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ELőSZó 

Az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben elnevezésű projekt (a továbbiakban: 
Projekt) célja a köznevelési intézményekben az esélyteremtést lehetővé tevő módszertani kultúra 
megerősítése, ezáltal a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése. A kitűzött cél megvalósítása 
a kiválasztott 150 köznevelési intézményben zajlott. Az intézmények által elkészített helyzetértékelé-
sek alapján feltérképeztük, hogy melyek azok a területek, ahol az adott iskola nehézségekkel küzd: a 
fejlesztési tervekben ezeket célként fogalmaztuk meg.

Területek, amelyek nehézséget okoznak a nevelő-oktató munka során:
1. online függőség;
2. droghasználat;
3. iskolai erőszak;
4. szexualitással kapcsolatos problémák.

Az intézményeink többségében nehézséget okoz a fegyelmezés, a magatartási problémák kezelése. 
A viselkedési zavarok hátterében beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség (BTmN), autiz-
mus és egyéb mentális zavar is állhat. A legfőbb nehézséget az agresszió okozza, amely gyakori és 
szinte kezelhetetlen feladatnak bizonyul számos köznevelési intézményben. Nagy segítséget jelen-
tene számukra az iskolapszichológus folyamatos jelenléte, aki az aktuális konfliktusokat azonnal, 
szakértelemmel tudná kezelni, de sajnos jelen helyzetben ez a feltétel a Projektbe bevontak közül 
csak nagyon kevés köznevelési intézmény számára adott. 

Az online és a drogfüggőség – amelyek következményeként az agresszió mint tünet megjelenhet 
– szintén érinti az intézményeink többségét. 

A korai szexualitás is jelen van a hátrányos helyzetű tanulók körében, függetlenül attól, hogy már 
a kamaszkor kezdetén elkezdődnek a témával kapcsolatos tájékoztató, figyelemfelhívó jellegű elő-
adások. A fiatal lányok többsége azért nem fejezi be az általános iskolát, és azért nem rendelkezik 
szakmai végzettséggel – amivel később boldogulhatna az életben –, mert túl korán dönt a gyermek-
vállalás mellett. Ennek oka lehet, hogy ezt látja maga előtt mintaként szűkebb családi körében vagy 
közösségében, így nincs más motivációja, és nincs megfelelő jövőképe sem. 

A fent említett négy problématerület kezelésében próbált a Projekt segítséget nyújtani szakembe-
rek bevonásával, akik az ott eltöltött időben szakmai, módszertani segítséget nyújtottak a pedagó-
gusoknak. A segítségnyújtás lényege az volt, hogy megtanították nekik azt a módszert, technikát, 
amivel a jövőben önállóan, eredményesebben tudják kezelni a felmerülő nehézségeket.

A visszajelzések alapján ez egy nagyon sikeres projektelemnek, gyakorlatnak bizonyult, amire az 
iskoláknak a jövőben is nagy szükségük lenne, főleg abban az esetben, ha a megfelelő szakember 
állandó jelenléte nem biztosítható.

A leírtakat figyelembe véve remélem, hogy a tanulmány segítséget jelent azoknak, akikhez eljut, 
és hasznosítani tudják mindennapi munkájukban az itt leírtakat, hiszen ezen nehézségek minden 
intézmény életében jelen lehetnek.

metka Katalin szakmai vezető
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BEVEZETéS 
NémETH ÁDÁm – VIDÁK GÁBOR 

Az Olvasó egy olyan szakmai gyűjteményt tart a kezében, melynek esszenciáit, foglalkozásvázlatait 
– a terepen végzett munkánk alapján – a foglalkozások megvalósítóiként jegyeztük le. munkánkba 
beépítettük a megvalósított iskolai órák „saját élményeit”, a tanulóktól és a pedagógusoktól kapott 
visszajelzéseket és a munkacsoportjainkban összegyűjtött tanulságokat egyaránt.

Tapasztalataink alapján célunk megvalósítása sikeresnek bizonyult: kidolgozott foglalkozásterve-
zeteinket megosztottuk a további eredményes felhasználás reményében az iskolai környezetben és 
azon túl is.

A gyűjtemény négy fejezete (Droghasználat, Iskolai erőszak, Online függőség, Szexualitással kap-
csolatos problémák) témájában és elnevezésében is illeszkedik a Projekt keretében megvalósított 
foglalkozások témáihoz. A tapasztalatok gyűjteménybe rendezését a Projekt keretében az Oktatási 
Hivatal tanoda-tanácsadói és szakmai szakértői végezték.

A gyűjtemény indokoltságA
 

Világunk a lehetőségek mellett veszélyeket is hordoz, melyeknek elsősorban a fiatalok a kiszolgál-
tatottjai. Számos olyan probléma adódhat ugyanis az életükben, amellyel korábban nem, vagy csak 
marginálisan találkozhattak. Az újszerű problémák esetében újszerű reagálásra és összetettebb 
megközelítésre van szükség, ami nem nélkülözheti partnerek – például külső szakemberek – bevo-
nását és a társadalmi együttműködést sem. 

A Projekt megvalósíthatósági tanulmányában rögzítetteket idézve az „elmúlt időszak fejlesztő 
projektjei során általános tapasztalat volt a szervezeti kultúrát érintő fejlesztések hatásai előtt egy 
»üvegplafon«: az iskola kereteit és kompetenciáit meghaladó, társadalmi tabunak számító problémák 
akadályként való jelenléte. Az előkészítés során egyértelművé vált, hogy ezekre a nem közvetlenül 
oktatási problémákra koncentrálva és azok kezelését keretekbe terelve az egész intézményi klíma a 
megoldásközpontú, proaktív, együttműködő irányba változik.”1

Erre a helyzetre adott – több oldalról is – választ a Projekt, többek között a Tabuk nélkül projekt-
elem megvalósításával.

A tAbuk nélkül projektelem

Egy igényfelmérés során intézményi szinten azonosítottuk a jelen levő, kezeletlen problémákat, majd 
az intézményeket a problématerületek rangsorolására kértük. Ez a rangsorolás szempont volt a meg-
valósító szakemberek kiválasztásában is.

A Tabuk nélkül projektelembe bevont szakemberek az intézményi igények szerint tipizálták a prob-
lémákat, továbbá az intézményi helyzetelemzések, valamint a mentorok helyszíni tapasztalatai alap-
ján előzetesen felkészültek az adott intézményben várható nehézségekre. 

Az intézményi programok lebonyolítása két körben, előbb 150, majd 77 intézményben zajlott, 
egyedi tervezés szerint, a tantestülettel, a szülőkkel és a tanulókkal együttműködve.

1 Megvalósíthatósági tanulmány. EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben, Budapest, 2016.
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A projektelem jelenlegi és várt eredményei2

A projektidőszakban a szakmai munkatársak intézményenként összegző beszámolót készítettek, 
melyek tartalmazzák a probléma kezelésére tett ajánlásokat a fenntartási időszakra. Célunk, hogy a 
látogatási alkalmak során az intézmény pedagógusai használható és naprakész tudást szerezzenek 
a szakmai munkatársaktól, melyeket mindennapi munkájukban alkalmazni tudnak. Intézményi igény 
szerint egészen a pedagógiai programba való beillesztésig adaptálható ez a folyamat. 

 A projektelem eredményeképpen a 150 intézmény fenntartható kezelési tervvel és azt megvalósí-
tó intézményi szereplőkkel rendelkezik. Az intézményi, oktatási kereteken túli benyomásaink szerint 
az akut problémák kezelésében proaktív, megoldásközpontú, cselekvő attitűd fejlődött ki az iskolák-
ban. Bízunk abban, hogy az intézményi klíma javult, és a más irányú fejlesztések is hatékonyabban 
érvényesültek, a lemorzsolódást okozó tényezők egy részét pedig sikerült kezelni.

Az adaptációt tovább erősítendő jelen szakmai gyűjteménnyel a fenntartási időszakon túlra is 
szándékozunk muníciót adni az általunk látogatott intézményeknek, a hasonló problémával küzdő 
iskoláknak, szakmai csoportoknak és minden érdeklődőnek.

A gyűjtemény szerkesztése 

A szakmai gyűjteményt rendhagyó időben írtuk és szerkesztettük. A SARS-CoV-2 névvel illetett, a 
köznyelvben új típusú koronavírusként emlegetett kórokozó terjedésének hatására magyarországon 
2020. március 11-én járványügyi veszélyhelyzetet hirdetett ki a Kormány. 2020. március 13-án pedig 
az iskolák működését illetően tantermen kívüli digitális tanrend bevezetéséről döntött.

Ebben a helyzetben új célként jelent meg a foglalkozásvázlatok elemeinek használhatósága a 
tantermen kívüli oktatás során is. mindemellett szeretnénk hangsúlyozni, hogy a foglalkozásvázlatok 
egésze a kontaktoktatás részére készült, és ebben a környezetben valósítható meg maradéktalanul.

A témánként 7-7 foglalkozásvázlat elsősorban felső tagozatos diákok neveléséhez-oktatásához 
készült. Összeállításuk során azt tartottuk fókuszban tartottuk, hogy a tematikus ismeretbővítés mel-
lett biztosítson a résztvevők számára saját élményeket és készségfejlődést, az osztályközösségek 
szintjén pedig kapcsolatépítő hatása legyen. 

Az összeállítás során 2x45 perces foglalkozásegységekben gondolkodtunk, s igyekeztünk inkább 
bővebb tervezeteket rendelkezésre bocsájtani. Tettük ezt abból a célból, hogy a felhasználó pedagó-
gus – építve a szakértő és a pedagógus saját, bátor adaptációs képességeire – az adott osztályban 
a leginkább hasznos elemet tudja felhasználni. 

A gyűjtemény színesítésére szolgáló fényképek egy része illusztráció, más része saját készítésű 
fénykép, harmadrészt pedig szerepelnek köztük az adott terület szakemberei által készített vagy 
készíttetett illusztrációk, melyek használatához a szükséges engedélyeket ezúton is megköszönjük. 

