fontos, hogy megbeszéljük az 

önkielégítéshez kapcsolódó éppen 
aktuális és népszerű kifejezéseket, 

ahogyan az is, hogy a tanulók ezek 
megfelelő használatával, esetleges 
sértő jelentésével is tisztában 

legyenek. 
A következő fejezetben foglalkozni 

fogunk azzal, hogy bizonyos 
szexuális eredetű szavak és 
kifejezések hogyan válhatnak 

sértővé és szóbeli abúzus 
eszközévé; valamint annak a 

jelentőségével is, hogy bizonyos 
kézmozdulatok szintén sértőek 
lehetnek.  

Némely tanuló nincs tisztában 
ezeknek a jeleknek a jelentésével 

és segítségre van szüksége a 
használatukkal kapcsolatban.  
 

Dia 24. 
 
Fontos, hogy megbeszéljük az 
erekcióhoz kapcsolódó éppen 

aktuális és népszerű kifejezéseket, 
ahogyan az is, hogy a tanulók ezek 

megfelelő használatával, esetleges 
sértő jelentésével is tisztában 
legyenek. 

Az éppen aktuális, szexualitáshoz 
kötődő szleng kifejezések 

megismerésében nagy segítséget 
nyújthatnak az online szleng 

szótárak. 
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Dia 25. 
 
Lehet, hogy lesz néhány tanuló, 

akik nincsenek tisztában azzal, 
hogy mi is az ondó, és azt hiszik, 
hogy pisiltek. Fontos, hogy ezt 

tisztázzuk, mint ahogyan az is, 
hogy megbeszéljük az ejakulációhoz 

kapcsolódó éppen aktuális és 
népszerű kifejezéseket.  
Fontos még, hogy a tanulók ezen 

kifejezések megfelelő 
használatával, esetleges sértő 

jelentésével is tisztában legyenek. 
Az éppen aktuális szexualitáshoz 
kötődő szleng kifejezések 

megismerésében nagy segítséget 
nyújthatnak az online szleng 

szótárak. 
 
 

Dia 26. 
 
Itt a magömlést nem szükséges 
összefüggésbe hozni a 

szaporodással, ahogyan ezt az 
önkielégítés téma bevezetőjében 

tettük.  
Később ismét tárgyalni fogjuk a 
közösülés és a fogamzásgátlás 

témák megfelelő helyein.  
 

 
 
 

 
 

Dia 27. 
 

Fontos, hogy a tanulók megértsék, 
hogy szexuális izgalmat nem csak a 

férfiak, hanem a nők is éreznek. 
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Dia 28. 
 

Előfordulhat, hogy néhány tanuló 
nem tudja, hogy nem csak a 

férfiaknak, hanem a nőknek is lehet 
orgazmusuk.  
Ez a dia tisztázza, hogy annak 

ellenére, hogy a nők nem 
ejakulálnak ondóval, van 

hüvelyváladékuk. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 29. 
 

Olvasd fel a dián található 
információkat! 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Dia 30. 
 
Ez a dia tisztázza, hogy az 

önkielégítés választás kérdése, 
valamint megemlíti azt is, hogy 

vannak fontos, a személyes/privát 
mivoltára vonatkozó szabályok is, 
melyeket tiszteletben kell tartani. 

A következő hét dia az önkielégítés 
privát természetével foglalkozik. 

Elképzelhető, hogy több tanulónak 
konkrét segítségre lesz szüksége 

ennek megértéséhez. 
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Dia 31. 
 

Oszd ki a feladatlapokat!  
Kérd meg a tanulókat, hogy 
gondolkozzanak el azon, hogy mit is 

jelenthet a privát a lapon lévő 
helyzetekben! 

Ha kész vannak, a csoporttal 
közösen beszéljétek meg a 
válaszokat! 

 
 

 

Dia 32. 
 
Beszélgessetek a képről! 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Dia 33. 
 
Ez kissé szolidabb formája az intim 
testrészek fogdosásának, mint amit 
az előző dián láttunk. Beszéljétek 

meg, hogy vajon szabad-e ezt 
nyilvános helyen csinálni! A nőknek 
vajon szabad-e így megérinteni 

magukat nyilvános helyen? 
Hasznos lehet, ha van néhány kép 
olyan előadókról/énekesekről, akik a 

nemi szerveiket fogdossák és 
szexuális töltető táncmozdulatokat, 
melyek a feneküket és az nemi 

szerveiket provokatívan hangsú-
lyozzák, mutatnak be a színpadi 
előadásuk részeként. Hasznos lehet 

megbeszélni, hogy ezek rendben 
vannak-e, illetve, hogy mi a 
különbség a szórakoztatóipar és a 

való élet között. Ezzel a témával még 
a későbbiekben is foglalkozni fogunk, 

amikor a pornográfiát érintjük egy 
későbbi fejezetben. Vannak olyan 
tanulók, akik nem tudnak saját 

maguk különbséget tenni a különböző 
helyzetek között, ezért ezeket nagyon 
egyértelműen el kell magyarázni 

nekik. 
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Dia 34. 
 
Ez egy másik szolidabb példa azokra a 
helyzetekre, amikor nem szabad a 

nemi szerveinket megérinteni.  
A tanulóknak konkrétan meg kell 
mondani, hogy ez a viselkedés nem 

megengedett az iskolában, még akkor 
sem, ha egyedül vannak a tanterem-
ben, például szünetben. Ezt nem 

feltétlenül tudják maguktól, ezért 
egyértelműen el kell nekik mondani, 
hogy az osztálytermek nyilvános 

helységek attól függetlenül, hogy van-
e benn épp valaki rajtuk kívül. 
 

Dia 35. 
 
Ez a dia a nyilvános helyen való 
önkielégítésről szól, ha a helyszínen 

sötét van, vagy el van zárva a 
nyilvánosságtól. Elképzelhető, hogy 
néhány tanulónak nem teljesen 

egyértelmű, hogy megengedhető-e ez 
a viselkedés azért, mert olyan helyen 
vannak, ahol esetleg nem láthatják 

őket. Tanítsuk azt, hogy az 
önkielégítés nem megengedhető 
mellékhelységekben, hiszen 

amennyiben nem sikerül teljesen 
pontosan különbséget tenniük 
nyilvános és privát mellékhelységek 

között, esetleg szeméremsértéssel 
vádolhatják őket. Bővebben: 6. fejezet 
bevezetés 

 

Dia 36. 
 
Ez a dia tisztázza, hogy hol történhet 

önkielégítés, illetve elmondhatjuk itt, 
hogy ez az egyetlen hely, ahol 
megengedett. Vegyük figyelembe, 

hogy néhány tanulónak talán nincs 
saját szobája otthon, ezért beszéljük 
meg azt is, hogyan lehet valaki 

egyedül (privát idő). Erről lehet, hogy 
a családdal is beszélnünk kell, ahogyan 
azt a fejezet bevezetésében is 

említettük. Kihangsúlyozhatjuk, hogy a 
hálószoba ajtajának csukva kell lennie, 
és akár a függönyt is elhúzhatják a 

nagyobb diszkréció érdekében.  
Annak ellenére, hogy a képen egy férfi 
szerepel, fontos tisztáznunk, hogy a 

nőkre is ugyanezek a szabályok 
vonatkoznak. 
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Dia 37. 
 
Ez a dia összefoglalja a 

legfontosabbakat, amiket az 
önkielégítésről tanultunk. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Dia 38. 
Plenáris.  
 

Olvasd át a diát az 
összefoglaláshoz! 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dia 39. 
 

Beszélgetés 
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6. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Hírességek, akiket vonzónak találok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Név Foglalkozás 
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6. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 

 

 
 

Mit találok vonzónak bennük? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Név Mi tetszik bennük/rajta? 
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6. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

A szörny lényeim 
 

 
  

Fiú 
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6. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

A szörny lényeim 
 

 
  

Lány 
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6. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Mit jelent az, hogy „privát”?  
 

 

Privát információ Privát helyek 

Privát gondolatok Privát testrészek 
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6. fejezet 
 

Összefoglalás 
 

 

 

 

 
 

 
 

Vonzódás, a vonzalom tárgya és az önkielégítés 
 
 

 Mind különbözőek vagyunk. Nem tudjuk könnyen megváltoztatni 

azokat az érzéseinket, hogy kihez vonzódunk. 

 A törvény szerint rendben van az, hogy míg egyesek az ellentétes 

nemhez vonzódnak, addig mások a saját nemükhöz, vagy akár 
mindkét nemhez. 

 A szexuális beállítottságunk személyes 
dolog. Nem kell senkivel sem 

beszélnünk róla, ha nem szeretnénk, 
de meg is beszélhetjük olyanokkal, 

akikben megbízunk.  

 Vannak olyan homoszexuális (saját 

nemükhöz vonzódó) és biszexuális 
(mindkét nemhez vonzódó) emberek, 

akik úgy döntenek, hogy titokban 
tartják a szexuális orientációjukat, míg 

mások inkább nyíltan felvállalják. 

Idegen szóval ezt „coming out”-nak is 
mondjuk, vagy magyarul „felvállalás”-

nak.  

 Vannak, akiknek nehéz őszintének 

lenni a szexuális beállítottságukat 
illetően, mert félnek, hogy a többi 

ember gonosz lesz velük emiatt. Ez 
nem jó érzés. 
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További információ a cross-dressing-ről 
 

 Vannak, akik szívesebben öltöznek olyan ruhákba, amit általában az 
ellenkező neműek hordanak. 

 A legtöbb férfi, aki szeret női ruhákba öltözni, általában heteroszexuális. 

 Sok férfi, aki szeret női ruhákba bújni, csak otthon öltözik így, ahol a 
környezet nyugodt és biztonságos. Mások viszont kimennek az utcára is 

női ruhában. 

 A törvény szerint renden van ellenkező neműként felöltözni. 

 Vannak férfiak, akik azért öltöznek női ruhába, mert tetszik nekik, ahogy 

ilyenkor kinéznek, és jól érzik magukat benne.  

 Vannak olyan férfiak, akik akkor öltöznek női ruhákba, amikor feszültek 

vagy idegesek. Azt mondják, hogy ez megnyugtatja őket. 

 Vannak, akik azért öltöznek ellenkező neműként, mert nőimitátorként 
dolgoznak. Az ő esetükben gyakran egyértelmű, hogy női ruhába öltözött 

férfiak, hiszen rengeteg sminket, nagy parókát és női ruhákat hordanak, 
mint például necc harisnyát és mini szoknyát.  

 Vannak, akik azért öltöznek ellenkező neműnek, mert annyira nőiesek 
szeretnének lenni amennyire csak lehetséges, és úgy is viselkednek, 
mintha az ellenkező nemhez tartoznának. Úgy próbálják hordani a 

sminket, ruhákat és a parókát, hogy az ne keltsen feltűnést, és ne 
bámulják meg őket. 
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Nemi vágy 
 
 

 
Ahogyan a szexualitásunk fejlődik, bizonyos tárgyakat, testrészeket, 

tevékenységeket és helyzeteket izgalmasnak találunk, nemi vágyat ébresztenek 
bennünk. Ezt úgy mondják, hogy „a vonzalom tárgya”. 

A „vonzalom tárgya” olyasvalami, amire ha koncentrálunk, az egyfajta 
izgalmat vált ki bennünk. Szexualitás esetében ez azt jelenti, hogy érdeklődünk 
valami iránt, ami szexuálisan izgató és nemi vágyat ébreszt bennünk.  

A vonzalom tárgyára néha használjuk a „fétis” vagy „fixáció” szavakat is.  
 

 Vonzódhatunk valakihez azért, mert tetszik az, ahogy 
kinéz: a teste és az arca vagy az, ahogyan öltözködik 
– más néven a kinézete miatt.  

 Vannak, akiknek a haj tetszik. Vannak, akiknek a 
mellek, mellkas vagy fenék. Vannak, akiknek az arc 

és a szemek tetszenek és vannak, akiknek a lábak és 
cipők. 

 Vannak, akik szeretik a selyemtapintású ruhákat és alsóneműket. Mások a 

műanyag, gumi vagy bőr ruhákat kedvelik. 

 Vannak, akik szeretnek olyan képeket vagy filmeket nézegetni, melyeken 

emberek szexi dolgokat csinálnak. Ezeknek a képeknek és filmeknek egy 
részét „pornográfiának” hívjuk. 

 

Beleegyezés 
 
A nemi vágy megjelenése teljesen normális dolog, azonban 
fontos szabályai vannak annak, hogyan viselkedjünk másokkal. 

Ezeket a szabályokat be kell tartanunk. 

 
 Nem szabad hozzányúlnunk más emberek testéhez, 

akkor sem, ha vonzónak találjuk. Nem szabad hozzányúlni 
mások ruhájához vagy más tulajdonához sem, hiába 
tetszenek. 

 Ha meg akarod érinteni valakinek a testét, cipőjét, ruháját 
vagy más tulajdonát, akkor ehhez először a beleegyezését kell kérned. 

Az, hogy valaki beleegyezését adja, az azt jelenti, hogy megértette, 
hogy mit és miért kérnek tőle, és nincs ellene kifogása. Valaki 
beleegyezése azt jelenti, hogy engedélyt ad, vagyis „igent” mond. 

 Gyakran előfordul, hogy az emberek NEM egyeznek bele abba, hogy 
mások megérintsék a testüket, a ruhájukat vagy egyéb tulajdonukat.  

 Gyakran előfordul, hogy az emberek rosszul reagálnak arra, ha a 
beleegyezésük nélkül akarják megérinteni őket, a ruhájukat vagy egyéb 
tulajdonukat. 

 Előfordulhat, hogy azért nem tudják a beleegyezésüket adni, mert nem 
értik meg, hogy mit is szeretnének tőlük. 
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Nemi vágy 

 
Ha valaki nemi vágyat érez, azt úgy is mondják, hogy „be van indulva” vagy 

„kanos”, de más szavakat és kifejezéseket is használnak. A nemi vágy néha 
csak úgy rád törhet. 

 
Sokféle szóval ki lehet fejezni a nemi vonzalmat, például „tetszik valaki” vagy 

„bejön valaki”. Találhatunk valakit például „vonzónak”, „szexinek”, 

„dögösnek”, „csinosnak”, vagy „szépnek”, de biztos tudsz több kifejezést is. 

 
Néha az emberek szeretnek vonzalmuk tárgyára gondolni, hogy felébresszék 
nemi vágyukat. Előfordul, hogy szívesen nézegetnek vagy érintenek meg nekik 

tetsző tárgyakat, kedvelt hírességek fotóit vagy magazinokból képeket, hogy 
felébresszék nemi vágyukat. Az is előfordul, hogy filmeket néznek azért, hogy 

felébresszék a nemi vágyukat. Néhány ilyen kép vagy film „pornográf”. 
 

 
 

Önkielégítés 

 

 Vannak, akik szeretik megérinteni az intim testrészeiket azért, mert ez jó 
érzéssel tölti el őket.  

 Ez sokszor akkor fordul elő, ha olyan dolgokat nézegetnek, vagy olyan 
dolgokra gondolnak, amitől nemi vágyat éreznek.  

 Az intim testrészek ily módon való megérintését „önkielégítésnek” 

nevezzük. 

 Más szavak is vannak erre, de néhány közülük sértő lehet. Fontos, hogy 

tisztában legyünk vele, hogy egy bizonyos szót használhatunk-e.  

 Vannak, akik nem végeznek önkielégítést, például azért, mert a kultúrájuk 
vagy a vallásuk nem engedi. Az is lehet, hogy csak azért, mert nem 

akarnak. Vannak, akik végeznek önkielégítést. A törvény nem tiltja az 
önkielégítést, azonban vannak fontos szabályai, amiket be kell tartani, 

hiszen ez egy privát tevékenység. 
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Férfi önkielégítés 

 
Ha egy férfi szexuálisan izgatott állapotban van, akkor a hímvesszője kemény és 

feláll, nem pedig puha és ernyedt. Ezt „erekciónak” hívjuk, de más elnevezései 
is vannak. 

 
Jó érzést okoz a kéz fel-le mozgatása a péniszen. A 

kéz mozgatása először lassan, majd az érzés 
erősödésével egyre gyorsabban történik. Amikor az 
érzés már nagyon erős, akkor a csúcsponton 

magömlésük van, vagy más szóval ejakulálnak. 
 

A magömlés során fehér, sűrű váladék lövell ki a 

péniszük végéből. Ez nem vizelet, hanem ondó. Az 
ondót másképp is nevezhetjük. Az ondóban milliónyi 
parányi spermium található. Ezek olyan apró sejtek, 

hogy szabad szemmel nem is láthatóak. 

 
 

A férfiaknak a magömlés nagyon jó érzést okoz. Ez az érzés az „orgazmus”, de 

más elnevezései is vannak. 

 
Miután egy férfinak orgazmusa volt, a jó érzés lassan elmúlik, a pénisze pedig 

újra puha és ernyedt lesz. A férfi nyugodt lesz és ellazul.  
 

 
Női önkielégítés 

 
A csikló a szeméremrés tetejénél 

található apró, gömbszerű testrész, 
melynek finom dörzsölése kellemes érzést 
okoz a nőknek. A nők lassan, majd az 

érzés erősödésével egyre gyorsabban 
mozgatják kezüket a csiklójukon. Az is 

előfordulhat, hogy az ujjukat felvezetik a 
hüvelyükbe. 
 

Amikor a nők szexuálisan izgatottá válnak, 
a hüvely belseje nedves lesz. Ez nem 

vizelet.  
 
A mell közepén található mellbimbó is érzékeny terület, ezért vannak nők, akik a 

mellbimbójukat is megérintik, amikor önkielégítést végeznek. 
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Higiénia 

 
Önkielégítés után a kezet és péniszt vagy a 

szeméremrést törüljük meg egy zsebkendővel, majd 
dobjuk ki a zsebkendőt a szemetesbe!  

 
Még jobb, ha kezet mosunk és megmossuk a péniszt 

vagy szeméremrést is, hogy biztosan tiszta legyen, és 
ne legyen rossz szaga. Vannak, akik lezuhanyoznak 
vagy megfürdenek önkielégítés után. 

 
 

 

Nyilvános és privát 
 

 A nyilvános hely olyan hely, ahol mások is vannak veled vagy a 

közeledben, vagy ahová mások is bemehetnek. 

 Az önkielégítés nyilvános helyeken tilos. Az iskolában, vagy más nyilvános 
helyeken lévő mosdók is nyilvános helyek. 

 Tilos mellékhelységekben önkielégítést végezni, hiszen azok nyilvános 
helyek, amiket mások is használnak. Az otthoni mellékhelységek és 

fürdőszobák, melyeken a családoddal osztozol, szintén olyan helyek, 
amiket a családtagjaid is használnak.  

 A legalkalmasabb hely az önkielégítésre a saját hálószobád, amikor 

egyedül vagy ott.  
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7. fejezet 
Célok és várható 
eredmények 
 

 

 
 

 
 

Személyes tér és vonzódás 
 
 

Bevezetés 
 

 
A személyes térrel kapcsolatos kérdések gyakran elvontak és szociális normákra 
épülnek. Ahhoz, hogy felmérjük, fizikailag milyen közel állhatunk vagy ülhetünk 

egy másik emberhez, egyrészt az íratlan társadalmi szabályok pontos ismerete 
szükséges, másrészt azon képesség, hogy különböző helyzetek között 

különbséget tegyünk - ez azonban sok autista vagy értelmi sérült embernek 
problémát jelent. Sok jó képességű autista személy számolt be arról, hogy 
gyenge szociális készségeik miatt sokszor nehéz kapcsolatot kezdeményezniük 

vagy fenntartaniuk másokkal, hiszen amit más ösztönösen megérez, azt nekik 
tudatosan meg kell tanulni. Ugyanez vonatkozhat az értelmi sérült személyekre 

is, és emiatt kell néha szigorúbb szabályokat tanítanunk, mint szeretnénk, 
amikor a szexuális élet és a párkapcsolat kérdéseit vitatjuk meg.  
 

A neurotipikus, illetve ép értelmű személyek a személyes térrel kapcsolatos 
kérdésekben támaszkodhatnak szociális ítélőképességükre, azonban az autista 

vagy értelmi sérült embereknek sokkal konkrétabb útmutatásra van szükségük, 
ezért ezt ebben a fejezetben vizuális eszközökkel is megerősítjük. 
 

A személyes térhez kapcsolódó kérdések nagyban meghatározzák a 
viselkedésünket egy intim kapcsolatban is. Az ilyen kapcsolatokhoz vezető út is 

meglehetősen absztrakt, és az íratlan szociális szabályok kölcsönös ismeretén 
alapul, hogy felismerjük a vonzalom jeleit. Ennek a folyamatnak fontos része az 
is, hogy értelmezni tudjuk a verbális és non-verbális jelzéseket is, mely készség 

tulajdonképpen a flörtölés alapja, azonban azoknak, akik gyengébb szociális 
készségekkel rendelkeznek, nehézséget okoz ezen információk értelmezése.  

Olvasd el a szemelvényeket, melyeket két hölgy írt egy online blogon a 
„WrongPlanet” weboldalán a flörtölésről (wrongplanet.net). 
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A WrongPlanet website megalkotói szerint ez „Az Online Tudásbázis és 

Közösség Autistáknak és Aspergereseknek”, valamint nagyon hasznos 
információforrás nem csak a spektrumon lévőknek, de nekünk is, akik meg 

szeretnénk ismerni, hogy milyen mondanivalójuk van önmagukról, az 
erősségeikről és a gondjaikról. Nagyon sokat tanultam azoknak a beszámolóiból, 
akik ezeket a legjobban el tudják mondani: maguktól az autista és értelmi 

fogyatékos emberektől.  
 

Van egy nagyon jó kis könyv, amit csak ajánlani tudok, és amit ingyenesen le 
lehet tölteni az internetről: egy Asperger-szindrómás fiatalember írása, aki egy 

„túlélőkalauzt” készített a többi autista embernek, amiben megosztja, hogy mit is 
tanult különböző társadalmi helyzetekről. Marc Segar írása néhányaknak ugyan 
túl egyszerűnek és néhol talán naivnak is tűnhet, de ha nem látunk ezek mögé, 

akkor nem látjuk a lényeget. Valójában kiválóan szemlélteti, hogy az autista 
személyeknek mennyi idejébe és energiájába telik, ahogyan értelmezni próbálják 

az olyan szociális helyzeteket, melyekre mi, akiknek nem okoz nehézséget a 

Én is küszködöm vele. Az egyik exemnek már évek óta 

tetszettem akkor is, amikor még csak barátok voltunk, 
de nekem erről fogalmam sem volt. Amikor végre 

összejöttünk és elmeséltem a közös barátainknak, 
hogy még csak nem is sejtettem, hogy így érez 
irántam azt mondták, hogy ők már rég tudták, hiszen 

olyan *egyértelmű volt* - igen, ezek szerint 
mindenkinek, csak nekem nem. 

MINDIG azzal gyanúsítanak meg, hogy flörtölök, pedig 
csak kedves és udvarias szeretnék lenni. Ez nagyon 
összezavar. Azt hiszem, készítek egy csomó pólót 

azzal a felirattal, hogy „Nem értem a flörtöt. Nem 
szoktam flörtölni, és azt sem ismerem fel, ha velem 

akarnak flörtölni. Kérlek, mondd meg pontosan, hogy 
mit szeretnél.” 
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szociális megértés, sokszor csak egyszerűen ráérzünk. Itt van néhány kedvenc 

szemelvényem a Marc által tett megfigyelésekből (sok van!): 
 

„Ha egy nő nem szeretne összejönni egy férfival, akkor ezt úgy adja a 
tudtára, hogy valahogy belecsempészi a beszélgetésbe, hogy „a 
barátom”. Ez néha lehet, hogy hazugság, de a legtöbb ember úgy 

gondolja, hogy ez a legfinomabb módja, annak, hogy egy férfi tudtára 
adják.” 

 
„Valakit randira hívni egy kicsit olyan, mintha a teljes önbecsülésedet 
tennéd fel tétként, és a nyerés csak a szerencsén múlna. De ha el is 

utasítanak, az NEM jelenti azt, hogy butaság volt megkérdezni.”  
 

Marc Segar könyvét, a „Coping: A Survival Guide for People with Asperger 
Syndrome-ot” a 23 éves korában bekövetkezett tragikus halála után elérhetővé 
tették online. Megtalálható a www-users.cs.york.ac.uk/alistair/survival/ 

címen, vagy csak keress rá „Marc Segar” nevére a keresőben. (Megjegyzés: A 
könyv magyarul is megjelent, Marc Segar: Életvezetési útmutató Asperger 

szindrómában szenvedő emberek számára, Kapocs Kiadó, 1997.) 
 
Nem könnyű az olyan elvont fogalmakat, mint a flörtölés és a vonzódás 
konkretizálni. Ebben a fejezetben megpróbáltam lépésekre lebontani az 

információt, hogy ezzel is segítsük a tanulókat annak megértésében, hogy 
sokféleképpen vonzódhatunk valakihez, illetve abban, hogy ezeket az érzéseket 
meg tudják majd különböztetni egymástól. Emellett arra is lehetőséget ad ez a 

fejezet, hogy a tanulók elgondolkozzanak azon, hogy ők mit gondolnak a főbb 
fogalmakról, mielőtt ezeket a PowerPoint segítségével közösen is megbeszéljük. 

Ezzel a módszerrel értékes betekintést nyerhetünk abba, hogy a tanulóink 
miként gondolkoznak bizonyos társadalmi jelenségekről, és könnyebben 
megtalálhatjuk azokat a pontokat is, ahol bizonyos dolgokat túl egocentrikusan 

vagy szó szerint értelmeznek.  
 
Ráadásul ily módon könnyebb megállapítani azt is, hogy mely tanulóknak lenne 
szüksége külön egyéni foglalkozáskora is. Azokban az esetekben, amikor a 

tanuló félreértései könnyen vezethetnek például helytelen viselkedésformákhoz, 
nagyon fontos, hogy személyre szabottan, külön is foglalkozzunk vele. 
Emlékszem egy fiatalemberre, aki egy csoportos foglalkozáson vett részt, és aki 

a „barátnőt” úgy definiálta, mint „akivel bármit csinálhatsz szexuálisan, és 
akinek ezeket veled is meg kell tennie”. A csoportfoglalkozásokon nem 

mindig van idő az ilyen gondolkodásbeli hibákat alaposabban körüljárni, 
akármennyire is szükséges lenne ez, ezért csak feltettem a csoportnak a kérdést, 
hogy egyetértenek-e ezzel, ily módon indítva egy beszélgetést. Ezt követően 

néhány egyéni foglalkozás keretében tisztáztam vele a „beleegyezés” fogalmát, 
valamint azt, hogy a törvények ezt nagyon pontosan szabályozzák. Ezekről a 

témákról kiemelten lesz szó a 9. fejezetben.  
 
Többféleképpen lehet valakit kedvelni vagy szeretni. Van, amikor az érzés együtt 
jár egy intimebb, szexuálisabb jellegű kapcsolattal, azonban nem mindig. 
Figyelemmel kell lennünk arra, hogy vannak olyan autista személyek, akik, 

amikor a szexualitásukról írnak vagy beszélnek, bizonyos tárgyak, nem pedig 
személyek iránt fejeznek ki erős vonzódást. Temple Grandint például olyannyira 

elszomorította az egyetemi könyvtár könyveinek elvesztése, amikor a könyvtárat 
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egy áradás alkalmával elöntötte a víz, mint ahogyan mások egy közeli rokon 

elvesztését gyászolják. Ros Blackburn nem akkor sírt a Titanic című film közben 
amikor az emberek meghaltak, hanem amikor az összes edény leesett és 

összetört. Ros azt is mondta, hogy nincs szüksége emberekre, amikor egyedül 
érzi magát, mert az nyugtatja meg, ha megölelheti az ajtófélfát, és arról is 
mesélt, hogy mennyire szeret papírcsíkokat rázogatni a szeme előtt. 
 
Élénken él bennem amikor Ros részt vett az egyik délutáni foglalkozásomon, 

miután egy aznapi konferencián beszédet tartott. Egy olyan rövid videóval 
kezdtem az órát, melyben egy nő egy buszmegállóban sorban álló emberhez 

közelít, majd meg is csiklandozza, mielőtt az a személy megfordul, a nő pedig 
észreveszi, hogy összetévesztette valakivel. Egy szó sem hangzott el a videóban, 
de a testbeszédnek köszönhetően a tanulók tudták értelmezni, hogy mi is 

történt. Ez volt az egész videó célja. Miután megnéztük, Ros azt mondta, hogy ő 
nem is tudott a képernyőre nézni, annyira izgult, hogy valaki rálép a papírokra, 

és azok megsérülnek. A teremben senki más, engem is beleértve, nem vette 
észre, hogy a videóban volt pár papír fecni a járdán, hiszen ez számunkra 
teljesen jelentéktelen információ, és az élő szereplőkre, az emberekre, 

koncentráltunk. Miután újra végignéztük, biztosítottuk Rost, hogy senki nem 
taposott rá a papírokra, mire ő érezhetően megkönnyebbült. Soha ne feltételezd 

azt, hogy ami számodra fontos, annak ugyanolyan jelentősége van mások 
számára is! Ez a példa azt is jól szemlélteti, hogy milyen fontos, hogy a tanulók 

figyelmét a lényeges dolgokra irányítsuk, melyeket át szeretnénk adni.  
 
Ezért is említettem meg az élettelen dolgokat, helyeket, és élvezetes 

tevékenységeket is, mint szeretetünk lehetséges tárgyát, amellett a szeretet 
mellet, melyet állatok és emberek iránt érezhetünk. 

 

A kölcsönös vonzódás fogalmát, mint egy kapcsolat kezdeményezésének fontos 
tényezőjét, ezen a ponton annak tisztázásával mutatjuk be, hogy sajnos 

előfordulhat, hogy akihez vonzódunk, az nem érez irántunk ugyanígy.  
Ez mindannyiunk életében egy nehéz helyzet, amelyet azonban el kell fogadunk, 

ezért a PowerPoint során megbeszéljük, hogy hogyan lehet megfelelő módon 
megbirkózni az elutasítással. Az elutasítással járó érzések különösen 
sebezhetővé tehetik a tanulókat, és ez a szakmában eltöltött éveim során egy 

mindig visszatérő téma, különösen az aggodalomra okot adó, nem megfelelő 
viselkedési minták miatt. Amikor valaki nem tudja elfogadni az elutasítást, a 

kezdeményező viselkedés folytatása azt eredményezheti, hogy „zaklatónak” 
tekintik őt. Találkoztam olyan esetekkel, amikor az ilyen viselkedések az 

iskolából vagy egyetemről való eltanácsolással jártak. Ezzel a témával a 9. 
fejezetben foglalkozunk bővebben.  
 

„Honnan tudod, ha egy lány kedvel téged?” Ezt a kérdést tették fel nekem 
először, amikor sok évvel ezelőtt egy fiatal férfival kezdtem el dolgozni, és ez 

újra és újra felmerül a munkám során a mai napig is. Ez a bizonyos fiatalember 
sok bajba keveredett, mert intim kapcsolatot szeretett volna egy hölggyel, de 
nem tudta, hogy a nő vajon ugyanígy vonzódik-e hozzá. Valahol azt olvasta, 

hogy a nők szeretik, ha egy férfinak jó a humorérzéke, és mivel ezt szó szerint 
értelmezte, azt hitte, hogy mindenáron vicceket kell mesélnie minden 

alkalommal, amikor beszélgetésbe elegyedik egy vonzó nővel. Sajnos, nem 
mindig illendő vicceket választott, a hallgató számára pedig ezek – mind 
tartalmukat tekintve, mind maga a viccmesélés – furcsának tűnhettek. Ezután az 
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udvarias nevetést nem az esetleges zavar, hanem az elfogadás jeleként 

értelmezte, és nem érezte, hogy mikor lenne ideje befejezni az interakciót. 
Néhány alkalommal a biztonsága is veszélybe került, amikor a hölgyek férfi 

kísérői részleteket hallottak meg a beszélgetésből, de az is előfordult, hogy egy 
általa kiszemelt nő zaklatásával vádolták meg. Sajnos hasonló történetekkel még 
többször találkoztam a munkám során. Egy, a wrongplanet.net oldalon 

található, érdekes bejegyzésből több is kiderül arról, hogy milyen nehéz is a 
tanulóinknak értelmezni, hogy valaki vajon szeretne-e intim kapcsolatot velük 

vagy sem. 
 

 
 
Ezért próbáltam útmutatót nyújtani ahhoz, hogy hogyan ítélhetjük meg a mások 

iránti érdeklődést, de ugyanezért fontos arról is beszélni, hogy mások hogyan 
jelzik, ha ők nem érdeklődnek irántunk. Ahogyan a fenti fiatalember is elmondta, 
ő „nem vette az adást”, azaz nem értett a jelekből, amikor a lány, aki tetszett 

neki, ügyet sem vetett rá. A tanulóink sok esetben nem tudnak a megérzéseik 
alapján különbséget tenni azok között a viselkedési formák között, melyekkel 

érdeklődésünket, vagy éppen ellenkezőleg, annak hiányát fejezzük ki, ezért 
fontos, hogy egyértelműen elmagyarázzuk.  
 

Emlékszem, évekkel ezelőtt próbáltam valamit nagyon tapintatosan egy fiatal 

hölgy tudtára adni, akivel együtt dolgoztam, de ő csak azt mondta: „Nem 
értem, Fiona, úgyhogy az isten szerelmére, csak mondd ki végre!”  
Csak kimondtam, és azóta is mindig így teszek. 
 
Találtam még egy érdekes „nem értem” példát a wrongplanet.net oldalon: 

 
Blog: Mit mondjunk/csináljunk, ha egy lány azt mondja, hogy kedvel 

minket? 
 

Pár éve tetszett ez a lány, és még mindig tetszik. De 

fogalmam sem volt, hogy mit csináljak. Akkor még azt sem 
tudtam, hogy Aspergeres vagyok. Csak annyit tudtam, hogy 

szociálisan furcsa vagyok, és össze vagyok zavarodva. 
Ezért, természetesen, amikor végül megpróbáltam valamit, 
abból nem sült ki jó. Ő megpróbált tudomást sem venni 

rólam. De mivel Aspi vagyok, nem értettem a jelekből. Így 
végül odajött hozzám, és az mondta, hogy „hagyj engem 

békén”. Nyersen őszinte. Még mindig fáj. És ráadásul még 
mindig tetszik. 
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FN „Mondd azt, hogy „De kedves vagy! Én is kedvellek Téged!”, majd fogd meg 

erősen a pénztárcádat és ne is engedd el, amíg a lány el nem tűnt.” 
 

BZ „Bocsi, ha hülyén hangzik, de elmagyarázná valaki a viccet…?” 
 
EA „LOL. Azt mondja, hogy a nők kifosztanak. Sok randiba kerülhet… főleg, ha a 

férfi fizet mindenért.” 
 

Egyértelműen kell megfogalmaznunk azt, amit mondani akarunk, és ebbe az is 
beletartozik, hogy tisztázzuk, hogy egy intim kapcsolatnak nem feltétlenül része 
a szex. Ahogyan arról már korábban, az 5. fejezet bevezetőjében is szó volt, a 

tanulóinkat olyan, a médiából áradó képek veszik körül, melyek fizikálisan 
szexuális viselkedéseket mutatnak be. Amennyiben ez az egyetlen 

információforrásuk a szexualitásról, akkor komoly veszélye van annak, hogy az 
autista vagy értelmi sérült személyek nem fogják tudni megkülönböztetni, hogy 
a szexualitást mikor használják csupán szórakoztatásra vagy kereskedelmi 

célokra, és hogy ez miként különbözik a való élettől.  
 

Ebben a fejezetben különbséget teszünk a „szerelem” és egy partner „szeretete” 
között. Most először beszélünk a kapcsolaton belüli elköteleződésről is, azonban 

ezt a témát nagyobb mélységeiben a következő fejezetben dolgozzuk majd fel, 
amikor a házasságról lesz szó. Annak a fontosságát azonban, hogy kimutassuk, 
törődünk a partnerünkkel, ebben a fejezetben beszéljük meg, mégpedig amikor a 

„romantikáról” beszélgetünk majd.  
 

Amikor a vonzódás különböző fajtáiról beszélünk, a tanulóknak el kell majd 
gondolkozniuk azon, hogy mely tulajdonságok fontosak egy partner esetében.  
 

Arról, hogy miként kezdődik, hogy lehet fenntartatni, és hogyan végződik egy 
párkapcsolat a PowerPoint prezentáció vége felé esik szó, amikor a beleegyezés 

fontosságát is hangsúlyozzuk, megemlítve az idevonatkozó jogi környezetet. 
Ezeknek a témáknak a 9. fejezetben is fontos szerepük lesz.  
 

Amikor egy egészséges kapcsolat fenntartásáról beszélünk, annak a fontosságát 
hangsúlyozzuk, hogyan kezeljük az egyet nem értéseket és legyünk képesek 

kompromisszumokat kötni. A kapcsolat végét a kiváltott érzések oldaláról 
közelítjük meg. A beleegyezéssel kapcsolatos témákról bővebben is lesz szó a 9. 
fejezetben, amikor jogi környezetbe helyezzük, így lesz szó a zaklatástól és a 

rögeszmés követésről is. Arról a következő részben beszélünk majd, hogy 
felismerjük, ha egy kapcsolatnak véget kell vetni, mert bántalmazóvá vált. 
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7. fejezet – Célok 
 

A különböző személyes térrel kapcsolatos kérdések és helyzetek közötti 
különbségek felismerése, és annak megértése, hogy egy intim kapcsolat 
kezdetét és fenntartását sajátos szociális viselkedésformák határozzák meg, 

melyekhez hozzátartozik a partnerünk iránti vonzalom és szeretet kifejezése is. 
Annak tudatosítása, hogy a kapcsolathoz mindkét fél beleegyezésére szükség 

van, illetve, hogy vannak intim kapcsolatok, melyeknek egyszer vége szakad. 
 

7. fejezet – Várható eredmények 
 

A diákok: 
 

 A diákok tudják, hogy a személyes térre fontos szociális szabályok 

vonatkoznak, valamint felismerik, hogy amennyiben erre lehetőségük van, 
meg kell hagyni a kellő személyes teret önmaguk és a többi ember között. 

Erre jó példa a piszoár használata, vagy a tömegközlekedés.  

 Azonosítják, hogy másoktól milyen távolságra érzik magukat még 
kényelmesen, illetve, hogy ez a távolság megfelel-e a szociális 

konvencióknak.   

 Megértik, hogy a „szeretetnek” és a „szerelemnek” különböző formái 

vannak.  

 Megértik, hogy valakit egy intim kapcsolatban szeretni, vagy szerelmesnek 

lenni belé, nem ugyanaz, mint amilyen szeretetet a családunk vagy 
barátaink iránt érzünk.  

 Képesek lesznek különbséget tenni aközött, hogy valaki „szerelmes”, 

illetve hogy „szereti” a párját.  

 Megtanulják, hogy egy intim kapcsolatnak nem feltétlenül része a 

szexuális együttlét, és más testi módon is ki lehet fejezni az intimitást 
(például öleléssel, csókolózással, stb.) 

 Megtanulják, hogy mely viselkedésformák romantikusak, illetve azt is, 

hogy ezek fontos eszközei a partnerünk iránti törődés kimutatásának. 

 Képesek lesznek egy lehetséges partner tulajdonságait a személyes 

fontosság szempontjából megítélni.  

 Képesek lesznek mérlegelni, hogy mely kérdéseket és megjegyzéseket 
lehet, illetve nem lehet kérdezni/mondani akkor, amikor épp meg 

szeretnénk ismerni valakit. 

 Megértik, hogy sok oka lehet annak, ha valaki nem szeretne intim 

kapcsolatot egy másik emberrel, valamint megismerkednek néhány ilyen 
lehetséges okkal. 
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 Megtanulják, hogy mi jelent a „beleegyezés” kifejezés, illetve mi ennek a 

jelentősége akkor, amikor mindkét fél, vagy csupán az egyik fél szeretne 
intim kapcsolatot a másikkal. 

 Megtanulják, hogy a beleegyezés jogi szempontból is fontos kifejezés, és 
ha valakit olyasmire akarunk kényszeríteni amit ő nem akar megtenni, az 
bűncselekmény.  

 Megtanulják, hogy milyen kifejezéseket használunk még arra, hogy 
„bűncselekmény”. 

 Megértik, hogy mit jelent a „kompromisszum” kifejezés, illetve hogy mi a 
szerepe egy intim kapcsolat jó működésében és fenntartásában. 

 Megértik, vagy vannak olyan intim kapcsolatok, melyek egyszer véget 

érnek, és megtanulják, hogyan lehet ezt megfelelően kezelni. 
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7. fejezet 

Diák és jegyzetek 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Dia 1. 
 

Dia 2. 
 

A foglalkozás tartalmának bemutatása 

Dia 3. 
 
Emlékeztető a csoport szabályairól. 
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Dia 4. 
 
Beszéljétek meg, hogy a valaki iránt 
érzett érzelmeink, valamint az, hogy 

mit gondolunk róla, nagyban 
befolyásolhatja a vele való 

viselkedésünket, de azt is hangsúlyozd 
ki, hogy mindig mi döntünk arról, hogy 
hogyan viselkedünk. 

Ezek fontos döntések, hiszen ha 
rosszul döntünk, akkor akár bajba is 

kerülhetünk.  
 
 

 
 

 
 

Dia 5. és 6. 
 

Ez nagyon összetett fogalom! 
Magyarázd el, hogy nem szabad csak 
úgy hozzányúlni másokhoz, vagy akár 

a holmijukhoz, amikor csak kedvünk 
tartja, mert mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy biztonságban legyen a 
saját személyes terén belül.  
Szólj előre a csoportnak, hogy egy 

kicsit később arról fogtok beszélgetni, 
hogy milyen közel van a „túl közel”, és 

hogy ők mit gondolnak erről.  
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Dia 7. 
 
Beszélgessetek arról, hogy hol a határ, 

és magyarázd el azt is, hogy annál a 
pontnál közelebb általában csak akkor 
szabad menni, ha intim kapcsolat van 

a két fél között, amibe mindketten 
beleegyeztek. Emlékeztesd a 

csoportot, hogy mit is jelent a 
„beleegyezés”! 
Azt is beszéljétek meg, hogy vannak 

olyan kivételes helyzetek, amikor 
megengedett közelebb menni 

valakihez. Ilyen például, amikor 
focidrukkerek ölelkeznek gól után, 
megöleljük egy barátunkat, közel 

húzódunk valakihez, hogy mindketten 
el tudjunk olvasni egy üzenetet 

egyikünk telefonján, a szülő-gyerek 
kapcsolat, közeli családtag, stb. 
Tisztázzátok, hogy ilyenkor, ebben a 

kapcsolatban két ember között, akik 
jól ismerik egymást, vagy akiknek 

közös az érdeklődési körük nincs 
semmilyen szexuális jellegű szándék, 

ezért különbözik egy intim 
párkapcsolattól.  
 

 
 
 

Dia 8. 
 

Mindig vannak kivételek! 
Fontos azt is elmagyarázni, hogy néha 

lehetséges, hogy valaki belép egy 
másik ember intim zónájába akkor is, 
ha nem ismerik egymást jól, és hogy 

van, amikor ez megengedett. Fontos 
az egyes szituációk közötti 

különbségtétel! 
Ezek a fent említett példák egyes 
foglalkozásokra utalnak. Kérdezd meg 

a csoportot, hogy vajon eszükbe jut-e 
több példa is! 
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Dia 9. 
 
Ezen a dián olyan helyzetekre 

mutatunk példákat, ahol előfordulhat, 
hogy nagy tömeg van. Hogyan érzik 
magukat a diákok ezekben a 

helyzetekben? 
Tisztázzátok, hogy ezekben a 

helyzetekben nem a mi választásunk, 
hogy közel állunk vagy ülünk-e 
másokhoz. Azt is beszéljétek meg, 

hogy általában ilyenkor mindenki 
beletörődik abba, hogy tényleg nincs 

más választása, és így ez 
elfogadhatóbbá válik. 
A következő dián azzal foglalkozunk, 

hogy a szociális szabályok mit 
diktálnak, ha ezekben a helyzetekben 

van választási lehetőségünk.  
 
 

Dia 10. 
 
Emlékeztesd a tanulókat, hogy kínos 
lehet belépni egy olyan ember intim 

zónájába, akit nem ismerünk. Egy 
olyan helyzetben azonban, amikor 

muszáj nagyon közel állni vagy ülni 
egy ismeretlenhez, ez általában 
mindkét fél részéről megengedhető a 

ki nem mondott szociális szabályok 
értelmében. Jó példa erre egy zsúfolt 

busz, vagy egy zsúfolt koncert. 
Azonban az is egy ki nem mondott 
társadalmi szabály, hogy amennyiben 

van választási lehetőségünk, akkor 
élünk vele. Például, ha sok üres hely 

van a buszon, akkor nem ülünk le egy 
ismeretlen mellé. Néhány tanulónk 
nem érez rá ösztönösen ezekre a 

szociális szabályokra, ezért 
egyértelműen el kell őket 

magyaráznunk.   
Beszélgessünk a képekről, és arról, 

hogy mit jelentenek! A piszoár 
használatára vonatkozó etikett például 
jó példa arra, hogy a szabályok nem 

ismerete akár komoly 
következményekkel is járhat. Ezzel a 

témával alaposabban fogunk 

foglalkozni a 9. fejezetben. 
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Dia 11. 
 
Hasonlítsátok össze az intim és a 

személyes zónát aszerint, hogy 
mekkora a távolság a két ember 

között! 
Kérd meg a tanulókat, vagy végezzék 
el a távolság tesztet! Amikor 

mindannyian nekik kényelmes 
távolságra állnak a partnerüktől, akkor 

kérd meg őket, hogy nézzenek körül, 
és figyeljék meg, hogy vajon minden 
pár között nagyjából azonos-e a 

távolság, vagy vannak jelentős 
eltérések. Észreveheted, hogy az 

autizmus spektrumon lévő tanulók 
különböznek abban, hogy nehezen 

tolerálják mások fizikai közelségét.  
Ezután kérd meg a tanulókat, hogy 
lépjenek közelebb egymáshoz addig, 

amíg már kényelmetlennek érzik a 
köztük lévő távolságot. Megint 

hasonlítsátok össze a távolságokat!  
Fontos tudni, hogy a feladat ezen 
része gondot okozhat az autizmussal 

élő tanulóknak.  
 

 
 

Dia 12. 
 

Beszéljétek meg, mennyire fontos 
pontosan megérteni a személyes tér 
fogalmát. Megkérdezheted, hogy 

vannak-e a csoportban olyanok, akik 
tudják magukról, hogy a szociális 

szabályok ezen aspektusát nehezen 
értik vagy alkalmazzák, majd, 
amennyiben helyénvalónak érzed, 

ajánlj segítséget. 
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Dia 13. 
 

Oszd ki a feladatlapokat! 
Kérd meg a tanulókat, hogy oldják 

meg a feladatokat, majd beszéljétek 
meg közösen a válaszokat! 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 14. 
 

Olvasd fel a dián lévő információkat, 
majd beszéljétek meg! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 15. 
 

Lesznek tanulók, akiknek nehézséget 
okoz elfogadni, hogy esetleg valaki 
nem szeretne intim kapcsolatot 

létesíteni velük. Az autizmus 
spektrumon lévő tanulóknak ez egy 

különösen érzékeny téma a 
tudatteóriát érintő nehézségeik miatt, 
mely az autizmus egyik jellemzője. 

Emiatt nekik nagyon nehéz azt 
megérteni, hogy mások esetleg nem 

ugyanazt gondolják és érzik mint ők 
maguk.  
Beszéljétek meg, hogy milyen érzés 

az, amikor mások nem ugyanúgy 

éreznek mint mi.  
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Dia 16. és 17. 
 
Honnan tudod, ha valaki többet érez 

irántad a barátságnál? Ez azoknak is 
nehéz kérdés, akik nem küzdenek 

tanulási nehézségekkel, és/vagy 
nincsenek az autizmus spektrumon. 
Beszéljétek meg a kiemelt példák 

segítségével, hogy milyen jelek 
utalhatnak erre, majd kérdezd meg a 

tanulókat, hogy tudnak-e egyéb 
példákat is mondani. Fontos, hogy 
ezután arra terelődjön a beszélgetés, 

hogy milyen jelzésekből lehet tudni, ha 
valaki NEM szeretne intim kapcsolatot 

létesíteni egy másik emberrel. Sok 
tanuló például nem érti meg magától, 
hogy milyen üzenetet hordoz az, ha 

valaki nem foglalkozik velünk/ignorál 
minket. A meglévő „barát” vagy 

„barátnő” (partner) említése szintén 
egy jó példa arra, ha valaki jelezni 
szeretné, hogy a közeledés számára 

nemkívánatos, ám ezt az apró jelet a 
tanulók sokszor észre sem veszik, 

ezért erre külön fel kell hívni a 
figyelmüket.  
 

Dia 18. és 19. 
 
A most következő két dián azt 

tisztázzuk, hogy az intimitás nem 
csupán szexuális együttlétet jelent 
(amiről a következő fejezetben lesz 

szó).  
A tanulóknak nehézséget okozhatnak 

azok az elvont fogalmak, melyek a 
másik iránti törődést fejezik ki. Autista 
felnőttek, valamint partnereik 

beszámolói arra engednek 
következtetni, hogy számukra az 

intimitás és a szeretet kimutatása a 
legnehezebb. Az, hogy hogyan tudjuk 
kimutatni a szeretetünket valaki iránt, 

valamint azt, hogy törődünk vele, egy 
autista férfi szavaival élve „rejtély”. 
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Dia 20. 
 
Oszd ki a feladatlapokat! 
Kérd meg a tanulókat, hogy oldják 

meg a feladatokat, majd beszéljétek 
meg közösen a válaszokat! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 21. 
 
Ez a dia azt tisztázza, hogy miként 
szerethetünk különbözőképpen 

különböző embereket, vagy akár 
állatokat, tárgyakat vagy helyeket.  

Vannak olyan az autista személyek, 
akik amikor a szexualitásukról 
nyilatkoznak, nagy, erős, inkább 

tárgyak, mintsem emberek iránti 
érzelmekről számolnak be. Bánjunk 

ezzel óvatosan. 
Temple Grandin oly módon gyászolta 
az egyetemi könyvtár könyveit, miután 

egy árvíz során azt elöntötte a víz, 
mint ahogyan mi egy közeli 

hozzátartozónk elvesztését 
gyászolnánk. 

Ros Blockburn sírt, amikor a „Titanic-
ot” nézte, ám nem akkor, amikor a 
végén meghaltak az emberek, hanem 

akkor, amikor az edények kiestek a 
szekrényből és eltörtek. Ros azt is 

elmondta, hogy nincs szüksége 
társaságra amikor magányos, mert 
attól érzi jobban magát, ha megöleli az 

ajtófélfát. Arról is beszámolt, hogy 
nagyon szereti a „röppentyűket” – a 

papírdarabokat, melyeket maga előtt 

lobogtat. 
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Dia 22. és 23. 
 
A most következő diák újra a párunk 

iránt érzett szeretettel foglalkoznak. 
Olvasd fel a dián lévő gondolatokat, 

majd kérdezd meg a tanulókat, hogy 
eszükbe jutnak-e még más dolgok, 
ahogyan kifejezhetjük a szeretetünket. 

Készülj fel rá, hogy lehet, hogy nagyon 
egyedi példákat is fogsz hallani. 

Egyszer az egyik csoportomban az 
egyik tanuló azt mondta, hogy akkor 
érezte, hogy a barátja szereti őt, 

amikor az megengedte neki, hogy a 
„szerencsét hozó érméjét” (melyet a 

fiú mindig magánál hordott) bevigye 
magával a vizsgaterembe és magánál 
tartsa a vizsga ideje alatt. Ha ilyesfajta 

példákkal találkozol, akkor erősítsd 
meg őket abban, hogy ezek a 

gesztusok is megmutathatják azt, hogy 
a másik mennyire szereti őket. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 24. 
 

Beszélgessetek a dián lévő 
gondolatokról! 
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Dia 25. és 26. 
 
Beszélgessetek a dián lévő 

gondolatokról, majd oszd ki a 
feladatlapokat! 
Kérd meg a tanulókat, hogy oldják 

meg a feladatokat, majd beszéljétek 
meg közösen a válaszokat! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 27. 
 
Beszélgessetek a dián lévő 
gondolatokról! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 28. 
 

Beszélgessetek a dián lévő 
gondolatokról, majd oszd ki a 
feladatlapokat! 

Kérd meg a tanulókat, hogy oldják 
meg a feladatokat, majd beszéljétek 

meg közösen a válaszokat! 
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Dia 29. 
 
Ez a dia az előző beszélgetés főbb 

pontjait foglalja össze. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Dia 30. 
 
Beszélgessetek a dián lévőkről, majd 

oszd ki a feladatlapokat! A listában 
külső és belső tulajdonságok vannak 
felsorolva, ezeket áttekintve 

választhatják ki a tanulók a számukra 
legfontosabb 5 tulajdonságot.  

Az ezt követő közös beszélgetés jó 
alkalom arra, hogy megbeszéljétek, 
hogy a tanulók szerint vajon a külső 

vagy a belső tulajdonságok 
fontosabbak, esetleg a kettő keveréke. 

Ez a feladat azért is hasznos, mert így 
fény derülhet arra, ha egy vagy több 
tanuló különösképp vonzódik egy 

bizonyos testi tulajdonsághoz 
(vonzalom tárgya), melynek 

megszállottjává válhatnak, és ami 
ezért esetleg helytelen viselkedéshez 
vezethet. Ha van ilyen tanuló a 

csoportban, akkor esetleg hasznos 
lehet különórákon is foglalkozni vele. 

 
Dia 31. 
 
Ez a dia azt mutatja be, hogy nem 
mindig könnyű elkezdeni egy intim 

kapcsolatot. 
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Dia 32. 
 
Olvasd fel a dián lévő gondolatokat! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 33. 
 

Mit jelent az, hogy „megismerni valakit”? 

Ez nagyon elvont fogalom, és meg kell 
próbálnunk egyértelműbbé tenni. 
Előfordulhat, hogy a tanulók nincsenek 

tisztában azzal, hogy ilyenkor mit 
szabad és mit nem szabad mondani és 
kérdezni, illetve miről szabad és miről 

nem szabad beszélni. Hasznos lehet, ha 
megkérdezzük, hogy mi a véleményük 
erről. Oszd ki a feladatlapokat, majd 

miután kitöltötték, beszéljétek meg 
közösen a válaszokat. 
 

Dia 34. és 35. 
 
A most következő diák azt tárgyalják, 

hogy mik lehetnek annak az okai, ha 
valaki nem szeretne párkapcsolatot 
velünk. 

A törvény szerinti beleegyezési 
korhatárról a 8. és 9. fejezetben 

fogunk majd bővebben beszélgetni, de 
itt is megemlíthetjük. 
Amikor azokról a helyzetekről 

beszélgetünk, amikor egy intim 
kapcsolat nem megengedhető, akkor 

említsük meg azt is, hogy egy bizalmi 
állást betöltő személy nem létesíthet 
intim kapcsolatot azokkal, akikről 

gondoskodik. Erről bővebben a 9. 
fejezetben beszélünk majd. 

Arról is beszéljünk őszintén, hogy, 
akármilyen fájdalmas is, előfordulhat, 
hogy az elutasítás oka az, hogy a 

másik nem vonzódik hozzánk. 
Arról, hogy ezzel hogyan birkózzunk 

meg, a 37. diánál beszélgetünk majd.  



221 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Dia 36. 
 
Ez a dia arra épül, amit az előzőekben 

tanultunk a beleegyezésről, és 
megemlíti azt is, hogy mindenkinek 

törvény adta joga megtagadni a 
beleegyezését.  
Ezzel, és a szexuális 

bűncselekményekkel bővebben a 9. 
fejezetben foglalkozunk majd. 

 
 
 

 
 

Dia 37. 
 

Az úgynevezett „túlélő” érzelmek, mint 
a düh és a félelem törnek sokszor 

legkönnyebben a felszínre azoknál, 
akik számára nehézségeket okoz az 
érzelmek azonosítása és megértése. 

Az elutasítás nem mindig történik 
kedvesen, és nehéz lehet megérteni 

azt is, hogy egyáltalán miért történt az 
elutasítás. Ilyen esetekben 
előfordulhat, hogy az elutasított nem 

megfelelően reagál. 
Ez a dia arra próbálja rávezetni a 

tanulókat, hogy hogyan kontrollálják 
megfelelően a dühüket és a 

frusztrációjukat. A zaklatásról a 9. 
fejezetben lesz szó. 
 

Dia 38. 
 
Olvasd fel a dián lévő információkat, 
majd beszéljétek meg, hogy a 

szerelem idővel elmúlik, de átadhatja a 
helyét egy másik, sokkal valószerűbb 

érzésnek: egymás megbecsülésének és 
szeretetének a hibáink ellenére. Ez 
nem azt jelenti, hogy „kiszeretünk 

valakiből”, és ezt sok tanulónak nehéz 
pontosan megértenie. 

Beszéljétek meg, hogy vajon jó-e 
mindig csak szerelemre vágyni és 
szakítani, amikor az elmúlik. Lehet, 

hogy a szerelem gondolata sokkal 
vonzóbb, mint „csupán” szeretni 

valakit? 
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Dia 39. 
 

Ez és az ezt követő diák azt járják 
körül, hogy hogyan tartsunk fenn egy 
harmonikus kapcsolatot, és hogyan 

kössünk kompromisszumot, amikor 
nem értünk egyet egymással.  

Beszélgessetek a dián lévő 
gondolatokról! 
 

 
 

 
 

Dia 40. 
 

Beszélgessetek a dián lévő 
gondolatokról! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 41. és 42. 
 

Ezeken a diákon még mindig azzal 
foglalkozunk, hogy hogyan tartsunk 
fenn egy harmonikus kapcsolatot.  

Beszélgessetek a diákon lévőkről! 
 

 



223 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dia 43. és 44. 
 
Előfordulhat, hogy a tanulók nem értik, 

hogy miért ér véget egy kapcsolat, 
ezért el kell nekik magyarázni, hogy 
különböző okai lehetnek. 

Például vannak, akiknek nehezükre 
esik elkötelezni magukat egyvalakihez. 

Erre építve tedd fel a kérdést, hogy 
vajon milyen más okai lehetnek egy 
párkapcsolati szakításnak.  

Arra vonatkozóan is vannak itt 
tanácsok, hogy miként dolgozzuk fel a 

szakítást. A következő fejezetben 
foglalkozunk majd annak a 
felismerésével, hogy mikor kell véget 

vetni egy kapcsolatnak, mert a másik 
fél erőszakossá vált.  
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Dia 45. és 46. 
Plenáris.  
 

Olvasd át a diát az összefoglaláshoz! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 47. 
 

Beszélgetés 
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7. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Mit jelent az, hogy „kedvelni valakit”? 
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7. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Mit jelent az, hogy „szeretni valakit”? 
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7. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Van-e különbség a között, hogy „szerelmesek 
vagyunk a párunkba” vagy, hogy „szeretjük a 
párunkat”? 
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7. fejezet 
 

4. feladatlap 
 

 

 
 

 

Egy partner tulajdonságai 
 

Tulajdonság 
Mindig 
fontos 

Néha 
fontos 

Soha nem 
fontos 

Szép arc 
   

Szép haj 
   

Mellméret (lányoknál) vagy a 

pénisz mérete (fiúknál) 

   

Szép fenék 
   

Izmok (fiúknál) vagy vékony 
testalkat (lányoknál) 

   

Tetszenek a ruhái, amiket hord 
   

Kedves 
   

Jó a humorérzéke, szeret nevetni 
   

Segítőkész 
   

Rábízhatom a titkaimat 
   

Nincs mással párkapcsolatban és 
hűséges 

   

Érdekes 
   

Romantikus 
   

Szerető 
   

Ugyanazok érdeklik, mint engem 
   

Pénzt költ rám 
   

Jóban van a barátaimmal 
   

Jóban van a családommal 
   

Nem gond, ha nélküle is eltöltök 
egy kis időt 

   

Nem próbálja megmondani 

nekem, hogy mit csináljak 
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7. fejezet 
 

4. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Tulajdonság 
Mindig 
fontos 

Néha 
fontos 

Soha nem 
fontos 

Nem mond gonosz dolgokat 

másokról 

   

Nem féltékeny 
   

Egyedi és nem olyan, mint 
mások 

   

Legtöbbször vidám 
   

Türelmes, és nem veszíti el 
gyakran a türelmét 

   

Annyira kedvel/szeret engem, 
mint én őt 

   

A barátaim kedvelik 
   

A családom kedveli 
   

Őszinte és nem hazudik nekem  
   

Egyéb tulajdonságok 
   

    

 
   

 
   

 
   

 
Most nézd meg a listádat és írd le az 5 legfontosabb tulajdonságot – azokat, 
amelyek szerinted a legfontosabbak egy partnerben. 

 

Az 5 legfontosabb tulajdonság szerintem 

1 

2 

3 

4 

5 
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7. fejezet 
 

5. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Megismerni valakit 
 

Szerinted mi az, amit lehet mondani, kérdezni, vagy miről helyes beszélni, 
amikor megismerkedünk valakivel? 
 

Miről nem szabad beszélni vagy kérdezni, és mit nem szabad mondani? 
 

 
 

√ Ez helyes, OK 
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7. fejezet 
 

5. feladatlap 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

X Ez nem helyes, nem OK 
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7. fejezet 
 

Összefoglalás 
 

 

 
 

 
 

Személyes tér és vonzódás 
 
Kapcsolatok 
 

 A másokkal való kapcsolat néha bonyolult lehet. 

 Azt, hogy hogyan jövünk ki, vagy nem jövünk ki másokkal úgy is 
mondhatjuk, hogy milyen a kapcsolatunk velük. 

 A kapcsolatok az én és a többiek közötti gondolatokból, érzésekből 
és viselkedésekből állnak. 

 Kapcsolataink különböző emberekkel lehetnek, melyek lehetnek jók, 
vagy néha rosszak. 

 

  

Gondolataid 

a személyről. 

Érzéseid egy 

személlyel 

kapcsolatban. 

Mit csinálsz, 
és hogyan 

viselkedsz a 
személlyel? 

 

Tedd ezt! Tedd azt! 
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Személyes tér 
 
A „személyes tér” a személy körüli közvetlen tér. Az emberek általában 
fenyegetésnek veszik vagy kényelmetlenül érzik magukat, ha egy másik ember 
engedély nélkül behatol oda. 

 

 
 

Tömegben, például buszon, bekerülhetnek idegenek az intim vagy személyes 

zónánkba. Ezt néha jól viseljük, de néha nagyon nehezen! Azonban, ha ez nem 
feltétlenül szükséges, akkor jobb, ha megtartjuk a távolságot a többi embertől. 
 

A személyes tér szabályainak megtartása fontos szerepet kap a kapcsolatokban. 
Sokan kényelmetlenül érzik magukat, feszültek, sőt dühösek lesznek, ha mások 

nem tartják tiszteletben személyes terüket és túl közel mennek hozzájuk. 
  

Intim zóna 
 

Általában csak a partnerünket, vagyis barátunkat/ 
barátnőnket, férjünket/feleségünket engedjük be ide. 
Előfordulhat, hogy kisgyerekeket, közeli 

családtagokat, szoros barátokat engedünk be az intim 
zónánkba, de ezekben az esetekben az érintkezés 

nem szerelmi vagy szexuális jellegű. 

Intim zóna 
 

Időnként szükséges, hogy bizonyos 

szolgáltatásokat nyújtó embereket, 
foglalkozásukból fakadóan beengedjünk az intim 

zónánkba. 
 

Fogorvos – Orvos – Fodrász 
0,5 méter vagy kevesebb 

Kb. 1,2 méter 

Baráti zóna 
 

Ez a távolság az, amit magunk és mások között 
tartunk, ha beszélgetünk vagy egymás mellett 
állunk. 
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Kedvelni valakit 
 
 

Többféleképpen kedvelheted az embereket. Kedvelhetsz valakit csak, mint 
barátot. Kedvelhetsz például énekeseket, mert jónak tartod, amit csinálnak.  

 
Másképp is kedvelhetsz valakit. Akarhatsz vele sokat együtt lenni, szorosabb 

kapcsolatot kialakítani. Erre mondják, hogy „az esetem”, „bejön nekem” vagy 

„belezúgtam”, esetleg hogy „bele vagyok esve”, de sok más kifejezés is 

használatos néha.  
 
Előfordulhat, hogy egy másik személy kedvel téged ilyen módon. Előfordul, hogy 

csak barátként kedvel valaki téged, és nincs „beléd esve”.  
 

Előfordulhat, hogy azt szeretnénk, egy személy ne csak barátként kedveljen 
minket, hanem ő is legyen belénk zúgva, de ez nincs így. Sajnos, nem tudjuk 
erőltetni, hogy valaki ne csak barátként kedveljen minket, még ha mi többet is 

érzünk iránta. Ezt nehéz elfogadni és feszültté tehet bennünket. 
 

 

Honnan tudod, ha valaki jobban kedvel téged, mint csupán 
egy barátot? 
 
 

 Jobban figyel rád és kedvesen beszél rólad. 

 Igyekszik minél többet veled vagy a közeledben lenni. 

 Gyakrabban mosolyog rád, törekszik arra, hogy vedd észre és igyekszik 
megtudni, vajon te hogy érzel iránta. 

 Próbál a többieknél közelebb ülni vagy állni hozzád. 

 Igyekszik megtudni tőled vagy a barátaidtól, hogy van-e partnered? 

 Megkérhet, hogy hívd fel, vagy randevúra hív. 
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„Intim” kapcsolat 
 
Amikor két ember szexuálisan vonzódik egymáshoz, szeretnek csak kettesben 

lenni, intim helyzetben. Kettesben lenni valakivel nem csak azt jelenti, hogy 
„szexelnek”. Vannak, akik szex nélkül akarnak kettesben lenni. Vannak, akik 

számára a szex a kapcsolat része. 
 

Intim helyzetben kettesben lenni valakivel azt jelenti, nagyon kedveled, vagy 
szerelmes vagy a másikba. Közel vagy ahhoz a személyhez. Beszélsz arról, 
hogyan érzel iránta. Csókolózhattok, becézhetitek egymást, ölelkezhettek, 

foghatjátok egymás kezét. 
 

 

Mi a szeretet? 
 
A szeretet egy érzés, amit akkor érzünk, ha 
valakivel vagy valamivel nagyon jó érzés együtt 

lenni. Az emberek többféleképpen szerethetnek, 
több embert és dolgot is egyidejűleg.  

 
Az a szeretet, amit a veled intim kapcsolatban 
lévő partnered iránt érzel, különbözik attól a 

szeretettől, amit más emberek, állatok helyek 
vagy tárgyak iránt érzel. 

 
Szeretni valakit sokkal erősebb érzés, mint kedvelni valakit. A szeretet 
megnyilvánulhat például a következőkben: 

 
 Féltőn gondoskodni és figyelni rá. 

 Elmondani neki bármit, és megbízni benne, hogy titokban tartja. 

 Tartalmasan eltölteni vele az időt, boldoggá tenni őt. 

 Képesnek lenni arra, hogy nehéz helyzeteket is együtt átvészeljenek. 

 Találkozni a családjával. 

 Elfogadni őt olyannak, amilyen. Tisztelni az érzéseit, véleményeit és 

ötleteit, még akkor is, ha nem egyeznek mindenben a tieddel. 

Amikor két ember úgy dönt, hogy kizárólagos, intim kapcsolatot létesítenek, úgy 

is mondjuk, hogy „együtt járnak”, elköteleződnek. Az „elköteleződés” 
ígéretet jelent, hogy „hűségesek lesznek”, vagyis mással nem létesítenek 

egyidejűleg kapcsolatot. 

 
Amikor két ember elkezd együtt járni, akkor csak egymással teszik ezt – ők a 

partnerek: „barát” vagy „barátnő”. A közösségi oldalon megváltoztatják a 
kapcsolati állapotukat: „Kapcsolatban” 
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Szeretni és „szerelmesnek lenni” 
 
A szerelem nagyon erős érzés, ami azt diktálja, hogy minden pillanatodat az 

illetővel töltsd. Izgatott leszel, ha rá gondolsz. Nem látod a hibáit! 
 

A szerelem nem mindig tart sokáig. A szerelem érzése a kapcsolatban gyakran 
alábbhagy, ahogy telik az idő. 

 
Szeretni valakit sokkal valóságosabb, és ilyenkor elfogadjuk az illetőt a hibáival 
együtt! 

 
 

 

Romantikus kapcsolat 
 

Egy romantikus kapcsolatban kimutatod, hogy 
törődsz a partnereddel. 
 

Itt van néhány példa a „romantikus” 
viselkedésre: 

 

 Kedves dolgokat mondani neki, hogy 
jól érezze magát. 

 Apró ajándékokat, képeslapokat venni 
vagy készíteni neki. 

 Gyertyákat gyújtani közösen. 

 Szerelmes dalokat hallgatni együtt.  

 Kedves hangú e-maileket vagy sms-eket váltani egymással.  

 Megünnepelni a születésnapokat, évfordulókat. 

 Különleges programokat tervezni. 
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Egy intim kapcsolat kezdete 
 
 

Nehéz elkezdeni egy kapcsolatot, mert meg 
kell győződni arról, hogy a másik személy 

vajon szintén többet érez-e irántad 
barátságnál? 

 
Előfordulhat, hogy a másik személy nem tud, 
vagy nem akar intim kapcsolatot létesíteni 

veled. Van, hogy fájdalmas érzés az 
elutasítás, amivel nehéz megküzdeni. 

 
„Megismerni” egy embert azt jelenti, hogy 
sok minden megtudsz róla. 

 
Fontos meggyőződni arról, hogy mindkettőtöket boldoggá tenné a kapcsolat és 

mindketten akarjátok.  
 
Fontos, hogy megfelelő kérdéseket tegyél fel és megfelelő dolgokat mondj, mert 

nem akarod felbosszantani vagy felidegesíteni a másikat. 
 

Egy intim kapcsolat kezdetén nehéz a kapcsolatot meg is tartani. 
 
 

 

Az intim kapcsolat fenntartása 
 

 

A legtöbb kapcsolatban van „fent és 
lent”, ez teljesen rendben van. Ez azt 
jelenti, hogy a legtöbb kapcsolatban 

vannak nehezebb és könnyebb, jobb 
időszakok is. Van, hogy be kell fejezni a 

kapcsolatot, mert sokkal több a nehéz 
időszak, mit a jó. 
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Okok, amiért az emberek NEM-et mondanak 
 

 Van már partnerük. 

 Nem akarnak partnert. 

 Sokkal fiatalabbak vagy idősebbek nálad, és ez zavarja őket. 

 Lehet más oka is.  

 Lehet, hogy nem vonzódnak hozzád.  

 
Előfordulhat, hogy a kiszemelt partner nem 
viszonozza az érzéseidet. Az is lehetséges, 

hogy valaki nem akar partnert magának. Az is 
rendben van, ha te nem akarsz partnert 

magadnak. Ahhoz, hogy két ember intim 
kapcsolatban legyen, szükséges mindkét fél 
beleegyezése. 

 

 
 
Ha valaki nem egyezik bele abba, hogy intim kapcsolatba lépjen velünk, semmit 

nem tehetünk. 
 
A törvény nagyon határozottan megfogalmazza, hogy senkit nem szabad 

semmire sem rákényszeríteni, ha ő nem akarja és ezért ez bűncselekmény. 
Bűncselekményt az követ el, aki olyasmit tesz, amit tilt a törvény.  

A bűncselekmény más szóval törvénytelen vagy illegális. Úgy is mondjuk, hogy 
„törvényszegés”. 
 

Van, hogy nehéz megküzdeni az elutasítással, és fáj, ha a másik ember nem 
viszonozza az érzéseinket, nem érez ugyanúgy irántunk. 

 
Ha valaki azt mondja, hogy nem szeretne a partnered lenni, akkor a legjobb, ha 
azt mondod: „Rendben, értem” és elfogadod azt. Igyekezz nyugodt maradni és 

nem felidegesíteni magad, még akkor sem, ha nem kedves hozzád és nem 
kedves dolgokat mond. Vannak ilyen emberek is. Te csak menj el és ne 

idegesítsd magad! Ha valaki „nemet” mond, akkor a legjobb eljönni onnan és 
nem követni őt vagy összeveszni vele. 
  

A 

beleegyezés 

nagyon 

fontos szó! 
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A kapcsolat fenntartása 
 
Ha a másik fél beleegyezik abba, hogy a partnered legyen, ne felejtsd el, hogy a 

kapcsolat változik és fejlődik az idő múlásával. A szerelem érzését később 
felválthatja a szeretet. Ez a kapcsolat fejlődésének természetes állomása, és 

nem jelenti azt, hogy „kiszerettetek” egymásból. A szeretet gyakran a 
szerelem következő fokozata. Beszéljetek arról, ki hogyan érez. 

 
 
 

Ellentétek és kompromisszumkötés 
 

 Fogadd el, ha partnered nem ért veled 
mindenben egyet. 

 Hallgassátok meg egymást. 

 Próbáljatok meg nyugodtak maradni. 

 Próbáljatok meg nem kiabálni és csúnyán 

beszélni. 

 Kérj bocsánatot, ha hibáztál vagy csúnyán 

viselkedtél. 

 Ne feledd, hogy senki sem tökéletes! 

 

 

Kompromisszumkötés 
 

 Nem fogtok mindig mindenben egyetérteni. 

 Ha valamiben nem értetek egyet, akkor próbáljatok meg „középen 
találkozni”. 

 „Középen találkozni” azt jelenti, hogy sem neked, sem a partnerednek 
nem lesz teljesen igaza.   

 Ehelyett megállapodtok úgy, hogy mindkettőtök akarata teljesül 

valamennyire. 

 Ezt hívják „kompromisszum”-nak. 

 Egy intim kapcsolatban mindkét félnek tudnia kell kompromisszumot kötni 
annak érdekében, hogy a kapcsolat jól működjön. 
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Egy harmonikus kapcsolat fenntartása 
 

 
 Tudd, hogy te és a partnered mit akartok a kapcsolattól. Valóban csak 

szeretetre van szükséged?  

 Mondd el a másiknak, mire van szükséged. 

 Ne várd el, hogy partnered a kedvedért mindenben megváltozik. 

 Igyekezz megérteni és tisztelni a másik gondolkodását akkor is, ha nem 

mindig értesz vele egyet.  

 Kössetek kompromisszumokat. 

 Tegyél és mondj kedves dolgokat, amik megmutatják partnerednek, hogy 
szereted őt. 

 Állapodjatok meg, mennyi időt töltötök együtt és mennyit külön. 

Mindenkinek szüksége van a családjával és barátaival töltött időre. 

  

SZERINTEM 

ÉN 

TE 

SZERINTED 

Középen találkozni és 

kompromisszumot 

kötni 
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Amikor a kapcsolatnak vége szakad 
 

 Szakítások mindenkivel előfordulnak élete során. Ez szomorú, de 

természetes része az életünknek.  

 Próbáld elfogadni, ha vége a kapcsolatnak, még ha nehéz is. Fogadd el, 

hogy vannak, akik nem állnak készen arra, hogy elköteleződjenek egy 
partner mellett, és ki akarnak próbálni több kapcsolatot is.  

 Ne gyötrődj azon, hol romlott el. A kapcsolatok megszakadásának 
rengeteg oka lehet, ritka, hogy csak az egyik ember hibája.  

 Beszélj az érzéseidről valakinek, akiben megbízol. 

 Ne figyeld a volt partnered közösségi oldalait, és ne akarj mindenáron 
kapcsolatba lépni vele. 

 Legyél sokat a barátaiddal, ha tudsz – ez nem mindig könnyű vagy 
lehetséges. 

 Igyekezz elfoglalni magad, hogy eltereld a figyelmedet és ne folyton a volt 

partneredre gondolj. 
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8. fejezet 
Célok és várható 
eredmények 
 

 

 
 

 
 

A biztonságos szex 
 
 

Bevezetés 
 

Mit jelent a „szexelés”? Tedd fel ezt a kérdést autista fiataloknak, és a válasz 
középpontjában nagy valószínűséggel a közösülés, a hüvely és a pénisz aktusa 
fog megjelenni. Vajon ez a szexuális élet egyetlen módja?  

 
1. kérdés: Ha diákjaink úgy tudják, hogy a hüvelyi közösülés a szexuális élet 

egyetlen módja, akkor vajon mennyire könnyű elhitetni velük, hogy az orális 
vagy anális szex, a szexuális segédeszközök használta vagy mások meglesése 
szex közben nem is „szexelés”, tehát nyugodtan meg lehet tenni ezeket?   

 
Válasz: Nagyon könnyű. 

 
2. kérdés: Ha diákjaink a pornográfián keresztül jutnak szexuális ismeretekhez, 
akkor – ismerve konkrét gondolkodásukat – vajon mennyire valószínű, hogy azt 

fogják hinni, a hétköznapi párkapcsolatok is így működnek?  
 

Válasz: Nagyon valószínű. 
 
Sajnos, az autista gyerekekkel és felnőttekkel való munkám során több olyan 

incidens történt, mely során autista személyek helytelen szexuális viselkedést 
tanúsítottak mások irányába, vagy őket használták ki mások, félrevezetve őket 

és visszaélve képesség – vagy ismerethiányaikkal a beleegyezést illetően.  
A gyakorlatban tapasztaltam, milyen gyakran vesznek rá autista személyeket 
szexuális tevékenységre oly módon, hogy azt mondják nekik „a felnőttek így 

csinálják”, vagy „ez nem is szex, nyugodtan megteheted” és ez csak két példa, 
amit megelőzhetünk a szexuális nevelés segítségével. Annak ellenére, hogy ez 

nem könnyű, egyértelmű és vizuális úton kell közvetítenünk a szexuális 
ismereteket ahhoz, hogy az autista személyek jól informáltak legyenek, ezáltal 
képessé váljanak biztonságos döntéseket hozni. Sok autista személy létesít 

párkapcsolatot, és biztos vagyok abban, hogy mindannyian arra törekszünk, 
hogy ezt saját akaratukból és a megfelelő ismeretek birtokában tehessék, 

biztosítva a pozitív élményeket. Előfordulhat, hogy diákunk olyan döntést hoz, 
amivel nem értünk egyet, de ha biztosak vagyunk abban, hogy a döntéshez 
szükséges minden információt átadtunk, akkor jó munkát végeztünk.  

A következő példa erről szól. 
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Esetismertetés 
 

Felkérést kaptam, hogy foglalkozzam néhány órát egy 24 éves Asperger-
szindrómás fiatalemberrel, akiről az általa látogatott oktatási intézmény 
pedagógiai asszisztense jelezte, hogy egy, a helyi teniszklubban megismert nős 

férfival van kapcsolata. Kérdéses volt, hogy vajon teljes mértékben tisztában 
van-e tettének következményeivel?  

 
A fiatalember készségesen együttműködött velem, örömmel nézegette és beszélt 
azokról a képekről, melyek az adott szexuális aktust ábrázolták. Egy sor kérdést 

tettem fel neki, több irányból is közelítve a témát, de a válaszai következetesek 
voltak. Meg tudtam bizonyosodni afelől, hogy felfogta, milyen szexuális 

aktivitásban vett részt, és tudomásomra hozta, hogy használtak óvszert, és azt 
is tudta, hogy miért volt rá szükség. Azt mondta, hogy az élmény kellemes volt 
számára, és nem merült fel bizonyíték arra nézve, hogy bármiféle kényszerítés 

vagy agresszió történt volna. Sőt, két példát is mondott annak bizonyítására, 
hogy képes elutasítani nem kívánt kezdeményezést, és további kérdésekre 

elmondta azt is, hogy az az illető vita nélkül elfogadta a döntését, meg sem 
próbálta rábeszélni. 

 
Amire szüksége volt, az csupán a cselekmény morális oldalának megvilágítása 
volt, illetve a következmények feltárása, ha partnerének felesége vagy bárki más 

felfedi, mi történt a férfi otthonában. Annak ellenére, hogy meggyőződésem 
szerint tisztában volt tettével, képes nemet mondani a nem kívánt ajánlatokra és 

az óvszer szükségességét is tudja, a kapcsolat jellegének megértése azonban 
már túl absztrakt volt számára. 
 

Amikor másodszor találkoztam vele, azt mondta, hogy gondolkodott a nős 
férfival való kapcsolat erkölcsi megítélésén és azon, hogy a személyes biztonsága 

kerül veszélybe, ha kiderül a viszony. Úgy döntött, mivel ez volt az első szexuális 
természetű kapcsolata, és nagyon élvezte, ezért nem akarja megszüntetni a 
viszonyt. Kérdésemre válaszolva azt mondta, hogy nem tartja magát feltétlenül 

melegnek, de a lehetőséggel szabad akaratából élt. Egyetértett abban, hogy jobb 
lenne egy olyan személlyel szexuális kapcsolatban lenni, aki nem házas, de 

hangsúlyozta, hogy korábban soha nem volt még ilyen lehetősége, és lehet, 
hogy a jövőben sem lesz több. 
 

Ez a valós helyzet, ha autista személyekkel dolgozunk, és ne lepődjünk meg, ha 
időnként ehhez hasonló kényes történettel találkozunk. Gyakorlati 

szakemberként tisztában kell lennünk az autista személyek jelentős részének 
sajátos helyzetéből fakadó realitásokkal, akik talán vágynak a szexuális 
természetű kapcsolatokra, de a lehetőségeik igen limitáltak, már ha vannak 

egyáltalán.  
 

Ahogy Rudy Simone, Asperger-szindrómás hölgy írja könyvében az 
„Aspilányokban” (Aspergirls: Empowering Females with Asperger Syndrome by 
Rudy Simone. Publisher: Jessica Kingsley Publishers Ltd. - 15 Jun. 2010):  

„Mivel nem kaphatjuk meg mindig azt a típusú személyt, akit akarunk, 
gyakran hagyjuk, hogy első partnereink válasszanak minket, nem 

lehetünk nagyon válogatósak.”  
 
Azt is írja még:  
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„Az emberi kapcsolatok a gyenge pontunk, így előfordulhat, hogy nem 

vesszük észre, ha fenyegetnek bennünket, vagy azt hisszük, hogy ez 
együtt jár a helyzettel.”  

 
Visszautalva az esettanulmányban szereplő fiatalemberre, nagyon örültem, hogy 
– elérve a beleegyezési korhatárt – képes volt beleegyezését adni a szexuális 

aktusba, (partnere hasonló korú volt) és biztos lehetek abban, hogy értette, 
mibe is egyezett bele. Kijelentette, hogy a kapcsolat önkéntes volt és élvezetes, 

és ezt következetesen állította minden kérdésre. Ebben az esetben úgy éreztem, 
hogy szakmai feladatom csupán a kapcsolat erkölcsi és biztonsági 
szempontjainak megvilágítása, és megbizonyosodni arról, hogy van olyan 

megnevezett személy a környezetében, akihez szükség esetén bizalommal 
fordulhat. Megegyeztünk abban, hogy ez a személy az intézmény asszisztense 

lesz, aki a jelzést tette, és akivel nagyon jó kapcsolatban van a fiatalember.  
 