A gyűjtemény szellemiségéről 

A foglalkozástervezetek építenek a társas interakciók erejére. Következzen néhány példa – a teljes-
ség igénye nélkül – pusztán annak megvilágítására, hogy milyen erősen hiszünk a horizontális tudás-
megosztás erejében, és mennyire fontosnak tartjuk a társas kölcsönhatások közben lezajló szociális 
kompetenciafejlesztés jelentőségét. 

A módszerek szintjén a brainstorming, a megbeszélés, a zümmögő csoport, a World Café, a páros 
feldolgozás, mind azt közvetíti, hogy számítunk a diákok ismereteire, készségeire a csoport fejlődése 
érdekében. megvalósítóként azzal az alázattal közelítünk a fiatalok csoportjaihoz, hogy elismerjük, 

2 Uo.
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az egyén tudása (speciálisan a foglalkozásvezetőé) mindig részhalmaza a csoport tudásának (itt a 
csoport a foglalkozásvezető, az osztály és a jelenlévő pedagógusok együtt). 

A négy fejezet témái olyan aktuális problémák, melyek különböző mértékben és súlyossággal, de 
részei az intézményeinkben tanuló gyerekek mindennapjainak. 

Ezen a helyen e témákat nem részletezzük, hiszen az olvasó legalább annyi nehéz és szívszorító 
életszituációt ismerhet, mint mi – lehetnek ezek akár a szexualitás, a droghasználat, a függőségek 
vagy az erőszak kapcsán ismert történetek. A gyerekek saját élményei sokszor olyan mély sebeket 
okoznak, melyek csak akkor gyógyulhatnak, ha az adott téma kapcsán teret hagyunk a megszólalás-
ra, és a bizalmi légkör megteremtésével támogatjuk azt.  

Ezt is figyelembe véve a továbbiakban teszünk néhány javaslatot a gyűjtemény foglalkozásvázla-
tainak felhasználására.

A gyűjtemény FelhAsználásáról

A foglalkozástervezetek használatához javasoljuk a témára szánt idő gondos elhatárolását a többi 
teendőtől, és javasoljuk a legalább két tanítási óra időtartamban történő munkát, zavartalan környe-
zetben.

A gyűjtemény foglalkozásvázlatai módszertanilag rendkívül sokszínűek, melyek megvalósításához 
változatos teremelrendezés, IKT-eszközök és – kisebb részben – papír- és rajzeszközök is szüksé-
gesek. 

A foglalkozások megvalósítása során a direkt tudásátadás egészen kis arányban jelenik meg a 
sajátélményalapú tanulástámogatáshoz képest. A javasolt foglalkozásvezetői attitűd ennek megfele-
lően a horizontális tudásmegosztást és a bizalmi légkört támogató attitűd.

A bevezető további részében áttekintést kívánunk nyújtani a Droghasználat, az Iskolai erőszak, az 
Online függőség és a Szexualitással kapcsolatos problémák című fejezetekről.

droghAsználAt
 

A droghasználat napjainkban hatalmas gondot jelent szinte minden társadalomban. Az elmúlt évti-
zedben felerősödött az új pszichoaktív szerek iránti kereslet, és ezzel párhuzamosan ugrásszerűen 
megnőtt a fogyasztásuk is. A fogyasztók egyre fiatalabbak, gyakran általánosiskolás-korúak.3

Több kutatás is bizonyítja – mint például Lavrisjensen (2015) vagy Fehérvári Anikó (2015) lemor-
zsolódásról készült cikke –, hogy a korai iskolaelhagyás és a szocializációs problémák, köztük a 
droghasználat, szoros kapcsolatban állnak egymással. Egyes deviáns viselkedési formák, illetve a 
nem követésre méltó szülői minták negatív hatással vannak az iskolai teljesítményre. A hátrányos és 
a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok fokozottan veszélyeztettek az iskolai lemorzsolódás tekin-
tetében. Az érintett diákok iskolai hiányzása magasabb, ezek a tanulók az átlaghoz képest rosszab-
bul teljesítenek, ami nagyban hozzájárul a korai iskolaelhagyáshoz. Ennek következtében csökken 
az esélyük a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre, ezáltal hosszútávon pénzügyi és megélhetési 
problémáik keletkeznek.4

Az Emberi Erőforrások minisztériuma és a magyar Addiktológiai Társaság 2017-ben egy kutatást 
végzett vidéki szegregátumokban. Ennek célja az volt, hogy felmérjék a hátrányos és a halmozottan 
hátrányos helyzetben élők szerhasználati szokásait, és kiderítsék a drogfogyasztás okait. A kutatás 
egyik eredményeként feltárult, hogy fokozottan nőtt az új pszichoaktív szerek fogyasztása az elmúlt tíz 

3  ELEKES Zsuzsanna – PAKSI Borbála (1996): A magyarországi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása. ESPAD The 
European School Survey Project on Alcohol and Drugs. Budapest: Népjóléti minisztérium.

4  LAVRIjSEN, jeroen – IDES, Nicaise (2015): Social Inequalities in Early School Leaving: The Role of Educational 
Institutions and the Socioeconomic Context. European Education 47, no. 4, 296.
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évben, a fiatalok és a felnőttek körében egyaránt. Különösen veszélyeztetett rétegnek számítanak a 
marginalizált társadalmi csoportok, közöttük is a szegregátumokban, telepi körülmények között élők.5

A használat egyes okai visszavezethetők a szegénységtől, nyomortól való menekülésre, a lelki 
sérelmekre, továbbá a jövőkép hiányára. A kiválasztott intézmények szinte mindegyikében találunk 
hátrányos helyzetű fiatalokat, akik különösen veszélyeztetettek.6

A drogprevenciós foglalkozás egyik legfontosabb jellemzője, hogy olyan platformot teremt, amely 
biztosítja a diákoknak, hogy tabuk nélkül beszéljenek saját tapasztalataikról, érzéseikről, esetleges 
szerhasználati problémáikról vagy függőségekkel kapcsolatos gondolataikról.

iskolAi erőszAk

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 2015. január 6. és február 16. között készített tanulmányt7  
az iskolai bántalmazás jelenségéről. A felmérés hazánkban az 5 - 8. osztályosok körében készült, 
országos, reprezentatív jelleggel. A kutatók a fizikai erőszakot, a verbális bántalmazást, illetve az 
online bullyingot egyaránt figyelték. Az érintetteknek online kérdőívet kellett kitölteniük, illetve szemé-
lyes, fókuszcsoportos beszélgetéseket is szerveztek.

A kutatás egyik látványos eredménye, hogy három diákból kettő élt már át iskolai erőszakot. A 
megkérdezettek (3250 tanuló) közel 37%-a iskolai pályafutása során egyszer-kétszer, 16%-a néhány-
szor, 5%-a hetente és a megkérdezettek 10%-a hetente többször él át bántalmazást az iskolában.8  

A felmérésből az is kiderül, hogy a diákok „nem elégedettek azzal, ahogyan a tanárok a bántalma-
zásra reagálnak, komolyabb beavatkozást várnának el, például akkor, ha virtuálisan bántalmazzák 
vagy megalázzák őket”9.

A foglalkozásvázlatok célja, hogy a jelenleg a bántalmazásra adott szokásos reakciók közé sorolt 
kiabálás, formális szabályozás, elkülönítés, illetve a konfliktusok semmissé tétele egészen háttérbe 
szorulhasson. A tematikus foglalkozásvázlatok sajátélmény-alapú, megelőző, érzékenyítő támoga-
tásra való képességet szeretnének kialakítani a pedagógusokban a potenciális bántalmazó helyze-
tekre. munkánkkal segíteni szeretnénk a konfliktusok megoldására a nyitott, megfelelő kommunikáció 
kialakítását, a bántalmazókkal szembeni következetes eljárást, végül pedig a pozitív és bizalmi légkör 
megteremtését.

online veszélyek és online Függőség

A gyermekekkel foglalkozó, általunk megkérdezett pedagógusok tapasztalata alapján elmondható, 
hogy a gyerekek nem tudják, hogy hogyan osszák be a számítógép előtt töltött idejüket, nincsenek 
tisztában az online élet lehetséges veszélyeivel, sem pedig az internetfüggőség kockázatával. A gya-
korlat azt mutatja, hogy a gyerekek állandó kortársi és trendek általi nyomásnak vannak kitéve, hogy 
kipróbálják a legújabb játékokat, megvegyék a legmenőbb okostelefonokat, amelyekkel egyre több 
időt tölthetnek a közösségi oldalakon vagy játékokkal.

5  CSÁK Róbert – mÁRVÁNyKÖVI Ferenc – RÁCZ józsef (2017): Új pszichoaktív szerek (ÚPSZ) használóinak vizsgálata 
vidéki szegregátumokban. Budapest: magyar Addiktológiai Társaság.

6  Uo.
7  STIEBER-KLEmm Bettina (2015): Iskolai agresszió, online és hagyományos zaklatás vizsgálata az iskolai közérzet alaku-

lásával és az alkalmazott pedagógiai és konfliktuskezelési eszközökkel összefüggésben. TÁmOP-3.1.1-11/1-2012-0001, 
zárótanulmány, Budapest. https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/iskolai_agresszio_es_bantalmazas_
kutatas_zarotanulmanya.pdf (2020. 05. 20.)

8 Uo.
9  Czervan Andrea: megdöbbentő adatok: ilyen az iskolai erőszak magyarországon, 2015. https://eduline.hu/kozoktatas/

iskolai_bantalmazas_tanulmany_92TQ8V (2020.05.20.)