A diákok egy része, hasonlóan az esettanulmányban szereplő fiatalemberhez, 

élni fog a szexuális érintkezés lehetőségével, amint az adódik. Mások, akiknek 
nincsen lehetőségük ilyesmire, a pornográfiához fordulnak. Gondoskodnunk kell 

arról, hogy diákjaink pontosan értsék, milyen igényeket elégít ki a pornográfia, 
ellentétben az elkötelezett, szeretet- és felelősségteljes párkapcsolaton belüli 

szexuális aktivitással. Tanulóink egy része nem látja át, hogy a pornográfia a 
felnőtteknek szóló szórakoztatóipar terméke, és a célja szexuális izgalom 
kiváltása, nem a valós, intim kapcsolatok bemutatása. A pornográfia a 

szexualitást jellemzően tisztán öncélú tevékenységként jeleníti meg, csekély 
tekintettel vagy tekintet nélkül a beleegyezésre, a választási lehetőségekre és a 

fogamzásgátlásra. Az olyan pornográf művek, amelyekben a dominancia áll a 
középpontban, agresszív elemeket is tartalmazhatnak. A jó szexuális nevelésnek 
világosan el kell választania a szerető párkapcsolaton belüli szexuális aktivitást 

attól, ami a pornófilmeken látható. Ezek a kulcspontok a következő fejezetben 
jelennek meg, a pornográfia jogi vonatkozásainak kifejtéséhez kapcsolódva. 

 
Nem mindig megy könnyedén, hogy autista diákjaink számára tárgyilagos 
információval szolgáljunk a szexuális aktivitásokról. Érzékeny, de egyben 

rendkívül fontos terület ez, ami önbizalmat igényel az ismeretek átadásakor, 
ugyanakkor nagy figyelmet kell rá fordítanunk, annak érdekében, hogy a tanulók 

teljes mértékben megértsék, egy sor szexuális hatás létezik, ami érheti őket 
direkt módon - egy intim kapcsolaton belül - vagy indirekt módon pl. a médián 
keresztül, és ők védtelenek lehetnek ezekkel a hatásokkal szemben. 

 
„Jól csinálni” a szexualitást nagyon nehéz feladat a spektrumon lévő személyek 

számára. Milliónyi jogi, szociális és erkölcsi vonatkozása van, melyek a másik 
személlyel való intim kapcsolattól kezdve a jogi szabályozásig terjednek, és 
jelentős részük kimondatlan és íratlan szabály. Ezek a tényezők jelentősen 

megnehezítik a szociális-kommunikációs nehézségekkel küzdők számára annak 
eldöntését, mi a helyes és mi nem. Az őket célzó információknak világosnak, 

egyértelműnek és vizuálisan támogatottnak kell lenniük a megértés segítése 
érdekében.  
 

Ez a fejezet annak az ismétlésével kezdődik, hogy mit jelent az „intimitás”, 
megerősítve azt az üzenetet, hogy a személyes biztonság megőrzése érdekében 

mindenkinek szüksége van információkra az intim kapcsolatokról és a szexuális 
tevékenységekről. Ezt a fejezetet jól érthető rajzokkal illusztráljuk a könnyebb 
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megértés érdekében, és a diákokkal meg kell értetnünk, hogy ezek az ábrák a 

program engedélyezett részét képezik, és nem pornográf jellegűek - amiről a 
program későbbi részében még lesz szó. 

  
Kiindulási pontként érdemes kideríteni, mi jut a diákok eszébe a „szexelés” szó 
hallatán, ehhez segítséget nyújt a feladatlap, rögtön az elején. Az oktatóknak fel 

kell készülniük arra, hogy lesznek tanulók, akik naivan vagy szó szerint 
értelmezik a kifejezést, másoknak talán lesznek részinformációik, és megint 

mások, akik talán már találkoztak a pornográfiával. Nos, ők talán haladóbb 
szinten tájékozottak a szexuális aktivitások formáival kapcsolatban. 
 

A fejezetben található információk célja, hogy a szexuális aktusok naturális, 
fizikai bemutatásától eljussunk az aktusokat – jó esetben – kísérő érzelmi 

vonatkozások lényegesen elvontabb fogalmáig. Az „alkalmi szex, testi vágy és 
rajongás” fogalmaival vezetjük be a szexuális aktivitások fizikai jellemzőinek 
tárgyalását. A vonzalom megnyilatkozásainak formáit - mint például a 

csókolózás, kézfogás, ölelés, simogatás - vizuálisan is megjelenítjük, mielőtt 
áttérnénk a szexualitás kifejezésének egyéb formáira.  

 
Az előjáték fogalmát annak formáival és funkciójával mutatjuk be. A szexuális 

segédeszközök tárgyalása azért fontos, hogy a tanulók felismerjék azokat, és 
tisztában legyenek azzal a ténnyel, hogy használatuk szexuális aktusnak számít. 
Biztonságuk szempontjából ez kiemelt jelentőségű, hiszen csak ennek az 

ismeretnek a birtokában lesznek védettek azzal a próbálkozással szemben, hogy 
ezen eszközök használata „nem is szexelés”.  

 
A közösülés, az anális és orális szex megtárgyalása következik, melynek fő 
üzenete a beleegyezéshez és a „nem”-et mondás jogához kapcsolódik némely 

vagy bármely szexuális aktivitás tekintetében. Az oktatóknak fel kell készülniük 
arra, hogy lesznek diákok, akik számára nehézséget okoz az információk 

feldolgozása, és kifejezésre juttatják undorukat vagy zavarukat. Mások kuncogni 
fognak és viccesnek találják majd az illusztrációkat, és megint mások elvesznek 
az ábrák részleteiben, nekik a fogalom megértésében kell majd segíteni. 

 
Az egyik évben három diákom azon vitázott, mekkora a nő lába az egyik 

ábrasoron, mialatt én a nemi aktust próbáltam azok segítségével megérteni 
velük! Bármi legyen is a diákok reakciója, a hosszú távú üzenet az, hogy szükség 
van információkra a párkapcsolatok és szexualitás témában, mert ezek nélkül 

nem lehet tudatos döntéseket hozni. 
 

A „szerelmeskedés” kifejezést a szexuális aktivitáson belül fenntartottuk a 
szerelmi kapcsolaton belüli aktus számára, és ez a fogalom lesz egyben a 
házassághoz vezető gondolatmenet kezdőpontja is. A segítőknek tudatában kell 

lenniük annak, hogy a házasság nagyon szorosan összekapcsolódik az egyének 
vallási és kulturális hátterével. Az Egyesült Királyság jogrendszere egyenlő 

jogokat biztosít a hetero- és homoszexuális pároknak. (A magyar jog ezzel 
szemben csak heteroszexuális párok házasságát engedélyezi. Magyarországon az 
azonos nemű párok együttélését élettársi kapcsolatnak ismeri el a jogi 

szabályozás. A bejegyzett élettársi kapcsolatokról törvény rendelkezik.) 
 

A 8. fejezet a szexuális kapcsolatokkal együtt járó, szexuális egészséghez való 
joggal, a terhességgel és a fogamzásgátlással fejeződik be. 
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8. fejezet – Célok 
 

Annak tudatosítása, hogy miért fontos a szexualitással kapcsolatos információk 
ismerete, illetve annak felmérése, hogy mit értenek az egyes tanulók „szexelés” 
alatt. A meglévő ismeretek kibővítése a különféle szexuális tevékenységek 

megismerésével, valamit azzal a tudással, hogy a személyes felelősség 
alapeleme a beleegyezés jogának gyakorlása. A felelősség felismerése a 

szexuális úton terjedő fertőző betegségek és a nem kívánt terhesség 
vonatkozásaiban. A „szexelés” és a szerelmi kapcsolatban megvalósuló 
szerelmeskedés közötti különbség azonosítása. 

 

8. fejezet – Várható eredmények 
 
A diákok: 

 
 Megtudják, hogy azért van szükség a szexuális aktivitással kapcsolatos 

információkra, hogy megalapozott döntéseket tudjanak hozni szexuális 
életükkel kapcsolatosan, valamint azt is megtudják, hogy az oktatási célra, 
illusztrációként felhasznált ábrák nem azonosak a pornográf tartalmakkal.     

 Megértik, hogy a szexuális nevelés keretei között átadott és kapott 
információkkal sem bátorítani sem elbizonytalanítani nem akarjuk 

szexuális aktivitásukat, a cél az, hogy segítséget kapjanak a biztonságos, 
törvényes és felelősségteljes döntések meghozatalában.  

 Elfogadják, hogy vannak, akik nem akarnak nemi életet élni, vannak, akik 
bizonyos módokon nem akarnak szexuális életet élni, és vannak olyanok 
is, akiknek vallási vagy kulturális meggyőződésük befolyásolja szexuális 

életüket.  

 Meghatározzák az alkalmi szex, a testi vágy és a rajongás egy vagy több 

jellemzőjét.  

 Tudatosítják, hogy a csókolózás, kézfogás, ölelkezés, becézés, a 
haj/arc/test simogatása az intim kapcsolat kifejezései. 

 Megtudják, hogy a „szexelés/szexuális élet” egy gyűjtőfogalom, mely egy 
sor szexuális aktivitást foglal magába, és képesek azonosítani ezeket. 

 Azonosítják a meghatározott szexuális tevékenységek egy vagy több 
jellemzőjét, beleértve a szexuális segédeszközök használatát is.  

 Megtudják, hogy nekik és másoknak is jogukban áll nem részt venni 

bennük, vagyis „nemet”mondani a szexuális aktivitásokra egészében, vagy 
csak annak bizonyos formáira.  

 Megismerik az előjáték fogalmát, formáit és funkcióját. 

 Világossá válik számukra, hogy a „szerelmeskedni” valakivel mást jelent, 
mint „szeretkezni vagy szexelni”.  
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 Azonosítják a házasság jellemzőit, és megtudják, hogy mi a törvény 

álláspontja az azonos neműek házasságával kapcsolatban. 

 Megtudják, hogyan lehet átadni szexuális úton terjedő fertőző nemi 

betegségeket (SDT), és azonosítják a betegség tüneteit. 

 Ismereteket szereznek arról, hol lehet orvosi segítséghez jutni STD - 
gyanú esetén. 

 Világossá válik számukra, hogyan történik a fogamzás, és mit jelent a 
terhesség. 

 Átgondolják, milyen területeken változtatja meg a szülők életét a 
gyermekvállalás. 

 Megtudják, hogy a „fogamzásgátlás” ernyőfogalom, mely alatt több olyan 

eszközt és módszert értünk, melyek alkalmazásával meg lehet előzni a 
spermiumok és a petesejt találkozását. 

 Megtudják, hogyan lehet hozzájutni a fogamzásgátló eszközökhöz és 
mennyibe kerülnek. 

 Megismernek több fogamzásgátló eszközt, és megtanulják, hogy a 

gumióvszer megvéd a nemi úton terjedő fertőző betegségektől és a 
terhességtől is. 
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8. fejezet 

Diák és jegyzetek 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Dia 1. 
 

Dia 2. 
 
A foglalkozás tartalmának bemutatása 

Dia 3. 
 
Emlékeztető a csoport szabályairól. 



250 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 4. 
 
A korábban tanultak ismétlése, és 

annak az elvnek a bevezetése, hogy a 
döntésünk meghatározó abban, hogy 

létesítsünk-e vagy sem szexuális 
kapcsolatot, illetve. hogy a döntés 
meghozatalához információk 

szükségesek.  
 

 
 
 

 
 
 

Dia 5. 
 

A következő diák elmagyarázzák, miért 
fontosak a szexualitással és 
párkapcsolattal kapcsolatos ismeretek.  

Ezek a bevezető diák azt igyekeznek 
tisztázni, hogy a meglévő ismeretek, 

elképzelések és álláspontok ellenére 
szükséges informáltnak lenni. Jelen 
program célja csupán az információ 

átadása, és nem a szexuális aktivitás 
támogatása vagy elítélése, esetleg 

vallási vagy kulturális álláspontok 
megkérdőjelezése.  
Beszélj arról, hogy mennyire fontos 

ismeretekkel rendelkezni a 
témakörben, hiszen csak ennek 

birtokában lehetséges tudatos 
döntéseket hozni, melyek biztosítják a 
személyes biztonságot és a törvények 

betartását. 
 
 

Dia 6. 
 

Beszélj arról, miért fontos felismerni a 
különbséget a „jó” és a „rossz” 
kapcsolat között, és hangsúlyozd, hogy 

senkinek sincs joga egy másik embert 
manipulálni vagy rávenni arra, hogy 

akarata ellen vegyen részt szexuális 
aktivitásban.  
Tisztázd, hogy nem mindenki akar 

szexuális kapcsolatot létesíteni, és ez 
teljes mértékben elfogadható. 
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Dia 7. 
 
Lehetnek olyan tanulók, akiknek 

vallási vagy kulturális alapú 
meggyőződésük van. Bár fontos 
tiszteletben tartani ezeket a 

nézeteket, szintén nagyon fontos, 
hogy a tanulók megismerkedjenek a 

szexuális aktivitás jogszabályi, 
törvényi aspektusaival, akkor is, ha 
ez személyes véleményükkel nem 

egyezik. A homofóbia fogalmával a 
9. fejezetben ismerkedünk meg.  

 
 
 

 
 

 

Dia 8. és 9. 
 
Ez és a következő dia segítségével 

tisztázd, hogy az oktatási céllal 
készített demonstrációs eszközök, 
vizuális segítségek engedélyezettek, 

és nem azonosak a szórakoztatási, 
vagy szexuális célú képekkel.  

A pornográfia fogalmát és a 
médiában alkalmazott szexualitás 
témakörét a 10. fejezetben fogjuk 

tárgyalni.  
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Dia 10. 
Bevezetés 
 

Oszd ki a feladatlapot.  
 
Beszéljétek meg a feladatlap 

kérdéseit és a tanulók próbáljanak 
meg válaszolni rájuk. A kérdéseket 

úgy állítottam össze, hogy arra 
késztesse a tanulókat, hogy a 
„szexelés” fogalmát mélyebben 

átgondolhassák.  
Amikor elkészültek a diákok a 

feladatlappal, beszéljétek meg 
csoportosan. 
 

 
 

 
 

Dia 11. és 12. 
 

Beszélgessetek arról, mit jelent az 
alkalmi szex, és kérdezd meg a 
diákokat, ismernek-e más 

kifejezéseket is, mint pl. 
„egyéjszakás kaland”. Készülj fel 

arra, hogy a kifejezések egy része 
szleng is lehet, mint pl. „dugópajti”. 
Tisztázzátok, hogy bizonyos 

kifejezések lehetnek bántóak, 
durvák vagy sértőek és csak 

korlátozottan használhatóak. 
Beszéljétek meg, mik az alkalmi 
szex előnyei és hátrányai? A 

szexuális úton terjedő betegségek és 
a nem kívánt terhesség témáit a 

későbbiekben tárgyaljuk.  
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Dia 13. 
 

Tisztázzátok, hogy a nemi vágy nem 
rossz dolog, de lehet rövid életű, így 

azok a kapcsolatok, amik csak a 
nemi vágyon alapulnak gyakran nem 
tartósak, szemben azokkal, 

melyekben a nemi vágyon kívül más 
dolgok is összekötik a partnereket.  

 
 

 
 
 

 

Dia 14. 
 
Beszélgessetek arról, hová vezethet 

a rajongás, főleg akkor, ha a 
rajongás nem kölcsönös. Jó dolog 

nem szembenézni a valósággal, és 
nem látni a másik ember lehetséges 
hibáit? Létezik olyan, hogy 

„tökéletes” ember?  
Beszéljétek meg, miért van az, hogy 

sokan celebekért rajonganak. Ez 
ártalmatlan dolog?  
Mitől válhat ártalmassá? A 

beszélgetés során ismételjétek át a 
4. fejezetben a testképről és a 

celebekről tanultakat, valamint az 
irreális elvárásokat, amelyeket 
magunk vagy mások felé tanúsítunk.  

 

Dia 15. 
 
A következő diák rajzai különböző 

intim, bensőséges 
viselkedésmódokat mutatnak be két 

ember között. Heteroszexuális és 
homoszexuális párok egyaránt 
láthatóak.  

Ha a diákok megjegyzéseket tesznek 
az azonos nemű párokra, akkor 

érdemes emlékeztetni a csoportot 
arra, hogy a (brit) törvény nem tesz 
különbséget a hetero- és a 

homoszexuális kapcsolatok között, 
és aki ezt megteszi, az diszkriminál, 

vagyis hátrányos megkülönböztetést 
tesz. A diszkrimináció és az 
egyenjogúság kérdéseit a 9. 

fejezetben tárgyaljuk majd. 
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Dia 16., 17., 18., 19 
 

Beszéljétek meg! 
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Dia 20. 
 
Beszéljétek meg! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dia 21. 
 

Tegyétek világossá, hogy senkinek 

nem kell olyan intim szexuális 
jellegű aktusban részt vennie, 

amiben kényelmetlenül érzi magát, 
nem esik jól neki. Beszéljétek meg, 
miért kell mások számára nem 

láthatóan, privát helyen folytatni az 
intim jellegű szexuális megnyilvánu-

lásokat. Lehet, hogy néhány diák 
már látott filmen, vagy tanúja volt 
olyan jelentenek, amelyben alkohol 

hatása alatt álló fiatalok nyilvános 
helyes provokatív szexuális 

viselkedést mutattak. Beszéljétek 
meg, hogy vajon a „részegség” 
lehet-e kifogás vagy felmentés a 

nyilvános, szexuálisan kihívó vagy 
megbotránkoztató viselkedésre. A 

nyilvános helyen történő szexuális 
viselkedések jogi vonatkozásait a 9. 

fejezetben fogjuk tárgyalni.  
 

Dia 22. 
 

Beszéljétek végig a dián olvasható 

információkat! Magyarázd el, miért 
fontos ismerni a „szexelés” vagy 
nemi élet különböző formáit. Beszél-

jétek meg, vajon könnyű lenne-e 
valakit szexuális játékokra, szexelés-

re rávenni, ha az illető nem lenne 
tudatában annak, hogy a „szexelés” 
nem kizárólag a közösülést jelenti. 

Ezen a ponton érdemes megkérdezni 
a diákokat, szerintük mit jelent a 

„szexelés”? A következő diák erről 
fognak szólni. A „netes szex” témája 

is előkerülhet, ezzel a 10. fejezetben 

fogunk foglalkozni.  
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Dia 23. 
 
Beszélgessetek a dián olvasható 

információkról! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Dia 24. 
 
Beszéljetek a dián olvasható 

információkról! 
Ha a diákok megjegyzéseket tesznek 
a képeken látható azonos nemű 

párok szexuális tevékenységeire, 
akkor érdemes emlékeztetni a 

csoportot arra, hogy a (brit) törvény 
nem tesz különbséget a hetero- és a 
homoszexuális kapcsolatok között, 

és aki ezt megteszi, az diszkriminál, 
vagyis hátrányos megkülönböztetést 

tesz. A diszkrimináció és az 
egyenjogúság kérdéseit a 9. 
fejezetben vesszük majd. 

(Magyarországon törvény tiltja a 
hátrányos megkülönböztetést, így a 

nemi identitásra, és szexuális 
irányultságra is. A homoszexuális 
párok pedig élhetnek bejegyzett 

élettársi kapcsolatban, törvény 
szerint.) 

 

Dia 25. 
 
Beszélgessetek a dián látható 

információkról! 
Készülj fel arra, hogy a diákon 
található, képekkel illusztrált 

szexuális aktusok némelyikét szleng 
szóhasználattal írják le meg a 

tanulók, pl. „segglyuk” a 
„végbélnyílás” helyett.  

Tisztázzátok, hogy mely szavak 
jelentése durva, és ezért 
használatuk kerülendő vagy csak 

nagyon szűk körben használható. 
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Dia 26. 
 

Fontos, hogy a tanulók rendelkezze-
nek információkkal a szexuális se-
gédeszközökkel kapcsolatban, így 

nem lesznek felkészületlenek abban 
az esetben, ha arra kérik őket, hogy 

olyan szexuális aktivitásban 
vegyenek részt, ahol használnak 
ilyesmiket. A diákoknak meg kell 

érteniük, hogy – más szexuális 
aktivitáshoz hasonlóan – a szexuális 

segédeszközök használata is szemé-
lyes preferenciákon alapul, és így 
joguk van megtagadni a részvételt, 

ha úgy gondolják. Tudniuk kell, hogy 
nem minden felnőtt használ szexu-

ális segédeszközöket, és ha valaki 
ezt állította, az nem mondott igazat.  

 

Dia 27. 
 
Fontos hogy informáljuk diákjainkat 

a szexuális segédeszközökkel 
kapcsolatosan, mert sajnos olyan 
manipulátorok áldozataivá válhat-

nak, akik elhitetik velük, hogy a 
szexuális játékszerek használata 

nem ‚szexelés’, hanem csupán a 
felnőtt játékok egy fajtája. A diákok-
nak meg kell érteniük, hogy a 

szexuális játékszerek használata 
beletartozik a szexuális tevékeny-

ségek körébe. A brit törvény alapján 
behatolással járó erőszakot követ el, 
aki szándékosan behatol egy másik 

személy vaginájába vagy ánuszába 
valamely testrészével vagy más 

egyébbel, annak beleegyezése 
nélkül. Ide tartoznak a szexuális 
segédeszközök is. A diákoknak 

tisztában kell lenniük azzal, mibe is 
egyeznek bele. A szexuális jellegű 

bűncselekmények jogi vonatkozás-
aival a 9. fejezetben fogunk 
foglalkozni.  

(Magyarországon bűncselekmény, ha 
valaki mást szexuális cselekményre, 

vagy annak eltűrésére erőszakkal 
kényszerít, és a szexuális 
kényszerítés bűntettét követi el. Ha 

ezt erőszakkal teszi, vagy 
megfenyegeti a másikat, akkor már 

szexuális erőszakot követ el, amely 
súlyosabb bűncselekmény.) 
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Dia 28. 
 

Beszéljétek meg az információkat! 
(Magyarországon is csak 18 éven 

felülieknek engedélyezettek ezek a 
tevékenységek!) 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dia 29. 
 
Beszéljétek meg az információkat! 
Tisztázzátok, hogy az előjáték az az 

időszak, amikor a párok intim 
közelségbe kerülnek egymáshoz - 

csókolóznak, simogatják egymást, 
ahogyan a következő diákon 
bemutatjuk majd.  

Az előjáték fizikai aspektusain 
túlmenően beszéljétek meg azt, 

miért fontos az emberek 
többségének, hogy különlegesnek és 
szeretve érezze magát mielőtt 

közösül. Ismételjétek át a „szexelés” 
és a „szerelmeskedés” közötti 

különbséget! 
 
 

Dia 30. 
 
Beszéljétek meg a dián található 
információkat! 

Lehetnek diákok, akik már hallottak 
néhány kifejezést, mint pl. 

„misszonárius póz” vagy szlenget pl. 
„kutyapóz”. Népszerű műsorokban 
szereplő celebek által használt 

kifejezések is gyorsan elterjednek a 
fiatalok között. A „fakanál” kifejezés 

például az anális szexet jelenti. A 
szexuális aktusra vonatkozó kifeje-
zések földrajzi helyenként és időben 

is változnak. A diákoknak szükségük 
lehet útmutatásra arra vonatkozóan, 

hogy mely kifejezések használata 
kerülendő sértő vagy durva 

jelentésük miatt.  
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Dia 31. 
 

Beszéljétek meg az információkat! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Dia 32. 
 
Beszéljétek meg az információkat!  

Az olyan állítások, mint „a meleg 
férfiak análisan közösülnek” vagy a 
„minden leszbikus nő felcsatolható 

dildót használ” jó példák a 
köztudatban elterjedt, a fiatalok által 

is elhitt mítoszoknak. Beszélj nekik a 
lehetséges szexuális aktusok 
sokféleségéről, tekintet nélkül a 

párok szexuális beállítottságára, és 
vezesd be a „szexuális sztereotípia” 

fogalmát, ami nagyon bosszantó 
lehet, egyes esetekben kimerítheti a 
verbális bántalmazás fogalmát.  

A szexuális sztereotípiák és a média 
a 10. fejezet témája lesz.  

 
 

Dia 33. 
 

Beszéljétek meg az információkat! 
Ahogyan minden szexuális témában, 
az orális szexszel kapcsolatosan 

alkalmazott szavak és kifejezések 
repertoárja is igen bő. A diákoknak 

szükségük lehet útmutatásra arra 
vonatkozóan, hogy mely kifejezések 
használata kerülendő, sértő vagy 

durva jelentésük miatt.  
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Dia 34. 
 
Ez a dia meghatározza a 

szerelmeskedés és a szexelés közötti 
különbséget, és átvezet a következő 

– házassággal kapcsolatos – diákra. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 35. 
 
Oszd ki a feladatlapot a diákoknak 
és olvassátok végig a házasságról 

szóló diát. Kérd meg a tanulókat, 
hogy írják le gondolataikat a 

feladatlapra, majd beszéljétek meg 
csoportosan. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 36. 
 

Tisztázd, hogy egyre több országban 
engedi meg a törvény a 

homoszexuális személyek 
házasságát, és hangsúlyozd ki az 
egyenlőség értékének fontosságát, 

szemben azokkal az országokkal, 
ahol nem engedélyezett a 

melegházasság.  
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Dia 37. 
 

Tisztázd, hogy egyre több országban 
engedi meg a törvény a 
homoszexuális személyek 

házasságát, és hangsúlyozd ki az 
egyenlőség értékének fontosságát, 

szemben azokkal az országokkal, 
ahol nem engedélyezett a 
melegházasság.  

 
 

 
 
 

 
 

 

Dia 38. 
 
Beszéljétek meg az információkat és 

vitassátok meg, hogy a szexuális 
jogoknak hogyan kell arányban 

állniuk a szexuális felelősséggel.  
Beszélgessetek arról a felelősségről, 
ami a feleket terheli, amikor 

szexuális aktivitásba kezdenek.  
Beszélgessetek arról a hiedelemről, 

hogy „mindenki csinálja” és arról, 
hogy mennyire fontos biztosnak 
lenni abban, hogy nem külső 

nyomásra, hanem saját 
elhatározásából lépnek szexuális 

kapcsolatba, amikor felkészültnek 
érzik rá magukat.  
 

 
 

Dia 39. 
 

Beszéljétek meg a dián olvasható 
információkat! 
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Dia 40. 
 
Beszéljétek meg a dián olvasható 

információkat! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 41. 
 

Beszéljétek meg a dián olvasható 
információkat! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dia 42. 
 
Beszéljétek meg a dián olvasható 
információkat! 

A diákok talán nincsenek tisztában 
azzal, hogy a kezeletlen STD hosszú 

távú károsodást okozhat. Szükségük 
lehet segítségre annak 

megértésében, hogy a kezeletlen 
STD fertőző. A következő diák a 
szaporodásról szólnak. 
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Dia 43. 
 

Beszéljétek meg az ábrán olvasható 
információkat! 
Hasznos lehet a szaporítószervek 

3D-s modelljeinek használata a dia 
feldolgozásakor. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 44. 
 

Beszéljétek meg a dián olvasható 
információkat! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 45. 
 

Beszéljétek meg a dián olvasható 
információkat! 

Hasznos lehet az embrió méhen 
belüli fejlődését bemutató 3D-s 
modellek használata a dia 

feldolgozásakor. 
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Dia 46. 
 

Oszd ki a gyermekvállalással 
kapcsolatos feladatlapot! 

Olvassátok végig a dián olvasható 
kérdéseket, és kérd meg a 
tanulókat, hogy írják le 

gondolataikat. 
Beszéljétek meg közösen. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 47. 
 
Beszéljétek meg a dián olvasható 
információkat! 

A következő diákon a legnépszerűbb 
fogamzásgátló eszközöket mutatjuk 

be. A valódi eszközök bemutatása 
nagyon hasznos lehet a téma 
tárgyalásakor.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 48. 
 
Beszéljétek meg a dián olvasható 

információkat! 
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Dia 49. 
 
Beszéljétek meg a dián olvasható 

információkat! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dia 50. 
 
Beszéljétek meg a dián olvasható 

információkat! 
Az óvszer felhelyezésének 

bemutatása modellpénisz 
alkalmazásával nagyon hasznos a 
téma feldolgozása során.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 51. 
 

Beszéljétek meg a dián olvasható 

információkat! 
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Dia 52. 
 

Beszéljétek meg a dián olvasható 
információkat! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 53. 
 
Beszéljétek meg a dián olvasható 
információkat! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Dia 54. 
 
Beszéljétek meg a dián olvasható 

információkat! 
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Dia 55. 
 
Beszéljétek meg a dián olvasható 

információkat! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dia 56. 
 
Beszéljétek meg a dián olvasható 

információkat! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dia 57. 
Plenáris 

 

Olvasd át a diát az összefoglaláshoz! 
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Dia 58. 
Plenáris 
 

Olvasd át a diát az összefoglaláshoz! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dia 59. 
 
Beszélgetés 
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8. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Mit jelent az, hogy „szexelni valakivel”? 
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8. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Házasság – mit gondolsz? 
 

 
  

Mit jelent az, hogy házasság? 

Ki köthet házasságot? 

Miért házasodnak össze az emberek? 

Milyen más kifejezéseket használnak arra, hogy összeházasodni? 

Hogyan zajlik egy esküvő? 
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8. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Gyermekvállalás 

Hogyan változna meg az életed, 

ha egy kisbabáról kellene 

gondoskodnod? 

Mire van szükségük a 

kisbabáknak és a gyerekeknek a 

szüleiktől? 

Mi okozna nehézséget? 

Miért nagy felelősség a 

gyermekvállalás? 

Miért lenne jó gyermeket vállalni? 
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8. fejezet 
 

Összefoglalás 
 

 

 
 

 
 

A biztonságos szex 
 

Komoly döntést hoz, aki partnerével szexuális kapcsolatra lép, 
és fontos tudni, mit jelent szexuális/nemi életet élni, valamint 
hogyan lehet felelősségteljes és biztonságos döntéseket hozni.  
Nagyon fontos, hogy legyenek ismereteink a szexualitásról. 
 

 Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, akarunk-e szexuális kapcsolatba 
lépni valakivel, tudnunk kell, mit is jelent a szexuális élet.  

 Tisztában kell lennünk azzal, hogy a szexuális kapcsolat rejthet 
veszélyeket egészségünkre vagy jóllétünkre nézve. Úgy is 
mondhatjuk, hogy ismernünk kell a „kockázatokat”. 

 Tudnunk kell, mit mond a törvény a szexuális 
kapcsolatokról, és meg kell bizonyosodnunk 

arról, hogy nem kerülünk bajba.  

 Tudnunk kell, hogy vannak olyan emberek, akik 
csúnyán viselkedhetnek velünk, és 

megpróbálhatnak rávenni minket olyan szexuális 
tevékenységekre, ami nem jó nekünk vagy 

törvénybe ütköző. 

  A tested a tiéd. Senkinek sincs joga megérinteni téged, vagy olyan 
szexuális jellegű dolgokat megtenni veled, amit nem akarsz. 

 Tudnunk kell, mi a különbség a jó és a rossz kapcsolat között.  

 Tiszteletben kell tartanunk, ha valaki nem akar szexuális életet 

élni, illetve vallási vagy kulturális hátterű meggyőződései vannak a 
szexualitással kapcsolatban. 

 Tiszteletben kell tartanunk a törvényt, mely szerint mindaddig 
megengedett a szexuális kapcsolat az emberek között, míg nem követnek 
el törvénytelenséget.  

 Mielőtt úgy döntünk, hogy szexuális kapcsolatba lépünk valakivel, el kell 
tudnunk határozni, hogy akarunk-e kölcsönösen elkötelezett, szeretetteljes 

kapcsolatot az illetővel. 

 

Meggyőződéseinktől és vágyainktól függetlenül, szükségünk 
van megfelelő minőségű információkra a párkapcsolatok és a 
szexualitás témájában, így saját magunk is meg tudjuk ítélni, 
mi a jó és a rossz. Biztonságunk megőrzése érdekében 
szükségünk van az ismeretekre. 
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Alkalmi szex, testi vágy és rajongás 
 
 

Vannak, akik csak szexelni akarnak a másik emberrel. 
Vannak, akik a szex után már nem törődnek többet a 

másikkal. Vannak, akik csak a szex miatt találkoznak 
rendszeresen. Ezt úgy is mondjuk, hogy 

„szexpartnerek” vagy „barátság extrákkal”. 
 
Az elköteleződés nélküli szexre azt is mondjuk, hogy 

„alkalmi szex”. Az ilyen típusú kapcsolat nem egy 
elkötelezett kapcsolaton belüli szeretetről és törődésről 

szól. Nem várják el a partnerek a hűséget egymástól. Az 
alkalmi szex többnyire a fizikai vonzalomról szól.  
 

A testi vágy erős érzés, ami arra irányul, hogy 
szexuális kapcsolatba kerüljünk valakivel.  A testi vágy 

többnyire nem a szerelemről szól akkor, ha csak a 
másokkal való szex van a középpontban anélkül, hogy 
másfajta időt is együtt szeretnénk tölteni.  

 
Az intim, elkötelezett kapcsolatban élő párok is éreznek testi vágyat, amikor 

szerelmeskednek. Az ilyen kapcsolatban a testi vágy az egymás iránti szeretet része. 
 
A rajongás is erős érzés, amikor minden tetszik a másikban, és azt gondoljuk, 

hogy ő „tökéletes”.  A rajongás során nem akarjuk észre venni a másik személy 
hibáit.  

 
A testi vágy és a rajongás nem mindig teszik boldoggá az embereket, mert nem 
valószerű érzések és nem vezetnek elkötelezett kapcsolathoz.  
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Intimitás 
 
 

Az emberek többféle módon is kifejezhetik egymás iránti gyengédségüket. 
 

 Kézfogás. 
 

 Összebújás, ölelkezés vagy egymás átkarolása. 
 

 Csókolózás. A nyitott szájjal végzett csókolózást, miközben a nyelvek is 

összeérnek „francia csóknak” is nevezik. 
 

 Az arc, nyak, haj vagy más testrészek simogatása. Ezt hívhatjuk 
„kényeztetésnek” is. 
 

 
 

Általában nem helyénvaló mások jelenlétében csókolózni, 
ölelkezni vagy szexuális jelleggel megérinteni partnerünket, 
mert ettől kényelmetlenül érezhetik magukat a többiek. 
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Szexuális élet  
 
„A szexelés vagy szexuális élet” kifejezést általában arra használjuk, amikor 

a férfi merev péniszét a nő hüvelyébe vezeti és mozgatja azt, ami kellemes 
érzést vált ki. Ezt „nemi aktusnak” is mondjuk. De ez nem az egyetlen módja, 

ahogyan az emberek szexuális életet élnek, ezért ismernünk kell a „szexelés” 
egyéb módjait is. Tudnunk kell, hogyan mondjunk „Nem”-et bármilyen nem 

kívánt szexuális aktusra. 

 
 

Előjáték 
 

A partnerrel való szexelés általában 

olyan intim dolgokkal kezdődik, mint a 
csókolózás, összebújás és egymás 

simogatása. Mindezt „előjátéknak” is 
mondják, és fontos része a nemi 
aktusnak, mert szexuálisan izgalmi 

állapotba hozza a partnereket, hogy 
készen álljanak a közösülésre. 

 
Sokan szeretik csókolni, simogatni vagy 
dörzsölni egymás testét, a nemi 

szerveket is. Vannak, akik szeretik 
finoman harapdálni vagy nyalogatni egymást az előjáték során. 

 
Ha a harapás erősebb és nyomot hagy a partner testén, akkor „szerelmi 
harapásnak vagy kiszívásnak” is hívjuk. Vannak, akik ezt nem akarják. 

 
Vannak, akik egy vagy több ujjukat beledugják partnerük hüvelyébe vagy 

végbélnyílásába és ki-be húzogatják azt. A végbélnyílást mondják ánusznak is, 
vagy „fenéknek” vagy „segglyuknak”, esetleg egyéb módon nevezhetik. Az 
ujjaknak a hüvelybe vagy a végbélnyílásba helyezését mondják „ujjazásnak”. 

Vannak, akik nem akarnak ilyen szexuális aktivitásban részt venni. 
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Szexuális segédeszközök 
 
 

A szexuális aktivitások során használt tárgyakat szexuális segédeszköznek 
nevezzük. 

 
 

Veszélyes lehet mindenféle, nem szexuális segédeszközként 
használatos dolgot a hüvelybe vagy a végbélnyílásba dugni, 

mert fájdalmat, vérzést okozhatnak, ha felsértik a bőrt vagy a 
nyálkahártyát. 
 

 
Léteznek „szexbabák” melyek úgy néznek ki, mint egy ember és felfújhatóak. 

Ez azt jelenti, hogy levegővel kell megtölteni őket. Általában van szájuk, 
hüvelynyílásuk vagy végbélnyílásuk (ánuszuk) úgy kialakítva, hogy a péniszt be 

lehessen vezetni. Vannak, akik többféle szexuális segédeszközt is használnak.   
 
A szexeszközöket néha „szexjátékszereknek” is nevezik, és vannak, akik 

egyedül vagy partnerükkel használják. Vannak, amiket kifejezetten szexuális 
együttléthez terveztek, mint például a „vibrátor” vagy a „dildo”. 

 
Az eszközök némelyike úgy néz ki, mint az emberi test egyes részei (pl. a 
(dildonak nevezett műpénisz.) Vannak, amelyek elemmel működnek és 

vibrálnak, ha bekapcsolják őket. A hüvelybe vagy a végbélnyílásba tolják 
gyengéden, és ez kellemes érzést vált ki. 

 
A szexeszközök szexshopokban 
szerezhetők be. A törvény szerint 

csak 18 éven felüliek mehetnek 
be ilyen boltokba. 

A szexeszközök az interneten is 
beszerezhetők.  A törvény szerint 
csak 18 éven felüliek 

vásárolhatnak szexeszközöket az 
interneten vagy szexshopban. 

 
A szexeszközök használata privát tevékenység. Az eszközöket tisztán kell 
tartani, minden használat után meg kell mosni azokat, majd szárazra törölni és 

privát helyen kell tárolni. Vannak, akik nem akarnak szexeszközöket használni.  
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Előjáték és közösülés 
 
 

Az előjáték fontos része egy számunkra fontos partnerrel 
történő közösülésnek. A közösülés fontos előkészülete férfi 

és nő között, mert ezalatt az idő alatt a nő hüvelye 
nedvessé válik és a férfinak erekciója lesz. Ha a nő hüvelye 

nem nedvesedik, akkor a pénisz nem tud könnyen becsúszni 
és a közösülés fájdalmas lehet. 
 

A férfi és a nő közötti közösülés különféle testhelyzetekben történhet. A férfi 
fekhet vagy ülhet a nő fölött, így péniszét ki-be tudja csúsztatni a nő 

hüvelyében. A nő fekhet vagy ülhet a férfi fölött, csípőjét előre-hátra mozgatva, 
így a férfi pénisze ki-be mozoghat a hüvelyben. A férfi térdelhet a nő mögött, és 
hátulról is behelyezheti péniszét a hüvelybe. 

 
 

 
 
 

Anális szex 
 
 

Vannak, akik análisan közösülnek egymással. Anális szex akkor történik, amikor 
a férfi partnere ánuszába (végbélnyílásába) helyezi be a péniszét, és ott ki-be 

mozgatja azt. A párok gyakran egy speciális zselét „síkosítót” használnak, hogy a 
pénisz könnyebb bejutását segítsék. Vannak, aki számára az anális szex 
kényelmetlen vagy fájdalmas. 
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Amiért „nem” a válasz 
 
 

 Lehet, hogy már van barátja/barátnője. 

 Lehet, hogy nem akar barátot/barátnőt. 

 Lehet, hogy sokkal fiatalabb vagy idősebb nálad, és ez zavaró lehet 
számára. 

 Lehet más oka is, ami miatt zavarná őt a kapcsolat. 

 Lehet, hogy szexuálisan nem vonzódik hozzád. 

 

Előfordul, hogy akit partnernek, 
barátnőnek vagy barátnak választanál, 

nem viszonozza az érzéseidet. 
Természetes dolog, ha valaki nem akar a 
barátnőd, vagy barátod lenni. Az is 

rendben van, ha te nem akarsz valaki 
barátja vagy barátnője lenni. Ahhoz, hogy 

két ember intim kapcsoltba lépjen 
egymással, szükség van mindkettő 
beleegyezésére.  

 

 
 
Ha valaki nem egyezik bele a velünk való intim kapcsolatba, akkor nem lehet mit 

tenni. 
 

A törvény világosan kimondja, hogy bűncselekmény valakit olyasmire 
kényszeríteni, amit nem akar megtenni. Bűncselekményt az követ el, aki 
olyasmit tesz, amit a törvény nem enged meg. A bűncselekmény más szóval 

törvénytelenség. Úgy is szokták ezt mondani, hogy „törvényszegés”. 
 

Nehéz dolog az elutasítást vagy a megbántódást feldolgozni, amikor valaki azt 
mondja, hogy ő nem érez úgy irántunk, ahogy mi őiránta. 
 

Ha valaki azt mondta, hogy nem akar a barátnőnk vagy barátunk lenni, akkor a 
legjobb, amit tehetünk, ha azt mondjuk „rendben van”, és megpróbáljuk 

elfogadni. Igyekezz nem felidegesedni vagy feldühödni, ha a másik személy nem 
kedves veled vagy csúnya dolgokat mond. Vannak, akik így viselkednek. Te csak 
menj el, és próbálj meg nyugodt maradni. Ha valaki „nemet” mondott, akkor a 

legjobb otthagyni és nem követni őt vagy veszekedni vele. 

 

A 

beleegyezés 

nagyon 

fontos szó! 
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A kapcsolat fenntartása 
 
 

Ha valaki beleegyezik, hogy a barátnőd vagy barátod legyen, akkor tartsd 
észben, hogy a kapcsolatok idővel fejlődnek és változnak. A beleszeretés 

időszakát felválthatja a „szeretni őt” érzése. Ez normális része a kapcsolat 
fejlődésének, és nem jelenti azt, hogy „kiszerettetek” egymásból. A szeretet 

gyakran a szerelem következő fokozata. Mondjátok el egymásnak, hogyan 
éreztek. 
 

 

Ellentétek és megegyezések 
 

 Fogadd el, hogy partnered nem mindenben 

ért veled egyet. 

 Hallgassátok meg egymást. 

 Igyekezzetek nyugodt hangon kitalálni a 

megoldást. 

 Ne kiabáljatok, és ne használjatok csúnya 

szavakat. 

 Kérj „bocsánatot”, ha hibáztál vagy csúnyán 
viselkedtél.  

 Ne feledd, hogy senki sem tökéletes! 

 
 

Megegyezés 
 

 Nem fogtok mindig mindenben egyetérteni. 

 Ha valamiben nem értetek egyet, akkor „találkozzatok középen”. 

 „Középen találkozni” azt jelenti, hogy sem te, sem partnered akarata 

nem teljesül teljes mértékben. 

 Ehelyett olyan megoldást kerestek, amivel mindketten elégedettek 

vagytok. 

 Mindkettőtök úgy érzi, hogy 
valami teljesül abból, amit 

akart. 

 Ez a „megállapodás” vagy más 

szóval kompromisszum. 

 Egy intim kapcsolatban mindkét 
félnek képesnek kell lennie 

megállapodást kötni a kapcsolat 
működése érdekében.  
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A harmonikus kapcsolat fenntartása 
 

 Tudd, hogy mit akarsz te, és mit akar partnered a kapcsolattól. Valóban 

csak a szerelemre vágytok? 

 Tudassátok egymással az igényeiteket. 

 Ne várd partneredtől, hogy a kedvedért teljesen megváltozzon. 

 Igyekezzetek megérteni és tiszteletben tartani egymás véleményét akkor 

is, ha nem mindenben értetek egyet.   

 Törekedjetek megállapodásokra. 

 Mondjatok és tegyetek kedves dolgokat egymásnak, hogy kifejezzétek 

egymás iránti érzéseiteket. 

 Egyezzetek meg, mennyi időt töltötök együtt és külön. Mindenkinek 

szüksége van a barátaival és a családjával tölthető időre.  

 
 

A kapcsolat vége 
 

 Mindannyiunk életében előfordul szakítás. Ez normális, bár szomorú része 
az életnek. 

 Ha egy kapcsolat véget ér, akkor próbáld meg elfogadni azt, bármennyire 
is nehéz. Fogadd el, hogy vannak, akik nem készek még arra, hogy csak 
egy személlyel legyenek kapcsolatban, és szeretnének másokkal is 

kapcsolatokat. 

 Ne rágódj azon, hol romlott el, a kapcsolatok számos ok miatt véget 

érhetnek. Ritkán fordul elő, hogy ez csak az egyik fél hibájából fakad.  

 Beszélgess valaki olyannal az érzéseidről, akiben megbízol. 

 Semmiképp se nézegesd volt partnered közösségi oldalait, és ne próbáld 

keresni őt.   

 Ha teheted, legyél sokat a barátaiddal, bár ez nem mindig könnyű vagy 

lehetséges. 

 Igyekezz elfoglalni magad egyéb dolgokkal, hogy ne a volt partnered 
járjon az eszedben. 
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9. fejezet 
Célok és várható 
eredmények 
 

 

 
 

 
 

Szex, társas viselkedés és a törvény 
 

 

Bevezetés 
 
 

Eddigi pályafutásom alatt, melyet autista gyermekek és felnőttek oktatásával 
töltöttem, számos esetben kértek fel arra, hogy olyan autista személyekkel 
dolgozzak, akik nem megfelelő szexuális viselkedést mutattak. Mivel ezek az 

emberek magasan funkcionáló autisták voltak, megvolt a valós veszélye annak, 
hogy pozitív beavatkozás nélkül egyszer csak egy büntetőeljárás közepén találják 

magukat.   
 
Néhány felnőtt, akikkel dolgoztam, már állt bíróság előtt szexuális 

bűncselekmény vádjával, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy mennyire 
nincsenek tisztában a törvénnyel, illetve azzal az eljárásrenddel, amin 

keresztülmentek (beleértve a próbaidőre bocsájtást is). Ezen felül azt is csak 
nagyon korlátozottan látják át, hogy egyáltalán mely viselkedésük minősül 
bűncselekménynek.  

 
Egy fiatalember, arra a kérdésemre, hogy miért állt bíróság előtt, azt felelte 

„mert meleg vagyok”. Valójában orális szex közben érték tetten egy 13 évesnél 
fiatalabb fiúval és – döbbenetes módon – annak ellenére, hogy szó szerint idézte 
az ellene szóló vádiratot, kiderült, hogy nem igazán érti a „kiskorúval létesített 

szexuális viszony” kifejezést, ahogy azt sem, hogy ez miért számít 
bűncselekménynek. Ő úgy élte meg, hogy azért állt bíróság előtt „mert meleg”, 

és úgy gondolta, hogy ez tilos.  
 
Sajnos, ez nem egyedi eset.  Dolgoztam egy felnőttel, aki fiatalabb 

családtagjaival próbált pornófilmekben látott módon kapcsolatba kerülni.  
 

Egy párt, akikkel dolgoztam, kitiltottak a helyi bevásárló központból, mert a 
mozgássérült mosdóban közösültek és rajtakapták őket.  
 

Egy másik fiatalembert felügyelet alá helyeztek a főiskolán (amit utált), mert 
rászállt egy lányra, akit először az ebédlőben látott meg, és elkezdte őt 

mindenhová követni, sőt, még a vécé előtt is megvárta őt. Igyekezett szóba 
elegyedni a lánnyal, és egy alkalommal, amikor az ebédlőben a lány mögött állt a 
sorban, hátulról becsúsztatta a kezét a lány pulóvere alá, érezve a bőrét. Ezt a 

lány már jelentette az főiskola vezetőségének. 
 

Amikor először találkoztam a fiatalemberrel, az alábbiakat kérdeztem tőle: 
(a neveket megváltoztattam) 
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Én: Mire gondoltál, amikor Sophie-t megszólítottad? 

Lee: Egy barátnőt akartam. 

Én: Mi az, hogy barátnő?  

Lee: Egy szép lány. 

Én: Mit csinálnak a párok együtt? 

Lee: Nem tudom. 

Én: Mit tudsz a lányokról? 

Lee: Simák. 

Én: Hol simák? 

Lee: Itt meg itt. (A karomra és a hátamra mutat.) 

Én: Mit szeretsz megérinteni még, ami ilyen sima? 

Lee: A kavicsaimat. Van egy gyűjteményem – szeretem fogdosni őket. 

Én: A lányok olyanok, mint a kavicsok? 

Lee: Igen, itt meg itt. (A karomra és a hátamra mutat ismét.)  

Én: Meg szabad érinteni a kavicsokat? 

Lee: Igen. 

Én: Meg szabad érinteni a lányokat? 

Lee: Igen, de nem itt. (A hátamra mutat.) 

Én: Ott miért nem? 

Lee: Nem járhatsz a főiskolára, ha ott érinted meg a lányokat. 

Én: És itt meg lehet érinteni a lányokat? (A karomra mutatok.)  

Lee: Igen. 

Én: És itt meg lehet érinteni a lányokat? (A lábamra mutatok.) 

Lee: Igen. 

Én: És itt meg lehet érinteni a lányokat? (A mellemre mutatok.) 

Lee: Nem is tudom. 

Sok ehhez hasonló esettel találkoztam, és bár a részletek mindig különbözőek 
voltak, mindegyikben megjelent két közös vonás. 
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Az elsőbe tartoznak azok a specifikus nehézségek, amelyek az autizmusból mint 

állapotból fakadnak és jellemzően a viselkedési megnyilvánulásokban érhetők 
tetten, mint például a szó szerinti értelmezés, a szenzoros érzékelés anomáliáiból 

fakadó reakciók, annak a ténynek a  korlátozott megértése, hogy másoknak is 
vannak jogaik és érzéseik, melyek eltérőek lehetnek (gyenge tudatteóriás  
képesség), a „teljes kép” gyenge észlelése (gyenge centrális koherencia), és a 

késleltetés gyenge  képessége, vagyis egy azonnali teljesülést eredményező 
válasz elfojtása egy másik kedvéért. 

 
A másik közös jellemző a valódi megértést nyújtó szexuális edukáció és 
ismeretekmegdöbbentő hiánya. Amikor egy fiatal autista hölgyet arra kértem, 

hogy mondja el, mit tanultak a Szexualitás és párkapcsolatok tantárgyból előző 
iskolájában, azt felelte, hogy „18 éves korig szexelni kell”, és azt gondolta, 

hogy nagyon könnyen teherbe eshet, mert nem tudta elképzelni, „hogy húzzam 
fel a gumióvszert a puncimra”. És minden esetben különösen keveset tudtak 
a diákok a törvényi szabályozásokról.  

 
Ha mi, segítők nem lépünk, és nem jelezzük a tényt, hogy a tantárgy* keretében 

sokkal részletesebb és konkrétabb információkra lenne szükségük az autista 
vagy értelmi sérült tanulóknak, akkor diákjaink továbbra is bajba kerülnek 

szociális viselkedésük miatt, rosszabb esetben az igazságszolgáltatással is 
szembekerülhetnek. (*Az Egyesült Királyságban minden iskolában zajlik szexuális 

edukáció (SRE) az Önismeret, Társas viselkedés és Egészségnevelés (PHSE) tantárgyon 

belül. - A fordító megjegyzése) 

A késlekedésnek számos bizonyítéka van, leginkább a tanfelügyeleti rendszer 
irányából, amik azt jelzik, hogy az iskolák többségében nem elégséges 

színvonalú a szexuális nevelés. Ezt erősíti az a tény, hogy a tantárgy minimum 
követelményei siralmasan inadekvátak, köszönő viszonyban sincsenek azzal a 

világgal, melyben a fiatalok élnek, és amelynek nap mint nap vannak kitéve.  
 
Lelkesen olvastam az Oktatási és Munkaügyi Minisztérium (DfEE), most Oktatási 

Minisztérium (DfE) 2000-es útmutatójához 2014-ben kiadott kiegészítést. 
 

Ennek a remek útmutatónak találóan adták a „Szexualitás és Párkapcsolatok 
Oktatása a 21. században” címet, mely a www.sexeducationforum.org. 
uk/media/17706/sreadvice.pdf oldalról tölthető le, és zöld utat ad a 

pedagógusoknak a korszerű, átfogó ismeretek átadásához. A kiadvány széles 
körű társadalmi támogatottságnak örvend, melynek képviselőit a dokumentum 

végén lévő felsorolásban láthatjuk, köztük politikusokat, szülőket, oktatási 
szakembereket és a fiatalok szexuális jóllétéért és biztonságáért dolgozó 
szervezetek képviselőit.  

 
Az útmutató egy listát tartalmaz az elérhető oktatási segédanyagokról, beleértve 

a CEOP (Child Exploitation and Online Protection – kb. Gyermekek 
kizsákmányolása és online védelem) nagyszerű honlapjának elérhetőségét, 
melyen a pedagógusok által is elérhető formában, remek minőségű vizuális 

segédletek találhatók, valamint a BISH Planet Porn (kb. Pornóvilág) 
elérhetőségét, mely tényszerű információkat közöl a pornóiparról rajzos 

formában.  
 
 

http://www.sexeducationforum.org/
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A Planet Porn használata során azt tapasztaltam, hogy nagyon jól működik 

autista és értelmi sérült tanulóim esetében, mert a rajzfigurákkal való illusztráció 
elősegíti a konkrét, közvetlen információk megerősítését. Nagyon okos módja a 

kényes témával kapcsolatos hasznos információk átadásának és az anyag is 
remek! 
 

Az útmutató bevezetése leszögezi, hogy nem kizárólag pedagógusok számára 
készült, hanem az ÖSSZES olyan szakember számára, aki felveszi a kesztyűt, és 

hatékony ismereteket szeretne átadni a témában. A nemi nevelés egy életen át 
tartó folyamat, és nem kizárólag a pedagógusok felelőssége.  Különösen az 
autista és értelmi fogyatékos személyeknek van a későbbiekben is szüksége 

folyamatos és élethelyzethez igazodó támogatásra e területen.  
 

„Még sosem volt ilyen erős az egyetértés a jó minőségű nemi nevelés 
támogatására vonatkozóan a fiatalok, a pedagógusok, a szülők és 
gondozók, a pedagógusok szakmai munkaközösségei, a civil és a 

kormányzati szereplők között, mint most. Azt akarjuk, hogy a 
pedagógusoknak, az iskoláknak és más szakembereknek legyen 

lehetőségük hozzájutni a legfrissebb szakirodalmakhoz, amikor további 
információkra vagy tanácsra van szükségük.” 

 
Az útmutató pontos összefoglalója: www.pshe-association.org.uk 
 

 
Ezt az útmutatót a PHSE Association, Brook and Sex Education Forum 

készítette a 2000-ben kiadott hivatalos útmutató nemi nevelésre vonatkozó 
mellékleteként.  
 

A célja, hogy további támogatást nyújtson a korábbi útmutatóban nem szereplő 
témák oktatásához, valamint, hogy segítsen megfelelni a legújabb törvényi 

változások kihívásainak, többek között a 2010-es (egyesült királyságbeli) 
Esélyegyenlőségi Törvénynek. (Magyarországon is van esélyegyenlőségi törvény 
– 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

biztosításáról).  
Ez az anyag tisztázza és meghatározza a nemi nevelés szerepét, és kijelöli a 

téma magas szintű oktatásának alapelveit, választ ad a pedagógusok által feltett 
10 kulcskérdésre a nemi neveléssel kapcsolatban, beleértve azt is, hogyan kell az 
iskolákban tanítani azt, és olyan sürgető kérdésekre is választ ad, melyek a 

korábbi útmutatóban még nem szerepeltek, mint például a pornográfia, a 
„szexting” és a kiberbiztonság. 

 
 
 

Különös figyelmet fordítottam az útmutatóban szereplő ajánlásokra, mikor arról 
döntöttem, mit tartalmazzon az általam autista és értelmi sérült személyek 

számára írt program, de ragaszkodni akartam ahhoz, hogy az információk java 
minden tanulóhoz el kell, hogy jusson. Az útmutató 12. oldalán ez olvasható: 
 

„A 2010-es (egyesült királyságbeli) Esélyegyenlőségi Törvény alapján 
minden iskolát felelősség terhel arra nézve, hogy az oktatás minden 

tanuló számára elérhető legyen, beleértve a leszbikus, meleg, 
biszexuális, és transznemű diákokat is. Az inkluzív szexuális edukációs 

https://www.pshe-association.org.uk/
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program elősegíti a diákok közötti jó kapcsolatok kialakulását, 

szembeszáll az előítéletek minden formájával, mint például a homofóbia, 
és elősegíti a megértést és tiszteletet, képessé téve a tanulókat, hogy 

eleget tegyenek a 2010-es Esélyegyenlőségi Törvény elvárásainak, 
valamint, hogy annak szellemében éljenek.” 
(A magyar esélyegyenlőségi törvény a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők 

számára biztosítja a jogvédelmet. A hátrányos megkülönböztetés fogalmába 
tartozik többek között a nemi identitás, fogyatékosság, szexuális irányultság 

miatti megkülönböztetés. Amennyiben ezen tulajdonságok miatt részesül 
kedvezőtlenebb bánásmódban az adott személy, jogi segítségért az Egyenlő 
Bánásmód Hatósághoz fordulhat. 

A hazai köznevelési törvény szerint különböző programokkal, pályázatokkal kell 
segíteni az iskolákban az egészségfejlesztést. Az egészségügyi törvény is rögzíti 

továbbá, hogy a köz- és felsőoktatási, valamint szakképzési rendszer, illetve a 
felnőttoktatás keretében is ismertetni kell az egészséggel összefüggő etikai 
alapokat. Azonban fontos kiemelni, hogy az inkluzív szexuális edukáció nincs 

külön törvényi szinten kiemelve.) 
 

Nagyon sok autista és értelmi sérült diák vizuálisan, képekben gondolkodik, és a 
világ megértésében erősen támaszkodnak a vizuális információkra.   Az autizmus 

vagy tanulási nehézségek spektrumának magasan funkcionáló csoportjába 
tartozók gyakran sokkal jobb megértésűnek tűnnek, mint amilyenek valójában, 
mert jól használják a nyelvet, de ez a képességük elfedi a felszínes szociabilitás 

alatt meghúzódó hiányosságokat. Ők az egyik olyan csoport, akik közül a 
legtöbben kerülnek szembe az igazságszolgáltatással. 

 
„A törvény ismeretének hiánya nem mentség”. (Egy egy jogi alapelv, mely 
a latin „Ignorantia facti non iuris excusat” kifejezésből ered, mely szerint a tény 

nem tudása szentesít, a jog nem tudása nem mentesít.)  
Ez a mondás az autista és értelmi sérült személyekre is vonatkozik, és bár az 

orvosi diagnózis enyhítő körülményként vehető figyelembe egy cselekmény 
megítélésekor, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy befolyásolja is a bíró 
ítéletét.  

 
Kevés megbízható adat van arról, hogy milyen számban jelennek meg autista 

személyek az igazságszolgáltatás rendszerében, de az köztudott, hogy számos 
autizmus spektrum zavarral élő személy található a börtönökben. Aggasztó, hogy 
a jelenleg futó kutatások arra utalnak, hogy számuk magasabb, mint amire 

korábban gondoltunk. 
 

Tapasztalva, hogy diákjaink milyen csekély információval rendelkeznek a 
szexualitás és párkapcsolatok témájáról, ezen belül pedig a szexualitás jogi 
vonatkozásairól, úgy érzem, hogy sokkal jobb „túltolni” a legfontosabb 

információk átadását, mintsem kockáztatni, hogy nem jutnak el mindenkihez.  
Az egyik ilyen kulcsterület a jogi értelemben vett „beleegyezés” fogalma. 

 
Az Egyesült Királyság jogszabályai erősen a beleegyezés megkapására és nem 
annak adására helyezik a hangsúlyt, és ez igen megnehezíti az autista 

személyek helyzetét, hiszen sokkal elvontabb dolog azt felismerni, hogy a másik 
személy adott-e beleegyezést, illetve képes-e egyáltalán erre. A szexuális jellegű 

bűncselekmények szabályozásának minden olyan aspektusa komoly nehézséget 
okoz az autista és értelmi sérült személyek számára, amely azon alapul, hogy az 
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egyik személy felismeri a másik mentális állapotát és észleli a szituációhoz 

kapcsolódó kontextust. (A beleegyezési korhatár a magyar büntetőjogban 
szexuális kapcsolat esetében 14 év. Aki betölti ezt a korhatárt, szabad döntés 

alapján létesíthet szexuális kapcsolatot. A szabályozás nem tér ki külön a 
mentális állapotra.) 
 

Ebben a fejezetben megpróbáltam a törvényi szabályozásról szóló információkat 
lebontani és feldolgozható adagokban, vizuális segítséggel támogatva átadni. 

Vallási és kulturális háttérre való tekintet nélkül, minden állampolgárra nézve 
kötelező a törvény betartása, és ezt az alapvetést viszem végig a fejezet 
folyamán. 

 
 

 

Nyilatkozat 

 
A következő, szexuális viselkedésre és bűncselekményekre 
vonatkozó információkat a kiadás időpontjában érvényes 
jogszabályok alapján állítottam össze. Ezek változhatnak, ezért 
a fejezet oktatójának meg kell bizonyosodnia arról, hogy mindig 
az adott pillanatban érvényes jogszabályok alapján közvetíti az 
információkat. 
 
A törvényi szabályozás eltérő lehet a diákon szereplő 
jogszabályi hivatkozásoktól Angliában, Walesben, és Skóciában, 
Észak-Írországban, Írországban és más országokban is. 
 
 
Az utóbbi időkben az Egyesült Királyság mindegyik országának saját jogrendje 

van, és az esetek többségében csak árnyalatnyi eltérések vannak. E program 
kiadásának idejében közöttük az eltérések az azonos neműek házasságának 

engedélyezése, a prostitúció és az abortusz kérdésében azonosíthatók.  
 
Észak-Írország az Egyesült Királyság egyetlen olyan országa, ahol az azonos 

neműek élettársi kapcsolata legális ugyan, de a házasság nem, bár ez a 2015-re 
kiírt népszavazás eredményeként a közeljövőben változhat. 

 
Illegális szexuális szolgáltatásért fizetni Észak- Írországban 2015. január 1-jétől.  
 

Az 1967-es Abortusz Rendelet bizonyos körülmények között engedélyezi az 
abortuszt Angliában, Skóciában és Walesben, de ez nem terjed ki Észak- 

Írországra.  
 
Az 1967-es Abortusz Rendelet kiköti, hogy két orvos egybehangzó véleményére 

van szükség arra vonatkozóan, hogy a terhesség megszakítása kevésbé káros az 
anya fizikai és mentális egészségre nézve, mint a terhesség megtartása. Minden 

abortuszt kórházban vagy engedéllyel rendelkező klinikán kell elvégezni a 
terhesség lehető legkorábbi időszakában.  
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Az 1967-es Abortusz Rendelet kimondja, hogy az abortuszt csak a terhesség 24. 

hetéig lehet végrehajtani, kivéve, ha olyan speciális körülmények állnak fenn, 
amikor az abortusz az anya életét mentő beavatkozás, illetve, ha a magzatnál 

súlyos fejlődési rendellenesség tapasztalható.  
 
Jelen pillanatban az abortuszról szóló észak-ír szabályozás nem teljesen világos 

abban a tekintetben, hogy bár technikailag legális, kizárólag „különleges 
körülmények” fennállása esetén végezhető el, de ezek a körülmények nincsenek 

világosan meghatározva és nem nyilvánosak.  Az abortusz engedélyezésére 
használt kifejezés – „kizárólag az anya életének megmentése céljából” – 
értelmezhető szó szerint is, vagy tágabban, megengedve azokat a helyzeteket is, 

amikor a terhesség megszakítása kevésbé káros az anya fizikai és mentális 
egészségre nézve, mit terhesség folytatása. Jelenleg a nemi erőszakból származó 

terhesség vagy a magzat súlyos fejlődési rendellenessége nem indokolja a 
terhesség megszakítását. Azoknak az Észak-Írországban élő terhes nőknek, akik 
abortuszt szeretnének, lehetőségük van angliai, skóciai vagy walesi 

magánklinikákon térítéses szolgáltatásként igénybe venni a műtétet.   
 
Mivel az abortusz a jognak az a területe, mely nem egyező az Egyesült 
Királyságon belül sem, a PowerPoint prezentációban nem tértem ki rá 

részletesen, de mivel a szexuális edukáció szerves része, így szükséges, hogy a 
pedagógus részletes információkat adjon a serdülőkor, a fogamzásgátlás vagy a 

nők jogainak tárgyalásakor.  
 
Az utóbbi időkben több olyan kiegészítés is történt az Egyesült Királyság 

jogrendjében, melyek megerősítik a nők, a gyermekek és a hátrányos helyzetű 
állampolgárok védelmét, emiatt térek ki a következő fejezetben a női nemi 

szervek csonkítása, az emberkereskedelem és a kényszerházasság területeire is. 
 
„A nőkkel és lányokkal szembeni erőszak megszüntetése sürgető jogi és 

népegészségügyi kérdés, melynek megoldása össz-ágazati feladat az 
Egyesült Királyságban.” 

 
Magyarországon a nők és férfiak egyenjogúak. Magyarország pedig külön 
intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket, és a 

fogyatékkal élőket. (forrás: Magyarország Alaptörvénye) 
A magyarországi büntető törvénykönyv a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs 

elleni bűncselekmények között bünteti többek között a szexuális kényszerítést, 
erőszakot, visszaélést. Továbbá kiemelendő a prostitúció elősegítésének, a 
gyermekprostitúció kihasználásának, illetve a gyermekpornográfiának a 

büntetőjogi szabályozása. Ezek alapján elmondható, hogy a nők, és így a lányok 
is, mint kiskorúak jogi védelme biztosított. 

 
 

Írország 
 

Ezen anyag megjelenésének időpontjában Írországban új Büntető Törvénykönyv 
2014-et (Szexuális jellegű bűncselekmények) fogadtak el, mely életbe lépésével 
egy sor reformot fog elindítani. (Magyarországon jelenleg a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény van hatályban.) 
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 Újdonság, hogy a gyermekek védelme érdekében bűncselekménynek 

minősül molesztálásuk, akár online is.  
 

 Új és kiemelt bűncselekmény a gyermek pornográfia minden vonatkozása.  
 

 Új büntetési tétel jelent meg azokkal az elkövetőkkel szemben, akik 

gondjaikra bízott gyermekek és sérült személyek sérelmére követtek el 
szexuális jellegű bűncselekményt.  

 
 Megerősítik a szexuális jellegű bűncselekmények elkövetőinek 

utókövetését és monitorozását.  

 
 Elvégzik a szexuális jellegű bűncselekmények elkövetőinek 

kockázatelemzését, és jogszabályi alapokra helyezik az elkövetők 
adatainak nyilvánossá tételét.  

 

 Fokozzák sérülékeny személyek védelmét.  
 

 Új intézkedéseket vezetnek be a zaklatás ellen.  
 

 Új intézkedéseket vezettek be az áldozatokra vonatkozó bizonyítási eljárás 
során, különösen a gyermekekkel kapcsolatban.  

 

 Az incesztus törvényben a gender kérdések is megfogalmazásra kerültek.  
 

 A szexuális aktusba való beleegyezés korhatára 17 év maradt - két év 
közelségi záradék bevezetése folyamatban van. 

 

 A szexuális szolgáltatások árusítása bűncselekmény.  
 

Forrás: http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR14000349 
 
 

Egyenjogúság 
 
A 2010-es Egyenjogúsági Törvény Angliában, Skóciában és Walesben 

egyaránt érvényes, egyöntetű jogszabály.  A korábbinál szélesebb alapokon 
egységesíti a különböző szexuális orientációjú személyek védelmét. (A magyar 

esélyegyenlőségi törvény a hátrányos megkülönböztetés tilalmán keresztül védi 
különböző nemi identitású emberek jogait.) 
 

Hasonló védelmet Észak-Írországban az 1998-as Észak-Ír Alaptörvény 75. 
fejezete biztosít, melyet az állami hatóságoknak kell garantálni az 

esélyegyenlőség előmozdítása érdekében: 
 
(a) különböző vallású, politikai nézeteket valló, etnikai csoport, életkor, családi 

állapot vagy szexuális orientációjú személyek között;   

(b) férfiak és nők között általában; 

(c) fogyatékos és ép személyek között; 

(d) más személyeket eltartók vagy nem eltartók között. 

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR14000349
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(Magyarország Alaptörvénye szerint: „Magyarország az alapvető jogokat 

mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, 
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 

társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül biztosítja.”) 
 

A 2003-as Szexuális Bűncselekményekről szóló Törvény Angliában és 
Wales-ben, a 2008-as Szexuális Bűncselekményekről szóló Rendelet 

(Észak-Írország) és a 2009-es Szexuális Bűncselekményekről szóló 
Törvény (Skócia) nagyon hasonlóan határozzák meg a szexuális jellegű 
bűncselekményeket.  

(Magyarországon a 2012-es Büntető Törvénykönyv rögzíti a nemi élet 
szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményeket.) 

 
 

A Szexuális jellegű bűncselekményekről szóló Rendelet (Észak-
Írország), 2008 
 
A Szexuális Jellegű Bűncselekményekről Szóló Rendelet 2008 (Észak-Írország), 

fontos változásokat tartalmaz a szexuális jellegű bűncselekményekkel 
kapcsolatosan, és jelentősen közelített a 2003-as Szexuális Bűncselekményekről 

szóló Törvényhez, mely Angliában és Walesben van érvényben.  
 

2009-es Szexuális Bűncselekményekről szóló Törvény (Skócia) 
 

Hasonló reformot hajtottak végre a szexuális jellegű bűncselekményekkel 
kapcsolatos jogszabályok területén Skóciában is, melyek jelentősen közelítettek 

az Angliában és Walesben érvényben lévő 2003-as Szexuális 
Bűncselekményekről szóló Törvényhez. 
 

 

Az Egyesült Királyság szexualitással kapcsolatos törvényeinek 
fő pontjai 
(Magyarországon a felsorolt témákat a hatályos Büntető Törvénykönyvben lehet 
megtalálni.) 

 
 Nemi erőszak – az Egyesült Királyság minden országában azonos a 

definíció. 

 
 Behatolással járó szexuális támadás – új bűncselekményként vezették 

be az Egyesült Királyság valamennyi országának jogrendjébe.  
 

 Szexuális támadás – a definíció megegyezik Angliában, Wales-ben és 

Észak-Írországban. Egy másik személy szexuális szándékú érintése annak 
beleegyezése nélkül a test egy részével vagy egyéb dologgal, vagy ruhán 

keresztül. Skóciában hasonló definíció van életben, de beletartozik a 
vaginába, ánuszba vagy szájba történő ejakuláció, köpés vagy vizelés, 
mely meghatározás átfedést mutat a nemi erőszak és a behatolással járó 

szexuális támadás bűncselekményekkel. 
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 Szeméremsértés – az Egyesült Királyság minden országában azonos a 

definíció. 
 

 Beleegyezés – Anglia, Wales és Észak-Írország definíciói az önkéntes 
egyetértésre utalnak, valamint arra, hogy a személynek van-e lehetősége 
és képessége meghozni a döntést.  Skóciának hasonló a definíciója, de az 

a „szabad beleegyezés”-re utal, aminek alapján támadásnak minősül a 
szexuális kapcsolat egy személlyel, ha nem meggyőző, hogy a szabad 

akaratból, közös megegyezés alapján történt.  
 

 Minden ország hasonló specifikumokkal határozza meg azokat a 

körülményeket, melyeket figyelembe kell venni a személy beleegyezési 
képességének megállapításhoz.  

 
 Mindegyik ország hivatkozik annak a meghatározására, hogy egy 

cselekmény szexuális jellegű-e vagy sem, arra utalva, hogy egy „józan 

belátású személy” az egyes esetekben mire következtetne a körülmények 
és szándékok alapján. 

 
 

Az autista és értelmi sérült tanulók időnként hallhatnak szexuálisan szabados 
kifejezéseket, de kortársaiktól eltérően nehézségeik adódhatnak annak 
megítélésében, hogy mely szociális helyzetekben használhatóak ezek a 

kifejezések. Annak a „művészete”, hogy mikor megengedhető és mikor teljes 
mértékben elfogadhatatlan ez a nyelvhasználat, nagyfokú szociális tudatosságot 

kíván, valamint a lehetséges következmények felmérésének képességét. 
Ugyanez érvényes a szexuális jelentésű gesztusokra is. 
 

Diákjaink azt is nehezen érthetik meg, hogy a „szexuális szleng” használata 
lekezelő hatású, és összetűzéshez vagy szexuális zaklatás vádjához vezethet.  

A kamaszok sajátos szexuális szlenget használhatnak, mely általában nem 
nyíltan homofób vagy szexista szándékúak („Helló, kisanyám”, „Jól 
megraklak”, „Igazi cicafiú”, „Hé, szépfiú”) és bizonyos helyzetekben 

támadó gesztusként érzékelhetőek.  
 

Fenti okokból kifolyólag a szexuális szleng kifejezések és a szexuális gesztusok 
fontos részei e programnak, és gyakran komoly kihívás a pedagógusok számára 
is, hiszen magabiztosan kell bemutatni azokat egy csapat diáknak, akik 

legtöbbször nevetéssel vagy izgatottsággal reagálnak. Egyszer egy autista 
fiatalember hirtelen elhagyta a termet, miközben azt mutattam be, hogyan 

használják agresszív vagy bántó módon a durva szexuális nyelvezetet.  
Az asszisztensnek sikerült megnyugtatnia őt, és néhány perc múlva visszatértek 
az osztályba. Biztosítottam, hogy nagyon örülök a visszatérésének, és 

megerősítetem abban, hogy vannak, akiknek nagyon nehéz lehet durva vagy 
goromba kifejezéseket hallgatni, és ezt ne felejtsék el, amikor azt mérlegelik, 

használjanak-e ilyen kifejezéseket mások előtt vagy sem.  
 
Ez a bizonyos fiatalember az eset után elmondta nekem, hogy nagyon ideges 
lett, amikor egy tanár szájából hallotta ezeket a kifejezéseket (szó szerinti 
gondolkodása számára ez összeegyeztethetetlen volt azzal, amit egy tanár 

viselkedéséről tartott), de az asszisztens elmagyarázta neki, miért használom 
ezeket a szavakat és miért jó a tanulóknak elgondolkodni azokon a 
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kifejezéseken, amelyeket ők maguk is használnak, illetve, hogy valójában mit is 

jelentenek. Ezzel egyetértettem, majd megkértem, hogy gondolja végig, hogyan 
tudnának fiatalok dönteni arról, hogy használják-e ezeket a kifejezéseket, ha 

nem tudják a jelentésüket vagy azt, hogy mikor kell használni őket. Azt is 
elmondta, hogy örült, hogy Stephen Atkins (az egyik diák, megváltoztatott név) 
is ott volt az órán, mert „ő folyton ilyen szavakat használ, és nagyon 

idegesít”. Ez jó felütésnek tűnt a következő alkalomhoz, amikor is megkértem a 
diákjaimat, hogy tegye fel a kezét, akit bántott vagy idegesített, amiket tegnap 

mondtam. Néhány diák meglepetését fejezte ki, hogy másokat zavarnak vagy 
bántanak bizonyos szavak (közülük az egyik a korábban említett Stephen 
Atkins), és ez egy nagyon produktív beszélgetéshez vezetett arról, hogy ennek 

mi lehet az oka, illetve miért is fontos tiszteletben tartani mások érzékenységét.  
 

A fenti szituáció ismét azt példázza, hogy autista vagy értelmi sérült diákjaink 
érzékelik ösztönösen a körülöttük lévő emberek érzéseit és reakcióit, amikor egy 
bizonyos módon viselkednek.  
 
Emlékszem, mikor az iskolaigazgatóval szemben védekeznem kellett az olyan 

szenzitív vagy nehéz anyagrészek direkt tanítása miatt, mint a szexuális 
nyelvezet és gesztusok. Azzal vádolt, hogy „káromkodásra tanítom az autista 

fiatalokat”.  Elmondtam neki a korábbi példát, és világossá tettem, hogy távol 
áll tőlem a fiatalokat illetlen nyelvhasználatra tanítani, a célom éppen ennek az 

ellenkezője volt! A csúnya beszéd valós probléma az iskolákban, és felkértek, 
hogy adjak tanácsot autista tanulókkal kapcsolatban. Gyakorta egyénileg 
dolgoztam ezekkel a fiatalokkal, és ilyenkor megkértem őket, mondjanak példát 

arra, amikor mások pozitív dolgokat mondtak róluk, utána pedig a legbántóbb 
dolgokra, amikkel valaha jellemezték őket. A fiatalokat gyakran „tökfejnek”, 

„degeneráltnak” vagy „ostobának” nevezték, ami különösen felzaklatta őket. 
Amikor lehetséges volt, őszintén beszéltem velük a diagnózisukról és a többiek 
tudatlanságáról, amikor az autizmust gúnyosan az intelligencia hiányával 

azonosítják. Gyakran beszélgettünk közösen is a különféle intelligenciákról, és 
utalok itt a „PHSE program for Learners with ASD” című munkámra (Magyar 

kiadásban: Ö.T.V.E.N. Önismeret, társas viselkedés és egészségnevelés. 
Geobook, 2014., ford. megj.), amelyben egyszerűsített információkat adok át 
erről a témáról, és kitöltjük azt a feladatlapot, melyen az erősségeiket, 

különleges képességeiket kell felsorolni.  
 

Ezt az előkészítő munkát követően kerül sor a további beszélgetésre. Egyrészt 
arról, hogy a fiatal maga milyen nyelvezetet használ, másrészt, hogy mit érzett 

és gondolt azokban a konkrét esetekben, amikor vele szemben alkalmaztak ilyen 
kifejezéseket (hogy érzem magam, amikor ostobának neveznek). Majd 
elmagyarázom, hogy mások pontosan így érzik magukat, amikor ő azt mondja 

rájuk vagy mutatja nekik, hogy „faszfej”, mivel ez a szó szintén azt jelenti, 
hogy „ostoba”. Sok esetben a fiatal végig sem gondolja, mit is jelent valójában 

az általa használt kifejezés. Ezt követően arról beszélgetünk, hogyan érezhette 
magát a másik személy, amikor ő a helytelen szavakat használta, és igyekszünk 
ezek helyett sokkal helyénvalóbb kifejezéseket találni a dühére vagy 

idegességére, melyekkel szintén kifejezheti érzéseit. Egyszerű, célirányos 
foglalkozások és a nehézségek területének rendszeres felülvizsgálata pozitív 

eredményeket hoz. 
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A fenti okok miatt hiszem azt, hogy nekünk, a szexuális edukációt végző 

segítőknek rendelkeznünk kell önbizalommal ahhoz, hogy ezt a durva 
nyelvezetet is merjük oktatási célból használni, ahogyan a konkrét kifejezéseket 

vagy a vizuális segítségeket is, amikor autista vagy értelmi sérült diákokkal 
dolgozunk. Némi gyakorlás után már könnyebb kimondanunk vagy bemutatnunk 
tabunak számító kifejezéseket és gesztusokat, és egyre kevésbé feszengünk, 

különösen akkor, amikor először tapasztaljuk meg, milyen fontos megtanítanunk 
ezeket a dolgokat és keressük azokat az eszközöket és módszereket, melyek 

elősegítik a megértést.  
 
Gyakran felmerül az igény, hogy az átlagosnál legyünk jóval határozottabbak és 

konkrétabbak, amikor a szociális viselkedés szabályairól vagy a törvény 
ismeretéről van szó, mivel ezek a témák olyan élethelyzetekhez kapcsolódnak, 

melyek a diákjaink számára nehézséget jelentő kontextusfelismerést és 
ítéletalkotást igénylik. Tudjuk, hogy a törvényben vannak „szürke zónák”, 
például a beleegyezési korhatár esetében, ami az Egyesült Királyságban a 

törvény szerint a 16. életév, de a törvény megkülönböztetéssel védi a 13 évesnél 
fiatalabb gyermekeket, akik a szexuális aktivitás semmilyen formájához nem 

adhatnak beleegyezést. Ezen életkor felett ugyanakkor nem tiltott a szexuális 
élet, annak ellenére, hogy a legális korhatár 16 év. Ez utóbbi helyzetekben a 

rendőrségi reakció sokkal enyhébb, ha nincsen erőszakra vagy korlátozásra utaló 
jel. (Magyarországon a beleegyezési korhatár 14 év. Ha a fiatalabb fél 12 évnél 
fiatalabb, még ha beleegyezett is, akkor is bűncselekmény a vele létesített 

szexuális cselekmény. De ha a másik fél sem töltötte be a 14. életévét, akkor az 
nem bűncselekmény.) 

 
Hasonlóképpen, a szabadtéri szex önmagában nem tilos, de ha ez mások előtt 
zajlik, az bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősül. Az olyan 

közterületeken, mint például a nyilvános WC vagy a gyermekjátszótér, törvény 
által tiltott a szexuális tevékenység a többiek védelme érdekében, de ha olyan 

helyen történik, ahol nem láthatják meg a párt, és erre gondosan ügyelnek, 
akkor nem valószínű, hogy rendőrségi eljárás indul az ügyben. (Magyarországon 
is hasonló a szabályozás, a szeméremsértés vétsége, vagy bűntette valósul 

meg.) 
 

A törvénynek ezek a szubjektív részei nehezen értelmezhetők lehetnek, ezért a 
legjobb, ha ragaszkodunk a tényszerű információkhoz a beleegyezési korhatár és 
a közterületen való szexuális tevékenység tilalmának tekintetében egyaránt. Ha 

a tanulók számára a jogi szabályozás valamely területe nem teljesen érthető 
vagy egyértelmű, akkor tisztázni kell azokat.  

 
Térjünk vissza egy pillanatra ahhoz a korábban említett fiatalemberhez, akit 
megfigyelés alá helyeztek az iskolában egy lány folyamatos követése miatt. Az ő 

viselkedését végül is akkor jelentette a lány, amikor az illető fiatalember benyúlt 
a pulóvere alá. A lány nagyon megértőnek bizonyult a fiú nehézségeivel szemben 

és nem akart bajt hozni rá, de abban határozott volt, hogy a viselkedés helytelen 
volt és kezelést igényel. A későbbiekben sem akarta megbántani Lee érzéseit, és 
ezért nem utasította el határozott és direkt módon a közeledést. Mindig 

udvariasan beszélt a fiatalemberrel, és kifogásokat keresett, amivel 
kimagyarázta, hogy miért nem megy el vele randizni.  
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Vannak bizonyos tanult stratégiáink a nemkívánatos közeledések elhárítására, 

melyekkel nem bántjuk meg az illetőt, de ő ért belőle. Ezek a finomságok Lee 
esetében nem működtek.   

 
Nézzük meg az alábbi párbeszédet, melyet Lee-vel folytattam az esetről. Ahol 
csak lehetséges, elkerülöm a „miért” kérdést, mert olyan elvonatkoztatási 

képességet tételez fel, mely alapján az illető a viselkedések okaival is tisztában 
van, illetve számol azok következményeivel. Ehelyett az olyan tanulók esetében, 

mint Lee, sokkal célravezetőbb módszer a rávezetés, mint a „miért” kérdés 
alkalmazása.  
 

Én: Sophie olyasvalaki, akit nem ismersz túl jól? 

Lee: Ismerem őt – ő a barátom. 

Én: Honnan tudod, hogy a barátod? 

Lee: Beszélget velem. 

Én: Csak barátságos veled, vagy ennél több? 