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/iskolai_agresszio_es_bantalmazas_kutatas_zarotanulmanya.pdf
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/iskolai_agresszio_es_bantalmazas_kutatas_zarotanulmanya.pdf
https://eduline.hu/kozoktatas/iskolai_bantalmazas_tanulmany_92TQ8V
https://eduline.hu/kozoktatas/iskolai_bantalmazas_tanulmany_92TQ8V
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Az agy szerkezetében hasonló elváltozásokat okoz az internetfüggőség, mint a kábítószerfüggőség. 
A függőség intenzitása persze nem olyan erős, mint például a kemény drogok esetében, de a szerke-
zeti változások lényegében megegyeznek. S bár természetesen az internetfüggőség nem régi foga-
lom, sokat mond, hogy 1995-ben az internet lakossági felhasználását követően nem sokkal megjelent 
a köztudatban az internetfüggőség mint tünetegyüttes fogalma is. Ezt a definíciót hallva rövid időn 
belül felhasználók százai jelentkeztek, miszerint a fogalom „talált”: ők már függők.10

mint minden függőség esetében, itt is igaz, hogy a kialakulása mögött rendszerint egy személyi-
séget érintő pszichológiai probléma áll, s a függőség esetén az egyén az internetet mint menekülési 
útvonalat választja. Ennélfogva a foglalkozásvázlatok összeállítása során fókuszban tartottuk, hogy 
a személyiség megerősítése, a fiatalok elfogadása, meghallgatása, a közösség megtartó erejének 
erősítése az alapja a munkánknak.

másrészt, mivel az internetfüggőség egyre nagyobb teret hódít a fiatalok körében, és ennek a 
deviáns viselkedési formának súlyos következményei lehetnek, ha tabuként kezeljük, szeretnénk „ne-
vén nevezni a gyereket”. Azt gondoljuk, hasznos lehet, ha a téma kapcsán a fiatal tisztában van az 
alapfogalmakkal (pl. grooming, sexting), hisz akkor lehetősége nyílik azonosítani a vele történő ese-
ménysorozatot.

Harmadrészt – a „műfajból fakadóan” – megállapítható, hogy az imént említett deviáns viselkedési 
formák következményei sokfélék. Foglalkozásvázlatainkban igyekeztünk minél több területet érinteni 
az online veszélyek témaköréből, lehetőséget teremtve ezzel a pedagógusnak arra, hogy a célcso-
portot leginkább érintő veszélyekre fókuszáljon.

A challangeknek, az online bullying-nak, az adathalászatnak, a behálózásnak, a közösségi oldalak 
használatának, az internetes megfélemlítésnek, az online etikettnek, az online függőség kialakulá-
sának, tüneteinek, kezelésének és a függőséggel való megküzdési stratégiáknak a főszereplője a 
tanuló. Szeretnénk ezekre a szenzitív témákra jobban rávilágítani, és a saját élményeikre alapozva 
mélyebb beszélgetést kialakítani a diákokkal, és jobban megérteni őket. éppen ezért a programsoro-
zat nagy hangsúlyt fektet az önismeretre és a mentális egészség megőrzésére, mert –  véleményünk 
szerint – ezek hiánya nagymértékben növeli az áldozattá válást az internetes veszélyek terén (is).

szexuAlitássAl kApcsolAtos problémák

Napjainkban gyermekeink felgyorsult testi fejlődését tapasztaljuk, miközben a lelki érés egyre inkább 
kitolódik. Fontos tehát, hogy hogyan kezdjük, mik az első lépések a felvilágosító munkában. Nagy a 
szerepe ebben a családnak, pedagógusoknak és a médiának is. A média különböző műfajai, többek 
között a reklámok soha nem látott mértékben építenek a testiségre, az interneten néhány kattintással 
elérhetőek pornóoldalak, és a gyermekek akarva-akaratlanul igen korán kapcsolatba kerülhetnek a 
szexualitással. A durva, leegyszerűsítő filmek sajnos könnyen hozzáférhetők, és a lelkileg, érzelmileg 
még fejletlen kamaszok esetében kifejezetten káros hatásúak lehetnek.11

Ha őszinték akarunk lenni: gyakorlati eszközeink sincsenek, hogy érdemben hassunk arra, mikor 
lesz szexuálisan aktív a gyerekünk, ráadásul a tiltás inkább visszaüt, mintsem hatna. Az első szexu-
ális együttlétet követően az öröm, a lelkesedés és a boldogság mellett gyakran előfordul a csalódás, 
a bűntudat vagy akár a teljes kiábrándulás is. minél felkészületlenebbül érik ezek az élmények a 
kamaszt, annál nagyobb kárt okoznak. Ezért is fontos, hogy megfelelő tudás birtokában, testileg-lel-
kileg minél érettebben, lehetőleg bensőséges érzelmi kapcsolat során kerüljön sor az első szexuális 
együttlétre. A túl hamar megkezdett szexuális élet nagyobb kockázatvállalással és alkalmanként fe-
lelőtlen döntésekkel is együtt jár. minél fiatalabb életkorban történik meg az első szexuális együttlét, 
annál valószínűbb, hogy a tinik megfeledkeznek például a nem kívánt terhesség vagy a szexuális 

10 https://infostart.hu/tudomany/2016/11/08/nem-vicc-az-internetfuggoseg (2020.05.20) alapján
11  Dr. Dinya Zoltán pszichiáter főorvos írása alapján. Szexuális élet: mikor kezdjék? https://www.webbeteg.hu/cikkek/

csecsemo_gyermekneveles/340/mikor-kezdjek (2020. 05. 27.)

https://www.webbeteg.hu/cikkek/csecsemo_gyermekneveles/340/mikor-kezdjek
https://www.webbeteg.hu/cikkek/csecsemo_gyermekneveles/340/mikor-kezdjek
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úton terjedő betegségek elleni védekezésről. A korán kezdett szexuális élethez sok esetben társul-
hatnak olyan negatív jelenségek, mint a depresszió, visszahúzódás, agresszió, szerhasználat és 
hibás önértékelés.

 A szexuális nevelés – mint a nevelés fontos, de még mindig tabuként kezelt területe – speciális 
tartalmánál fogva speciális felkészültséget is igényel a pedagógiai végzettségen és szakmai jártas-
ságon túl. Az eredményes felkészülés, önképzés, ismeretbővítés érdekében – a teljesség igénye nél-
kül – elismert hazai és külföldi szakemberek értékes munkáiból válogattunk. Célunk elsősorban nem 
a lexikális tudás átadása, hanem az alapismeretek bővítése. Ez a terület megkívánja a témában való 
ismeretek megfelelő szintjét, amelyhez sokféle forrást, kézikönyvet, videót stb. kell használni. A téma 
megközelítése személyenként változó, más-más szempontot tarthatnak fontosnak a pedagógusok. 
javasoljuk, hogy lehetőségeiket figyelembe véve ismerkedjenek a szakirodalommal, tanulmányozzák 
azt, az olvasottakat értelmezze mindenki a maga számára, valamint értelmeztesse diákjaival is! 

reményeink

A Projekt kiemelt célként kezeli, hogy fejlődésükben támogassuk a nehezebb feltételekkel induló 
fiatalokat, s hogy mindenkinek biztosítsunk segítséget a tanulás és a továbbtanulás lehetőségének 
megragadásához, valamint küzdjünk a kirekesztés és a megbélyegzés ellen, illetve azért is, hogy 
csökkenjen az iskolai lemorzsolódás. 

Reményeink szerint a foglalkozásvázlatokat a pedagógus kollégák biztonsággal tudják majd hasz-
nálni, érdeklődésüknek, célcsoportjuk szükségletének megfelelően fognak tudni válogatni belőlük, és 
kellően inspirálónak találják majd azokat. Bízunk abban is, hogy munkánk végső soron hasznosnak 
bizonyul a diákok számára is. 
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bevezetés

A függőség és a droghasználat kérdése még mindig tabutéma, szégyen és megbélyegzés övezi a 
szerhasználattal kapcsolatos tevékenységeket. A gyakori információhiány még nagyobb problémát 
generál. A felületes információk miatt a diákok és az érintettek sokszor nincsenek tisztában a szen-
vedélybetegséggel kapcsolatos alapfogalmakkal, azzal, hogy mi a különbség a kémiai szerek és a 
viselkedési addikciók között, hogy melyek a szenvedélybetegség főbb jellemzői és tünetei, valamint 
milyen prevenciós lehetőségek léteznek.12  

Felmérések szerint hazánkban is egyre nagyobb teret hódít a kábítószerhasználat, és a fiatalok 
körében még nagyobb problémát jelent az, hogy napról napra újabb legális szerek kerülnek a kábító-
szerpiacra. A felmérések is azt bizonyítják, hogy a drogbetegek és a meghaltak is egyre fiatalabbak.13   

Ebből kifolyólag a foglalkozások célcsoportja legfőképpen a felső tagozatos tanulók, azon belül 
is a hetedik és a nyolcadik osztályos diákok. ők az a korosztály, akik már nagy eséllyel találkoztak 
valamilyen tudatmódosító szerrel, és akik rendelkeznek már információval, esetleg saját élménnyel 
a téma kapcsán. Ezeken túl a továbbtanulásuk szempontjából is relevánsnak tartjuk a két évfolyam 
tájékoztatását. A végzős tanulók egy része hamarosan egy másik oktatási intézmény tagja lesz, a 
szociális rizikófaktorok, az új környezeti tényezők nagyban befolyásolhatják a későbbi kábítószer-
használatot, és ezzel jobb minél előbb tisztában lenni. 

A programsorozat struktúráját úgy alakítottuk ki, hogy a fiatalabb korosztály számára is befogad-
ható és emészthető legyen. Összesen hét témakört dolgozott ki a Projekt, melyek egymásra épülnek, 
és szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az első foglalkozás kapcsán szerettük volna a kábítószerek 
fogyasztását inkább történeti, mintsem kutatási szemszögből megközelítve bemutatni. A második al-
kalom egy komolyabb témakör, ami főként a nemzeti és nemzetközi drogpolitikát mutatja be, illetve a 
kábítószerek és az azzal párosuló bűncselekmények elleni küzdelmet és stratégiákat taglalja. A har-
madik és negyedik témakörök szorosan kapcsolódnak a szerhasználati problémák kialakulásához, 
veszélyeihez. A két alkalom mélyebb betekintést ad a drogok egészségkárosító hatásaiba, a résztve-
vők megismerhetik a klasszikus és az új típusú kábítószerek csoportjait és a központi idegrendszerre 
gyakorolt hatásaikat. Az ötödik és hatodik foglalkozás alatt képet kaphatnak a résztvevők az egyes 
használói típusokról, továbbá megtudhatják, hogy mik azok a kockázati tényezők és rizikófaktorok, 
amik esetleg kábítószer-használathoz és függőséghez vezethetnek. Az utolsó alkalom főként a diá-
kok és a résztvevők önismeretére, mentális egészségének megőrzésére és saját megküzdési stra-
tégiájuk megismerésére fókuszál. Fontosnak tartjuk, hogy az első hat témakör kapcsán megszerzett 
információk alapján a résztvevők azonosítani tudják saját problémaköreiket, és képet kapjanak ön-
maguk erősségeiről és gyengeségeiről. 

A foglalkozássorozat célja megismertetni a diákokkal és a pedagógusokkal a kábítószer-használat 
kialakulásának kockázatait mind pszichológiai, mind pedig szociális oldalról. Célunk továbbá meg-
ismertetni a résztvevőkkel a kábítószerek csoportosítását, különös figyelmet szentelve az új típusú 

12  DEmETROVICS Zsolt (2007): Az addiktológia alapfogalmai. In: DEmETROVICS Zsolt (szerk.): Az addiktológia alapjai 
I. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó 27–45.

13  ELEKES Zsuzsanna (2005): A drogfogyasztás elterjedtsége és a fogyasztásra ható társadalmi tényezők iskolában ta-
nuló fiatalok körében. Demográfia, 4, 345–374.
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pszichoaktív szereknek, amik hazánkban is komoly problémát okoznak, legfőképpen a folyamatosan 
változó parti-szcénában.14  

Bízunk abban, hogy hét alkalomra tervezett programunk nagy segítséget jelent pedagógusoknak 
és a diákoknak egyaránt. 

14  DEmETROVICS Zsolt és RÁCZ józsef (szerk.) (2008): Partik, drogok, ártalomcsökkentés. Kvalitatív kutatások a 
partiszcénában. Budapest: L’Harmattan Kiadó.
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1. FoglAlkozás: drogtörténelem, drogspirituAlitás

A foglalkozás célja: A résztvevő képet kap a kábítószerek történelem során kialakult helyzetéről, 
a társadalomnak a kábítószerekhez való viszonyáról. A mai drogproblémák és az új pszichoaktív 
szerek megjelenése sokszor tabutémaként jelenik meg a társadalomban, a szerhasználókat meg-
bélyegzik és kívülállóként kezelik. A foglalkozás során rávilágítunk arra, hogy a történelem folyamán 
hogyan alakultak ezek a stigmák, mennyire volt jelen, és miképpen alakult a tudatmódosítás és a 
szerhasználat a civilizációban. 

módszertani javaslatok: interaktív előadás, brainstorming (közös gondolkodás), kooperatív munka, 
egyéni képességek tesztelése

Ajánló pedagógusoknak: 
•  HEGyESHALmI Richárd: Mindenki be volt lőve, aztán jöttek a nácik. https://index.hu/tudomany/

tortenelem/2017/12/13/naci_meth_hitler_amfetamin_drog_berlin_vilaghaboru_pervitin (2020. 
04. 15).

•  KARDOS Tamás: Tudósok droghasználata. https://drogriporter.hu/tudosok-droghasznalata/ 
(2020. 04. 15.)

•  KARDOS Tamás: Drog: út a megvilágosodás felé? (Elixír – Kritika). https://drogriporter.hu/drog-
ut-a-megvilagosodas-fele-elixir-kritika/ (2020. 04. 15.)

• http://www.daath.hu/pszichonautak/ (2020. 04. 15.)
• http://www.bunmegelozes.eu/pdf/maffia.pdf. (2020. 04. 15.)
• https://fuggosegek.blog.hu/2011/08/24/opium_a_boldogsagos_nyugalom_ara (2020. 04. 15.)
• BABUSA Péter és BARTHA Dávid Péter: Droghasználat a spiritualitás tükrében 
• OHLER, Norman: Totális kábulat: Drogok a harmadik birodalomban

Ajánló diákoknak: 
•  WENGER Tibor: Hasisfogyasztás a középkorban. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/

historia/93-01/ch04.html (2020. 04. 15.)
• https://hu.wikipedia.org/wiki/Hippi (2020. 04. 15.)
•  https://index.hu/tudomany/til/2015/03/15/a_heroin_eredetileg_kohoges_elleni_gyogyszer_volt/ 

(2020. 04. 15.)
• http://www.daath.hu/pszichonautak/ (2020. 04. 15.)
• https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=nqy6fmSRDQm (2020. 04. 15.)
• OHLER, Norman: Totális kábulat: Drogok a harmadik birodalomban

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. ISmERKEDéS A TémÁVAL, jéGTÖRéS, FESZüLTSéGOLDÁS

A kábítószerekkel és a szerhasználattal kapcsolatos információkat és tényeket az emberek általában 
tabutémaként kezelik, illetve sokszor helytelenek és hiányosak a források is. Az első téma főként egy 
történelmi áttekintés, ami jól szemlélteti azt, hogy a kábítószerek már évezredek óta az emberiség 
életének részei. A szenzitív téma felvezetése előtt fontos egy olyan lelki állapot elérése, amely segíti 
a befogadást. Ehhez különböző gyakorlatok elvégzése javasolt.

gyakorlati példák:
Bemutatkozó- és érzéskör
Eszközigény: Dixit kártyák

https://index.hu/tudomany/tortenelem/2017/12/13/naci_meth_hitler_amfetamin_drog_berlin_vilaghaboru_pervitin
https://index.hu/tudomany/tortenelem/2017/12/13/naci_meth_hitler_amfetamin_drog_berlin_vilaghaboru_pervitin
https://drogriporter.hu/drog-ut-a-megvilagosodas-fele-elixir-kritika/
https://drogriporter.hu/drog-ut-a-megvilagosodas-fele-elixir-kritika/
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/93-01/ch04.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/93-01/ch04.html
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=nqY6fMSRDQM
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A feladat leírása: A résztvevők tetszőlegesen választanak maguknak egy-egy kártyalapot, amely 
jellemzi, vagy leginkább bemutatja aktuális lelki állapotukat. A tanulók körben ülve, egymás után 
mutatkoznak be, elmondják, hogy mit látunk a képen, és az hogyan kapcsolódik az ő mentális 
állapotukhoz, aktuális hangulatukhoz. A tanulók kiegészíthetik a bemutatkozásukat a kedvenc 
időtöltésükkel, hobbijukkal, kedvenc ételükkel stb. miután mindenki bemutatkozott, és körbeér-
tünk, a tréner is elmondja, hogy miért azt a kártyalapot húzta, ami nála van, illetve összegzi az 
elhangzottakat. A hallott információk jól illusztrálják a csoport dinamikáját.

2. SEGéDLET 

A kábítószerek jelenléte és használata már az ókorban jelen volt a különböző társadalmakban, a pri-
mitív népcsoportok is varázsszert itattak a betegekkel, kedélyjavítónak dohányt és ópiumot szívtak. 
Időszámításunk előtt a nyolcadik század környékén Kínában gyógyírként használták az ópiumot, ám 
a szer ismerői már akkor felismerték, hogy a kábítószer tartós fogyasztása milyen ártalmakkal jár, 
és hogy negatív hatást gyakorol a fizikumra és a pszichikumra egyaránt. Az ópiátok annyira közked-
velt szerek voltak, hogy több évszázadon keresztül jelen voltak az emberek életében. Sok uralkodó 
szintén felismerte a kábítószer kártékony hatását, így a középkor több szakaszában is tilos volt a 
használata. A távol-keleti kultúra szerves részévé vált az ópiátok fogyasztása, és több alkalommal is 
konfliktusba keveredtek más országokkal  emiatt. A 19. század közepén egy úgynevezett ópiumhá-
ború zajlott Anglia és Kína között. A középkor egyes időszakaiban nemcsak az ópium volt közkedvelt 
drog, hanem a marihuánaszármazékok fogyasztása is megjelent. Egyes népek, népcsoportok – mint 
például a perzsák, a törökök vagy a mongolok – jól ismerték a hasist, ami a marihuána növény gyan-
tájából készült kábítószer. A fogyasztók többsége felismerte azt is, hogy tartós használata rontja a 
memóriát, az agy működését, és kvázi butuláshoz vezet.15

A kábítószerek fogyasztása és a függőségek kialakulása mindenkire veszélyt jelenthetnek. Azt, hogy 
mik azok a tényezők és hatások, amelyek miatt kialakulhat a szenvedélybetegség, egy következő feje-
zetben részletesen be fogjuk mutatni, azonban néhány példát meg szeretnénk említeni, amelyekkel a 
történelem során találkozhattunk. Híres emberek, neves kutatók és professzorok között is találunk jó 
néhány olyan személyt, akik különböző drogokat fogyasztottak, és rabjává váltak az adott szernek. Sig-
mund Freud, híres neurológus és a pszichoanalízis szülőatyja is több éven keresztül fogyasztott kokaint, 
és alkalmazta azt munkája során. Fontos megemlíteni, hogy ebben az időben a szer negatív hatásairól 
nem sok információjuk volt az embereknek. A legtöbben gyógyszerként használták, mint például Tho-
mas Edison mérnök és feltaláló is álmatlanságának kezelésére fogyasztott kokalevéllel kezelt bort.16 

A történelemben tovább haladva számtalan példát hozhatnánk a kábítószer-fogyasztással és -visz-
szaéléssel kapcsolatban, de talán az egyik legnagyobb méretű fogyasztás, mondhatni mértéktelen 
drogfogyasztás a német náci katonákhoz fűződik. A huszadik század elején kevés olyan kábítószer 
létezett, amit tiltottak volna, sőt számtalan olyan szer került piacra, amelyet korábban nem ismertek. 
A német birodalom az 1920-as években a világ első számú morfiumtermelője volt, ők látták el a 
heroinpiac majdnem 100%-át. Ekkoriban szinte minden utcasarkon kiváló minőségű kokaint és hero-
int lehetett kapni, sőt a heroint köhögés elleni gyógyszerként árusították Németországban és később 
több mint húsz országban. Kezdetben senkit nem tájékoztattak arról, hogy a heroin az egyik legdur-
vább keménydrog, ami néhány év alatt leépíti az emberek fizikai és szellemi teljesítőképességét, és 
rendkívül addiktív szer, ami azt jelenti, hogy akár már az első használat függőséget okozhat.17

A németek sokat kísérleteztek a különböző tudatmódosító szerekkel, a világháború idején szinteti-
zálták a metamfetamint (köznyelven: kristálymet), ami egy hatékonyságnövelő szer, és használói akár 
napokig kibírták alvás nélkül. Több irodalmi műben is megjelent, hogy a náci katonák metamfetamin 

15 http://www.bunmegelozes.eu/pdf/maffia.pdf (2020. 04. 15.)
16 https://drogriporter.hu/tudosok-droghasznalata/ (2020. 04. 15.)
17 http://ujkor.hu/content/kirakos-hianyzo-darabkaja-drogok-naci-nemetorszagban (2020. 04. 15.)