Lee: Annál több. 

Én: Több, mert... 

Lee: Nem csúfolódik velem és kedves hozzám. 

Én: Te szólítod meg Sophie-t vagy ő szólít meg téged? 

Lee: Én szólítom meg Sophie-t. 

Én: Mindig? 

Lee: Igen. 

Én: Sophie nem szólít meg téged, mert... 

Lee: Nem tudom. 

Én: Lehet, hogy Sophie szerint egy ismerőse vagy és nem a barátja? 

Lee: Sophie a barátom. Mi az, hogy ismerős? 

 

Ebből a párbeszédből világosan látszik, hogy Lee igencsak korlátozottan értette a 
kapcsolatok árnyalatait, és azokat a szociális jelzéseket, melyek meghatározzák, 

hogy a másik személy a barátom-e vagy csupán ismerős. Az autista tanulók, 
illetve az értelmi sérült tanulók egy része nehezen érti meg azt az elvont 
gondolkodási folyamatot, melynek segítségével meghozzuk ezeket az ítéleteket. 

Egyértelmű volt, hogy Lee félreértette Sophie udvarias szavait, és azt 
barátságnak minősítette. Szívbe markoló, hogy azért jutott erre a 

következtetésre, mert a lány nem bántotta meg őt. Lee-t már csúfolták az 
iskolában, és mivel Sophie nem tette ezt vele, ő máris túlértékelte a gesztust. 
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Ez az eset példa emlékeztet minket arra, milyen fontos a diákjainknak 

megtanítani, hogyan lehet megkülönböztetni az emberek közötti kapcsolatok 
árnyalatait. Lee-vel a „PHSE Programme for Learners with ASD” (Magyar 

kiadásban: Ö.T.V.E.N. Önismeret, társas viselkedés és egészségnevelés. 
Geobook, 2014., ford. megj.) azon részét dolgoztuk fel először, mely 
koncentrikus körökkel szemlélteti az emberi kapcsolatok minőségeit, és ennek 

segítségével vezettük be az „ismerős” fogalmát. Gyakran visszatérünk ehhez a 
fontos kapcsolati kategóriához, amikor a családról, barátokról, idegenekről stb. 

tanulunk, és diákjaink képesek „barátnak” minősíteni valakit egyszerűen azért, 
mert hasonló az érdeklődési körük vagy mert az illető nem bántja, csúfolja  őket.  
A barátság fogalmának ez a felszínes megértése nagyon sebezhetővé és 

kiszolgáltatottá teszi diákjainkat, nem csak egyoldalú, helytelen viselkedésük 
miatt, hanem azért is, mert könnyen vissza lehet élni vele. 
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9. fejezet – Célok 
 
Annak felismerése, hogy az Egyesült Királyság (illetve Magyarország) törvényei 
azért születtek, hogy megvédjék az embereket a szexuális erőszaktól és 

meghatározzák az elfogadható szexuális viselkedés határait. Megismerni az 
Egyesült Királyság (illetve Magyarország) törvényeinek azon részeit, melyek az 

illegális cselekményekkel illetve a törvényben megszabott büntetési 
következményekkel foglalkoznak. 
 

9. fejezet – Várható eredmények 
 
A diákok: 
 

 Azonosítják, hogy bizonyos szavak durvának minősülnek vagy kimondásuk 
káromkodásnak minősül, és ezek a szavak összefoglaló néven 

„trágárságnak” is nevezhetőek. 

 Tudják, hogy a gyakran használt trágár kifejezések intim testrészekre és 
szexuális tevékenységekre vonatkoznak.  

 Megértik, hogy egyesek miért használják ezeket a kifejezéseket.  

 Megtudják, hogy a szexuális tartalmú kifejezések használata sérthet 

másokat és sok helyzetben szociálisan elfogadhatatlan.  

 Megtudják, hogy a mások ellen irányuló, agresszív és félelmet keltő, durva 

szexuális nyelvhasználat bűncselekménynek számít, és megértik, mit 
jelent a „verbális támadás”. 

 Tudják, hogy a fenti 5 pontban leírtak a szexuális tartalmú gesztusokra is 

vonatkoznak.  

 Bebizonyítják, hogy értik, mit jelentenek a „törvény”, „politikusok” és 

„Parlament” kifejezések, és azt, hogy ismernek néhány fontos jogszabályt.  

 Tudatában vannak annak, hogy számos kifejezés használatos a jogkövető 
magatartásra és a törvényszegésre, és ismernek ezek közül néhányat.  

 Tudják, hogy a törvényszegésnek következményei vannak, és közülük 
néhányat ismernek.  

 Tudják, hogy fontos törvények vannak a szexuális jellegű elkövetésekkel 
kapcsolatosan, és hogy ezek bűncselekménynek minősülnek. 
Nyilvánvalóan értik a „beleegyezés” szó jelentését a szexuális 

cselekmények vonatkozásában és tudnak olyan példákat mondani, amikor 
a személy nem képes a szexuális aktusba való beleegyezésre. 
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 Tudják, hogy a „szexuális abúzus” kifejezés gyűjtőfogalom, mely egy sor 

szexuális jellegű bűncselekményt foglal magába, és tudnak ezekre példát 
is mondani. 

 Azonosítani tudják az elérhető segítség forrásokat és tanácsadási 
lehetőségeket, ahová szükség esetén fordulhatnak a szexualitással 
kapcsolatos kérdésekben.  

 A jogi meghatározások segítségével megértik a különbséget a „nemi 
erőszak”, „szexuális bántalmazás” és a „behatolással járó szexuális 

bántalmazás” között, valamint azt, hogy mindhárom súlyos 
bűncselekmény. (Magyarországon nincs külön kiemelve a három fogalom, 
egy meghatározás van: szexuális erőszak.) 

 Tudják, hogy a „nemi erőszak” meghatározása minden olyan helyzetben 
alkalmazható, amikor az egyértelmű beleegyezés nem állapítható meg.  

 Negatívan minősítenek olyan helyzeteket, ahol az „erőszak” felmerül, és 
tudják, hogy az erőszak/fenyegetés és az aktív ellenállás nem 
elengedhetetlen eleme a „nemi erőszak” vádjának.  

 Tudják, hogy a „nemi erőszak” definíciója az egyetlen olyan bűn-
cselekmény az Egyesült Királyság büntetőjog-rendszerében, melyet csak 

férfiak követhetnek el, és ennek értik az okát. (Magyarországon nincs 
külön kiemelve, hogy nemi erőszakot csak férfiak követhetnek el.) 

 Tudják, hogy annak érdekében, hogy egy férfi esetében ne merüljön fel a 
nemi erőszak vádja, rendkívül fontos, hogy egyértelműen 
megbizonyosodjanak a másik személy szexuális aktusba való 

beleegyezéséről. (Magyarországon nemcsak a beleegyezés ténye fontos, 
hanem a korhatár is. Hiába egyezik bele például egy 12 év alatti gyermek 

a szexuális cselekménybe, attól az még bűncselekmény.) 

 Értik a „szexuális bántalmazás” törvényben meghatározott fogalmát, és 
negatívan értékelik azokat a helyzeteket, ahol felmerül.  

 Megértik a „követés” törvényben meghatározott fogalmát, és tisztában 
vannak azzal, hogy – mint a szexuális bántalmazás egy formája – 

bűncselekménynek számít. (A követés, mint más magánéletébe való 
beavatkozás Magyarországon a zaklatás büntetőjogi fogalmába tartozik.) 

 Megértik a „voyeurizmus (kukkolás)’”törvényben meghatározott fogalmát, 

és tisztában vannak azzal, hogy az Egyesült Királyság törvényei alapján 
bűncselekménynek számít. (A kukkolás, mint más magánéletébe való 

beavatkozás Magyarországon a zaklatás büntetőjogi fogalmába tartozik.) 

 Tudják a különbséget a „magamutogatás” és a „szeméremsértés” jogi 
kategóriái között.   
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 Tudják, hogy szociálisan elfogadhatatlan a nyilvános helyen vizelés vagy 

székletürítés, és „szeméremsértés” vagy „szemérem elleni 
bűncselekmény” vádjához vezethet, a körülményektől függően. 

 Megértik a nyilvános helyeken történő szexuális tevékenység veszélyeit, és 
hogy ez mikor minősül törvénytelennek. Elfogadják, hogy a nemi élet 
privát tevékenység, melynek legjobb helyszíne a privát hálószoba.  

 Ismerik a 2010-es Esélyegyenlőségi Törvény hatásait arra nézve, hogyan 
viszonylunk más emberekhez, tudják, hogy mit jelent a „gyűlölet 

bűncselekmény” és miért tiltja a törvény. (Magyarországon csak a nagy 
nyilvánosság előtti gyűlöletre uszítás jelent bűncselekményt. Ez pedig 
akkor valósul meg, ha valaki „nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzet 

ellen, 
b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport ellen, vagy 

c) a lakosság egyes csoportjai ellen - különösen fogyatékosságra, nemi 
identitásra, szexuális irányultságra tekintettel - gyűlöletre uszít” (Btk. 
332.§).) 

 Megértik, mit jelent a „homofóbia”, és tudják, hogy a homofób 
bűncselekmény kapcsolatban van a gyűlöletcselekménnyel.  

 Elfogadják, hogy gyakran nehéz az ember számára mások tudomására 
hozni, hogy szexuális beállítottsága eltér a heteroszexualitástól.  

 Ismerik egy vagy több fogalom jelentését az alkalmi szex, nemi vágy vagy 
rajongás közül.  

 Tudatában vannak annak, hogy az olyan szavak használata, melyek 

negatív módon jellemzik egy személy szexualitását, bántóak lehetnek azok 
számára, akik szexuális beállítása eltér a heteroszexuálistól.  

 Azonosítják egy vagy több szexuális cselekmény jellemzőit, többek között 
a szexuális segédeszközök használatát.  

 Tudják, hogy ők maguk és mások is mondhatnak „nemet” akár a szexuális 

aktivitás összes vagy csak bizonyos formáira, amelyben nem kívánnak 
részt venni.   

 Ismerik az előjáték fogalmát, formáit és funkcióját.   

 Értik, hogy a „szeretkezés” miben különbözik a „szerelmeskedéstől”.  

 Tudják, hogy a szexuális úton terjedő betegségek (STD) szexuális 

kapcsolattal terjednek, és képesek azonosítani a tüneteket.  

 Tudják, hová lehet orvosi segítségért fordulni STD gyanúja esetén.  
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 Tudják, hogyan történik a fogamzás, és mit jelent a teherbe esés. 

 Tisztában vannak azzal, miben változtatja meg a szülők életét egy 
újszülött érkezése. 

 Felismerik, hogy a „fogamzásgátlás” egy gyűjtőfogalom, mely számos 
olyan eszközt és módszert foglal magába, melyek használatával 
megelőzhető a spermium és petesejt találkozása, a fogamzás.   

 Tudják, hogyan lehet diszkréten és ingyenesen fogamzásgátló 
eszközökhöz jutni.   

 Ismerik a fogamzásgátlás több formájának veszélyeit, és tudják, hogy a 
gumióvszer egyaránt védelmet nyújt a nemkívánt terhesség és a szexuális 
úton terjedő betegségekkel szemben is. 
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9. fejezet 

Diák és jegyzetek 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Dia 1. 
 

Dia 2. 
 
A foglalkozás tartalmának bemutatása 

Dia 3. 
 
Emlékeztető a csoport szabályairól. 
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Dia 4. 
 
Az autista tanulók sokszor nem érzik, 

hogy a nyelvhasználatukat ahhoz kell 
igazítani, hogy kivel beszélnek, és 
hogy milyen kapcsolatban vannak 

vele.  
Nem mindig értik azt sem, hogy 

vannak olyan – a szexuális 
viselkedésre vonatkozó szavak – 
melyek használata sértő lehet.  

Fontos, hogy ezeket tisztázzuk.  
 

 
 
 

Dia 5. 
 
Ezeknek a diáknak az előadása 
megköveteli, hogy a foglalkozás 

vezetője magabiztosan használja a 
szexuális jelentéstartalmú 

kifejezéseket, még akkor is, ha 
először kényelmetlenül érzi magát. 
Ez egy olyan témakör, melyet 

kezdetben nekem is sokat kellett 
gyakorolnom, hogy magabiztosan 

tudjak beszélni róla, azonban 
kitartottam, hiszen fennáll a 
veszélye, hogy a tanulóink 

nemkívánatos reakciókat váltanak ki 
másokból, ha nem megfelelően 

használják a szexuális 
jelentéstartalmú kifejezéseket. 
 

 

Dia 6. 
 
Elkerülhetetlen, hogy néhány tanuló 

felnevessen, amikor hallják, vagy 
leírva látják ezeket a kifejezéseket a 

dián. 
Előfordulhat, hogy ez annak a jele, 
hogy zavarban vannak, vagy esetleg 

a téma „tabu” mivolta miatt találják 
szórakoztatónak.  

Legjobb lesz, ha tisztázzuk, hogy 
lehet egy kicsit nevetni ezeken a 

kifejezéseken, de az is fontos, hogy a 
tanulók elgondolkodjanak arról, hogy 
milyen következményei lehetnek 

annak, ha használják őket.  



303 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 7. 
 

Magyarázd el nyíltan és határozottan, 
hogy az ilyen fajta durva kifejezések 
használata bizonyos helyzetekben 

durva, elutasító viselkedés, ahogyan 
az a dián lévőkből is kiderül. 

Mondd el azt is, hogy ha agresszíven 
használjuk ezeket a durva 
kifejezéseket, ez támadó vagy sértő 

lehet, függetlenül attól, hogy férfi 
vagy nő mondta.  

 
 
 

 
 

 
 

Dia 8. és 9. 
 
Mint ahogyan a durva kifejezések 

nyílt használata, úgy a követező 
diákon részletezett szexuális 

jelentésű gesztusok is nevetést 
válthatnak ki.  
Ugyan úgy, mint az előzőekben, 

általában hasznos, ha egyszerűen 
nyugtázzuk ezt a nevetést, mielőtt 

megbeszélnénk ezen jelek 
használatának negatív 
következményeit. Előfordulhat, hogy 

a foglalkozásvezetőnek gyakorolnia 
kell, mielőtt magabiztosan be tudja 

mutatni ezeket a gesztusokat.  
Amikor bemutatjuk ezeket a 
gesztusokat, akkor fontos azt is 

megemlíteni, hogy ezeket általában 
egy bizonyos embernek címezik, és 

általában agresszióhoz társulnak. 
Beszéljétek meg, hogy vajon hogyan 
reagál az, akinek ezeket a 

gesztusokat címzik! 
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Dia 10. 
 
A durva, szexuális jelentéstartalmú 

kifejezések és gesztusok idővel 
változnak, és területenként vagy 
kultúránként eltérőek lehetnek. 

Kérdezd meg a tanulókat, hogy vajon 
ismernek-e egyéb durva, szexuális 

jelentéstartalmú kifejezéseket vagy 
gesztusokat, és beszéljétek meg, 
hogy ezek vajon sértőek-e.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Dia 11. 
 

Ezen a dián azt tisztázzuk, hogy mit 
is jelent a „törvény”. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 12. 
 

Kérd meg a tanulókat, hogy töltsék 
ki a feladatlapot! 
A tanulók által említett törvényeket 

nem kell a szexualitással 
kapcsolatosokra korlátozni, hanem 

bármilyen törvények lehetnek. 
Beszéljétek meg, amiket a tanulók 

leírtak! 
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Dia 13. 
 

Ez a dia a jogi szakkifejezéseket 
igyekszik egyszerűen elmagyarázni. 

Tisztázzátok, hogy ha valaki az 
elszenvedője valaki más törvénytelen 
cselekedeteinek, akkor ő az 

„áldozat”! Erre még a 39. dián is 
visszatérünk majd. 

 
 

 
 
 

Dia 14. 
 
Az első pont felolvasása után 
beszéljétek meg, hogy mit csinál egy 

bíróság annak érdekében, hogy 
eldöntsék, hogy az illető bűnös vagy 

nem bűnös egy adott vétségben.  
Tisztázzátok azt is, hogy mi a bíró 
szerepe. 

Olvasd fel a dia további pontjait! 
Magyarországon külön törvény, a 

büntetőeljárásról szóló törvény 
rendelkezik arról, hogy mi a bíróság, 
a rendőrség feladata, ha 

bűncselekmény történik. 
 
 

Dia 15. 
 

A dián a Magyarországon hatályos 
szexuális jellegű bűncselekményekre 

vonatkozó törvények láthatók.  
(A lektor megjegyzése: Magyarországon 

az új Büntető Törvénykönyvről szóló 

2012. évi C törvény XIX. fejezete 

tárgyalja a „A nemi élet szabadsága és a 

nemi erkölcs elleni bűncselekmények” 

kérdését.) 

Tisztázzuk, hogy a törvények, és 
rendeletek megvédik az embereket a 

szexuális bántalmazástól. A szexuális 
erőszakkal a 24. diától kezdve 
foglalkozunk majd. A következő 

diákon szereplő szexuális jellegű 
bűncselekményekkel kapcsolatos 

információk Magyarország 
törvényeire vonatkoznak, melyeket 
mindenkinek, aki Magyarországon él, 

be kell tartania vallásra és kulturális 
háttérre való tekintet nélkül. 
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Dia 16. 
 

Ez a dia azt tisztázza, hogy mit jelent 
a beleegyezés szexualitással 

kapcsolatos helyzetekben, valamint 
hogy mi a „belátási képesség”. 
A következő diákon találunk példákat 

arra, hogy kiknek nincs belátási 
képességük. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 17. 
 
Mivel a beleegyezés egy nagyon 

fontos fogalom a tanulóinknak, ezt itt 
újra hangsúlyozzuk, ahogyan azt is, 

hogy olyasvalakivel szexuális 
kapcsolatot létesíteni, aki nem akarja 
vagy nem tudja beleegyezését adni, 

bűncselekmény.  
A magyar büntetőjogban is kiemelten 

fontos a beleegyezés. Beleegyezés 
nélkül már bűncselekmény valósul 
meg. A beleegyezés is egyértelmű 

kell, hogy legyen. Ha már 
akaratnyilvánításra képtelen valaki, 

akkor nem lehet szó beleegyezésről 
sem. 
 

 
 

Dia 18. 
 

Olvasd fel a példákat arra, hogy 
mikor korlátozott valakinek 
beleegyezési képessége. 

Bizonyosodj meg róla, hogy a tanulók 
az összes példa tartalmát 

megértették. 
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Dia 19. 
 

Az autista tanulóknak gyakran 
nehézséget okoz, ha valaki nem elég 
egyértelműen fogalmaz meg társas 

kapcsolatokkal kapcsolatos 
információkat. Fontos, hogy a lehető 

legrészletesebben, az elvontabb 
részleteket is kihangsúlyozva 
elmagyarázzuk a beleegyezés 

fogalmát, hiszen a hiányos tudás 
súlyos következményekkel járhat a 

tanulóink számára. 
Kérd meg őket, hogy töltsék ki a 
feladatlapot, és tisztázzátok a 

példákat! 
 
 

Dia 20. 
 
Bizonyosodj meg róla, hogy a tanulók 
megértették, hogy miért olyan fontos 

egyértelműen megkérdezni, hogy a 
másik személy beleegyezik-e a 

szexuális kapcsolatba vagy nem, 
illetve hogy pontosan milyen 
szexuális tevékenységekbe egyezik 

bele. Kérd meg a tanulókat, hogy 
idézzenek fel példákat, amikor valaki 

nem képes a beleegyezését adni.  
Kérd meg a tanulókat, hogy töltsék 
ki a feladatlapot, melyen különböző 

példamondatokról kell eldönteniük, 
hogy az vajon beleegyezésnek 

minősül-e vagy sem.  
 
 

Dia 21. 
 

Kérd meg a tanulókat, hogy töltsék 
ki a feladatlapot, a következő dia 

segítségével beszéljétek meg, mik 
lehetnek az alkohol és a drog hatásai 
és ők mit gondolnak erről. 

A magyar büntetőjogban kiemelten 
fontos a beleegyezés. Beleegyezés 

nélkül már bűncselekmény valósul 
meg. A beleegyezés is egyértelmű 

kell, hogy legyen. Ha már 
akaratnyilvánításra képtelen valaki, 
akkor nem lehet szó beleegyezésről 

sem. 
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Dia 22. 
Sokszor nagyon nehéz eldönteni, hogy 

valaki, aki alkohol vagy drog hatása 
alatt áll, képes-e megfontoltan a bele-
egyezését adni, főleg ha az illető még 

tud beszélni és „igent” tud mondani a 
szexre. Ezért az a legjobb, ha azt 
tanácsoljuk a tanulóknak a feladatla-

pon lévő mindkét példa után, hogy aki 
fogyasztott alkoholt vagy drogot az 
nem képes megfontolt döntést hozni 

arról, hogy szeretne-e szexuális kap-
csolatot, és épp ezért fennáll a veszé-
lye annak, hogy az eset után szexuális 

zaklatással vagy erőszakkal vádol.  
A magyar jogi szabályozás ezt úgy 
használja, hogy akaratnyilvánításra 

képtelen, ezért nem képes 
beleegyezni. 
 

Dia 23. 
 
A 23-25 diák a szexuális erőszak 

nagyon érzékeny témáját tárgyalják. 
A szexuális erőszak hazai jogi 
szabályozásánál fontos, hogy ez egy 

bűntett, és legalább két évtől nyolc 
évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

 
 
 

 
 

Dia 24. 
A szexuális zaklatás kifejezést a 

tanulók gyakran csak a behatolással is 
járó szexuális aktusokkal és a fizikai 
fogdosással azonosítják. Ezért ezeken 

a diákon különféle példák szerepelnek, 
hogy a behatolással is járó szexuális 
aktuson és a fizikai fogdosáson kívül 

mi számíthat még szexuális zaklatás-
nak, ily módon bővítve a tanulók 
ismereteit azokról a helyzetekről, 

amikor zaklatásról beszélhetünk. Ez a 
dia azt mutatja be, hogy a szexuális 
tartalmú megjegyzések és sértések is 

minősülhetek szexuális zaklatásnak. 
Magyarországon a szexuális bántalma-
zás és zaklatás dián megjelölt formái a 

szexuális kényszerítés fogalmába tar-
tozik. Ezt fontos megjegyezniük a 
tanulóknak, mert szexuális bántalma-

zás jogi tényállás nem létezik a 
büntetőjogban, azonban a hétköznapi 
szóhasználat gyakran alkalmazza. 
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Dia 25. 
 
Hazánkban a törvényi meghatározás 

szerint az követi el a zaklatást, aki 
abból a célból, hogy mást 

megfélemlítsen, vagy más 
magánéletébe, illetve mindennapi 
életvitelébe önkényesen 

beavatkozzon, őt rendszeresen vagy 
tartósan háborgatja 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 26. 
 
Nem kívánt csókolózás és ölelkezés. 

Jó ötlet lehet felidézni az 5. 
fejezetben a személyes térről és 

intim zónáról tanultakat, és 
megbeszélni, hogy ezeknek a 
határoknak a tiszteletben nem 

tartása akár szexuális zaklatásnak is 
minősülhet. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 27. 
 

A másik beleegyezése nélkül 
megérinteni annak privát testrészeit. 

Ismételjétek át, hogy hol vannak a 
privát testrészek, beleértve a comb 
felső részét, közel a nemi 

szervekhez. Jó ötlet lehet ezen a 
ponton kiemelni, hogy szexuális 

zaklatást férfi és nő is elkövethet, 
ahogyan áldozat is lehet nő is és férfi 
is. Ezt majd még a 34. dián 

tisztázzuk, itt elég csak megemlíteni. 
Magyarországon ez szexuális 

kényszerítésnek minősül. 
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Dia 28. 
 
Ezen a dián kiemeljük, hogy az is 

zaklatás, ha valakit – akarata 
ellenére – arra próbálnak rávenni, 
hogy egy másik ember intim 

testrészeit érintse meg, illetve, ha – 
akarata ellenére – arra próbálják 

rávenni, hogy had nézzék őt, 
miközben a saját privát testrészeit 
megérinti. 

Magyarországon ez szexuális 
kényszerítésnek minősül. 

 
 
 

 
 
 

Dia 29. 
 

Amikor valaki szexuális céllal érinti 
máshoz a testrészeit, illetve meg 
akarja csókolni akarata ellenére. 

Önkielégítés, és amikor arra 
kényszerítenek valakit, hogy ezt 

nézze.  
Magyarországon ez szexuális 
kényszerítésnek minősül. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Dia 30. 
 
Amikor arra kényszerítenek valakit, 

hogy mások szexuális aktusát nézze. 
Amikor arra kényszerítenek valakit, 

hogy pornográfiát nézzen. 
Magyarországon ez szexuális 

kényszerítésnek minősül. 
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Dia 31. 
 
Amikor arra kényszerítenek valakit, 

hogy pózoljon, illetve akarata 
ellenére fotók és felvételek készítése. 
Hasznos lehet megemlíteni, hogy 

fotók és felvételek készítése online, 
webkamerán keresztül is történhet. 

Erről azonban bővebben is lesz szó a 
10. fejezetben, amikor az internettel 
kapcsolatos biztonsági tudnivalókról 

beszélgetünk majd.  
 

 
 

Dia 32. 
 
Durva vagy fájdalmas szex, mint az 

erőszak egy formája. 
Ha úgy érzed, kezdeményezhetsz egy 
rövid beszélgetést a szexuális 

szerepjátékokról és a felnőttek 
beleegyezéséről.  

Némely tanuló tisztában van azzal, 
hogy vannak, akik a kapcsolatukban 
látszólagosan durva szexuális 

játékokba bocsátkoznak, azonban a 
hangsúly itt a „választáson” van! 

Hasznos lehet, ha megbeszélitek a 
különbséget a filmekben látott 
szenvedélyes szerelmi jelenetek és a 

durva szex jelenetek között. 
Magyarországon ez szexuális 

erőszaknak minősül. 

 

Dia 33. 
 

Kikényszerített csoportos szex. 
Fogamzásgátlás megtagadása, mint 

a bántalmazás egy formája.  
Hasznos, ha ezen a ponton 
beszélgetünk az enyhébb 

megtagadásokról is, például az olyan 
férfiakról, akik nem akarnak óvszert 

használni, és azokról a kifogásokról,  
amiket annak érdekében mondanak, 
hogy meggyőzzék a partnerüket, 

hogy nem jó vagy nem szükséges 
óvszert használni.  

Magyarországon ez szexuális 

erőszaknak minősül. 
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Dia 34. 
 

Kényszerítés, fenyegetés, 
megfélemlítés használata.  

Megtévesztés és kényszerítés annak 
érdekében, hogy a másik 
beleegyezzen. 

Ajándékok és pénz használata, hogy 
valaki szexuális szívességeket 

„vásároljon” 
Magyarországon ez szexuális 

erőszaknak minősül, illetve 
prostitúció elősegítése is 
megvalósulhat, ha valaki mást 

prostitúcióra rábír. 
 

 
 
 

Dia 35. és 36. 
 

Ezek a diák tisztázzák, hogy elkövető 
és áldozat bárki lehet szexuális 
beállítottságtól, társadalmi nemből és 

biológiai nemtől függetlenül. 
Sajnos kutatások azt mutatják, hogy 

az elkövetőt legtöbbször ismeri az 
áldozat. Ezt tisztázzátok. 
Hangsúlyozd ki, hogy Magyarország 

törvényei értelmében egy szexuális 
bűncselekmény elkövetése mindig az 

elkövető hibája és nem az áldozaté. 

 



313 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 37. 
 
Kérd meg a tanulókat, hogy töltsék 

ki a feladatlapot, és írják le, hogy 
kihez fordulhatnak, ha kérdésük van 

a szexszel és párkapcsolatokkal 
kapcsolatban, vagy bármilyen 
gondjuk akad.  

Próbáld meg külső szervezetek 
elérhetőségét is megadni a saját 

szervezetedben dolgozó emberek 
elérhetőségein kívül.  
Legyen világos, hogy mik a 

szervezetedben a gyermekre és 
felnőttekre vonatkozó biztonsági 

eljárások, és hogy hogyan kezelitek a 
bizalmas adatokat. 
 

 

Dia 38. 
 
Ez a dia bemutatja a szexuális 

erőszak főbb formáit. A szexuális 
erőszakról (megerőszakolásról) a 

következő diákon lesz szó 
részletesebben.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 39. 
 

Tisztázza, hogy férfiak és nők is 
lehetnek nemi erőszak áldozatai, 
illetve, hogy mit jelent az „áldozat” 

kifejezés.  
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Dia 40. 
 
A szexuális erőszak elkövetésének 

kritériumai egyértelműek, azonban a 
tanulóknak lehetnek olyan 
sztereotipikus elképzeléseik, 

miszerint a nemi erőszak vádjához 
feltétlenül szükséges a durvaság, 

kényszerítés, és az áldozat részéről 
tanúsított ellenállási kísérlet.  
Ez azonban nem így van, és fontos, 

hogy ezt a tévhitet más 
félreértésekkel együtt tisztázzuk. Ez 

a tanulók által kitöltendő feladatlap 
célja. A következő diák tartalmazzák 
a feladatlapon lévő kérdésekhez 

kapcsolódó információkat.  
 

A szexuális erőszak büntetőjogi 
fogalma Magyarországon:  
Szexuális erőszakot követ el, és 

bűntett miatt két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő, aki 
a) a szexuális kényszerítést 
erőszakkal, illetve az élet vagy a testi 

épség elleni közvetlen fenyegetéssel 
követi el, 

b) más védekezésre vagy 
akaratnyilvánításra képtelen állapotát 
szexuális cselekményre használja fel. 

 
 

 
 

Dia 41. 
 

A feladatlapon lévő összes állítás 
hamis Magyarország törvényei 
értelmében. 

Kutatások azt mutatják, hogy a 
legtöbb nemi erőszakot olyanok 

követik el, akit az áldozat ismer. 
Olvasd fel az ezen, a 42. és a 43. 

dián lévő információkat visszautalva 
a feladatlapon a tanulók által adott 
válaszokra. Ily módon tisztázhatjátok 

az esetleges félreértéseket.  
Magyarországon a nemi erőszakot 

szexuális erőszaknak hívjuk. 
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Dia 42. 
 
Ez a dia tisztázza, hogy egy hosszú 

párkapcsolat vagy házasság sem 
biztosít automatikus jogot egy 
férfinak vagy nőnek, hogy közösüljön 

a partnerével, és ugyanúgy 
megvádolható szexuális erőszak 

elkövetésével, ha beleegyezés nélkül 
létesít szexuális kapcsolatot. 
 

 
 

 
 
 

Dia 43. 
 

Ez a dia eloszlatja azt a tévhitet, 
hogy a szexuális erőszak vádjához 
mindenképpen szükséges az 

erőszaktevő durvasága, és ellenállási 
kísérlet az áldozat részéről.  

Az is említésre kerül, hogy milyen 
büntetésre számíthat az, akit 
szexuális erőszak vádjában bűnösnek 

találnak. 
A szexuális erőszak lényege az 

erőszak. Az elkövetőkről 
Magyarországon nincs külön 
nyilvántartás, azonban amennyiben 

bármilyen ügye adódik az 
elkövetőnek a későbbiekben a 

rendőrséggel, a rendszerben látszik, 
hogy korábban követett el szexuális 
bűncselekményt. 

 
 

Dia 44. 
 

Információ a nemi 
erőszakért/megerőszakolásért járó 

börtönbüntetésről.  



316 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Dia 45. 
 

Mivel a tanulóinknak bizonyos 
nehézségeket okoz a társadalmi 
helyzetfelismerés, néha szükség van 

arra, hogy akár túlzásba is vigyük 
dolgokat annak érdekében, hogy 

megvédjük őket.  
 
 

 
 

 
 
 
 

Dia 46. 
 
Kérd meg a tanulókat, hogy töltsék 

ki azt a feladatlapot és írják le, hogy 
mit gondolnak az előforduló szexuális 
bűncselekmények megnevezéseiről. 

Előfordulhat, hogy a tanulók 
nincsenek tisztában az összes 

kifejezéssel, ezért fontos, hogy 
lássuk, hogy mit tudnak és mit nem. 
Ezeket a bűncselekmények bővebben 

megbeszéljük a következő diákon. 
Fontos kiemelni a magyar 

szabályozásból a garázdaságot, 
amely azt jelenti, hogy valaki olyan 
kihívó magatartást tanúsít, aamellyel 

másokat megbotránkoztat vagy 
megriaszt. Ez még nem 

bűncselekmény csak szabálysértés, 
de tilos. 
 

Dia 47. 
 
Olvasd fel a dián lévő információkat! 
Hasznos, ha megkérdezed a 

tanulókat, hogy szerintük mi a 
különbség az „ugratás” és a „verbális 

zaklatás” között! Tisztázzátok, hogy 
az ugratásnak az a szerepe, hogy 
jobban összehozza az embereket 

azáltal, hogy a csoport tagjai 
elfogadják egymást, míg a verbális 

szexuális zaklatás pont az 
ellenkezőjét szolgálja: hogy valakit 

eltávolítsanak a csoporttól.  
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Dia 48. 
 
Tisztázzátok, hogy mit jelent a 

szexuális zaklatás! 
Emeld ki, hogy szexuális zaklatással 
nők és férfiak is megvádolhatóak! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 49. 
 
Használd beszélgetésindítónak ezeket 

a példákat! 
Van olyan példa, amit komolyabban 

vesznek, és van, amit kevésbé? 
Tisztázzátok, hogy az összes példa 
egyforma súlyú a szexuális 

zaklatással megítélése 
szempontjából.  

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 50. 
 
Olvasd fel a dián lévő információkat! 
Vannak olyan autista tanulók, 

akiknek egy-egy személy kerül az 
érdeklődésük középpontjába. Ezt 

könnyen lehet úgy értelmezni, hogy 
a tanuló zaklatja vagy üldözi az adott 

személyt, ha minden mozgását 
követi. Beszéljétek meg, hogy mi a 
különbség a között, ha tetszik valaki, 

és ha üldözünk valakit! 
Hazánkban ez zaklatásnak minősül. 
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Dia 51. 
 
Lehet, hogy van olyan tanuló, akinek 

ismerős a „dogging” (nyilvános szex) 
kifejezés – szex egy előre 

megbeszélt nyilvános helyen, például 
parkban, miközben mások is 
láthatják. A „dogging” ötvözik az 

exhibicionizmust (magamutogatást) 
és a kukkolást.  

Magyarországon még nem annyira 
ismert jogi szempontból ez a 
fogalom, de fontos tudni róla. 

 
 

Dia 52. 
 
A meztelenség nem illegális, azonban 

a nemi szervek mutogatása azzal a 
szándékkal, hogy azt mások lássák 

és megbotránkozzanak, az 
szabálysértés (lásd a következő 
diát). Hazánkban ez 

szeméremsértésnek minősül. 
Ha a meztelenkedés másoknak 

megbotránkozást okoz – pl. meztelen 
napozással – akkor a meztelenkedő 
személy szeméremsértéssel 

vádolható.  
Magyarországon vannak hivatalosan 

kijelölt nudista strandok, és ezeken a 
részeken a nudizmus megengedett, 

amennyiben nem megbotránkoztató 
mások számára.  
 

Dia 53. 
 
Szeméremsértés esetében a 
megbotránkoztatás általában egy 

fontos tényező, azonban mivel az 
autista tanulóinknak nehézséget 

jelenthet, hogy viselkedési formákról 
társadalmi ítéleteket alkossanak, 
sokkal konkrétabbnak kell lennünk, 

mint esetleg szeretnénk, amikor 
ezekről a megítélés alapú 

jogszabályokról beszélgetünk.  
Általában az a legjobb, ha 
hangsúlyozzuk ezeknek a 

viselkedésformáknak a veszélyeit, és 
amellett érvelünk, hogy ne 

csináljanak ilyesmit. 
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Dia 54. 
 

Annak érdekében, hogy elkerüljék az 
esetleges feljelentést, fontos, hogy 

amikor arról kell dönteni, hogy 
vizeljenek-e közterületen, meg tud-
ják állapítani, hogy van-e nyilvános 

mosdó a környéken, mennyire erős a 
vizelési inger, és melyik a vizelésre 

legmegfelelőbb hely – semmifélekép-
pen nem úthoz közel, mint ahogy a 
képeken is látszik. Autista tanulóink-

nak lehet, hogy szükségük van olyan 
iránymutatásra, hogy mit kell csinálni 

olyan extrém helyzetekben, amikor a 
nyilvános vizelés az egyetlen lehető-
ség. Hazánkban ez 

szeméremsértésnek minősül. 
 

Dia 55. 
 

Lehet, hogy van olyan tanuló, akinek 

ismerős a „cottaging” kifejezés – a 
nyilvános WC-kben történő homo-

szexuális közösülés. Tisztázzátok, 
hogy mind a heteroszexuális, mind a 
homoszexuális szexuális tevékenység 

illegális nyilvános WC-ben. Annak 
ellenére, hogy tulajdonképpen semmi 

nem tiltja, a szabad ég alatti 
szexuális tevékenységet, ha az nem 
zavar másokat (például forgalmas 

helyeken vagy gyerekek közelében), 
az a legjobb, ha megbeszélitek a 

lehetséges veszélyeket és amellett 
érvelsz, hogy ne csináljanak ilyet.  

Hazánkban ez a tevékenység 
szeméremsértésnek minősül. 
 

Dia 56. 
 
Ezen a dián a szexualitással 
kapcsolatos törvényeket az 

egyenlőség tükrében vizsgáljuk, és 
emlékeztetjük a tanulókat, hogy egy 

ember kinézete, orientációja vagy 
hite miatti diszkrimináció és 

bántalmazó viselkedés illegális. 
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Dia 57. 
 
Ez és a soron következő diák a 

homofóbiáról és a személyes 
szexualitás feltárásáról és aspektu-

sairól szólnak. Jól lehet őket használ-
ni arra, hogy egy bővebb beszélge-
tést kezdeményezzünk a zaklatásról 

(„bullying”) és az online „trollkodás-
ról”, vagyis szándékos provokatív 

vagy sértő kommentek írása a másik 
bántalmazása, piszkálása céljából. 
Mondd el a tanulóknak, hogy ez most 

már bűncselekmény, melyben, ha 
valakit bűnösnek találnak, három 

évig terjedő szabadságvesztéssel 
sújtható.  
Magyarországon a büntetőjogban ez 

a közösség tagja elleni erőszak 
fogalmába tartozik. 

 

Dia 58. 
 
A heteroszexuális embereknek 

minden ellenkező nemű tetszik? 
Beszéljétek meg, hogy mennyire nem 
logikus azt feltételezni, hogy egy 

homoszexuális személynek 
automatikusan minden azonos nemű 

személy tetszik.  
 

 
 
 

 

Dia 59. 
 
Idézzétek fel a 6. fejezetben lévő 

„szörny embereket”! Akkor az volt a 
kérdés, hogy hogyan éreznék 

magukat, ha a szörnyeket kellene 
vonzónak találniuk az általuk kedvelt 
hírességek helyett, és vajon 

mennyire lenne könnyű változtatniuk 
azon, hogy kihez vonzódnak.  

Kérdezd meg a tanulókat, hogy 
szerintük hogyan kellene reagálniuk 
az embereknek, amikor valaki 

felvállalja a „másságát” („coming 

out-ol”) 
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Dia 60. 
Beszéljétek meg, hogy milyen 
következményei lehetnek annak, ha 

negatív módon beszélünk valakinek a 
szexuális beállítottságáról. 

Kérdezd meg, hogy még milyen 
olyan megjegyzéseket hallottak a 
tanulók, melyek arra utalnak, hogy a 

beszélőnek ellenérzései vannak a 
szexualitással vagy társadalmi 

nemmel kapcsolatban. Ezek időről 
időre változhatnak, sőt, különböző 
vidékeken is eltérőek lehetnek. 

Például: „Ne legyél már ilyen 
lányos!”, „Igazi pina vagy!”, „Na mi 

van szépfiú?” 
 

Dia 61. 
Plenáris dia a törvények ismeretéről 

és azok betartásáról. „A törvény 
nem ismerése nem mentség!”  
Beszéljétek meg ennek az állításnak 

a következményeit! 
Magyarországon az esélyegyenlőségi 

törvény szerint tilos mást hátrányo-
san megkülönböztetni valamilyen 
tulajdonsága miatt, a Büntető Tör-

vénykönyv szerint pedig bűncselek-
ményt követ el, aki más valamely 

nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport-
hoz vagy a lakosság egyes csoport-

jaihoz tartozása vagy vélt tartozása, 
így különösen fogyatékossága, nemi 
identitása, szexuális irányultsága 

miatt olyan, kihívóan közösségelle-
nes magatartást tanúsít, amely 

alkalmas arra, hogy az adott csoport 
tagjában riadalmat keltsen. 
 

Dia 62. 
Plenáris 
 
Az összefoglaláshoz olvasd fel a dián 

lévőket! 
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Dia 63. 
Plenáris 

 
Az összefoglaláshoz olvasd fel a dián 

lévőket! 
Hazánkban a büntetőjogi 
szabályozásban a nemi élet 

szabadsága, és a nemi erkölcs elleni 
bűncselekmények körébe tartozik a 

szexuális kényszerítés, a szexuális 
erőszak, és a szeméremsértés is. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 64. 
Plenáris 
 
Az összefoglaláshoz olvasd fel a dián 

lévőket! 
A homofób bűncselekmény 

hazánkban a közösség tagja elleni 
erőszakhoz hasonlít. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 65. 
 
Beszélgetés 
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9. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

A törvények 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Néhány 
törvény, 

amit 
ismerek! 
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8. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

9. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 

 
 

 
 

Beleegyezés – Mit gondolsz? 
 

Vannak helyzetek, amikor nem egészen egyértelmű, hogy a 
másik személy beleegyezik-e a szexuális kapcsolatba vagy sem. 
 