DROGHASZNÁLAT 17

tartalmú tablettát kaptak és fogyasztottak a fronton, ami csökkentette az alvásigényüket, növelte a 
teljesítményüket, ezzel párhuzamosan csökkent az étvágyuk és a fájdalomküszöbük. Többek szerint 
a villámháborúk sikeressége is emiatt történhetett. A katonák nagy része azonban kimerült, és a szer 
rabjává vált, ami depressziót, kimerültséget okozott, valamint alvási és mentális zavarokhoz vezetett.18  

A huszadik század második felében egyre több kábítószert szintetizáltak, megjelent az LSD, a 
heroinnak pedig továbbra is erős volt a piaca, ennek hatására megnőtt az intravénás szerhasználat 
is. Az utcai drogok között megjelentek az amfetaminszármazékok (speed), és erősödött a fogyasztá-
suk is, ami egyes zenei irányzatokhoz, szubkultúrákhoz köthető. A fiatalok körében elindult egyfajta 
lázadás, és több szubkultúra is létrejött (hippik, rockerek), amelyek szorosan összefüggtek az egyes 
tudatmódosító szerek aktív fogyasztásával.19

Ezzel párhuzamosan a spiritualitás és a kábítószer használata közötti kapcsolat is ismét kezdett 
felerősödni. A történelem során már az ősi társadalmakban is fogyasztottak különböző pszichoaktív 
szereket a túlvilággal való kapcsolat megteremtéséhez, illetve a sámánizmushoz is köthető ez az 
attitűd, amely az egyik kiemelkedő drogokat használó archaikus vallások egyike. A hallucinogén 
kábítószerek (LSD, varázsgomba) fogyasztásával kapcsolatban sokan úgy vélték és gondolják a mai 
napig is, hogy a szer kapukat nyit meg a tudattalan, a spirituális élmények világába. Ezzel kapcsola-
tosan számos kutatást is végeztek.20   

A droghasználók spirituális élményei intenzívebbek, mint a drogot nem használó személyeké. A 
droghatással elért élmények egyfajta beszorultságot, megrekedtséget tükröznek, míg a vallásos él-
mények kitágítják az érzelmek és a gondolatok spektrumát, és egy új, „spirituális” világba való szü-
letést tesznek lehetővé.21 

1. kép Forrás: https://pixabay.com

18 https://index.hu/tudomany/til/2015/01/26/naci_katonak_metamfetamint_toltak/ (2020. 04. 15.)
19 https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001HUN_PDF.pdf (2020. 04. 15.)
20 http://www.daath.hu/incoming/Diplomamunka_meszaros_Gabriella.pdf (2020. 04. 15.)
21 https://drogriporter.hu/drog-ut-a-megvilagosodas-fele-elixir-kritika/ (2020. 04. 15.)

http://www.daath.hu/incoming/Diplomamunka_Meszaros_Gabriella.pdf
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A heroin eredetileg köhögés elleni gyógyszer volt, az 1800-as évek végén egy német gyógyszeripari 
cég dobta piacra teljesen legálisan. A gyógyszergyártó egyszerre 23 országban kezdte forgalmazni a 
terméket. Gyártását csak 1913-ban tiltották be.22 

3. EGyéNI mUNKA

A foglalkozás utolsó momentumaként készítettünk egy kvízt, amely az alábbi linken található:
ht tps://docs.google.com/forms/d/1bjtFGviH_4f_ _fOp372r1HBdAyPAgIlHuhcLRBOKREm/
viewform?edit_requested=true (2020. 06. 03.)

A linkre kattintva lehet válaszolni a kérdésekre. Az online teszt egy 10 kérdésből álló feladatsor, 
ami a feldolgozott téma alapján készült. A kitöltő azonnali visszajelzést kap a kvíz kitöltése után arról, 
hogy a maximális pontszámból mennyit ért el. A foglalkozás végén a résztvevők közösen át tudják 
beszélni az esetlegesen felmerült kérdéseket, bizonytalan válaszokat.

4. ZÁRÁS

A foglalkozás zárása nagy körben zajlik, egyesével haladva mindenki elmondhatja, hogy milyennek 
érezte az előadást, a feladatokat, hallott-e új információt a téma kapcsán. Fontos, hogy minden tanu-
lónak hagyjunk elegendő teret arra, hogy kifejthesse véleményét, és nem szabad úgy lezárni a cso-
portfoglalkozást, hogy valamelyik tanuló nem kapott választ a kérdéseire. A tréner is ad visszajelzést 
a csoportnak, majd megbeszélik röviden a következő téma anyagát.

 

22 https://index.hu/tudomany/til/2015/03/15/a_heroin_eredetileg_kohoges_elleni_gyogyszer_volt/ (2020. 04. 15.)

https://docs.google.com/forms/d/1bjtFGviH_4f__fOp372r1HBdAyPAgIlHuhcLRBOKREM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1bjtFGviH_4f__fOp372r1HBdAyPAgIlHuhcLRBOKREM/viewform?edit_requested=true
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2. FoglAlkozás: nemzeti és nemzetközi drogpolitikA

A foglalkozás célja: A foglalkozás során a diákok megismerik a kábítószerek elleni küzdelem fonto-
sabb állomásait és intézkedéseit. Betekintést nyernek az egyes államok drogellenes stratégiájának 
működésébe, illetve információt kapnak a hazánkat érintő problémákról és azok kezeléséről. meg-
történik a Nemzeti Drogmegelőzési Stratégia bemutatása, és ismertetjük a hazai drogprevenciós 
programokat is (pl. Ellen-Szer, Drog Fókuszpont, mAT).

módszertani javaslatok: interaktív előadás, formális és informális oktatási módszerek, disputa, kri-
tikus gondolkodás

Ajánló pedagógusoknak:
•  BÁLINT Réka et al.: 2019-es éves jelentés (2018-as adatok) az EmCDDA számára, „ma-

gyarország”. Nemzeti Drog Fókuszpont, 2019. http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/
EmCDDA_jelentes_2019_HU.pdf (2020. 04. 15.)

• http://drogfokuszpont.hu/ (2020. 04. 15.)
•  Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020. Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnö-

zés ellen. https://www.parlament.hu/irom39/11798/11798.pdf (2020. 04. 15.)
• ELLEN-SZER Program http://www.bunmegelozes.eu/pdf/ellenszer.pdf (2020. 04. 15.)
• DADA Program http://www.c3.hu/~droginfo/dada.html (2020. 04. 15.)

Ajánló diákoknak:
• http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/drog_cigi_alkohol/drog/holjar/30 (2020. 04. 15.)
• https://drogriporter.hu/allaspont-a-nemzeti-drogstrategia-2010-2018-tervezeterol/ (2020. 04. 15.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. ISmERKEDéS A TémÁVAL, FESZüLTSéGOLDÁS: 

mivel a téma nagyon száraz és rengeteg információt tartalmaz, ezért nagyon fontos, hogy a diákokat 
ráhangoljuk, és oldjuk a hangulatot és a feszültséget.

gyakorlatok:
„Fusson az, aki…” 
Eszközigény: nincs

Ez a mozgásos játék kitűnő lehetőséget teremt az osztályteremben arra, hogy a diákok oldódja-
nak, és ráhangolódjanak a foglalkozás menetére. 
játékszabály: A tanulók körbeülnek, de egy székkel kevesebb van, mint ahány játékos. Akinek nin-
csen ülőhelye (adott esetben a tréner), ő áll középen, és mond egy állítást (pl.: Fusson az, aki reg-
gelizett!). Akire igaz az állítás, az elkezd futni, és egy másik széket kell elfoglalnia. Fontos, hogy az 
adott személy nem ülhet a mellette levő szomszédos székre. Egy személy mindig állva marad, és ő 
az, akinek a következő állítást kell mondania. A középen álló tréner célzottan tehet fel kérdéseket a 
téma kapcsán, ami egyben felvezeti az óra anyagát (pl.: Fusson az, aki már kipróbálta a cigarettát!).  

Érzéskör – bemutatkozás
Eszközigény: kislabda

A tréner vagy oktató egy kislabda segítségével szólítja meg a résztvevő diákokat. A tanulók bemu-
tatkozhatnak, illetve kell mondaniuk egy pozitív és egy negatív dolgot magukról, valamint elmond-

http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2019_HU.pdf
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2019_HU.pdf
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hatják, hogy ki milyen hangulatban érkezett a foglalkozásra. Cél: a tréner le tudja szűrni, hogy az 
adott csoport tagjai milyen lelkiállapotban vannak, kire kell több energiát fordítani, illetve a játék 
alapján fel tudja mérni a csoport dinamikáját. 

2. TémAFELVEZETéS

mindkét játék után közösen, nagy körben át tudják beszélni az állításokat, lehet reflektálni az elhang-
zottakra, és egyben elő lehet készíteni az adott téma anyagát. Az előadó elmondja a foglalkozás me-
netét, a résztvevőkkel együtt megalkothatják közösen a csoportszabályokat (nincs telefonhasználat, 
evés-ivás az órán stb.), majd elkezdődik az interaktív előadás. Fontos hangsúlyozni, hogy a téma 
kapcsán felmerülhetnek olyan fogalmak, amelyeket nem tudnak értelmezni a diákok, ezért minden 
esetben időt kell szánni a felmerült kérdések átbeszélésére, definiálására. 

A fogalmak tisztázása: drog, politika, ezek kapcsolata, megelőzés, droghasználat

Mi a nemzeti stratégia?23  
• Elsősorban a kábítószerekkel foglalkozik (de több területen a feladatok elválaszthatatlanok az 

alkoholfogyasztás, a dohányzás és a gyógyszerfüggőség problémájától). 
• Ilyen a helyi közösségek szintje, ahol e problémák sokszor összefonódnak, és egy családon 

belül vagy egy egyénnél együtt jelentkeznek; 
• ilyen a megelőzés, amelynek során egyértelmű, pontos információátadásra van szükség;
• ilyen a terápia és a segítés, ahol részben a különböző szerhasználati problémák kapcsolódnak 

össze.

Mi a nemzeti stratégia célja?24 
• 1. A társadalom váljon érzékeny-e a drogkérdések hatékony kezelése iránt? A helyi közösségek 

pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában (kö-
zösség, együttműködés)!

• 2. Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítá-
sára és a drogok visszautasítására (megelőzés).

• 3. Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családo-
kat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció).

• 4. Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálatcsökkentés).

3. KIEGéSZíTő ANyAG A TémÁHOZ25 

Az alábbiakban összegyűjtöttük a fontosabb évszámokat és a hozzá tartozó eseményeket.

1912, hága – konferencia:
• korlátozzák az ópiumalapú készítmények termelését, kereskedelmét, fogyasztását;
• ellenőrzik (megfelelő jogszabályok, nemzetközi megállapodások segítségével) a nyers ópium 

termelését, elosztását, exportját és importját;
• bűncselekménynek számít a nyers ópium, az ópiumkészítmények, a morfium és más származé-

kok birtoklása.

23  Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (2000), Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, 2000. 
június

24 Uo.
25 http://www.bunmegelozes.eu/pdf/maffia.pdf (2020. 04. 15.)
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Az USA kezdeményezésére létrehozták az úgynevezett nemzetközi ópiumegyezményt – nemzetközi 
szintre emelték az ópium, a kokalevél és származékai kereskedelmét.
Az egyezményt úgy tartják számon, mint az illegális kábítószerek kereskedelme elleni küzdelem első 
jelentős fellépését. Rövid időn belül 59 állam csatlakozott a konvencióhoz, hazánk 1921. július 26-án 
ratifikálta, és a 1923. évi xxII. törvénnyel iktatta azt.
A következő nagy lépésként a Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) megkísérelte visszaszorítani 
a csempészetet, a nemzetközi kábítószer-kereskedelmet. Hazánk az 1930. évi xxxVII. törvénnyel 
iktatta be a kezdeményezést, amelyhez a második világháború megkezdéséig 50 állam csatlakozott.
1931, genf és bangkok – két kábítószerellenes kongresszus: a kábítószer-termelés korlátozása.
1936, genf:

• az államok szüntessék meg az ópium orvosi és tudományos célokon kívüli használatát;
• kábítószerrel összefüggő bűncselekmények;
• speciális nyomozó- és rendőrhatóságok felállítása;
• a nemzetközi együttműködés szükségessége.

1945. október 24.: Az intézkedések a második világháború alatt megtorpantak, a háború után létre-
jött ENSZ átvette a Nemzetek Szövetsége szerepét.
1961. március 30., new york – egységes kábítószer-egyezmény: hazánk is csatlakozott hozzá, 
az 1965. évi 4. törvénnyel iktatta be.
1972, genf – a korábbi egyezmény módosítása és kiegészítése
1987,  ensz – nemzetközi konferencia: a kábítószer-fogyasztásról és kereskedelemről. 138 állam 
vett részt rajta.

• Comprehensive multidisciplinary Outline of Future Activities is Drug Abuse Controll
• cél: a kereslet csökkentése és a megelőzés;
• a kínálat ellenőrzése;
• az illegális kereskedelem megszűntetése;
• a kábítószer-fogyasztók kezelése és rehabilitációja.

1988, ensz – új egyezmény a pszichotróp anyagok illegális kereskedelméről
1989. november 20., ensz (new york) – a gyermekek jogairól szóló egyezmény: a 18 év alatti 
gyermekek védelme a pszichotróp anyagoktól.

magyarország:
2000. december 5.: Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására

 

2. kép  Forrás: https://pixabay.com
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Az ópium rövid története: A máknövény gubójából származó ópiumot az európaiak fedezték fel, de 
az ázsiaiak szoktak hozzá. Európa először rákényszerítette Ázsiát a fogyasztásra, később eltiltotta 
tőle, ám végül maga esett bele az ópium csapdájába. 
(Forrás: https://fuggosegek.blog.hu/2011/08/24/opium_a_boldogsagos_nyugalom_ara (2020. 05. 19.))

4. DISPUTA 

A diákokat tetszőlegesen két csoportra bontjuk, akik a következő feladatban közösen fognak dolgoz-
ni. A feladatban állításokat fognak hallani, amit először a csoportokon belül kell megbeszélniük, majd 
nagy körben kell elmondaniuk az állításról alkotott véleményüket. A csapatok választanak egy-egy 
szószólót, de azt is eldönthetik, hogy mindenki mond valamit. Fontos, hogy a diákok tudjanak érvelni, 
és ki tudjanak állni a saját válaszuk mellett. Az első csapat kap öt percet, hogy reflektáljon az állí-
tásra, majd ezt követően a másik csapat kap öt percet, hogy ő is el tudja mondani a véleményét az 
állítás kapcsán. A foglalkozás célja a kritikus gondolkodás és az érvelés fontosságának felismerése, 
valamint a vitakommunikáció elsajátítása.

Példák állításokra: 
• minden országban legalizáni kellene a marihuánát, mert az csökkentené az illegális drogfo-

gyasztást.
• A nemzeti drogstratégia nem csökkentette, hanem növelte az illegális kábítószer-kereskedelmet.

Az adott feladat kapcsán felszínre kerülnek a személyes vélemények, tapasztalatok, lehetőség 
nyílik a közös gondolkodásra, ami erősítheti a közösség összetartását.

5. VIDEóK mEGTEKINTéSE éS FELDOLGOZÁSA

• Kisebbeknek: http://www.okosdoboz.hu/video?id=90 (2020. 04. 16.). Ez egy rövid, oktató jellegű 
film alsósoknak vagy maximum ötödikeseknek. Akkor javasolt megnézni, ha fiatalabb a korosz-
tály, vagy nincs sok időnk, de szeretnénk az előadást emészthetőbbé, színesebbé tenni.

• A felsőbb évfolyamon lévőknek egy átfogó képet bemutató, másfél órás dokumentumfilmet 
ajánlunk. Hét ország, nyolc droghasználó élete, küzdelmei, gondolatai, küzdelmei. https://www.
adayinthelifemovie.com/hu/ (2020. 04. 16.)

Plusz videók:
• Nemzeti Drogellenes Stratégia https://www.youtube.com/watch?v=RkxzDgekWEA (2020. 04. 

16.)
• ZACHER: Három hét alatt magyarországra érnek a legbrutálisabb kínai drogok https://www.

youtube.com/watch?v=9gTmj-o2rxo (2020. 04. 16.)

6. LEZÁRÁS

A lezárás során nagyon figyeljünk oda, hogy a tanulókban ne maradjon megválaszolatlan kérdés 
vagy negatív érzés.

A zárókör során mindenki dicsérjen meg valaki mást.
 

https://www.adayinthelifemovie.com/hu/
https://www.adayinthelifemovie.com/hu/
https://www.youtube.com/watch?v=9gTmJ-o2rxo
https://www.youtube.com/watch?v=9gTmJ-o2rxo
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3. FoglAlkozás: egészségkárosÍtó mAgAtArtások

A foglalkozás célja: A foglalkozás során a tanulók megismerik a drogok egészségre gyakorolt hatá-
sait, az egészségkárosító magatartások típusait, az impulzuskontroll-nélküliség megjelenési formáit, 
a droghasználat mikro- és makrogazdasági hatásait. Bemutatjuk az egészségkárosító magatartások 
egyénre tett romboló hatásait, hatásmechanizmusát a családra, valamint a kortársak és a közösség 
szerepét.

módszertani javaslatok: interaktív előadás, filmklub brainstorming, egyéni munka

Ajánló pedagógusoknak:
• BÁLINT Réka et al.: 2019-es éves jelentés (2018-as adatok) az EmCDDA számára, „magyaror-

szág”. Nemzeti Drog Fókuszpont, 2019. http://drogfokuszpont.hu/eves-jelentesek/#2019 (2020. 
04. 20.)

• http://drogfokuszpont.hu/ (2020. 04. 20.)
• magyarország Kormánya H/11798. számú országgyűlési határozati javaslata a Nemzeti Drog-

ellenes Stratégiáról 2013–2020. Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen. 
Budapest, 2013. július. https://www.parlament.hu/irom39/11798/11798.pdf (2020. 04. 20.)

• Drogfogyasztás. A Semmelweis Egyetem előadásanyaga. https://semmelweis.hu/
nepegeszsegtan/files/2019/03/1819_GyTKgy06_Drogprev.pdf (2020. 04. 2í0.)