Mit gondolsz a következő kijelentésekről?  
Beleegyezik a személy a szexuális kapcsolatba vagy nem? 

 
 

 

Igen 

 
Nem 

 
Talán 
 
 

 
 

Igen 

 
Nem 

 
Talán 
 

 
 

 

Igen 

 
Nem 

 
Talán 

 
 

 

 
Igen 

 
Nem 

 
Talán 

Beleegyezik a 
személy a 
szexuális 
kapcsolatba? 

Beleegyezik a 
személy a 

szexuális 
kapcsolatba? 

Beleegyezik a 
személy a 
szexuális 
kapcsolatba? 

Beleegyezik a 
személy a 
szexuális 
kapcsolatba? 

Kedvellek, 

de nem úgy. 

Fáradt vagyok. 

Mit csinálsz? 

Csináljunk 

inkább valami 

mást. 
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8. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

9. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 

 
 

 
 

Beleegyezés – Mit gondolsz? 
 

Vannak helyzetek, amikor nem egészen egyértelmű, hogy a 
másik személy beleegyezik-e a szexuális kapcsolatba vagy sem. 
 

Mit gondolsz a következő kijelentésekről?  
Beleegyezik a személy a szexuális kapcsolatba vagy nem? 

 
 

 

Igen 

 
Nem 

 
Talán 
 
 

 
 

Igen 

 
Nem 

 
Talán 
 

 
 

 

Igen 

 
Nem 

 
Talán 

 
 

 

 
Igen 

 
Nem 

 
Talán 

Beleegyezik a 
személy a 
szexuális 
kapcsolatba? 

Beleegyezik a 
személy a 

szexuális 
kapcsolatba? 

Beleegyezik a 
személy a 
szexuális 
kapcsolatba? 

Beleegyezik a 
személy a 
szexuális 
kapcsolatba? 

Nem akarom, 

hogy így 

megérints. 

Elfogod 

mondani 

valakinek, ha 

csináljuk? 

Megtennéd 

nekem? 

Szeretném, ha 

megcsókolnál. 
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8. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

9. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 

 
 

 
 

Beleegyezés – Mit gondolsz? 
 

Vannak helyzetek, amikor nem egészen egyértelmű, hogy a 
másik személy beleegyezik-e a szexuális kapcsolatba vagy sem. 
 

Mit gondolsz a következő kijelentésekről?  
Beleegyezik a személy a szexuális kapcsolatba vagy nem? 

 
 

 

Igen 

 
Nem 

 
Talán 
 
 

 
 

Igen 

 
Nem 

 
Talán 
 

 
 

 

Igen 

 
Nem 

 
Talán 

 
 

 

 
Igen 

 
Nem 

 
Talán 

Beleegyezik a 
személy a 
szexuális 
kapcsolatba? 

Beleegyezik a 
személy a 

szexuális 
kapcsolatba? 

Beleegyezik a 
személy a 
szexuális 
kapcsolatba? 

Beleegyezik a 
személy a 
szexuális 
kapcsolatba? 

Azt hiszem, 

le akarok 

feküdni 

veled. 

Nem vagyok 

biztos abban, 

hogy készen 

állok erre. 

[Nem mond 

semmit.] 

Talán később. 
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8. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

9. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 

 
 

 
 

Beleegyezés – Mit gondolsz? 
 

Vannak helyzetek, amikor nem egészen egyértelmű, hogy a 
másik személy beleegyezik-e a szexuális kapcsolatba vagy sem. 
 

Mit gondolsz a következő kijelentésekről?  
Beleegyezik a személy a szexuális kapcsolatba vagy nem? 

 
 

 

Igen 

 
Nem 

 
Talán 
 
 

 
 

Igen 

 
Nem 

 
Talán 
 

 
 

 

Igen 

 
Nem 

 
Talán 

 
 

 

 
Igen 

 
Nem 

 
Talán 

Beleegyezik a 
személy a 
szexuális 
kapcsolatba? 

Beleegyezik a 
személy a 

szexuális 
kapcsolatba? 

Beleegyezik a 
személy a 
szexuális 
kapcsolatba? 

Beleegyezik a 
személy a 
szexuális 
kapcsolatba? 

Meggondoltam 

magam – most 

nem akarom. 

Szeretsz engem? 

Szeretek 

veled lenni. 

Igen, szeretnék 

szexelni veled, 

most. 
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8. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

9. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

 

 

 

 
 

 
 

Beleegyezés – Mit gondolsz? 
 

Vannak helyzetek, amikor nem egészen egyértelmű, hogy a 
másik személy beleegyezik-e a szexuális kapcsolatba vagy sem. 
 

Mit gondolsz a következő kijelentésekről?  
Beleegyezik a személy a szexuális kapcsolatba vagy nem? 

 
 

Valaki, aki öntudatlan állapotba került alkohol 

vagy drog hatására. 
 
Bele tud egyezni a szexuális kapcsolatba? 
 

 
 

 
 

Igen 

 
Nem 

 
Talán 
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8. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

9. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

 

 

 

 
 

 
 

Beleegyezés – Mit gondolsz? 
 

Vannak helyzetek, amikor nem egészen egyértelmű, hogy a 
másik személy beleegyezik-e a szexuális kapcsolatba vagy sem. 
 

Mit gondolsz a következő kijelentésekről?  
Beleegyezik a személy a szexuális kapcsolatba vagy nem? 

 
 

Valaki, aki ittas vagy kábítószer hatása alatt 

van, de képes beszélni. 
 
Bele tud egyezni a szexuális kapcsolatba? 
 

 
 

 
  

Igen 

 
Nem 

 
Talán 
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9. fejezet 
 

4. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Segítség a párkapcsolatok és a szexualitás 
területén 
 
Írd le azoknak az embereknek a nevét és elérhetőségeit, akik segíteni tudnak 

vagy tanácsot tudnak adni párkapcsolati és szexualitással kapcsolatos 
kérdésekben, vagy számíthatsz rájuk, ha szexuálisan bántalmaztak téged.  
 

 

Információ, 
segítség és 

támogatás 



331 

9. fejezet 
 

5. feladatlap 
 

 

 

 
 

 
 
 

Nemi erőszak – Mit gondolsz? 
 
A nemi erőszak súlyos bűncselekmény 
 

Magyarországon nemcsak férfi követheti el a bűncselekményt. A 
törvény szerint a szexuális erőszakot el lehet követni úgy, hogy a 

szexuális kényszerítést erőszakkal, vagy az élet és testi épség 
elleni közvetlen fenyegetéssel végzi az elkövető, vagy pedig úgy, hogy más 
védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményre 

használja fel. A lényeg a hazai szabályozásban az, hogy nincs meg a másik fél 
beleegyezése. A hétköznapi szóhasználat nemi erőszaknak hívja a szexuális 

erőszakot. 
 
Olvasd el a táblázatba írt állításokat a nemi erőszakkal kapcsolatban. Pipáld az 

„Igaz” „Hamis” vagy „Nem tudom” négyzetekben, hogy te mit gondolsz. 
 

Állítás Igaz Hamis 
Nem 

tudom 

A nemi erőszak elkövetői legtöbbször nem 
ismerik áldozatukat. 

   

A kihívó ruhákba öltözött nők az okai annak, ha 

megerőszakolják őket. 
   

Nem hívjuk nemi erőszaknak azt, ha egy férfi 

szexuális kapcsolatba lép egy nővel annak 
beleegyezése nélkül, ha előtte a nő meghívta őt 
a lakásába egy italra. 

   

Nincs nemi erőszak, ha nem történik durvaság.    

Ha egy nő fotómodell vagy a pornóiparban 
dolgozik, akkor várható, hogy megerőszakolják. 

   

Sok nő hazudik, amikor azt állítja, hogy 

megerőszakolták. 
   

Csak a meleg férfiakat erőszakolják meg.    
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9. fejezet 
 

6. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

A törvény - kifejezések 
 

Mit gondolsz, mit jelentenek az alábbi szavak? Semmi gond, ha nem tudod, lesz 
még szó róluk.  
 

 
 

Zaklatás Szexuális kényszerítés 

Üldözés Homofóbia 

Kukkolás Szeméremsértés 
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9. fejezet 
 

Összefoglalás 
 

 

 
 

 
 

Szex, társas viselkedés és a törvény 
 

 

 Sokat beszélgettünk a kapcsolatokról és a szexualitásról. 
 

 Sokat beszélgettünk azokról a szavakról, melyeket intim 
testrészeink leírására használunk. Ezeknek a szavaknak 
némelyike káromkodásnak minősül.   

 
 „Káromkodás” az, amikor olyan szavakat használunk, 

amelyeket az emberek többsége elfogadhatatlannak tart. 
 

 Ezek lehetnek szitkozódó szavak, vagy olyanok, 
amelyeket mocskosnak, faragatlannak vagy durvának 
tartanak. Ha valaki ilyen szavakat használ, arra azt 
mondhatjuk, hogy ez „visszataszító”, „durva” vagy 
„obszcén” nyelv. 

 
 Szexuális tartalmú szavakat használhatunk a másokkal 

szembeni agresszivitás jelzésére, és megfélemlítés 
céljából. A törvény kimondja, hogy zaklatásnak minősül, 
ha valaki goromba vagy veszélyeztető szavakat 
használva, vagy ilyen viselkedést produkálva vesz célba 
egy másik személyt. 

 
 Azt a személyt, aki így viselkedik, és panaszt tesznek 

ellene, a rendőrség őrizetbe veheti. 
 

 Szexuális tartalmú gesztusok használhatóak agresszív 
vagy másokat megfélemlítő módon. A törvény kimondja, 

hogy az is büntetendő, ha valaki goromba vagy 
fenyegető szavakat intéz, vagy viselkedést tanúsít 
mások irányába.  

 
 Azt a személyt, aki ilyet tesz és panaszt emelnek ellene, 

a rendőrség letartóztathatja. 
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A törvény 
 

 
A törvények speciális szabályok gyűjteményéből állnak, amelyek az ország 
minden állampolgárának megszabják, hogy mit tehet, és mit nem. A törvények 

célja az, hogy megvédje és biztonságban tartsa az embereket. Vannak régi 
törvények, amelyeket megváltoztathatnak, vagy kiegészítésre szorulhatnak. 

Új törvényeket is alkotnak. 
 
A törvényeket olyan emberek írják, akik az ország kormányának dolgoznak. 

A kormány a felelős az országban. 
 

A Parlament politikusainak felelőssége, hogy ellenőrizzék azokat a 
törvényeket, amelyeket a kormány meg akar változtatni, vagy be akar vezetni. 
Ők döntik el, hogy egy új törvényt be lehet vezetni, vagy egy régit meg kell 

változtatni. 
 

A törvény összefoglaló név, beleértendő minden a kormány által megírt és a 
parlament által jóváhagyott jogszabály, rendelet.  (Magyarországon a 2010. évi 

CXXX. törvény rendelkezik a jogalkotásról, annak szabályairól. Ez a törvény 
határozza meg, hogy milyen jogszabályok vannak Magyarországon. Jogszabály 
ennek értelmében a törvény és a rendelet. A rendeletek és törvények arra 

szolgálnak, hogy megvédjék az embereket a szexuális visszaélésektől, és 
egybehangzóan fogalmaznak a nemkívánatos szexuális jellegű viselkedésekről, 

melyek a személy megértése és beleegyezése nélkül történnek.) 
 
„Engedelmeskedni a törvénynek” és a „jogszerű” két olyan kifejezés, 

amelyek azt fejezik ki, hogy valaki olyasmit csinál, amit a törvény szerint szabad. 
 

A „Megszegni a törvényt”, „szembeszegülni a törvénnyel” és 
„törvénytelen” három olyan kifejezés, amelyek azt fejezik ki, hogy valaki 
olyasmit csinál, amire a törvény azt mondja, hogy nincs rendben.  

 
Ha egy személy „bűncselekményt követ el” vagy „megszegi a törvényt”, az 

azt jelenti, hogy valami törvénytelen dolgot csinál. Azok az emberek, akik 
megszegik a törvényt, nagy bajba kerülhetnek. 
 

A letartóztatás azt jelenti, hogy a személyt elviszik a rendőrségre, hogy 
kikérdezzék, és ott őrizetben tartsák.  

 
Magyarországon a már említett Büntető Törvénykönyv rendelkezik a szexuális 
jellegű bűncselekményekről, vagyis törvényi megfogalmazás szerint a nemi élet 

szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményekről. 
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A beleegyezés és belátás 
 

A „belátási képesség” azt jelenti, hogy a személy megérti, mit akarnak tőle. 
(Magyarországon a belátási képesség alapvetően polgári jogi fogalom, mely a 
cselekvőképesség korlátozásánál, a gondnokság alá helyezésnél jelenik meg. 

Magyarországon meg van határozva a beleegyezési kor, amely betöltése után az 
ember szabad döntés alapján létesíthet szexuális kapcsolatot.) 

 
 

Az emberek NEM képesek beleegyezésüket 

adni, vagy nem minősül beleegyezésnek a 

szexuális kapcsolatba, ha az alábbiak közül 
bármelyik igaz. 

 
 
✖ Nem értik, hogy minek a megtételére kérik. 

 

✖ Nem tudják, hogy joguk van nemet mondani egy szexuális kapcsolatra. 

 
✖ Nem tudják, hogy hogyan mondjanak nemet egy szexuális kapcsolatra. 

 
✖ Félnek nemet mondani egy szexuális kapcsolatra. 

 

✖ Nem tudják, hogy a szexnek nem kell fájdalmasnak és kényelmetlennek 

lennie. 
 
✖ Nem ismerik fel, hogy a másik személy jutalmat, ajándékot vagy pénzt ad a 

szexért cserébe. 

 
✖ 16 éven aluli személyek. (Magyarország 14) 

 
✖ A családjának a tagja az a személy, aki a szexuális kapcsolatot kezdeményezi. 

 

✖ Egy bizalmi helyzetben levő személy, például tanár, ápoló, szociális munkás, 

aki a szexuális kapcsolatot kezdeményezi a rábízott személlyel.  

 
Aki ittas vagy kábítószer hatása alatt álló személlyel közösül, szexuális 

erőszakkal vádolható.  
 
Az a személy, aki szexuális szándékkal érint meg valakit, aki részeg, vagy 

kábítószert használt, szexuális erőszakkal vádolható. 
 

Magyarország törvényei szerint az a személy, aki elájult, mert sok alkoholt 
és/vagy kábítószert fogyasztott, nem képes beleegyezését adni a szexuális 

tevékenységhez. Magyarországon szexuális erőszak történik akkor, ha más 
akaratnyilvánításra képtelen állapotát arra használja fel valaki, hogy vele 
szexuális tevékenységet végezzen. 
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A szexuális kényszerítés és az erőszak súlyos bűncselekmények! 
 

 

Magyarországon szexuális kényszerítés, 
erőszak a szexuális aktivitás minden olyan 

formája, ami nem kívánt, és olyan 
személlyel történik, aki ebbe nem egyezett 

bele. 
 

 
 

Bűncselekmény, amikor a másiknak olyan személyes kérdést teszünk fel, 
amelyet az nem talál helyénvalónak, vagy amikor valaki szexuális tartalmú 

kifejezéseket használ, amitől a másik kényelmetlenül érzi magát.   
 
Bűncselekmény, amikor valaki olyan megjegyzéseket tesz a másik testére, 

amitől az zavarba jön, és kényelmetlenül érzi magát. Ez lehet a másik 
személyhez intézett szexuális tartalmú sértegetés.  

 
Bűncselekmény, amikor valaki egy másik személyt olyan szexuális kapcsolatra 
próbál rávenni, amely szomorúságot, dühöt vagy félelmet kelt benne.  

 
Bűncselekmény, amikor valaki megpróbálja megcsókolni vagy átölelni a 

másikat, aki ezt nem akarja. 
 
Bűncselekmény, amikor valaki megérinti a másik személy intim testrészeit, 

annak ellenére, hogy a másik ezt nem akarja. 
 

Fenék, mellek, szeméremtest, a combok felső része, pénisz vagy a herék 
  
Bűncselekmény, amikor valaki rá akarja venni a másik személyt arra, hogy az 

ő intim testrészeit megfogja, annak ellenére, hogy a másik ezt nem akarja. 
 

Bűncselekmény, amikor valaki rá akarja venni a másik személyt arra, hogy 
megfogja, megérintse a saját intim testrészeit, miközben ő nézi, annak ellenére, 
hogy a másik személy ezt nem akarja csinálni. 

 
Bűncselekmény, amikor valaki a másik személyhez érinti a saját testrészeit 

szexuális céllal, vagy megpróbálja megcsókolni, de a másik személy ezt nem 
akarja.  

 
Bűncselekmény, amikor valaki akarata ellenére rá akarja venni a másikat arra, 
hogy nézze őt, miközben önkielégít. 

 
Bűncselekmény, amikor valakit akarata ellenére rá akarnak venni arra, hogy 

nézze mások szexuális kapcsolatát.  
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Bűncselekmény, amikor valaki akarata ellenére arra veszi rá a másikat, hogy 

szexuális tartalmú fotókat, videókat, klipet, vagy DVD-t nézzen. 
 

Bűncselekmény, amikor valaki egy másik személyt akarata ellenére rávesz 
arra, hogy levetkőzzön, és szexuális céllal pózoljon.  
 

Bűncselekmény, amikor valaki, akarata ellenére lefotózza vagy levideózza a 
másik személyt, akin kevés ruha van vagy meztelen, kihívóan pózol, vagy 

miközben megérinti a privát testrészeit.  
 
Bűncselekmény, amikor valaki durva és erőszakos módon közösül a másik 

személlyel, aki azt így nem akarja. 
 

Bűncselekmény, amikor valaki akkor is végrehajtja a szexuális aktust a másik 
személlyel, ha az nem egyezett bele, vagy nem élvezi.  
 

Bűncselekmény, amikor valakit arra kényszerítenek, hogy egy időben egynél 
több emberrel, vagy különböző emberekkel különböző időben vegyen részt egy 

szexuális aktusban.   
 

Bűncselekmény, amikor valaki ráveszi a másikat a szexuális aktusra, és 
visszautasítja az óvszer használatát, mely megvédené a szexuális úton terjedő 
fertőzésektől.  

 
Bűncselekmény, amikor valaki ráveszi a másikat a közösülésre, de nem engedi 

a fogamzásgátlás semmilyen formájának használatát a nem kívánt terhesség 
megelőzésére. 
 

 

Bűncselekmény, ha… 
 
A másik személy kényszerít, fenyeget vagy megfélemlít, hogy valamilyen 

szexuális aktusra rávegyen, amelybe nem egyeztél bele, vagy nem akarod 
megtenni. 

 
A másik személy becsal téged egy szexuális aktusba, amelybe nem egyeztél 
bele, vagy nem akarod megtenni, azzal, hogy ilyeneket mond: „ez teljesen 

normális”, „ez az, amit a felnőttek csinálnak”, „így játszanak egymással 
a felnőttek”, „ne mondd meg senkinek”, „ez a mi titkunk” vagy bármi 

hasonló. 
 
A másik személy pénzt vagy ajándékot ad, hogy rábeszéljen egy olyan 

szexuális aktusra, amihez nem járulsz hozzá, vagy amit te nem akarsz. 
 

Bűncselekmény áldozata lehet férfi és nő is.  
 
Bűncselekményt férfi és nő is elkövethet.  

 
A bűncselekményt olyan személy is elkövetheti, akivel az áldozat korábban 

még nem találkozott, vagy valaki, akit nem ismer jól. 
 



338 

Ugyanakkor, a bűncselekmény elkövetője lehet olyan valaki, akiben a másik 

bízik, és jól ismeri. Ilyen viselkedés esetén elkövető személy lerombolja a 
bizalmat, és ez nagyon rossz. 

 
Az a személy, akivel szemben a bűncselekményt elkövetik, nem érdemli 
meg, hogy rosszul bánjanak vele, és nem hibáztatható. 

 
A bántalmazót kell vádolni, ő szegi meg a törvényt.  
 
 

 

Kihez tudsz fordulni, ha segítségre vagy 
tanácsra van szükséged a szexszel vagy 

szexualitással kapcsolatos kérdésekben, 

vagy azt gondolod, hogy szexuálisan 
bántalmaznak? 

 
Nézd meg a feladatlapodat, hogy észben 

tartsd, kik segítenek és támogatnak téged. 
 

 
 

Szexuális erőszak 
 

 Egy személy szexuális erőszakot követ el, ha szándékosan nyúl a másik 
személyhez szexuális céllal, és tudja, hogy a másik személy nem egyezett 

bele, vagy nem képes beleegyezni. 
 

 A személy akkor követ el szexuális erőszakot, ha szándékosan bedugja 

az ujjait, vagy más testrészeit, vagy valamilyen tárgyat a másik személy 
hüvelyébe vagy végbélnyílásába, és tudja, hogy a másik személy nem 

egyezett bele, vagy nem képes beleegyezni. 
 

 Ha egy férfi beledugja a péniszét más személy hüvelyébe vagy 

végbélnyílásába, és tudja, hogy a másik személy nem adta, vagy nem 
képes beleegyezését adni, ez egy másik súlyos bűncselekmény, amit 

szexuális erőszaknak vagy megerőszakolásnak nevezünk. 
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Szexuális erőszak (megerőszakolás) 
 

A nemi erőszak vagy más néven szexuális erőszak hazánkban is súlyos 
bűncselekmény, amely több éves börtönbüntetéssel jár. 
 

Egy férfi akkor követ el szexuális erőszakot, ha szándékosan teszi a péniszét a 
másik személy hüvelyébe, a végbélnyílásába, vagy szájába annak beleegyezése 

nélkül és tudja, hogy nem adott vagy nem képes belegyezését adni. 
 
Mind a férfiak, mind a nők lehetnek szexuális erőszak áldozatai, és elkövetői 

is. 
 

Az áldozat az a személy, aki elszenvedi azon személy által okozott sérelmet, aki 
végrehajtotta a bűncselekményt.  
 

A szexuális erőszak súlyos bűncselekmény. 
 

 Ha valaki beleegyezik a csókba, vagy az érintésbe, vagy meghív a 
lakásába, ez NEM jelenti automatikusan, hogy a szexuális aktusba is 

beleegyezik. 
 

 Senkinek sincs joga közösülni a másik személlyel, csak azért, mert 

vonzónak találja, és szexuális kapcsolatba akar lépni vele.  
 

 Legyél körültekintő mielőtt szexuális kapcsolatba lépsz valakivel. 
Bizonyosodj meg arról, hogy képes-e a beleegyezni az aktusba, és hogy 
képes-e megérteni, hogy ez mit jelent.  

 
 Olyan személlyel közösülni, aki alszik, ittas vagy kábítószer hatása alatt 

van, szexuális erőszaknak minősül, mert a személy nincs abban az 
állapotban, hogy képes lenne a beleegyezésre. 

 

 Bűncselekménynek számít az is, ha a férfiak a feleségükkel, barátnőjükkel 
vagy azonos nemű partnerükkel közösülnek anélkül, hogy minden 

alkalommal beleegyeznének. Ha nem adják a beleegyezésüket, ez 
szexuális erőszak.  

 
 A szexuális erőszak gyakran jár együtt durvasággal, de nem mindig. 

 

 Aki olyan személlyel közösül, aki nem adja, vagy nem képes 
beleegyezését adni, szexuális erőszakot követ el, akkor is, ha nem történt 

durvaság, vagy ha a másik személy nem küzdött ellene. Sok áldozat 
túlságosan meg van rettenve ahhoz, hogy ellenálljon.  

 

 Ha egy személyt szexuális erőszak bűntettében találnak bűnösnek a 
bíróságon, általában börtönbe zárják. A rendőrségi nyilvántartásban pedig 

szerepelni fog, hogy ilyen bűncselekményt követett el, még akkor is, ha 
már letöltötte a börtönbüntetését. 
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A beleegyezés 
 

Ügyelj arra, hogy mindig egyértelműen kérdezd meg, hogy a 
másik beleegyezik-e a szexuális aktusba, és hogy pontosan 
mibe egyezik bele. Csak azzal a személlyel közösülhetsz, akitől 

egyértelműen azt hallod, hogy „igen”. Minden más esetet úgy 
kell tekinteni, hogy „nem”. 

 
Mindenkinek joga van bármikor visszavonni a 
beleegyezését.  Ez azt jelenti, hogy az a személy, aki 

beleegyezését adta a szexuális aktus ideje alatt bármikor 
kérheti, hogy hagyd abba. Ha ez történik, kötelező 

abbahagynod, még akkor is, ha ez nagyon frusztráló. Ha 
folytatod a közösülést, akkor is, amikor a partnered azt kérte, 
hogy hagyd abba, akkor nemi erőszakkal vádolhatnak.  

 

Szexuális zaklatás 
 
„Szexuális zaklatás” lehet nem kívánt fizikai 

kontaktus, mint például fogdosás, csók vagy 
szexuális jellegű ölelgetés legalább két 

alkalommal egy olyan személlyel szemben, aki ezt 
nem akarja.  

 
„Szexuális zaklatás” lehet verbális - szexuális 
jellegű zajok, gesztusok, szavak nem kívánt 

használata legalább kétszer, egy olyan személlyel 
szemben, aki ezt nem akarja. 

 
A szexuális zaklatás az Egyesült Királyság törvényei szerint bűncselekmény, és 
azokat, akiket bűnösnek találnak, el lehet tiltani a zaklatott személytől, 

pénzbírsággal lehet súlytani, vagy börtöntüntetést lehet rájuk kiszabni. 
A magyar büntetőjog szerint bizonyos életkor betöltése után mindenki szabadon 

dönthet a szexuális együttlétről. Azonban, ha nem egyezik bele, akkor az már 
bűncselekmény. Magyarországon a szexuális zaklatás a szexuális kényszerítés 
fogalmába tartozik. 

 

Üldözés 
 
Az „üldözés" szót használjuk annak leírására, amikor 

valaki rögeszmésen figyeli, követi a másik személyt 
annak akarata ellenére. 

 
Az üldözés a zaklatás egy formája, és bűncselekmény. 
 

Azokat, akiket bűnösnek találtak, el lehet tiltani az 
üldözött személytől, vagy börtöntüntetést lehet rájuk 

kiszabni. Hazánkban, ha valaki ilyet tesz, akkor zaklatás 
vétségét, vagy bűntettét követi el. Attól függően, hogy 
mennyire minősített a cselekménye.  
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Kukkolás 
 

A „kukkolás” is a zaklatás egy formája 
Magyarországon. Azt jelenti, hogy meglesnek egy 
másik személyt, miközben valami személyes, privát 

dolgot csinál, például meztelen, WC használat 
közben vagy szexuális aktus közepette.  

 
Az Egyesült Királyság törvényei szerint 
bűncselekmény nézni, fotózni, vagy filmet készíteni 

egy másik személyről, aki valami intim dolgot csinál, és ha ő azt nem akarja, és 
nem egyezett bele. Bűncselekmény ezeket a dolgokat szexuális örömszerzés 

céljából tenni. Azokat, akiket bűnösnek találnak, börtönbüntetést kaphatnak, és 
felveszik őket a Szexuális Bűnelkövetők Nyilvántartásába.  
 

 

Magamutogatás (szeméremsértés) 
 
Magyarországon a „magamutogatás” azt jelenti, 

hogy valaki meztelen, csupasz (nincs rajta ruha). 
 

Bizonyos esetekben legális meztelennek lenni a 
nyilvánosság előtt. 

Magyarországon megengedett a meztelenség 
néhány strandon vagy kempingben. Ezek az 
úgynevezett „nudista vagy naturista” helyek. 

 
Tilos nyilvános helyen meztelenkedni, annak tudatában, hogy más ezt látja, 

felzaklatja, vagy megijed. 
 
Ezt úgy nevezik, hogy „szeméremsértés” és azokat, akiket bűnösnek találnak 

ennek elkövetésében, pénzbüntetéssel vagy börtönbüntetéssel sújthatják. 
Hosszabb börtönbüntetés szabható ki az incidens miatt, ha olyan helyen történik, 

ahol gyerekek vannak.  
 
Tilos vizelni vagy székletet üríteni nyilvános helyen annak tudatában, vagy azzal 

a szándékkal, hogy aki látja, az felzaklatódik vagy megrémül. Ez 
szeméremsértő magamutogatás. 

 
Tilos vizelni vagy székletet üríteni egy nyilvános helyen, ahol az egészségügyi 
kockázatot jelent. Ez szeméremsértő viselkedés. 

 
Tilos a szex a nyilvános WC-ben, még zárt fülkében is. 

 
Tilos a szex nyilvános helyen, ha játszótér van a közelben. 
 

Azokat az embereket, akik nyilvános helyen közösülnek, bűnösnek találhatják 
„közerkölcs megsértésében”, ha a maszturbáció vagy a közösülés mások 

szeme láttára történik. Ezért sokkal biztonságosabb és megfelelőbb, ha a 
szexuális aktusok privát szobában történnek.  
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Esélyegyenlőségi törvény 
 

Az esélyegyenlőségi törvény kimondja, hogy a Magyarországon élő embereket 
egyenlő bánásmód illeti meg faji, nemi, fogyatékossági, életkori, szexuális 
irányultságbeli, vallási vagy hitbéli hovatartozásától függetlenül. 

 
Tilos az embereket a szexualitásuk miatt durva nevekkel illetni (verbális abúzus) 

vagy fizikailag bántalmazni.  
 
 

Gyűlölet bűncselekmény 
 
„Gyűlölet bűncselekmény” bármilyen olyan 
bűncselekmény, mely előítélet következménye-

ként irányul ember vagy emberek ellen. 
 

„Előítélet”, amikor egy személy idegenkedik más 
emberektől, csak azért, mert egy bizonyos módon 
néznek ki vagy bizonyos életstílusuk vagy vallásuk 

(jellemzője) van.  
 

A magyar Büntető Törvénykönyv közösség tagja elleni erőszak néven bünteti a 
gyűlölet-bűncselekményeket. 

 
Milyen jellemzők kapcsolódhatnak a gyűlölet bűncselekményhez? 
 

Fogyatékosság Nem (férfi vagy nő) Társadalmi nem (gender) 

Rassz vagy bőrszín Vallás vagy hit Szexuális orientáció 

 
„Homofóbia” a meleg, leszbikus, biszexuális, transznemű vagy transzszexuális, 
illetve annak vélt személyek ellen irányuló negatív érzések és viselkedések 

megnevezése.  
 

A szexuális sokszínűség hiányos ismerete, a tudatlanság és az intolerancia 
is vezethet homofóbiához. 
 

Vannak emberek, akik melegnek vagy 
biszexuálisnak tartják magukat és ezt 

titokban tartják, de vannak, akik úgy 
döntenek, hogy elmondják másoknak.    
 

Ha elmondják másoknak, az az 
úgynevezett előbújás vagy felvállalás, 

angol szóval „coming out”. A felvállalás a 
barátok és a család felé sokszor nehéz és 
bátor tett. Ha az emberek negatív vagy 

homofób módon reagálnak, az rettenetes 
élmény az illetőnek.  
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Nem vagyunk egyformák. 

Magyarország törvényei kimondják, hogy 

teljesen rendben van, ha az embereknek 
nem egyforma a szexuális beállítottságuk.  

 
Ügyelni kell arra, hogyan használjuk a 

szexualitással kapcsolatos szavakat és 
gesztusokat, mert ezekkel esetleg támadást 

intézhetünk mások ellen, és megszeghetjük 
a törvényt.  

 

Tiszteletben kell tartanunk mások 
szexualitását, és tudnunk kell, hogy mit 

mondanak Magyarországtörvényei a 
szexuális tevékenységről, hogy ne kerüljünk 

bajba azért, mert esetleg valami olyat 
teszünk, ami tilos. 
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10. fejezet 
Célok és várható 
eredmények 
 

 

 
 

 
 

Egészség, jóllét, jó kapcsolatok és biztonságos 
internethasználat 
 
 

 

Korlátozott felelősségi nyilatkozat 
 
A következő, szexuális viselkedésre és bűncselekményekre vonatkozó 

információkat a kiadás időpontjában érvényes jogszabályok alapján állítottam 
össze. Ezek változhatnak, ezért a szexualitás és jog fejezet oktatójának meg 

kell bizonyosodnia arról, hogy mindig az adott pillanatban érvényes 
jogszabályok mentén közvetíti az információkat. 
 

 

Bevezetés 
 
A technikai fejlődéssel és az elektronikus eszközök szélesebb körben való 

elterjedésével párhuzamosan növekszik a fiatalokkal foglalkozó szakemberek 
aggodalma azzal kapcsolatban, hogy egyre nő azoknak a fiataloknak a száma, 

akik számára könnyen elérhetők a pornográf tartalmak, a folyamatos 
üzenetváltás és a gombnyomásra létrejövő, online kapcsolatteremtés lehetősége. 
Népszerű gyakorlattá vált a hétköznapi élet részleteinek „közszemlére tétele” a 

közösségi oldalakon keresztül, ami arra készteti a felhasználókat, hogy 
„barátokat” gyűjtsenek, akik kommentelhetnek, feltölthetik saját fotóikat vagy 

kedvenc oldalaik linkjeit.  
 
Annak ellenére, hogy előnyei is vannak egy közösségi oldal tagjának lenni, 

vannak komoly fenntartásaink is a személyes biztonságot illetően, hiszen igen 
könnyű akár online megtéveszteni és manipulálni bárkit, annak érdekében, hogy 

személyes információkat csaljanak ki, vagy nyilvánossá tegyenek privát képeket. 
 
Amikor ez az anyag készült, nyomás alá kerültek a közösségi oldalak, hogy 

szorosabban ellenőrizzék a tartalmakat és növeljék az online biztonságot, ami 
lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy blokkoljanak nem kívánt 

dialógusokat, melyek lehetnek fenyegetők, abuzívak vagy sértők. Nagy feladat, 
hogy emellett megtartsák az oldalak népszerűségét is.    
 

Kiemelt feladat, hogy megtanítsuk diákjainknak az internet használat potenciális 
veszélyeit. A National Autistic Society Hate Crime Survey 2013 (NAS Gyűlölet 

bűncselekmények) (www.autism.org) felmérésében 800 autista személy vett 
részt, és azt a megdöbbentő eredményt kapták, hogy csak 6%-ukat nem ért 
zaklatás vagy bántalmazás, 24%-uk viszont már volt internetes zaklatás 

áldozata. Az autista tanulók különösen könnyen válnak internetes szexuális 
kihasználás áldozataivá, ha nem sikerül megérteniük azt a tényt, hogy vannak, 

akik saját szexuális örömszerzésük érdekében képesek másokat félrevezetni.  

www.autism.org
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Arról is meg kell bizonyosodnunk, hogy diákjaink világos információkkal 
rendelkeznek a megengedett és az illegális internethasználattal kapcsolatosan. 

 
A hazai Büntető Törvénykönyv külön részeket szentel a gyermekek sérelmére 
elkövetett szexuális visszaéléseknek, büntetve a bemutatás, terjesztés és 

nyilvánosságra hozatal szándékával készített, gyermekeket ábrázoló illetlen, 
pornográf képek, felvételek birtoklását és terjesztését, ami a gyermek-

pornográfia fogalmába tartozik. Magyarországon több törvény is védi a 
gyermekek jogait, így a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
valamint kifejezetten az internetezésre tekintettel az elektronikus hírközlésről 

szóló 2003. évi C. törvény. 
A magyar büntetőjogi szabályozás szerint pornográf felvétel: az olyan videó-, 

film- vagy fényképfelvétel, illetve más módon előállított képfelvétel, amely a 
nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy 
felkeltésére irányuló módon ábrázolja. 

 
A „manga” japán rajzolók által készített képregény, melynek témája igen 

széles, például a szexualitás is. Az „anime” kifejezés a japán kézzel rajzolt vagy 
komputeres animációk gyűjtőneve. A „hentai” szintén gyűjtőfogalom, mely alatt 

anime és a manga pornográf jeleneteit értik. A hentai figurák egy része fiatal fiú 
és lány karaktereket ábrázol.  
 

2014-ben, egy 39 éves férfi jogi történelmet írt az Egyesült Királyságban, mivel ő 
volt az első személy, akit olyan japán manga stílusú ábrázolások és anime 

rajzfilmek birtoklásával vádoltak, melyek tiltottnak számítanak fiatal lányok 
(köztük iskolai egyenruhát viselők) szexuális tartalmú ábrázolása miatt. A bíró 
nem fogadta el a védelem álláspontját, mely szerint ezek a képek nem 

embereket ábrázoltak, és több éves felfüggesztett börtönbüntetést javasolt, 
mivel az ábrázolások valós embereket mintáztak. Azért tartotta fenn a 

felfüggesztett börtönbüntetést, mert ezek az ábrázolások azt a gondolatot 
erősítik meg, hogy a gyermekekkel folytatott szexuális aktus elfogadható.  
 

A védőügyvéd arra világított rá, hogy az ítélet alapján anime rajongók ezreit 
kellene figyelmeztetésben részesíteni az Egyesült Királyság területén, és 

óvatosságra intett, mivel ezek a képek legális weboldalakon is szabadon 
elérhetők. Fontos egyértelművé tennünk tanulóink számára, hogy az ilyen típusú 
ábrázolásoknak a birtoklása bűncselekménynek számít, annak ellenére, hogy 

jelenleg elérhetők online. (Magyarországon még nem ennyire közismert a manga 
stílusú pornográfia, még nincs külön büntetőjogi szabályozása.) 

 
A diákoknak azzal is tisztában kell lenniük, hogy az „extrém pornográfia” 
(melynek birtoklása illegális) fogalma kiterjed a nemi erőszak ábrázolására, 

valamint a nem beleegyezésen alapuló nemi aktus bemutatására. 
 

Az „extrém pornográfia” fogalma magában foglal minden anyagot, mely 
szélsőségesen erőszakos, undorító vagy obszcén és egyértelműen vagy 
valósághűen mutat be:  

 
a) életveszélyes sérülést 

b) a személy végbélnyílásának, melleinek vagy genitáliáinak súlyos sérülését  
c) brutalitást 
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d) nekrofiliát (halottakkal való közösülés) 

e) nemi erőszakot 
f) nem beleegyezésen alapuló nemi aktust 

 
Ezek elkövetése már a nemi élet szabadsága, vagy nemi erkölcs elleni 
bűncselekménynek minősül hazánkban. 

 
Az Egyesült Királyság jogszabályai egyértelműen kimondják, hogy a tiltott 

ábrázolások birtoklása bűncselekmény, de rendkívül nehéz dokumentált 
bizonyítékot találni ara nézve, hogy a birtoklásba beletartozik-e a tiltott anyagok 
megtekintése abban az esetben, ha nem tárolják azokat. A megtekintés 

önmagában még nem számít jogellenes cselekedetnek, annak immorális 
megítélése ellenére sem. A magyar szabályozás nem rendelkezik külön a 

megtekintésről. 
 
A számítástechnikai és jogi szakemberek osztják azt az álláspontot, hogy a 

számítógépek tulajdonosai nem képesek teljes mértékben kontrollálni, milyen 
tartalmak tárolódnak a gépeiken, így előfordulhat, hogy olyan tiltott 

ábrázolásokat találhatnak náluk, amit nem szándékosan tárolnak és nem is 
néznek meg. A web böngészők például elmenthetik egy weboldal minden ábráját 

anélkül, hogy a gép tulajdonosának erről tudomása lenne.  
 
Emiatt a rendőrségi nyomozóknak szükségük van egy kritériumrendszerre, ami 

alapján azonosíthatják az elkövetést – például a megtalált ábrázolások 
mennyisége, azoknak a találati helye, vajon egyidőben készültek-e, ha nem, 

akkor milyen időközönként, a megtekintés szándékosságának vélelmezése a 
megtekintések idejéből következtetve, van-e bizonyíték a megosztásra stb.  
 

A tiltott ábrázolások tárolásának tekintetében, úgy tűnik, sok múlik annak a 
meghatározásán, milyen szinten várható el a kontroll a számítógép 

tulajdonosától a hozzáférés és a helyreállítás tekintetében. Összefoglalva, a 
számítógépen talált tiltott ábrázolások birtoklását, szükséges lenne tudatos és 
szándékos cselekedetként bizonyítani.  

 
Az autista és értelmi sérült tanulók számára igen nehézkes lehet a tiltott 

ábrázolások megtekintéséről és birtoklásáról szóló bonyolult és árnyalt 
szabályainak megértése, ezért legjobb, ha azt tanítjuk meg, hogy ezek 
megtekintése és birtoklása egyaránt kerülendő.  Fontos tisztázni az ábrázolások 

kifejezést, mely gyűjtőfogalom, és magában foglalja a fotókat, rajzokat, 
videoklipeket vagy azok képkockáit, rajzfilm ábrázolásokat stb.  

 
Mary Riggs Cohen, PhD, klinikai pszichológus azt írja az Autism Spectrum News 
Spring című folyóirat 2011, Vol. 3, No. 4. számában, hogy növekszik azoknak az 

autista személyeknek a száma, akiket letartóztattak majd börtönbüntetéssel 
sújtottak internetes bűncselekmény miatt, többek között gyermekpornográfia 

birtoklásáért és gyermekekkel való szexuális célú kapcsolatteremtését. Azzal 
folytatja, hogy a bírósági szakaszban gyakorta kiderül, hogy ezek a személyek 
minimális szex-edukációban részesültek és nem értették, hogyan lehet normális 

szexuális vagy intim kapcsolatokat létesíteni. Végül megállapítja, hogy autista 
személyek egy része nincsen tisztában azzal, mit mond a törvény a 

gyermekpornográfiáról és a deviáns szexuális eszközökről.  
 

http://aspergercenter.com/articles/MaryRiggsCohen_ASD_and_%20InternetCrime.pdf
http://aspergercenter.com/articles/MaryRiggsCohen_ASD_and_%20InternetCrime.pdf
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A cikkben Cohen felhívja a figyelmet Isabelle Henault könyvére: Asperger’s 

Syndrome and Sexuality: From Adolescence Through Adulthood. (Asperger-
szindróma és szexualitás: serdülőkortól a felnőttkorig) (2005) London: Jessica 

Kingsley Publishers. Henault kutatása eredményeként megállapítja, hogy az 
autista személyek különösen kiszolgáltatottak a pornófüggőségnek, kényszerekre 
való hajlamaik, nem-funkcionális rutinokhoz való ragaszkodásaik és szociális 

izolációjuk miatt. Azt állítja, hogy egyesek a pornográfiát az elérhetetlennek 
tűnő, valós szexuális tapasztalatok helyett választják. A pornográf ábrázolások 

összegyűjtése, mint általában a gyűjtemények kialakításának egyik formája, 
szintén bajba sodorhatja diákjainkat, például az extrém pornográf ábrázolás 
nézegetése iránti szenvedély vagy a japán hentai alapú pornográfia.  

 
Fenti okok miatt elengedhetetlen, hogy egyértelmű és világos információkat 

közvetítsünk a pornográfiáról, annak tisztázásával, hogy az hogyan viszonyul a 
való életben előforduló intim kapcsolatokhoz. Meg kell bizonyosodnunk arról, 
hogy diákjaink megértették a gyermekpornográfia bármely formában történő 

megtekintésének, tárolásának vagy terjesztésének következményeit, és ahogyan 
a szexuális edukáció minden területén, az ismeretátadást itt is direkt módon, 

egyszerű nyelvezettel, vizuális támogatással kell megtennünk, annak érdekében, 
hogy segítsük a megértést és a későbbiekben a remélhető felidézést. Ha így 

teszünk, akkor meggyőződésem, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk 
diákjaink védelme érdekében.  
 

Fordítsuk figyelmünket a való élet intim kapcsolatai felé, és azon gondolkodjunk, 
hogyan tudjuk átadni az „egészséges” építő és a „romboló” kapcsolatokról szóló 

információkat, amelyek egyaránt fontosak, de nem könnyű feladat! Ebben a 
fejezetben a PowerPoint prezentáció diái irányt mutatnak egy nyitott 
beszélgetéshez a szeretetteli és tiszteletteljes kapcsolatok fontosságáról, és 

arról, hogyan lehet felismerni a kapcsolaton belüli potenciális abúzus jeleit, 
melynek szükséges következménye a kapcsolat befejezése. 

 
Isabelle Henault kutatása és mások is rávilágítanak azokra a nehézségekre, 
melyekkel az autista és értelmi fogyatékos személyek szembesülnek, mikor intim 

kapcsolatokat próbálnak kialakítani. Lényegtelen, milyen fenntartásaink vannak 
az internetes kapcsolatokkal szemben, a valóság az, hogy sokak számára ez a 

kapcsolatteremtés egyetlen módja. Ahelyett, hogy lebeszélni igyekeznénk 
diákjainkat (ami szinte lehetetlen amúgy is), fontos azt közvetíteni feléjük, hogy 
az internetes kapcsolatoknak megvannak az előnyeik is, és ezen a szűk 

mezsgyén egyensúlyozva igyekezzünk a legtöbb biztonsági óvintézkedéssel 
ellátni őket, ez a legtöbb, amit tehetünk biztonságuk érdekében. 

 
Továbblépve, ha elő akarjuk segíteni a szociális kapcsolatok kialakítását, 
ahelyett, hogy lemondanánk róluk, az autista és értelmi sérült személyek által 

gyakran emlegetett internetes kapcsolatok előnyeit tartsuk szem előtt , hiszen a 
személyes kapcsolat gyakran nem tartozik az erősségeik közé, így könnyebb egy 

olyan, online kapcsolatot fenntartani, ahol az a lényeg, hogy ki vagy te, és nem 
az, hogy hogyan nézel ki. Egyéb gyakran idézett előnyei az online 
kapcsolatoknak, hogy tudjuk a kapcsolattartás időpontját és gyakoriságát 

kontrollálni, továbbá a közös érdeklődési körnek megfelelő felületen való 
találkozás már egy kapcsolat alapja lehet.  
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Látva ezeket az érveket, nyilvánvaló, miért lesznek mindig is népszerűek az 

internetes kapcsolatok diákjaink körében, és ha egyszer megbékéltünk ezzel a 
ténnyel, akkor fókuszálhatunk a kiberbiztonságra, melynek szempontjai a 

PowerPoint prezentációban jelennek meg.  
 
Egy másik nagyon fontos tanítási téma a kiskorúakkal létesített online kapcsolat 

és annak következményei. Vannak olyan autista vagy értelmileg sérült 
személyek, akik azért lépnek szívesen kiskorúakkal kapcsolatba, mert szociális 

készségeik szintje nagyon hasonló az övékhez. Sok autista vagy értelmi sérült 
személy érdeklődési köre vagy kedvelt számítógépes játéka a fiatalabb 
gyerekekéhez hasonló, így nem meglepő, ha ezen érdeklődések mentén velük 

keresik a kapcsolatot. Egy kiskorúval való találkozó szervezése félremagya-
rázható, különösen most, hogy az Egyesült Királyság új büntetési kategóriaként 

vezette be a kiskorúval való szexuális célú találkozó szervezését. 
Magyarországon is bűncselekmény az ilyen jellegű cselekmény. Magyarországon 
minden szexuális jellegű bűncselekmény büntetése súlyosabb, ha kiskorú ellen 

követik el. 
 

Egy példa a helytelennek tekintett viselkedésre „gyermekkel való szexuális 
utalást tartalmazó kommunikáció”. 

 
Képzeld el az alábbi forgatókönyvet. Ha egy autista vagy értelmi sérült felnőtt a 
japán animációs kiadványok iránt érdeklődik (ahogy sokan teszik), és ezen 

érdeklődésén belül kisfiúkat és kislányokat ábrázoló hentai képekhez is hozzájut, 
akkor fennáll a lehetősége, hogy beszélgetésbe elegyedik róluk vagy továbbítja 

őket anélkül, hogy tisztában lenne tettének jogi következményeivel. Ha ezt 
kiskorúval teszi, akkor kimeríti a „szexuális veszélyeztetés” fogalmát. Emiatt 
fontos tájékoztatást nyújtani a témában, ahogyan azt a PowerPoint prezentáció 

71. diáján tesszük. 
 

Mivel a prezentációt azzal a kérdéssel zárjuk a diákok felé, vajon hogyan tudják 
megőrizni biztonságukat az interneten, a pedagógus lehetőséget kap a meglévő 
ismeretek felmérésére és annak megállapítására, milyen kiegészítő információkra 

lenne még szükség. Nem csatoltam a diákhoz specifikusan kiberbiztonsággal 
foglalkozó útmutatót, mivel ezek más, pl. informatika területén is szóba 

kerülnek, illetve számtalan online is elérhető útmutató létezik, melyeket szóban 
vagy nyomtatott formában át lehet adni a tanulókak. A kiváló CEOP (Gyermek 
Kizsákmányolás és Online Védelem) weboldal egy jó példája a hasonló információ 

forrásoknak.   
 

 
 
 

  

https://ceop.police.uk/safety-centre/
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10. fejezet – Célok 
 
Az „egészség és jóllét”, mint ernyőkifejezés bevezetése, értelmezése, mely 
szerint ez magába foglalja a személy fizikai és lelki jóllétét is. Annak 

megismerése, hogy bizonyos cselekmények sértik az emberi jogokat, és ezért 
bántalmazónak és illegálisnak minősülnek, valamint annak megértése, hogy a 

kapcsolatok lehetnek szeretetteljesek, tiszteleten alapulók és pozitívak, de 
előfordulnak kizsákmányoló és kontrolláló kapcsolatok is, melyek negatív 
hatással vannak a személy jóllététre. Annak tudatosítása, hogy hogyan lehet 

megőrizni biztonságunkat a másokkal való kapcsolatok tekintetében.  
 

 

10. fejezet – Várható eredmények 
 
A diákok: 

 
 Felismerik, hogy az „egészség és jóllét” fogalma a személy egészségét és 

boldogságát jelenti. 

 Demonstrálják tudásukat arról, hogy a „tisztelet” szóval fogalmazzuk meg, 
amikor tekintetbe vesszük mások érzéseit, kívánságait vagy jogait.  

 Tudják, hogy az emberi jogok és az egyenlőség tiszteletben tartása fontos 
részei   az egészséges jóllétnek.  

 Megértik, hogy az emberi jogokat sértő abúzus törvénybe ütközik 
Magyarországon, mert károsítja a személy egészséges jóllétét. 

 Tudják, hogy Magyarország törvényei mindenkire vonatkoznak, tekintet 

nélkül etnikumra, vallásra vagy kulturális háttérre.  

 Megtudják, hogy Magyarország törvényei védik azoknak a személyeknek a 

jóllétét, akik nem képesek beleegyezésüket adni a szexuális aktusba, 
közéjük tartoznak a gyermekek is.  

 Megértik, hogy a szexmunkások különféle fizetett munkát vállalnak, 

többek között prostitúciót, valamint megtudják, hogy a törvény ennek 
bizonyos formáit bünteti.  

 Észreveszik, hogy a média szexuális jellegű ábrázolásokat és kifejezéseket 
használ a termékek értékesítése céljából (beleértve a popzenét is), és 
hogy ezeket a marketing fogásokat gyakran felerősítik az izgalom és az 

érdeklődés fokozása érdekében.  

 Felismerik, hogy a fantázia és a szórakoztatás a pornóipar két kulcsszava, 

és azonosítják azokat a manipulációs módokat és eszközöket, melyeket a 
szexuális izgalom növelése érdekében alkalmaznak. 
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 Tisztán látják, hogy a pornográfia szinte kizárólag a szexuális kielégülésre 

irányul, és nem a kapcsolatra, mint egészre, emiatt nem a valós élet 
szereteten és megbecsülésen alapuló kapcsolatait mutatja be. 

 Megértik, mit jelent a „pornófüggőség” kifejezés, és azt, hogy ez negatívan 
hat a személy jóllétére.  

 Nyilvánvalóan megértik a pornográfia meghatározását és tudják, hogy 

annak bizonyos formái illegálisak az Egyesült Királyság törvényei szerint.  

 Azonosítani tudják az illegális pornográfia kategóriáit és bebizonyítják, 

hogy tisztában vannak a törvénysértés következményeként kapható 
büntetéssel.  

 Tudják, hogy minden 18 év alatti számára tiltja a törvény a pornográf 

tartalmú anyagok nézését, letöltését, megvásárlását vagy megosztását 18 
év alatti személyekkel.  

 Tudják, hogy illegális olyan pornót vagy glamúr képeket nézegetni, 
amelyeken a résztvevők 18 év alattiak.  

 Tisztában vannak azzal, hogy bár a beleegyezési korhatár Magyarországon 

14 év, illegális készíteni, továbbítani, megmutatni vagy birtokolni olyan 
fotókat vagy filmeket, melyen 18 év alatti személy látható szexuális 

helyzetben. Ez saját fotóikra vonatkozik, amennyiben 18 év alattiak. 

 Tudják, hogy illegális számítógépes grafika segítségével olyan rajzot vagy 

egyéb képet készíteni, mely 18 alatti személyt ábrázol szexuális 
pozíciókban vagy tevékenység közben, ideértve a rajz applikációk 
használatát. Tudják, hogy minden ilyesminek a letöltése is tilos. Ez a 

cselekmény a becsület csorbítására alkalmas, és ezért büntetendő 
hazánkban is. 

 Tudatában vannak annak, hogy a gyermekpornográfia bármely formája 
bűncselekmény.  

 Megértik a gyermekek „szexuális veszélyeztetése” fogalmat, és ismerik a 

gyermekekkel való online vagy közvetlen kontaktusra vonatkozó 
viselkedési szabályokat.  

 Bírálják a „szexting” és a bosszúpornó jelenségét, összefüggésben a 
személy jóllétével. 

 Látják a különbséget az „egészséges (építő)” és a potenciálisan „romboló” 

kapcsolatok között. 

 Azonosítják az egészséges kapcsolatok fejlődésének és fenntartásának 

alapelveit.  
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 Tudatában vannak annak, hogy a kapcsolatok egy része idővel véget ér, 

és azonosítják az ehhez vezető lehetséges okokat.  

 Mérlegelik az online kapcsolatok potenciális előnyeit és hátrányait.  

 Megértik, hogy az internetes szélhámosok szexuális előnyök érdekében 
képesek másokat manipulálni, és gyakran mások személyazonosságát 
veszik fel annak érdekében, hogy előnyösebb színben tűnjenek fel. 

 Felismerik a szexuális aktusok közvetítésére használt webkamera 
alkalmazásának kockázatait, összefüggésben a személy jóllétével, és 

bebizonyítják, hogy tudatában vannak a képrögzítésre vonatkozó érvényes 
korlátozó szabályozásoknak.  

 Megértik, mit jelent a „kiberbiztonság” kifejezés, és azonosítják az online 

biztonság megteremtésének módjait.  
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10. fejezet 

Diák és jegyzetek 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Dia 2. és 3. 
 
A foglalkozás tartalmának bemutatása 

Dia 4. 
 

Emlékeztető a csoport szabályairól. 

Dia 1. 
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Dia 5. 
 
Az egészség és jóllét, valamint a 

tisztelet fogalmainak bevezetése. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 6. 
 

Bevezetjük a fejezet mondanivalóját, 
és összefüggésbe hozzuk a törvényt, 

ami megvédi az emberek jóllétét, és 
azt az alapvetést, hogy a szexuális 
kapcsolatoknak pozitívnak és 

örömtelinek kell lenniük.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dia 7. 
 
Ez a dia a férfi körülmetélést 

tárgyalja, abban az összefüggésben, 
hogy nem tiltott a UK-ban, mivel 

nem bizonyított, hogy kárt vagy 
szenvedést okozna. Ellen pontozza a 
női körülmetélés témáját, melyet nők 

elleni erőszakos cselekménynek 
tartunk, és törvénybe ütközik. A 

következő dián térünk rá erre.  
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Dia 8. 
 
Csak nagyon indokolt esetben 

mutassuk be ezt a diát, mert 
Magyarországon nem releváns ez a 

törvény. 
A nők körülmetélésének nincs orvosi 
előnye, és az Egyesült Királyságban 

törvénybe ütköző a Női Nemiszervek 
Csonkítására vonatkozó brit Törvény 

(2003) értelmében. 
 
 

Dia 9. 
 
Csak nagyon indokolt esetben 

mutassuk be ezt a diát, mert 
Magyarországon nem releváns ez a 
törvény. 

Az angol Oktatási Minisztérium 
iránymutatást adott ki a női nemi 

szervek csonkításával kapcsolatos 
információk tanításával kapcsolatban. 
A női nemi szervek csonkítása: 

útmutató nők és gyermekek védelme 
érdekében” online is elérhető, és 

leírja, hogy „ez a dokumentum 
tanácsot és támogatást kíván 
nyújtani azoknak a szakembereknek, 

akik közvetlen felelősséggel 
tartoznak a gyermekek jóllétéért, 

valamint támogatják és megvédik a 
felnőtteket a női nemi szervek 
csonkítása néven nevezett abúzustól. 

 
 

Dia 10. 
 

Csak nagyon indokolt esetben 
mutassuk be ezt a diát, mert 

Magyarországon nem releváns ez a 
törvény. 
Az Oktatási Minisztérium, 

együttműködésben a Nemzetközi 
Fejlesztések Osztályával, 

iránymutatást állítottak össze azzal a 
céllal, hogy a téma bekerüljön az 
Önismeret, Társas Viselkedés és 

Egészségnevelés tantárgy témakörei 
közé, a szexualitás és párkapcsolatok 

vagy a személyes biztonság 
fejezetbe.  
www.pshe-association.org.uk 

 

www.pshe-association.org.uk
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Dia 11. 
 
Csak nagyon indokolt esetben 

mutassuk be ezt a diát, mert 
Magyarországon nem releváns ez a 

törvény. 
A dia további részleteket közöl a 
csonkításról.  

Ezen a ponton meg kell adni a diákok 
számára azon személyek vagy 

szervezetek nevét és elérhetőségét, 
akikkel kapcsolatba léphetnek, ha 
csonkítás gyanúja merül fel bennük.  

 
 

 
 
 

Dia 12. 
 
Ez a dia a „szexmunkás” mint 
ernyőfogalmat vezeti be, valamint 

leírja a kategóriába tartozó 
tevékenységeket.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a 
szexmunkás szórakoztatási és 
szexuális örömszerzés céljából nyújt 

szexuális szolgáltatást, amiért 
fizetnek neki.  

Ezt a későbbiekben szembe fogjuk 
állítani a való élet szereteten és 

tiszteleten alapuló kapcsolataival.   
 
 

 
 

Dia 13. 
 

Prostitúció bemutatása. 
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Dia 14. 
 
Ez a dia az emberi jogok 

megsértéséről szól, különös 
tekintettel az emberkereskedelemre 
és ezzel összefüggésben a 

kényszerprostitúcióra.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 15. 
 

Beszéljétek meg a dián olvasható 
információkat és magyarázd el, 

hogyan csapják be az embereket egy 
jobb élet ígéretével, amikor a 
valóságban nem ez történik.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dia 16. 
 
Fontos tisztázni a különbséget a 

„kényszerházasság” és a „elrendezett 
házasság” között, ez utóbbiban van 

választási lehetőség. A következő 
dián ezt részletezzük.  
A diákon olvasható összes információ 

szigorúan azt hangsúlyozza, mit 
enged meg a törvény, és ez semmi 

esetre sem jelent vallási vagy 
kulturális szempontú ítélkezést, 

állásfoglalást. 
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Dia 17. 
 

A törvényi szintű dokumentum is 
megvilágítja a különbséget a 
kényszerházasság és az elrendezett 

házasság között az elutasítás 
lehetősége szempontjából.   

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dia 18. 
 
Olvassátok el a dián látható 

információkat és kérd meg a 
tanulókat, hogy töltsék ki a 

feladatlapot, amelyen a 
véleményüket és gondolataikat 

kérjük a pornográfiával 
kapcsolatban.  
Fontos itt biztosítani a tanulókat 

arról, hogy nem fogunk a csoportnak 
pornográf tartalmú anyagot 

bemutatni a kurzus során.  
Ismételjétek át a korábban 
tanultakat azzal kapcsolatban, hogy 

mi a különbség a tananyag tanulása 
során használt, engedélyezett ábrák 

és egyéb képanyagok, illetve a 
pornográfnak minősített anyagok 
között.  

 
 

Dia 19. 
 

A pornóhoz való könnyű hozzáférés 
nagy aggodalomra ad okot.  
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Dia 20. 
 
Ez a dia különbséget tesz a glamúr 

fotók és a pornográfia között.  
A glamúr fotók használata széles 

körben elterjedt a mindennapi 
termékek eladása érdekében.  
Hasznos lehet emlékeztetni a 

diákokat a 4. fejezetben tanultakra, 
amikor a testképről volt szó, 

összefüggésben a fotoshoppal és 
egyéb olyan eljárásokkal, amik 
segítségével a hírességek és 

modellek fotóit retusálják.  
 

 
 
 

Dia 21. 
 
A média fogalmának bevezetése, 
illetve annak bemutatása, hogyan 

csábítanak reklámokkal a vásárlásra.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 22. 
 

Hasznos lehet illusztrálni, hogyan 
használja a média a szexet árucikkek 

eladására. Gyűjtsünk szalagcímeket, 
fotókat, újságkivágásokat, 
újságreklámokat, filmreklámokat, 

DVD, CD borítókat stb. és mutassuk 
be őket.  

Tegyük ki ezeket az asztalra, hogy a 
diákok megnézhessék és kapcsoljuk 
őket össze a dia mondanivalójával.  
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Dia 23. 
 

Ez a dia azt a tényt hangsúlyozza, 
hogy a pornográfia fantázia alapú 

szórakoztatás, valamint információt a 
kézzel rajzolt és animációs 
karakterekről, melyek egyre 

népszerűbbek a fiatalok között.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 24. 
 
Hasznos lehet bemutatni egy 
akciófilm-részletet, amiben 

autósüldözés vagy lövöldözés van és 
a hős a lehetetlennek tűnő 

helyzetekből is kivágja magát. 
Magyarázd el, mit jelent a „valóság 
felfüggesztése”.  

Párhuzamokat lehet vonni az 
akciófilmek és a pornófilmek között, 

mivel az utóbbi szintén eltúlozza a 
szexuális jelenetet a szexuális 
izgalom kiváltása érdekében.  

 
 

 
 
 

Dia 25. 
 
Semmi sem az, aminek látszik! 
A „Planet Porn” (kb. Pornóvilág) 

Bish-től remekül használható anyag 
arra, hogy tényszerű információkat 

szerezzünk a pornóiparról és az 
általa használt trükkökről. 
Rajzfilmfigurákat használnak 

illusztrációként, és letölthető az 
internetről. 
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Dia 26. 
 

További információk a pornóiparról 
és a gyakran használt trükkökről. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 27. 
 

Ez a dia arra emlékezteti a tanulókat, 
hogy a pornófilmeken látható 

emberek és akciók nem a hétköznapi 
valóságot mutatják be.  
Emlékeztesd a tanulókat arra is, 

hogy a pornográfia nem a kölcsönös 
szereteten és tiszteleten alapuló 

kapcsolatokat mutatja be.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 28. 
 
Olvassátok el a dián szereplő 
információkat.  

 

 



362 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Dia 29. 
 
Az olyan gyermekvédelmi 

szervezetek, mint például a Childline 
(GyermekVonal) vagy az NSPCC arról 
számol be, hogy aggasztóan 

növekszik az olyan – gyerekektől 
bejövő – telefonos segélykéréseknek 

a száma, melyekben a pornófüggő-
ségtől való félelmükről beszélnek.  
Emlékeztesd a diákokat, hogy a 

pornónézéstől való függőség, a többi 
más függőséghez hasonlóan 

szenvedéllyé válhat és tönkreteszi az 
ember életét.  
 

 
 

 

Dia 30. 
 
Olvassátok végig a veszély jeleit és 

emlékeztesd a diákokat, hogy 18 
éves kor alatt tilos pornót nézni. 
Azért vették ezt törvénybe, mert 

meg kell védeni a gyerekeket a 
pornófüggőségtől, és meg kell 

próbálni megelőzni, hogy a 
gyermekek irreális elképzeléseket 

alakítsanak ki a szexről.   
 
 

 
 

 
 
 
 

Dia 31. 
 
Azok a tanulók, akik esetleg 
felismerték magukon a 

pornófüggőség tüneteit, speciális 
segítségre szorulnak.  
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Dia 32. 
 

Ez a dia emlékezteti a diákokat arra, 
hogy gyermekek számára tilos 

szexuális kapcsolatot létesíteni, 
illetve megvilágítja ennek a 
viselkedésnek az abuzív természetét.  

 
 

 
 

 
 
 

 

Dia 33. 
 
Zavart okozhat a diákok számára 

annak megértése, hogy bár a 
beleegyezési korhatár Magyarorszá-

gon 14 év, mégis 18 év alatt tilos 
pornót nézni vagy készíteni, 
terjeszteni vagy fotót, filmet mutatni 

olyan 18 év alatti személyekről, 
akiknek privát testrészeik láthatók 

vagy szexuális jellegű tevékenységet 
végeznek. 
Ez összefüggésbe hozható a 

„sexting”-gel, amiről később lesz szó. 
Sexting: az angol sex és texting 

(sms-ezés) szavak összeolvadásából 
keletkezett. Szexuális tartalmú, 
erotikus, meztelen vagy félig 

meztelen embereket ábrázoló képek 
és videók küldését jelenti 

mobiltelefonról valaki más mobiljára 
vagy e-mail címére. (ford. megj.) 
 

 

Dia 34. 
 
A brit törvények kiemelik, hogy 

bűncselekménynek számít olyan 
komputer animációs figurák, 

fotóváltozataik vagy kézzel készült 
rajzok készítése, ha 18 év alatti 
személyt ábrázol.  

Fontos hangsúlyozni, hogy ide 
tartoznak a komputer animációs 

programok is, melyek figurái fotókon 
is sokszorosíthatók.  
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Dia 35. 
 
A nemi erőszak ábrázolása szintén az 

illegális, extrém pornográfiához 
tartozik. 
Az extrém pornóban megjelenő 

erőszak ábrázolása és a viszonylag 
könnyű hozzáférés erős aggodalomra 

ad okot arra nézve, hogy jó 
minőségű szexuális edukáció 
hiányában ezek káros hatással 

lehetnek a valós életben zajló 
kapcsolatokra és azok megítélésére. 

 
 
 

 
 

 

Dia 36. 
 
Ez a dia világossá teszi, hogy 

bűncselekményt követ el, aki 18 év 
alatti személyekről készült, szexuális 
tartalmú képeket tárol elektronikus 

adathordozón, vagy ezeket terjeszti.  
„Szelfi”-nek hívjuk a saját magunkról 

készített képeket. Ez a szóhasználat 
területenként eltérő lehet, ezért 
beszéljük meg az erre használt 

szavakat.  
 

 
 
 

 
 

 

Dia 37. 
 
Bizonyosodj meg arról, hogy a diákok 

megértették a „sexting” hatásait és 
azt, hogy bűncselekmény is lehet. 
Beszélgessetek arról, vajon a diákok 

hogyan éreznék magukat, ha az ő 
„személyes” fotóikat vagy szexuális 

tartalmú sms-eiket mások is 
láthatnák.  

A következő diák erről szolgálnak 

információval.  
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Dia 38. és 39. 
 

A brit törvények hangsúlyozzák, hogy 
meg kell védeni a „bosszúpornó” 

áldozatait. Magyarországon ez 
speciálisan nem jelenik meg a 
Büntető Törvénykönyvben, azonban 

az áldozatok feljelenthetik azt, aki a 
bosszúpornó elkövetője. 

Ez a dia arról ad információt, mitől 
válik ez a tevékenység 

bűncselekménnyé.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 40. 
 

Ez a dia elmagyarázza, mit jelent a 
„bűnügyi nyilvántartás” és 
beszélgetésre ösztönözi a tanulókat, 

vajon milyen következményekkel jár, 
ha valaki szerepel a bűnügyi 

nyilvántartásban.  
Magyarországon külön törvény 
rendelkezik a bűnügyi nyilvántartási 

rendszerről és annak tartalmi 

követelményeiről. 
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Dia 41. 
 
Olvassátok végig a dián szereplő 

információkat.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 42. 
 

Bűnelkövetők listájára. Tisztázzátok, 
hogy az a személy, aki a 

Gyermekvédelmi Törvény (UK!) 
hatálya alá eső bűncselekményt 
követ el, vagyis 18 év alatti 

személyről készült szexuális tartalmú 
fotót birtokol, bűnösségének 

bizonyítása után bekerül a 
nyilvántartásba.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Dia 43. és 44. 
 
Ezek a diák összefoglalják az eddigi 

diák tartalmát és kikövezik az utat a 
következő részhez, melyben az 
egészséges és az egészségtelen 

kapcsolatokról lesz szó. 
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Dia 45. 
 
Folytassatok egy előzetes 
beszélgetést a diákokkal arról, 

milyen fontos felkészültnek lenni a 
szexre és ellenállni a kortársak vagy 

a média nyomásának. „Mindenki ezt 
csinálja” - diákjaid szerint igaz ez?  
Beszélgessetek arról, mit jelent a 

befolyásolás, és kérd meg a 
diákokat, hogy töltsék ki a 

feladatlapot, írjanak példákat, 
hogyan lehet valakit rávenni a 
szexre, mielőtt az illető fel lenne rá 

készülve. Beszéljétek meg a diákok 
ötleteit.  

 
 
 

Dia 46. 
 
Ez a dia arra biztatja a diákokat, 
hogy gondolkodjanak el, hogyan 

tudnának ellenállni a nyomásnak, ha 
nem kívánt szexuális tevékenységre 

akarnák őket rávenni, valamint a 
tisztelet fogalmát hangsúlyozza, mint 
a kapcsolat és az „én” fontos elemét.  

Beszélgessetek arról, hogyan 
keletkezik a gúnyolódás, gúnynév 

adása és milyen durva szavakat 
használhatnak egyesek.  
Ezek ismét területenként eltérők 

lehetnek.  
 

 
 

 

Dia 47. 
 
Kérd meg a diákokat, hogy töltsék ki 

a feladatlapot és azonosítsák az 
egészségtelen kapcsolat jellemzőit.  
Beszéljétek meg a diákok ötleteit.  
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Dia 48. 
 

Olvassátok el a dián szereplő 
információkat és beszéljétek meg. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 49. 
 

Ez a dia további információval szolgál 
az első közösüléshez. Lehetnek túl 

nagyok és irreálisak az elvárások, és 
fontos megbeszélni a diákokkal, hogy 
a szexuális életet is tanulni kell, és 

sokkal teljesebb, boldogítóbb, ha 
olyan valakivel osztjuk meg, akivel 

egy bizalmon és tiszteleten alapuló 
párkapcsolatban vagyunk.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 50. 
 

Kérd meg a diákokat, hogy töltsék ki 
a feladatlapot arra vonatkozóan, 

milyen tulajdonságokat és értékeket 
keresnek egy partnerben.  
Beszéljétek meg, miket írtak a 

diákok. Mindannyian ugyanazokat 
írták? Mi a 3 leggyakrabban 

megnevezett tulajdonság?  
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Dia 51. 
 
Beszéljétek meg, a diákok szerint mi 

a különbség a „szerelmesnek lenni” 
és a „szeretni valakit” között.  
Kérd meg a diákokat, hogy töltsék ki 

a feladatlapot, ami a kapcsolat 
szabályairól szól, és beszéljétek meg, 

ki mit gondol erről.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Dia 52. 
 
Ez, és a következő két dia a pár 

tagjai közötti kétirányú 
kommunikáció fontosságát taglalja, 
és azt, hogyan tudja ez segíteni a 

problémák megoldását. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Dia 53. 
 
Kezdeményezz vitát a partnerrel való 

nézeteltérés témában.  
Rendben van az, ha a felek néhány 
dologban nem értenek egyet?  

Mi van akkor, ha a legtöbb dologban 
nem értetek egyet? Túlélheti a 

kapcsolat?  
Mennyire könnyű elismerni, hogy 

hibáztál? Mennyire könnyű azt 

mondani, hogy „sajnálom”?  
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Dia 54. 
 

Kérd meg a diákokat, mondjanak 
példákat arra, amikor 
kompromisszumot kötöttek valakivel.  

Mennyire könnyű ezt megtenni?  
Mennyire fontos egy kapcsolatban, 

hogy mindkét fél képes legyen a 
kompromisszumra?  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 55. 
 

Beszélgessetek a kapcsolaton belüli, 
külön töltött időről.  

Mit jelent az, hogy valaki „tapadós”?  
Mit jelent az, hogy valaki „irányító”?  
Mi történik akkor, ha az egyik fél 

nem jön ki a másik fél barátaival 
vagy családtagjaival?  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 56. 
 

Beszélgessetek azokról az érzésekről, 
melyek a kapcsolat felbontásához 

vezetnek.  
Kérd meg a diákokat, hogy mondják 
el, mik azok a helyzetek, amikor úgy 

ítélik meg, hogy a kapcsolat már 
romboló, és véget kell vetni neki.  
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Dia 57. 
 

Gyűjtsetek és beszéljetek meg a 
szakításkor alkalmazható megküzdési 

stratégiákat.  
Emlékeztesd a diákokat arra, hogy 
bűncselekménynek számít az ex 

partner privát fotóit, videóit 
megosztani másokkal az ő 

beleegyezése nélkül.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dia 58. 
 

Az internetes kapcsolatok vonzóak 
lehetnek a diákjaink számára, 
akiknek nehézségeik vannak a 

személyes kommunikációval. Az 
internetes kapcsolatoknak vannak 

előnyei olyan helyzetekben, amikor a 
barátság központjában a közös 
érdeklődés áll (pl. játék), és ahol a 

személyes biztonság szabályai 
ellenőrzöttek.  

Kérd meg a diákokat, hogy töltsék ki 
a feladatlapot, mely az internetes 
kapcsolatok potenciális előnyeiről 

kérdezi őket, majd beszéljétek meg.  
 

 
 

Dia 59. 
 
Ez a dia példákat ad az internetes 

kapcsolat lehetséges előnyeire, lehet, 
hogy néhányat a diákok is 
felsoroltak.  

Reálisan felmérve látnunk kell, hogy 
egyes diákjaink számára az online 

kapcsolat az egyetlen elérhető módja 
a barátság kialakításának és 

fenntartásának, és gyakran irreális 
azt várni tőlük, hogy felbontsák 

ezeket a kapcsolatokat. 
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Dia 60. 
 
Az internetes kapcsolatok potenciális 
előnyei után, most a potenciális 

csapdákra hívjuk fel a figyelmet.  
A 60-64 dia egy megtörtént esemény 

részleteit mondja el, mely egy fiatal 
lány megerőszakolásával és halálával 
végződött, aki találkozott valakivel, 

akivel az interneten ismerkedett 
meg.  

 
 
 

 
 

 
 

Dia 61. 
 
Olvassátok el az eset részleteit a 

diáról.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 62. 
 
Amikor én dolgoztam ezzel a 

programmal, akkor legszívesebben 
eljátszottam a történetet a 
csoportnak, mielőtt levetítettem 

volna a diákat, és bár voltak, akik 
kitalálták, mi fog történni, mindig 

elszomorodtam azon lánytanulók 
száma miatt, akik - amikor 
megmutattam az eset során 

bemutatott fotót (egy jóképű 
fiatalember képét), nagyon lelkesen 

találkoztak volna vele, és ahogy 
elmondták, ők is elfogadták volna 

„Pete” apjának fuvarját.  
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Dia 63. 
 

Ezen a ponton a tanulók egy 
részének már sikerült az 

összefüggéseket látni a történetben, 
de többeknek még nem világos, hogy 
mi történhetett Anne-el.  

A részinformációk összeillesztése a 
„teljes kép” kialakításához az autista 

tanulók alapvető nehézsége, mint 
ahogy az értelmileg sérült tanulók 

egy részének is.  
 
 

 
 

 
 

Dia 64. 
 
Ez a dia elmagyarázza, mi történt 

Anne-el.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Dia 65. 
 

Sok tanuló szórakoztatónak találja a 
dián szereplő rajzos példát, és 

meglátják benne a humort.  
A későbbiekben további 
beszélgetéssé fűzhetjük, milyen 

sokan vannak, akik másnak adják ki 
magukat, talán nem úgy, mint a 

példában, de nagyon nehéz lehet 
teljesen bizonyosnak lenni abban, 

hogy minden igaz abból, amit egy 
általunk soha nem látott személy 
mondott nekünk.  
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Dia 66. 
 

A beépített kamerák egyre inkább 
szériatartozékai az elektronikus 

kommunikációs eszközöknek, és 
felelősségteljes használatuk mellett 
nagyban segítik a kapcsolattartást. 

Ugyanakkor feltétlenül szükséges 
informálni a tanulókat az online 

manipuláció lehetséges veszélyeiről.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 67. 
 
Ez a példa szándékosan igaz 

történetet vesz elő, amiben olyan 
fiúk szerepelnek, akiket lépre csaltak 

és a kamera előtt mutatták meg 
magukat. Fontos rámutatni arra, 

hogy nem kizárólag lányokat 
próbálnak meg becsapni ilyen 
módon.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 68. 
 
Az online kommunikációs módok 

lehetősége és száma a technikai 
fejlődéssel együtt növekszik.  
Az azonnali üzenetküldés, 

kombinálva a webkamerával szintén 
növeli diákjaink sebezhetőségét, akik 

a chatszobák mellett a videó hívást is 
alkalmazhatják.  
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Dia 69. 
 
Beszéljétek meg a dián olvasható 
információkat.  

Meg kell tanítani diákjainknak, hogy 
törvénybe ütköző kiskorúakkal 

szexuális tartalmú beszélgetést 
folytatni (sem online, sem más 
módon). Azt szintén tudniuk kell, 

hogy törvényellenes kiskorúakkal 
online egy egyéb módon ismerkedni, 

valamint szexuális céllal találkozót 
szervezni velük (kerítés bűntette). 
 

 
 

 
 
 

Dia 70. 
 

Ez a dia arra emlékezteti a tanulókat, 
hogy a számítógép képernyőjén 
megjelenő eseményeket rögzíteni 

lehet, majd nyilvánosságra hozni az 
interneten.  

Hasznos lehet olyan újságcikkeket 
gyűjteni, melyek internetes 
csalásokról és szexuális 

visszaélésekről számolnak be. Az 
esetek jó vitaindítók lehetnek.  

 
 

 
 
 

 
 

Dia 71. 
 
Ez és a következő dia a „szexting” 

potenciális veszélyeire emlékezteti a 
diákokat, és akárcsak a webkamera 

képei, ezek a képek is rögzíthetők és 
terjeszthetők.  
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Dia 72. 
 
Ez a dia arra emlékezteti a diákokat, 

hogy a bosszúpornót bünteti a 
törvény.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dia 73 és 74. 
 
Vannak olyan autista vagy értelmi 
sérült diákok, akiket vonz a fiatalabb 

gyerekekkel való interakció, mivel 
érdeklődési körük gyakran közelebb 

áll ehhez a korosztályéhoz.  
Ezek a diák a fiatalabb gyermekek 
felé irányuló helyes viselkedés 

szabályaira emlékeztetnek.  
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Dia 75. 
 

Kérd meg a diákokat, hogy töltsék ki 
az internetes biztonsággal 

kapcsolatos feladatlapot.  
Több olyan weboldal létezik, ami az 
internetes biztonsággal kapcsolatos 

tanácsokat ad fiataloknak, és nagyon 
hasznos lehet ezeket odaadni a 

tanulóknak, biztosítva azt, hogy 
semmi ne kerülje el a figyelmüket.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Dia 76. és 77. 
 
Ismétlésképpen olvassátok el a 

diákat.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dia 78. 
 

Beszélgetés 
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10. fejezet 
 

1. feladatlap 
 

 

 
 

 

A kapcsolat tulajdonságai – Jó vagy rossz? 
 

A kapcsolat tulajdonságai 
 Jó 

kapcsolat 
 Rossz 
kapcsolat 

Nincs bizalom   

Boldogság   

Bizalom   

Hazugságok   

Szeretet és vonzódás    

Nincs tisztelet   

Egyenlőség   

Kölcsönös tisztelet   

Barátság   

Az egyik fél túlzottan ragaszkodó és követelőző   

Nevetés   

Féltékenység   

Közös érdeklődés   

Félelem a partnertől   

Támogatás   

A megértés hiánya   

Viták, amik gyorsan rendeződnek   

Elfogadás   

Vigasztalás és kedvesség   

Bántalmazás – testi, érzelmi, szóbeli vagy szexuális   

Kevés beszélgetés   

A másik meg akar változtatni téged   

A másik ember segíti, hogy elégedett légy önmagaddal   

Humor/szórakozás   

Önmagad lehetsz   

Nem félsz a partnertől   

Hatalomgyakorlás/befolyásolás   

A partner sem túl „tapadós”   

Sok és elhúzódó nézeteltérés   

Őszinteség   

Nincs benne érdekesség   

Jó kommunikáció   

Rosszul érzed magad a másik ember miatt   
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10. fejezet 
 

2. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Barát vagy barátnő: fontos tulajdonságok 
 

Mit gondolsz, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie barátodnak vagy 
barátnődnek? Írd le őket a keretes részbe! 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Olvasd el a listádat, majd válaszd ki a 3 legfontosabbat! Írd le őket a táblázatba! 

 

1 

2 

3 
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10. fejezet 
 

3. feladatlap 
 

 

 

 

 

 

A jó kapcsolat szabályai 
 
 

 
  

Egy egészséges  

kapcsolatban, mindkét fél: 

Egy egészséges  

kapcsolatban, egyik félnek 
sem szabad: 
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10. fejezet 
 

4. feladatlap 
 

 

 
 

 

A biztonságos internethasználat szabályai 
 
 

Írd le, szerinted hogyan lehetsz biztonságban az interneten! 
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10. fejezet 
 

5. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Internetes kapcsolatok 
 

 

 
Az internetes kapcsolat olyan két ember közötti kapcsolat, akik 

a neten találkoztak és lehet, hogy személyesen soha. 
 

Internetes kapcsolat például az internetes társkeresés, a 

közösségi hálók, online játékok, online fórumok és chat szobák. 
 

 

Mik az internetes kapcsolatok előnyei? Írd le, mit gondolsz! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  



384 

10. fejezet 
 

6. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Befolyásolás 
 

Miket mondhat valaki, hogy rábeszélje, rávegye vagy rákényszerítse a másikat 
arra, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen vele? 
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10. fejezet 
 

7. feladatlap 
 

 

 
 

 
 

Pornográfia – Mit gondolsz? 
 

 

Mire gondolsz, amikor 
meghallod a „pornográfia” 
szót? 

Szerinted kik néznek pornót és 

miért? 

A pornográfia a 

férfiaknak vagy a 

nőknek szól inkább? 

Te mit gondolsz a 

pornógráfiáról? 

Női fotómodellek, akiknek 

látszik a mellük – ez már 

pornógráfia? 

Mit szólnál ahhoz, ha a 

partnered pornót nézne? 
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10. fejezet 
 

Összefoglalás 
 

 

 
 

 
 

Egészség, jóllét, jó kapcsolatok és a 
biztonságos internethasználat 
 
 

 „Egészséges és jól van” 
szavakat használhatjuk egy 
személy leírására, aki 
egészségesen és boldogan él.  

 A „tisztelet” azt jelenti, hogy 
figyelembe vesszük mások 
érzéseit, kívánságait és jogait. 

 Az emberi jogok és az egyenlőség tisztelete fontos része 
az egészséges jóllétnek. 

 Ha nem veszik figyelembe valaki érzelmeit, kívánságait 
és jogait, az károsítja az illető jóllétét. 