Ajánló diákoknak:
• http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/drog_cigi_alkohol/drog/holjar/30 (2020. 04. 20.)
• A Nyírő Gyula Kórház OPAI Drogambulanciája és a moholy-Nagy művészeti Egyetem (mOmE) 

Kreatív Technológia Laborja közös prevenciós projektje, a „VoltEgySzer”. Ehhez készítettek egy 
applikációt, amely hat modulon keresztül mutatja be az egyes szereket, azok kedvelt és nem 
kívánt hatásait, veszélyeit, valamint a megelőzés és a gyógyulás lehetőségeit. Az applikáció 
letölthető:

 – Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.mome.voltegyszer (2020. 04. 20.)
 – Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/voltegyszer/id1102037499?l=hu&ls=1 (2020. 04. 20.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. FESZüLTSéGOLDÁS, AZ EGyüTTműKÖDéS FEjLESZTéSE

Fontos, hogy a foglalkozás elején a bizalmi légkört kialakítsuk a diákokkal. mivel maga a téma nagyon 
kényes, így érdemes együttműködést fejlesztő játékokkal indítanunk feszültségoldás céljából.

példák a gyakorlatokra:

Csomók
A résztvevők száma: max. 10 fő

megkérjük a tanulókat, hogy álljanak körbe, majd a kezüket előre nyújtva fogja meg mindenki vala-
ki másnak a kezét úgy, hogy mindenki két másik tanulónak fogja meg a kezét! Ezt követően oldják 
ki a csomót úgy, hogy nem engedhetik el egymás kezét!26

 

26  PATRICIA B. et al: Kompasz Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez. Európa Tanács: 2004, 68. http://www.
mobilitas.hu/kompasz/kezikonyv/ (2010. 05. 10)

https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2019/03/1819_GYTKgy06_Drogprev.pdf
https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2019/03/1819_GYTKgy06_Drogprev.pdf
http://www.mobilitas.hu/kompasz/kezikonyv/
http://www.mobilitas.hu/kompasz/kezikonyv/
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3. kép  Forrás: https://pixabay.com

Csendben add tovább
A résztvevők száma: legalább 4 fő

A tanulók körbe állnak úgy, hogy a válluk összeér, kezük a hátuk mögött van. Egy tanuló a kör 
közepén áll, és becsukja a szemét. A pedagógus körbejárva egy tanulónak odaad egy labdát/
fonalgombolyagot, amit csendben továbbadhatnak. Ezt követően a kör középén álló játékos kinyit-
hatja a szemét. A feladat az, hogy kitalálja, kinél jár az adott tárgy. Háromszor próbálkozhat. Ha 
kitalálta, helyet cserél azzal, akinél a tárgy volt.27 

Ezek a játékok nem csupán az együttműködés fejlesztésére és feszültségoldásra alkalmasak, hanem 
fejlesztik a figyelmet, a koncentrációt, a problémamegoldó képességet is.

27  BUBERNIK E.: Drámajátékok. http://docplayer.hu/622465-Osszeallitotta-bubernik-eszter.html (2020. 02. 12.) (A 6. oldal 
alapján.)

http://docplayer.hu/622465-Osszeallitotta-bubernik-eszter.html
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2. TémAFELVEZETéS

A témát legkönnyebben brainstorming segítségével vezethetjük be. Kérjük meg a tanulókat, hogy 
írják fel a táblára azokat a szavakat, amelyek az egészségkárosító magatartásról eszükbe jutnak. 
Fontos hangsúlyozni, hogy itt nincs jó vagy rossz válasz. Ha nem mutatnak a tanulók kellő aktivitást, 
irányítsuk őket kérdésekkel.

Amikor kellő mennyiségű szó, fogalom összegyűlt, csoportosítsuk és pontozzuk őket annak meg-
felelően, hogy mennyire veszélyesek.

Ezt követően tisztázzuk az alábbi fogalmakat:

kábítószer:
Sokszor keveredik a kábítószer és a drog fogalma. A kábítószer egy jogi fogalom, a drog pedig a 
tudat-, cselekvés-, hangulatmódosulás befolyásolásának megnevezése inkább.

„18. kábítószer:
a) az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény módo-
sításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt jegyzőkönyvvel módosított 
és kiegészített, az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New yorkban, 1961. március 
30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. jegyzékében meghatározott 
anyag,
b) az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, 
az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. jegyzékében meghatá-
rozott veszélyes pszichotróp anyag és
c) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó tör-
vények módosításáról szóló 2005. évi xCV. törvény 2. számú mellékletében meghatározott 
pszichotróp anyag.”28 

„A kábítószer olyan természetesen vagy mesterségesen előállított szer, amely az ember idegrend-
szerének vagy érzékszervének egy vagy több funkcióját megváltoztatja.”29

drog:
A drog tágabb értelemben „olyan mesterséges vagy természetes szer, amelyet valamely hatása miatt 
ismételten használnak, és emiatt a szervezet hozzászokik”.

„Szűkebb értelemben a drog pszichoaktív szer: egy kémiai anyag, amely megváltoztat(hat)ja az 
agyműködést, hat az idegrendszerre. Befolyásolhatja a gondolkodást, az érzelmeket, a hangulatot, a 
tudatot, a viselkedést, a memóriát, a tanulást stb. A drogtól lesz az ember más, viselkedik másként. 
Ami még fontos, hogy a drogok rendszeres fogyasztása bizonyos negatív – és sajnos – pozitív meg-
erősítést nyer a szervezetünkben, lelki és testi függőséget okoz különböző biológiai mechanizmuso-
kon keresztül.”30 

Tehát minden olyan anyagot drognak nevezünk, ami befolyásolja a központi idegrendszer normális 
működését. Törvényi státusuk szerint kétféle drog létezik: illegális és legális drogok.

kábítószer-függőség:
A kábítószer-függőség, más néven dependencia, az az állapot, amikor a fogyasztó már nem képes 
kábítószer nélkül élni.31 

28  2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről; 459.§. (1). https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv (2020. 
04. 15.)

29 Mit kell tudni a kábítószerekről?  http://miertne.hu/a-drogokrol-es-megoldasi-lehetosegek/. (2020. 04. 15)
30 Mi számít drognak? http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/drog_cigi_alkohol/748/drogjog (2020. 04. 20.)
31  ht tps:// tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszet tudomanyok /az-egeszseges-eletmod/az-egeszseges-eletmod/

szenvedelyek-szenvedelybetegsegek/a-drogokkal-kapcsolatos-alapfogalmak (2020. 04. 11.)

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/az-egeszseges-eletmod/az-egeszseges-eletmod/szenvedelyek-szenvedelybetegsegek/a-drogokkal-kapcsolatos-alapfogalmak
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/az-egeszseges-eletmod/az-egeszseges-eletmod/szenvedelyek-szenvedelybetegsegek/a-drogokkal-kapcsolatos-alapfogalmak
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Két fajtája van:
• „fizikai függőség: a normál testi funkciók megváltozása, azaz a szervezet megköveteli a kábító-

szer folyamatos jelenlétét;
• pszichikai függőség: a normál állapot leépülése, azaz a fogyasztónak csak a kábítószer meg-

szerzése és fogyasztása jár az eszében”.32 

4. kép  Forrás: https://pixabay.com

szenvedélybetegség:
A szenvedélybetegség, mint ahogyan a nevében is benne van, betegség. Ebbe „a fogalomba tartoz-
nak azok a magatartászavarok, melyek bizonyos kémiai anyagok rendszeres fogyasztását foglalják 
magukba. A fogyasztó nem tud lemondani e szerek használatáról, így akkor is fogyasztja, ha a testi, 
pszichés vagy szociális ártalmait érzékeli, és ha a szer fogyasztását környezete ellenzi vagy tiltja.”33  
Tehát ettől a szertől függ a fogyasztó, nem tudja kontrollálni a szerrel kapcsolatos tetteit.

Alapvetően kétféle szenvedélybetegség létezik. Az egyik a kémiai anyagoktól, szerektől való füg-
gőség (pl. drog, alkohol, cigaretta), a másik pedig a viselkedésbeli vagy anyag nélküli szenvedélybe-
tegség (pl. internetfüggőség, kleptománia stb.).34 

32  BALÁZSFALVI Gusztávné: Amit a drogfogyasztásról tudni kell. In: Bűnmegelőzési ismeretek, 216. http://www.
bunmegelozes.eu/pdf/drogfogyaszt.pdf. (2020. 04. 10)

33  Káros szenvedélyek – dohányzás, drog, alkohol. „Kezedben az életed!” – Életmódprogramok a szentesi kistérség-
ben. TÁmOP-6.1.2-11/3-2012-0027. Csongrád megyei Dr. Bugyi István Kórház, 2014, 1. http://www.szentesefi.hu/wp-
content/uploads/2016/11/0027_karos-szenvedelyek.pdf.  (2020. 04. 18.)

34 Uo., 8. (2020. 04. 18.)

http://www.bunmegelozes.eu/pdf/drogfogyaszt.pdf
http://www.bunmegelozes.eu/pdf/drogfogyaszt.pdf
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Feladat:
Soroljátok fel, hogy milyen típusait ismeritek a szenvedélybetegségeknek!

Pl.:
• játékfüggőség
• alkoholizmus
• dohányzás
• kábítószer-függőség
• internetfüggőség
• kleptománia
• kóros vásárlás stb.
 

5. kép  Forrás: https://pixabay.com

3. mIéRT VESZéLyES?

A tanulóknak tegyük fel a kérdést, hogy szerintük miért veszélyes a szenvedélybetegség? Kérjük 
meg, hogy mindenki írjon egy negatívumot egy cetlire, amelyet felragaszt a táblára, például: függő-
ség, túladagolás, mérgezés, rosszullét, ájulás, egészségkárosodás stb.

Amikor mindenki végzett, elemezzük ki a felírtakat! Szedjük külön az alábbi szempontok szerint!
1. Lelki hatások (pl. függőség, túlpörgés, rászokás stb.)
2. Testi tünetek (pl. baleset, egészségkárosodás, túladagolás stb.)
3. Társadalmi problémák (pl. hazudozás, lopás, bűnelkövetés stb.)

Ezt követően beszélgessünk arról, hogy ki mit tart fontosabbnak?

elméleti háttér:
„Pszichés tünetek:
• feldobottság, színes álmok érzése, hallucinációk, látomások;
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• idegesség, ingerlékenység, szorongás;
• depresszió, pesszimista hangulat, levertség, kedvetlenség, közöny;
• ok nélküli örömkitörések;
• túlérzékenység, személyiség- és tudatzavar;
• a figyelem és a koncentrációs képesség zavara, feledékenység;
• indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, a teljesítőképesség ingadozása;
• álmatlanság, alvászavarok, rémálmok;
• koordinációs képességzavarok, a térbeli és időbeli tájékozódás elvesztése;
• túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd, az ítélőképesség elvesztése;
• indokolatlan félelemérzés, pánikérzés.