 A törvények megvédik azoknak az embereknek a jóllétét, 

akik nem képesek beleegyezésüket adni a szexuális 
aktusban való részvételhez. 

 Megtanultuk, hogy törvénytelen szexuális tevékenységre 
kényszeríteni vagy rábeszélni olyan személyt, aki nem 
képes beleegyezését adni. 

 A törvény tilt bizonyos tevékenységeket, mert azok 
károsítják az emberek jóllété, sérülést és szenvedést 
okoznak. Ezek a tevékenységek súlyosan ártanak az 
emberek jóllétének, mert a szexuális aktus szerelem és 
tisztelet nélkül történik.  

 Az emberek közötti szexuális kapcsolat pozitív és 
örömteli élmény lehet és kell lennie, ha beleegyezésen 
és kölcsönös tiszteleten alapul. 

 

 

 

Like 
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Női körülmetélés 
 

 A női körülmetélés a nők szexuális örömszerzését lehetővé tevő csikló 
eltávolítását jelenti. A női körülmetélés esetleg magában foglalhatja a 
szeméremajkak (a hüvely körüli nagy- és kisajkak) eltávolítását is, 

valamint a női nemi szerv más módosítását is. 

 Komoly fájdalmat és fertőzéseket okoz. A „csonkítás” 

bizonyos testrészek durva, fájdalmas eltávolítását 
jelenti. 

 Az Egyesült Királyság törvényei világosan kimondják, 

hogy a női nemi szervek csonkításának nincsen 
egészségügyi haszna és a lányok ellen irányuló 

erőszakos cselekedetnek számít. Illegális, vagyis 
törvénysértő a Női Nemi szervek Csonkítására 
Vonatkozó Törvény (2003) értelmében. 

 Magyarországon nincs erre vonatkozó speciális szabályozás. 

 

 

Szexmunkások 
 
Szexmunkás az a személy, akit azért 

fizetnek, hogy szórakoztatás vagy szexuális 
örömszerzés céljából szexuális szolgál-

tatásokat nyújtson.  
 

 Szexmunkások lehetnek férfiak, nők, 

transznemű vagy transzszexuális 
személyek.  

 Vannak olyan szexmunkások, akik 
azért kapják a fizetésüket, hogy 
erotikus tánc közben levetkőzzenek, 

mialatt a vendégek nézik őket. Ezt 
hívják „sztriptíznek”, illetve 

„öltáncnak”.  

 Vannak, akiket azért fizetnek, hogy kifejezetten szexuális tartalmú 
fényképeken modellek legyenek, vagy szexuális aktus közben filmezzék 

őket. 

 Vannak szexmunkások akiknek azért fizetnek, hogy telefonon 

beszélgessenek a szexről a kliensekkel. 

 Van, amikor azért fizetnek a szex munkásoknak, hogy szexeljenek a 
klienssel. Magyarországon csak a prostitúcióra vonatkozóan vannak 

törvényi, és önkormányzati rendeleti szintű szabályozások. 
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 „Prostitúció” a szex pénzért való árulását jelenti. Magyarországon a 

prostitúció elősegítése, prostitúcióra kényszerítés bűncselekmény. A 
prostitúció, mint szexuális szolgáltatás csak azokban az esetekben 

megengedett, amikor törvény vagy önkormányzati rendelet nem tiltja. 

 Az illegális, ha valaki megpróbál az utcán vagy nyilvános helyen 
tartózkodó prostituálttól szexuális szolgáltatást vásárolni. 

 Az is illegális, ha egy személy „futtatja” a prostituáltat, és arra 
kényszeríti, hogy adjon pénzt a fizetségéből. 

 Az is illegális, hogy valaki átenged egy tulajdonában levő épületet 
prostitúció céljára. 

 Az is illegális, ha 18 évnél fiatalabb személytől vásárolnak szexuális 

szolgáltatást. A gyermekprostitúció kihasználása bűntett, és 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

 
 

Emberkereskedelem 
 

 
 A történelem folyamán a szó 

„rabszolga” egy személynek egy másik 
személy általi teljes és erőszakos 
irányítását jelentette, a 

rabszolgamunkáért nem, vagy csak 
kevés fizetés járt, és fogolyként 

tartották őket.  

 Vannak, akiket arra kényszerítenek, 
hogy prostituáltként dolgozzanak. 

 Az emberkereskedelem újkori rabszolga 
kereskedelem. 

 Akkor történik, amikor valakit 
becsapnak, elrabolnak vagy rabszolgaságba kényszerítenek. 

 Van, amikor az emberek a saját országukban válnak rabszolgává. Van, 

amikor országukból illegálisan szállítják el őket az Egyesült Királyságba 
vagy más országokba.  

 Férfiak, nők, és gyerekek az emberkereskedelem áldozatai.  

 Az emberkereskedelem az emberi jogok súlyos megsértése, és komoly 
bűncselekmény. A magyar büntetőjogi szabályozásban is megjelenik az 

emberkereskedelem, mint emberi szabadság elleni bűncselekmény. 
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Kényszerházasság 
 

 A kényszerházasság olyan házasság, amikor vagy csak az egyik, vagy 
egyik fél sem akar vagy képes beleegyezni a házasságba, ennek ellenére 
rájuk kényszerítik. 

 Vannak, akik nem képesek a beleegyezésre, mert értelmi sérülésük vagy 
mentális betegségük miatt nem értik világosan, hogy mi fog történni.  

 Bűncselekmény valakit házasságba kényszeríteni. Elvinni valakit az 
országból, és külföldön házasságba kényszeríteni szintén 
bűncselekmény.  

 Különbség van a kényszerházasság és az elrendezett házasság 
között. Az elrendezett házasságokban mindkét házastárs családjának 

befolyása van a házasság elrendezésére, de a két házasulandó félnek 
szabad választása van abban, hogy elfogadják, vagy nem az elrendezést. 
A kényszerházasságban nincs választási lehetőség. 

 
 

Pornográfia 
 

 
„Pornográfiának” vagy rövidítve „pornónak” hívunk 

minden olyan dolgot, amit kizárólag vagy elsősorban azzal a 
céllal állítottak elő, hogy szexuális izgalmat okozzanak 

azoknak, akik úgy döntenek, hogy megnézik. 
 

 Pornográf képek, rajzok és fotók olyan férfiakat és nőket mutatnak, akik 

széttárják a lábukat, és a nemi szerveiket mutatják. 

 Vannak olyan pornográf fotók, amiken szexuális aktus közben mutatják az 

embereket. 

 Pornográfiát filmen vagy animációval is lehet készíteni, DVD-n, 
számítógépes vagy videó játékot használva.  

 Azok az emberek, akik a pornográf filmeken szerepelnek 
„pornósztárként” ismertek 

 A glamúr fotósok modelleket használnak, akik szexi módon pózolnak, de 
nem mutatkoznak közösülés közben. A fotókat gyakran digitálisan 
megváltoztatják, hogy a modellek tökéletesnek látszódjanak. 

 A glamúr fotómodelleket gyakran fényképezik szexinek tartott ruhákban és 
cipőkben. Ha részben meztelenül is készítenek róluk képet, az intim 

testrészeiknek csak egy részét mutatják.  

 A glamúr fotók nem mutatják a modelleket szétvetett lábbal, a nemi 
szerveiket mutogatva. 
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 A glamúr modell fotókat gyakran használják naptárakon, posztereken, 

magazinokban, vagy hirdetéseken, szépségápolási cikkek eladására. 

 Azok az emberek, akiknek az a dolguk, hogy eladjanak dolgokat, tudják, 

hogy a szexuális tartalmak alkalmasak arra, hogy felkeltsék a 
figyelmünket és érdeklődésünket.   

 A szexről szóló szalagcímek és sztorik jól használhatók az újságok és 

magazinok eladására. A szexszel kapcsolatos szavakat gyakran 
használják a popzenei szövegekben és a zenei videók is tele vannak 

szexuális tartalmú utalásokkal, ezzel növelve az eladásokat.  

 Nagyon sok „agresszív” reklám használja a szexet dolgok eladására. Az 
„agresszív” reklámban úgy használják az információt, hogy az túljátszott, 

annak érdekében, hogy izgalmat és érdeklődést okozzon. Sok részlet csak 
kitalált. 

 

Pornográfia és fantázia 
 
A törvény értelmében 18 évesnek vagy 

idősebbnek kell lenni a pornográf tartalmú 
kiadványok vásárlásához és megnézéséhez. A 

pornográfia egyfajta fantázia-alapú szórakoztatás 
a felnőttek számára. 
 

 A „fantázia” szó arra utal, hogy élvezetes 
egy helyzetet elgondolnunk, de nem 

valószínű, hogy a való életben is így 
történik. 

 Kézzel rajzolt vagy komputerrel készített szexuális animációs 

pornográfiában olyan szereplők vannak, amelyeknek a teste nem 
természetes. 

 A női animációs szereplőket hatalmas mellekkel, keskeny derékkal, 
csupasz szeméremtesttel ábrázolják, a férfiaknak általában nagyon nagy 
péniszük van. 

 A pornográfia nem úgy mutatja be a szexuális kapcsolatokat, ahogyan 
azok a való életben vannak. 

 Az emberek, akik a pornót és a szexi modellek fényképeit készítik, sokféle 
trükköt használnak, hogy létrehozzák azt, amiről azt gondolják, hogy a 
néző szexuálisan vonzónak találja.  

 Ügyes operatőri munkával segítik, az emberek, akiket azért fizetnek, 
hogy pornográf filmeken és fotókon szerepeljenek, egy bizonyos módon 

látszódjanak.  

 Az akció szándékosan eltúlzott hogy még izgalmasabb legyen, egy kicsit 
úgy, mint az olyan akciófilmekben, mint amilyen a James Bond. 

 

18+ 
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 A pornófilmeken és fotókon, valamint a glamúr fényképeken látható 

modellek melle sokkal nagyobb az átlagosnál. Jó néhányan műtéttel 
nagyobbíttatták meg. 

 A pornófilmeken és fotókon szereplő férfiaknak az átlagosnál nagyobb 
péniszük van, és speciális eszközöket használnak, hogy minél 
nagyobbnak látszódjon. 

 Ügyes operatőri munkával meg lehet csinálni, hogy a pénisz 
nagyobbnak látsszon. 

 Műpéniszeket és hamis ejakulációs folyadékot használnak időnként, 
hogy a szexuális aktus hevesebbnek tűnjön. 

 A pornófilm szereplői úgy adják elő az aktust, mintha a szex nagyon 

hangos lenne, és sokáig tartana. 

 A fotókat kiretusálják, eltüntetik a pattanásokat, szépséghibákat. 

 A képeken a melleket nagyobbra, a testet vékonyabbra retusálják, mint 
amilyen a valóságban.  

 Ezeket a trükköket használják a hírességekről publikált fotókon is. 

 
Fontos, hogy ne felejtsük el, a pornográfia a felnőtt 

fantázia szórakoztatásának egy formája.  
 

A férfiak és a nők általában nem néznek ki úgy, és nem 
tesznek úgy, mint azok az emberek, akiket megfizetnek 
azért, hogy a pornófilmeken és fotókon szerepeljenek. A 

pornográfia a tisztelet és szerelem nélküli szexről szól. 
Nem szabad, hogy bárki úgy érezze, egy igazi 

kapcsolatnak ilyennek kell lennie. 
 
 

 

Szex- és pornófüggőség 
 

 A szexfüggőség olyan szexuális viselkedés, amelyet a személy nem tud 

kontrollálni. 

 A szexfüggők képtelenek korlátozni magukat abban, hogy nagyon sok időt 

töltsenek szexuális aktivitással.  

 A szexfüggőség lehet egy partnerrel való szex. 

 Szexfüggőség lehet maszturbáció, prostituáltak igénybe vétele, szexuális 

üzenetek és telefonszex vagy pornográfia élvezete. 

 Szexuális szenvedélybetegek lehetnek férfiak vagy nők is. 
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Vannak felnőttek, akik szeretnek pornót nézni. Vannak, akiket zavar a 

pornográfia, és nem nézik. Vannak, akiket egyáltalán nem érdekel. 
 

A pornográfia szenvedéllyé válhat. Más szenvedélyhez hasonlóan, ez is káros. 
A pornográfiától való függőség nem egészséges.  Először csak élvezetet 
okozó szokás, később kényszerré válhat, és eluralkodhat a személy életén. 

 
Azoknál az embereknél, akik a pornó rabjává válnak, olyan változások 

észlelhetők a viselkedésben, amit nem tudnak kontrollálni. 
 
A pornó iránti szenvedély megakadályozza az embereket abban, hogy valódi 

életet éljenek, beleegyezésen és kölcsönös tiszteleten alapuló, pozitív és örömteli 
intim kapcsolatokat működtessenek. 

 
A pornó nézése rendszeres részévé válik az illető életének. Nem érzi olyan 
izgatónak, mint korábban, amikor először kezdett pornót nézni. Megpróbál 

újfajta pornót keresni, hogy az szexuálisan újra izgató legyen. 
 

Veszélyt jelent, hogy vannak olyan pornók, amelyek illegálisak. 
 

 A pornófüggők szenvedélybetegek, akik segítségre szorulnak. 

 Mint bármely más szenvedélybetegség, a pornófüggőség megváltoztatja a 
viselkedést úgy, hogy az romboló az egészségre és a jóllétre. 

 Ahhoz, hogy egészséges maradjon a „gyógyulófélben lévő alkoholista” 
sosem ihat alkoholtartalmú italt újra, mint ahogy egy „gyógyulófélben levő 

drogfüggő” soha nem vehet magához drogot újra. 

 Ahhoz, hogy valaki kigyógyuljon a pornófüggésből, abba kell hagyni a 
pornó nézését és nem térhet soha vissza hozzá.  

 

A gyermekek és a törvények 
 

 Szexuális bántalmazásnak minősül szexuális szándékkal megérinteni egy 

gyermeket, vagy szexuális életet élni vele. 

 A magyar büntetőjog súlyosan bünteti a gyermek nemi életének 

szabadsága ellen elkövetett bűncselekményeket, valamint a nemi erkölcs 
elleni bűncselekményeket is. 

 Szexuális visszaélés, ha valaki fotókat, rajzokat vagy videó klipeket néz 

gyermekekről, akiket arra vettek rá, hogy erotikusan érintsék meg 
magukat vagy szexuális aktusban vegyenek részt.  

 A törvény szerint egy gyermek nem rendelkezik kellő belátással ahhoz, 
hogy el tudja dönteni, részt kíván-e venni szexuális együttlétben vagy 
sem.  
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 A törvény egyértelműen kimondja, hogy 14 év alatti személy nem képes 

beleegyezni („igent” mondani) a szexuális együttlétbe egy másik 
személlyel.   

 A törvény egyértelműen kimondja, hogy 18 év alatti személy nem árulhat 
pénzért szexet. 

 Minden olyan pornográfia büntetendő, amiben gyermekeket 

mutatnak. Súlyos bűncselekménynek számít ilyen fajta pornográf 
felvételeket megnézni és birtokolni.  

 Bár a szexuális együttlétbe való beleegyezési korhatár 14 év, törvénybe 
ütköző (illegális) olyan fényképet vagy filmet készíteni, birtokolni, 
mutogatni vagy terjeszteni, mely 18 év alatti személyt ábrázol szexuális 

természetű testhelyzetben vagy aktus közben.  

 A törvény értelmében glamúr és pornó modell vagy színész csak 18 

évesnél idősebb személy lehet. Törvénybe ütköző olyan pornográf vagy 
glamúr fotók nézegetése, melyek 18 évesnél fiatalabb személyeket 
ábrázolnak.  

 Tiltja a törvény, hogy 18 évnél fiatalabb személyek pornót nézzenek, 
letöltsenek vagy vásároljanak. 

 
 

EZ BŰNCSELEKMÉNY 
 

 

 

Egyéb törvénybe ütköző (illegális) pornógráfia 
 

 Tilos számítógépes grafika segítségével olyan rajzot 

vagy egyéb képet készíteni, mely 18 alatti személyt 
ábrázol szexuális pozíciókban vagy tevékenység köz-

ben, ideértve a vázlat applikációkat. Nemcsak a készí-
tés, hanem a nyilvánosságra hozatal is büntetendő. 

 Minden ilyesminek a letöltése is tilos.  

 Az emberek és állatok közötti szexet bemutató pornográfiát tiltja a 
törvény. 

 Az emberi életét veszélyeztető aktusokat bemutató pornográfiát tiltja a 
törvény. 

 A nemi erőszakot, szexuális támadást vagy durvaságot bemutató 
pornográfiát tiltja a törvény. 

 A személy számára súlyos sérülést okozó aktust bemutató pornográfiát 

tiltja a törvény.  

 Halott személlyel történő szexuális aktus bemutatását tiltja a törvény. 
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Szexting 
 

„Szexting” az a tevékenység, amikor szexuális üzeneteket vagy szexuális 
tartalmú fotókat küld valaki egy másik személynek. Gyakran közösségi oldalakat, 
sms-eket vagy mobil telefon applikációkat használva történik.  

 
 

Szexting veszélyei 
 

 Azok a 18 év alatti fiatalok, akik fotókat vagy 
filmeket készítenek egymásról szexuális pózokban 

gyermekpornográfia készítésének bűntettével 
vádolhatók.  

 18 év alatti személyről készült szexuális tartalmú 

képet telefonon vagy elektronikus eszközön 
birtokolni szexuális jellegű bűncselekmény. 

 Szexuális tartalmú képeket továbbítani 18 év alatti személyről 
bűncselekmény. 

 Weboldalra feltenni 18 év alatti személyről készült szexuális tartalmú 

képeket bűncselekmény. 

 Bármely korú személyről szexuális tartalmú képeket mutatni vagy küldeni 

annak beleegyezése nélkül bűncselekmény. 
 

 

Bosszúpornó 
 
Ha egy pár tagjai szexuális tartalmú üzeneteket vagy 

szexi képeket küldözgetnek egymásnak, majd a pár 
szakít, megvan a veszélye annak, hogy egyikük, 
vagy mindketten megmutatják ezeket a privát 

fotókat és videókat másoknak a neten vagy más 
módon. 

 
Ha ez a másik személy beleegyezése nélkül történik, akkor „bosszúpornónak” 
nevezzük, amit azért csinál az illető, hogy volt párjának szégyent és bosszúságot 

okozzon.  
 

 Bűncselekmény kiposztolni ezeket a képeket a közösségi oldalakon. 

 Bűncselekmény elküldeni ezeket a képeket SMS-ben. 

 Bűncselekmény posztolni ezeket a képeket weboldalakon. 

 Ezeket a bűncselekményeket be lehet jelenteni a rendőrségen, hogy 
kivizsgálják őket, és azokat, akiket a képek küldésével vádolnak, be lehet 

perelni (törvény elé állítani). Ilyen külön büntetőjogi tényállás nincs 
Magyarországon, azonban az emberi méltóság és egyes alapvető jogok 
elleni bűncselekmények körébe tartozik. 
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A bosszú pornó küldése, 
posztolása, megmutatása, terjesz-

tése súlyos bűncselekmény. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Bűnügyi nyilvántartás 
 

 A bűnügyi nyilvántartás vagy rendőrségi nyilvántartás egy űrlap, 
amit a rendőrség arra használ, hogy listázza azokat a bűncselekményeket, 
amelyeket egy személy elkövet. 

 A rendőrségi büntetések szerepelnek a bűnügyi nyilvántartásban. Nem 
jó dolog, ha valaki rendőrségi nyilvántartásban szerepel.  

 Ha rendőrségi figyelmeztetés van valakinek a bűnügyi nyilvántartásában, 
az felhasználható ellene, ha bármikor bármely okból újra összetűzésbe 
kerül a rendőrséggel. 

 Bizonyos bűncselekmények elkövetése miatt a személynek bíróság elé kell 
állnia. Ítéletet akkor hoznak a bíróságon, ha az összes bizonyíték 

megfontolása után a személyt bűnösnek találják abban, amivel vádolták. 
Az ítéletek szintén feljegyzésre kerülnek a bűnügyi nyilvántartásban. 

 

Intim kapcsolatok 
 

 Fontos döntést hozni arról, hogy szexuális kapcsolatba lépünk valakivel. 

 Előfordul, hogy valaki megpróbálja meggyőzéssel vagy zsarolással szexre 
rávenni a másikat, még akkor is, ha az nem kész rá. 

 Ez a befolyásolás. 

Nem jó olyan személlyel szexuális kapcsolatba kerülni, aki befolyásolja 

az embert. 
 
Ők nem tisztelnek téged. Elmondhatják a barátaiknak, amit tettél. Esetleg 

hazudnak, és letagadják, hogy szexeltek veled, ha úgy látszik, hogy bajba 
kerülhetnek miatta. 
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Ne hagyd magad rábeszélni a szexre, ha nem akarod megtenni. Mondd, hogy 

nem, és menj el onnan. Ez romboló kapcsolatra utal. Beszélj valakivel, akiben 
bízol. 

 
„Szűz” az a személy, aki korábban még soha nem közösült senkivel. Amikor 
valaki először közösül, azt úgy mondják, hogy „a szüzesség elvesztése”. 

 
 Vannak, akik a házasságkötésig várnak a szüzességük elvesztésével. 

 A szüzesség elvesztése nagyon különleges dolog lehet egy olyan 
személlyel, aki szeret és törődik veled.  

 Senkit (férfi vagy nő) sem szabadna a szüzesség elvesztésére rábeszélni, 

mielőtt ő maga nem érzi magát késznek erre.  

Az első közösülés kellemetlen lehet a nő számára, ha a 

hüvely nyílásában található kis hártya még ép. 
 
 

 Ezt a kis bőrdarabot „szűzhártyának” nevezik, és ez természetes módon 
átszakadhat néhány nőnél, még a szüzesség elveszítése előtt.  

 Vannak nők, akik vérezhetnek egy kicsit az első közösülés után, ha a 
szűzhártyájuk ép volt. 

 Fontos a gyengéd és lassú szex az első együttlétkor, így ez az első 
alkalom is kellemes lesz. 

 Egy egészséges kapcsolatban a kapcsolat fejlődésével a szex egyre jobb és 

élvezetesebb lesz. 

 

A kapcsolatok változnak 
 

Idővel, az ismerkedés időszaka után elérkezik a „szerelem” 
érzése. Ez jó dolog. 

 
Szeretni valakit azt jelenti, hogy tiszteljük és védelmezzük 
őt.  

 
Jó dolog az egészséges kapcsolat szabályaiban egyetérteni. 

 
 

Beszélgetés 
 

Nagyon fontos, hogy a pár képes legyen beszélgetni egymással a kapcsolatukról. 
Hasznos időt szánni arra, hogy elmondjuk egymásnak, hogyan érezzük 
magunkat a másikkal és szerintünk mitől jó a kapcsolat.  

 
 Ha problémád van, beszéljetek róla. 

 Legyetek őszinték egymással. 
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 Beszélgessünk erről! 

 Próbáljátok meg közösen megoldani a nehézségeket. 

 Az egymás iránti bizalom nagyon fontos része az egészséges 

kapcsolatoknak. 

 Fogadd el, hogy nincs mindenben egyetértés.  

 Hallgasd meg a másikat. 

 Próbáljátok nyugodt beszélgetéssel megoldani a dolgokat. 

 Próbálj meg nem kiabálni és dühöngeni. 

 Mondd, hogy „sajnálom”, ha hibáztál vagy rosszul cselekedtél. 

 Ha te és a partnered nem értetek egyet valamiben, próbáljatok meg 
„középen találkozni”. Ahelyett, hogy mindent, vagy a legtöbb dolgot a 

te javaslatod szerint próbálnál megtenni, törekedj a megegyezésre.  

 Mindkét félnek azt kell éreznie, hogy valami abból is megtörténik, amit ő 

akart. 

 Ez az úgynevezett „kompromisszum”. Az egészséges kapcsolat 
fenntartásához nagyon fontos, hogy mindkét fél képes legyen 

kompromisszumot kötni.  

 
 
 

Egészséges kapcsolatok 
 

 Bizonyosodj meg arról, hogy te mit akarsz, és partnered mit akar a 
kapcsolattól.  

 Fogadd el, hogy a partnered nem lesz pontosan olyan, mint azt te 
szeretnéd.  
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 Mutasd ki partnerednek, hogy örülsz, amikor kedves 

dolgokat mond neked vagy tesz.  

 Próbáljátok megérteni és figyelembe venni egymás 

szükségleteit és szempontjait. 

 Egyezzetek meg abban, mennyi időt töltetek együtt, 
és mennyit külön. Törekedj arra, hogy ne legyél túl 

„tapadós”. 

 

Amikor a kapcsolatok véget érnek 
 

 Szakítás bárkivel megtörténhet az élete során.   

 A kapcsolatok különböző okok miatt érhetnek véget. 

 Vannak, akik nem készek arra, hogy megállapodjanak egy másik ember 
mellett.  

 Néha az egyik, vagy mindkét fél úgy érzi, hogy nem boldog a másikkal 

többé. 

 Néha a kapcsolatok rombolóvá válnak, és jobb, ha véget érnek.  

 Próbáld elfoglalni magad más dolgokkal, hogy ne azzal töltsd minden 
idődet, hogy a másikra gondolsz.  

 Ne ellenőrizd az ex-partnered közösségi oldalait állandóan, hogy tudd, 
éppen mit csinál. 
Jusson eszedbe, hogy a törvény tiltja ex-partnered privát fotóinak 

vagy videóinak megosztását, mert a becsület csorbítására 
alkalmas. 

 Beszélj az érzéseidről valakivel, akiben megbízol.  

 

Internetes kapcsolatok 
 

Az internetes kapcsolat két olyan ember közötti 
kapcsolat, akik online ismerkednek meg, és 
esetleg személyesen még soha nem látták 

egymást. Az internetes társkereső, a közösségi 
oldalak, az online játékok, az online fórumok és 

chat szobák példák a különböző típusú internetes 
kapcsolatokra. 
 

Az internetes kapcsolatoknak vannak előnyei és 
hátrányai is.  
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Előnyök 

 
 A másik személy sokkal inkább azt fogja megismerni, hogy ki vagy te, és 

nem azt, hogy nézel ki.  

 Ha visszahúzódó vagy, és a személyes kontaktust nehéznek találod, az 
internetes kapcsolat könnyebben kezelhető.  

 Ha egy speciális érdeklődésről szóló fórumon találkozol valakivel, akkor 
már van valami közös bennetek.  

 Figyelni kell arra, hogy mennyi időt töltesz el a kapcsolattartással. 

 Más előnyök is eszedbe juthatnak. 

 
 

Anne és Pete 
 

Anne 17 éves. Üzenetet küldött Pete-nek egy internetes közösségi oldalon. Pete 
is 17 éves. Anne megjelölte barátként Pete-t miután látta a profil fotóját, és azt 

gondolta „jól néz ki”. Pár hónapig üzeneteket küldtek egymásnak. 

Megkedvelték egymást. Anne elmondta Pete-nek hogy azt gondolja róla, nagyon 
vonzó. Pete is elmondta Anne-nek hogy ő ugyanúgy érez iránta. Az üzeneteik 

egyre inkább szexuális tartalmúvá váltak.  

Anne elmondta Pete-nek hol lakik. Pete nem lakott messze. Megkérdezte, hogy 
találkozhatnának-e. Anne egyetértett a Pete –tel való találkozásban. Pete az 
apjával élt. Beszélt az apjának Anne-ről. 

Pete apja felajánlotta, hogy felveszi Anne-t a házuknál az autójával, miközben 

hazafelé megy a munkából.  

Pete apja írt Anne-nek egy sms-t és megkérdezte őt, hogy rendben van-e így. 

Ő visszaírt, hogy rendben van, és köszöni szépen. 

Pete írt Anne-nek egy sms-t, hogy a papája már úton van.  

Pete megírta  Anne-nek, milyen az apja autója, és hogy álljon készenlétben 

mihelyt az apja megáll.  

Anne azt válaszolta, hogy készen lesz, és megírta Pete-nek, hogy már nagyon 
várja a találkozást.  

Anne látta, amikor Pete apja megállt a házuk előtt. Kiment a házukból, és 

beszállt az autóba.  

Anne azt mondta az édesanyjának, hogy a barátjánál fog aludni. 

Amikor másnap nem jött haza, a családja felhívta őt a telefonján. Sokszor 
próbálták hívni. Egyszer sem vette fel a telefont. 

A rendőrség Anne holttestét egy árokban találta meg. Megerőszakolták 

és megölték. 
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Mi történt?  
 

A magát Pete-nek nevező fiú nem létezett.  
 
A férfi, aki megölte Anne-t, 33 éves volt.  

 
Korábban már több szexuális támadást hajtott végre nők ellen, és nemi 

erőszakért börtönben is ült.  
 
Egy hamis profilt hozott létre a Facebookon egy jóképű fiú lopott fotójának 

felhasználásával, aki „Pete” lett. Azt hazudta Anne-nek, hogy 17 éves.  
 

Két telefonja volt. Az egyiket úgy használta, mintha Pete lenne, a másikat pedig 
úgy, mintha Pete apja lenne. 
 

Anne anyukája azt mondta: 
 

 
 

 
 
 

 
 

Azt mondta, hogy minden fiatalt figyelmeztetni kellene a közösségi oldalak 
veszélyeire. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

VALÓBAN tudod, hogy kivel beszélgetsz online? 
Az emberek nem mindig mondanak igazat. 

 

„Ő jó gyerek volt, nem 
csinált soha semmi 

rosszat. Elkövetett egy 

hibát, és az életével 
fizetett érte.” 

 

„Szia! Én 14 éves vagyok és 
szeretek moziba járni a 

barátaimmal. Te hány éves 
vagy és mit szeretsz 

csinálni?” 

„Én is 14 vagyok. Szeretem a 

sportokat és konditerembe 
járni. Esetleg 

találkozhatnánk?” 
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Webkamera használata 
 

 A webkamera olyan videó kamera, ami össze van kötve egy 
számítógéppel, és ez lehetővé teszi, hogy az emberek lássák egymást 
beszélgetés közben. 

 Vannak olyan webkamerák, amelyeket csatlakoztatni kell a 
számítógéphez, de a legtöbbjük beépített. 

 Biztonságosan alkalmazhatjuk ismerőseinkkel, és nagyon örvendetes, 
hogy az emberek webkamerák segítségével kapcsolatot tarthatnak 
egymással.  

 

Egy férfit bűnösnek találtak, mert egy csinos, tizenéves lány 
fotóit küldte el tizenéves fiúknak úgy, mintha ő lenne a lány. 

 
Azt mondta a fiúknak, hogy a webkamera, előtt játszanak a 
nemi szervükkel, így ezt ő meg tudta nézni. A fiúk elhitték, 

hogy egy lány nézi őket, mert a webkamera úgy helyezkedett 
el, hogy nem lehetett a férfit látni. 

 
 

 
Sajnos sok ilyen újsághír van. 
Férfiakat és nőket is 

becsaphatnak így.  
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Chat szobák 
 

Az internetes csevegő szobák lehetővé 
teszik az embereknek, hogy azonnali 
üzenetekkel kommunikáljanak. 

 
A szövegek megjelennek a képernyőn, 

mint egy beszélgetés napló, miközben a 
felek gépelik a szöveget. 
 

 
 

 

Webkamerás chat szobák 
 

 Ezek a weboldalak arra bátorítják az embereket, hogy webkamera 

használatával beszélgessenek.  

 Vannak, akik a nemi szerveiket 
mutogatják a webkamerákon keresztül. 

Van, hogy teljesen meztelenek, vagy 
alsóruhában vannak. 

 Lehet, hogy maszturbálnak, vagy 
csúnyán, illetlenül, durva szavakat 

használva beszélnek a nemi aktusról. 

 Azok, akik ilyen oldalakat használnak, 
megkérhetik a másik felhasználót, hogy vetkőzzön le, és izgassa magát 

szexuálisan. 

 Esetleg felvételt is készíthetnek a másik személyről. A 

„screenshot” a számítógép képernyőjével készült 
fényképfelvétel.  

 Videofelvétel készülhet arról, amit a másik csinál.  

 A képernyőfelvételek és a videók nyilvánossá tehetők 
online, és bárki láthatja azokat.  

 FIGYELEM: VALÓBAN azt akarod, hogy privát 
fotóid és videóid felkerüljenek az internetre?  
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Kapcsolat gyermekekkel 
 

A jogszabályok megvédik a gyermekeket a szexuális jellegű bűncselekményektől, 
így ha egy felnőtt egy gyermekkel beszélget online vagy bárhol, tudnia kell, 
hogyan viselkedik megfelelően. 

 
Bűncselekménynek számít: 

 
 Szexuális szándékkal kapcsolatba lépni egy gyermekkel az interneten vagy 

bárhol, majd találkozni, vagy találkozást szervezni vele.  

 Beszélgetni egy gyermekkel az interneten vagy bárhol, és a beszélgetést 
szexuális irányba terelni, vagy szexszel kapcsolatos ábrázolásokat 

megosztani. Ez magában foglalja a rajzfilmes pornográfiát és rajzokat is.  

 
 

Internetes biztonság 
 

 Az internet használata során kapni, küldeni és elmenteni tudjuk az 
információkat.  

 Az információkat különböző módokon lehet megosztani.  

 Például azonnali üzenetküldés, letöltések, képek, filmek. 

 Nagyon fontos tudni, hogy hogyan maradhatunk biztonságban, miközben 
információkat osztunk meg az interneten. 

 Nagyon fontos, hogy ismerd az internet biztonságos használatának 
szabályait annak érdekében, hogy megőrizd személyes 
biztonságodat. 
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11. fejezet 
Célok és várható 
eredmények 
 

 

 
 

 
 

Teszt és megbeszélés 
 

 
 
A program végén az összefoglaló PowerPoint prezentáció célja, hogy felmérjük, 

mennyi információt sikerült a diákoknak elsajátítaniuk, egyben lehetőséget nyújt 
a program során felmerült témák és lehetséges forgatókönyvek megbeszélésére. 

 
A teszt feladatlap a tárgyi tudás hatékonyságának felmérésére alkalmas. Az 
autista és értelmi sérült személyek egy része remek mechanikus memóriával 

rendelkezik, de nehézségeik adódnak a tényszerű információk 
elvonatkoztatásával, amikor egy adott élethelyzetben alkalmazni kellene a 

tanultakat. Ezért érdemes a felmérésbe beépíteni a megbeszélést is. A 
PowerPoint diák arra ösztönzik a tanulókat, hogy elgondolkodjanak a való 
életben potenciálisan felmerülő szituációkról, problémákról és az azokra adható 

lehetséges válaszokról. 
 

Az a két széles körben elterjedt, a szexualitással kapcsolatos ismeretekről szóló 
felmérés is hasznos lehet számunkra, melyek részletei a program bevezető 
részének a végén találhatók. 
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11. fejezet 
Teszt 
 

 

 
 

 
 

Párkapcsolatok és Szexuális Program – Teszt 
 

Gratulálok, a program végére értél! 
 

Mire emlékszel? Kiderül, ha kitöltöd az alábbi tesztet! 
 

Az alábbi állítások közül melyik vonatkozik a jó barátra és melyik a rossz 
barátra? 

 

 Jó Rossz 

A barátok meghallgatják egymást. 
  

A barátok segítenek egymásnak a bajban. 
  

A barátok rossz dolgokra bíztatnak és bajba sodornak. 
  

A barátok próbálják megérteni egymás érzéseit és 
hangulatait. 

  

A barátok nem mondanak csúnya dolgokat egymásról 
vagy olyat, amivel megbánthatják a másikat.  

  

A barátok csak magukról beszélnek, és nem kérdeznek 

rólad. 

  

A barátok féltékenyek, ha van más barátod is.  
  

A barátok segítenek egymásnak megoldani a 
problémáikat. 

  

A barátok azt akarják, hogy minden az ő akaratuk szerint 
történjen. 

  

A barátok egyenrangú partnerek és tisztelik egymást. 

  

A barátok kedvesek, amikor valamit akarnak tőled, de ha 

nem vagy ott, akkor csúnyán beszélnek rólad. 
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Mi az, hogy „ejakuláció” (magömlés)? 

 

Amikor a pénisz megnő és megkeményedik. 

Amikor ondót tartalmazó ragacsos fehér folyadék jön ki a péniszből. 

Amikor a férfi spermiuma találkozik a női petesejttel és egy baba kezd el 

fejlődni. 

 

 

Mi az, hogy „éjszakai magömlés”? 
 

Amikor alvás közben ondó távozik a péniszből.  

Szexuális tartalmú ábrándozás vagy gondolatok. 

Ágybavizelés („Bepisilés”)  

 

 

Mi az, hogy „menstruáció” (havi vérzés)? 
 

A petefészkekből távozó vér. 

A méh nyálkahártyájának leválásával távozó vér. 

A húgyhólyagból távozó vér.  

 
 

A heteroszexuális kapcsolat kik között zajlik? 

 

2 férfi között 

2 nő között 

1 férfi és 1 nő között 
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A „meleg” kapcsolat kik között zajlik? 

 

2 férfi vagy 2 nő között 

2 nő között 

2 férfi között 

 
 

Transzszexuális az a személy, aki: 
 

Minden esetben egy meleg (homoszexuális) személy. 

Női ruhát visel. 

 Úgy érzi, hogy nem a megfelelő nemű testben él. 

 
 

A legtöbb transzvesztita ember meleg. 
 

Igaz Hamis 

 

 

A „beleegyezés” azt jelenti, hogy a személy egyetértésével 
kerül sor a szexuális aktusra vagy érintésre. 
 

Igaz Hamis 

 
 

A törvény azt mondja, hogy vannak emberek, akik nem 
képesek a beleegyezésre. Mondj két okot, miért nem. 
 

1. ok: 

2. ok: 
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A törvény szerint mi a heteroszexuális kapcsolat alsó korhatára? 
 

 14  18 21 
 
 

 
 

A törvény szerint mi a homoszexuális kapcsolat alsó korhatára? 
 

 14  18 21 
 

 
 
 

A „szerelmeskedés” azt jelenti, hogy: 

 
Szexelni valakivel, miközben csókokkal, gyengéd érintésekkel, ölelésekkel 
és kedves szavakkal mutatod ki az érzelmeidet. 

Szexelni érzelmek és törődés nélkül. 

Sok emberrel szexelni. 

 
 
 

Ha beleegyezel abba, hogy szexuális kapcsolatba lépj valakivel, 

akkor bármit tehet veled szexuálisan, neked mindenbe bele kell 
egyezned. 
 

Igaz Hamis 

 
 

 

Ha beleegyezel abba, hogy szexuális kapcsolatba lépj valakivel, 
akkor te bármit megtehetsz vele szexuálisan, neki mindenbe 
bele kell egyeznie. 
 

Igaz Hamis 
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Miért fontos gumióvszert használni a nemi élet során? Mondj 

két okot. 
 

1. ok: 

2. ok: 

 

A törvény szerint hány éves kortól lehet pornográf tartalmú 
újságokat, filmeket nézni? 
 

 14  18 21 
 
 

 

Tegyél X-et abba a négyzetbe, amelyik törvénytelen: 

 
18 év feletti nőket mutató pornó megnézése. 

Pornófilm megnézése, melyben gyerekek szerepelnek, akiket szexuális 
viselkedésre vettek rá, vagy velük tesznek ilyet. 

Pornófilm megnézése, melyben 18 év feletti meleg férfiak vagy nők 
szerepelnek. 

Pornófilm megnézése, melyben anális vagy orális szexjelenetek vannak. 

Pornófilm megnézése, melyben súlyos sérülést okozó durvaság van. 

Pornófilm megnézése, melyben emberek állatokkal vagy halottakkal 

szexelnek. 

 
 

A törvény szerint szexuális kényszerítésnek számít, ha valaki 
szándékosan, a beleegyezésed nélkül intim testrészeden 
megérint. 
 

Igaz Hamis 
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Szexuális kényszerítés, ha szándékosan megérinted valaki intim 

testrészét a beleegyezése nélkül. 
 

Igaz Hamis 

 

Szexuális kényszerítésnek minősül-e a törvény szerint, ha 
valakinek a kezét egy intim testrészedre teszed, mikor a másik 
személy ezt nem akarja vagy túl fiatal ahhoz, hogy 
beleegyezzen? 
 

Igaz Hamis 

 

Szexuális kényszerítésnek minősül-e a törvény szerint, ha az 
ujjadat vagy egy tárgyat valaki végbelébe vagy hüvelyébe 
dugod, mikor a másik személy ezt nem akarja vagy túl fiatal 
ahhoz, hogy beleegyezzen? 
 

Igaz Hamis 

 

Mi az, hogy „szexuális erőszak”? 

 
Amikor egy férfi a szexuális élet során, a nő beleegyezése nélkül a 

péniszét a nő hüvelyébe helyezi. 

Amikor egy férfi a szexuális élet során, a nő beleegyezése nélkül a 
péniszét a nő hüvelyébe, szájába vagy végbelébe helyezi. 

 

Csak férfiak követhetnek el szexuális erőszakot. 
 

Igaz Hamis 
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Írd le a két szabályt, amit be kell tartani ahhoz, hogy 

biztonságban legyél az interneten. 
 

1. szabály: 

2. szabály: 

 

Mi az, hogy „szexting”? 

 

 
Trágár e-mailt vagy sms-t küldeni valakinek. 

Szexi fotókat, sms-eket vagy e-maileket küldeni. 

Postán pornográf tartalmú küldeményt kapni. 

 

 
 

Miért lehet veszélyes a „szexting”? 

 

 
 Megmutathatják az e-mailjeidet, sms-eidet vagy fotóidat másoknak is. 

 E-mailjeid, sms-eid vagy fotóid felhasználásával zaklathatnak téged. 

E-mailjeid, sms-eid vagy fotóid felkerülhetnek az internetre, ahol bárki 
láthatja őket. 

Mindegyik. 

 

Vége! Gratulálok! 