Testi tünetek:
• beesett, hamuszürke arc, a bőr elszíneződése, mély szemgödör;
• ismeretlen eredetű tűszúrások, véraláfutások;
• szűkebb vagy tágabb pupillák, mint általában;
• szájszárazság, orrfolyás;
• étvágytalanság, erős fogyás;
• hirtelen megnő az édes italok fogyasztása iránti igény;
• túlzott érzékenység külső ingerekre (fény, zaj, fájdalom stb.).

magatartásbeli változások:
• kimaradozás, iskolakerülés, munkakerülés;
• a tanulmányi eredmény hirtelen romlása;
• családon belüli kapcsolatok romlása;
• zárkózottság, az új barátok titkolása, elmagányosodás;
• beilleszkedési zavarok;
• túlzott költekezés, kölcsönkérés; 
• pénz és egyéb értékek eltűnése a közös lakásból;
• a korábbi, megszokott életmód megváltoztatása;
• a test és a ruházat elhanyagolása;
• kritikátlan, terv és cél nélküli „szabadságra” törekvés;
• illatszerek túlzott használata (elnyomja a drogok szagát);
• kiégettség, üresség érzése;
• agresszív viselkedés.”35 

Fontos tudatosítani a tanulókban, hogy a drogoknak már egyszeri kipróbálása is függőséghez vezethet.
Az egyénre gyakorolt negatív hatása mellett a társadalomra is negatívan hat a drogfogyasztás. A ká-

bítószer-kereskedelem és ezzel együtt a kábítószer-bűnözés gazdaságilag is megterheli az országokat.
A növényi kannabisz többsége elsődlegesen a déli határszakaszon érkezik hazánkba, elsősorban 

albán és koszóvói forrásból, a volt jugoszláv tagköztársaságokból származó (albán, macedón, mon-
tenegrói) állampolgárok közreműködésével.

A szintetikus kábítószerek (amfetamin, ecstasy) elsősorban Hollandiából és Szlovákiából érkeznek 
hazánkba.

A kokain Spanyolországon és Hollandián keresztül kerül magyarországra. De ezen a téren is jelen-
tős a tevékenysége a „Balkán Kartellnek” nevezett szerb-horvát-montenegrói szervezett csoportnak.36 

35 Mit kell tudni a kábítószerekről? http://miertne.hu/a-drogokrol-es-megoldasi-lehetosegek/ (2020. 04. 15.)
36  BÁLINT Réka et al.: 2019-es éves jelentés (2018-as adatok) az EMCDDA számára, „Magyarország”. Nemzeti Drog 

Fókuszpont. 2019, 164–165. http://drogfokuszpont.hu/eves-jelentesek/#2019 (2020. 04. 20.)
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A kábítószerek árai 2018-ban:

 szertípus leggyakoribb ár
 marihuána (gr) 2 500 Ft
 Hasis (gr) 3 000 Ft
 Heroin (gr) 12 000 Ft
 Kokain (gr) 20 000 Ft
 Amfetamin (gr) 3 000 Ft
 metamfetamin (gr) 2 000 Ft
 Ecstasy (1 tabletta) 2 500 Ft
 mDmA kristály (gr) 10 000 Ft
 Szintetikus fű (gr) 1 000 Ft
 Szintetikus fű (cigi) 500 Ft
 Kristály (gr) 2 000 Ft
 LSD (1 bélyeg) 3 000 Ft

Forrás: BÁLINT Réka et al.: 2019-es éves jelentés (2018-as adatok) az EmCDDA számára, „magyarország”. Nemzeti Drog 
Fókuszpont. 2019, 166. http://drogfokuszpont.hu/eves-jelentesek/#2019 (2020. 04. 20.) 

2018-ban magyarországon a 8640 kábítószer-bűncselekményhez kötődően 8521 elkövetőt regiszt-
rált a bűnügyi statisztika. A többségük férfi, és a 70,4%-uk 30 éves vagy annál fiatalabb.37 
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A különböző típusú szerfogyasztás életprevalencia értéke 
a 16 éves diákok körében 2015-ben, nemenként (%)

összeslányfiú

„2015-ben került sor az ESPAD kutatássorozat hatodik felmérésére. A megkérdezett 9-10. évfo-
lyamos diákok 26,8%-a vallotta, hogy fogyasztott már életében valamilyen tiltott vagy legális dro-
got. A fiúknak 25,9%-a, a lányoknak pedig 27,6%-a fogyasztott már valamilyen visszaélésre alkal-
mas szert élete során. Csaknem minden ötödik diák próbált már tiltott szert, minden hatodik vett be 
gyógyszert orvosi javaslat nélkül, és minden tizedik kipróbált már valamilyen, a piacon újonnan meg-
jelenő designer drogot.” (Forrás: http://drogfokuszpont.hu/szakteruleteink/populacios-vizsgalatok/
populacios-vizsgalatok-tenyek-es-szamok/, 2020. 05. 19.)

37 Uo., 167–171.
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4. A DROGFOGyASZTÁS OKAI, A DROGFOGyASZTÁS HATÁSA A KÖRNyEZETRE

A kábítószer-fogyasztás kialakulásának okai lehetnek:
• a családi környezetben felmerülő, megoldatlan élethelyzetek (veszekedés, italozás, válás stb.);
• behatárolhatatlan, ellenőrizetlen szabadidő, késő esti csavargás, az életkornak nem megfelelő 

szórakozóhelyek látogatása;
• szélsőséges nevelési formák (túlzott szigor vagy kényeztetés);
• a meghosszabbodott munkaidő magával hozza, hogy a gyermeknevelésre kevés idő marad;
• tanulmányi nehézségek, a túl magas követelmények alulteljesítése;
• rossz példakép, akár családon belül (pl. alkoholista szülő), akár a baráti társaságban. 
• A gyermekeknek, a fiataloknak fontos az azonos életkorúak csoportja, modellként szolgál, ha a 

baráti társaságon belül előfordul drogfogyasztás: a fogyasztásra való veszély késztetése ilyen-
kor erősebb.

• A fiataloknál a baráti környezetnek való megfelelés is szerepelhet okként, ezért fontos a gyerme-
kek baráti körének ellenőrzött ismerete.

• Lélektani oka lehet még a drogfogyasztásnak a nemet-mondás képességének hiánya.38 

Filmfeldolgozás:
A kisfilmben két kamasz szólal meg, akik drogfogyasztókká váltak. Ezen felül pedig egy apuka is 
elmondja, milyen érzés volt szembesülni azzal, hogy a lánya heroinfüggő.

Kamaszok és droghasználat – 1. rész: „Azt sem tudom, mit toltam”
https://www.youtube.com/watch?v=39ljy6yCxkc (2020. 04. 20.)
Kamaszok és droghasználat – 2. rész: „A lányom mellettem is meghalhatott volna”
https://www.youtube.com/watch?v=o8fB-l-u71c (2020. 04. 20.)
A kisfilmek megtekintését követően az alábbi kérdések segítségével dolgozzuk fel a látottakat:

1. rész:
Ki tekinthető veszélyeztetettnek?
mi ösztönzi a fiatalokat a drogfogyasztásra?
mi okozta, hogy droghoz nyúltak?

2. rész:
mi a legveszélyesebb a drogfogyasztásban?
milyen hatása van a drogfogyasztásnak a családra?
milyen körülmények befolyásolják a drogfogyasztást?

A drogfogyasztás veszélyei:
• A drogok az egészségre fokozottan veszélyesek, szervi- és idegrendszeri károsodásokat okoznak.
• Hamar kialakul a függőség, amely a személy belső és külső leépüléséhez, személyiségének 

eltorzulásához vezet.
• A kábítószer-élvezők teljesen közönyössé válnak önmagukkal és környezetükkel szemben.
• Idővel olyan elmeállapotba kerülnek, amely rendszerint akaratlan vagy tudatos önpusztítással 

végződik.
• Egyetlen céljukká a drog megszerzése válik, amely nélkül – orvosi kezelés hiányában – nem 

képesek élni.

38  BARTOS mOLNÁR Tímea: A káros szenvedélyek formái, a káros szenvedélyek korai felismerése. Nemzeti Szakképzé-
si és Felnőttképzési Intézet. Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés-egészségnevelés. munkaanyag. 18. https://www.
nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_
kialakitasa/1_2328_013_101115.pdf (2020. 04. 16.)

https://www.youtube.com/watch?v=39ljy6YCxkc
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/1_2328_013_101115.pdf
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/1_2328_013_101115.pdf
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/1_2328_013_101115.pdf
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• Amennyiben a kábítószer-fogyasztás megszakad, súlyos fájdalmakkal járó elvonási tünetek, ro-
hamok lépnek fel, amit teljes kilátástalanság és elkeseredettség kísér.

• A kábítószer rendszeres szedése vagy túladagolása halált is okozhat.
• Az illegális kábítószerek fogyasztását a törvény bünteti.
• Intravénás használat esetén fennáll a fertőző betegségek terjedése, a túladagolás és a szennye-

ző anyagok szervezetkárosító hatásának fokozott veszélye.
• Az anyagi veszteség miatt és a pénz előteremtéséért a droghasználók legtöbbször bűncselek-

ményt követnek el, a szenvedélybetegségekre költött pénz nyomában járó anyagi hiány pedig 
egészségromláshoz (nincs pénz ruhára, ételre), családi és baráti konfliktusokhoz vezet.39 

5. LEZÁRÁS

A lezárás során nagyon figyeljünk oda arra, hogy a tanulókban ne maradjon megválaszolatlan kérdés 
vagy negatív érzés. A zárókör során mindenki dicsérjen meg valaki mást.

 

39 Drogtörténelem dióhéjban…, 130–131. http://bunmegelozes.eu/pdf/dok16.pdf (2020. 04. 20.)
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4. FoglAlkozás: A drogok FAjtái, csoportosÍtásA

A foglalkozás célja: Bemutatjuk a jelenleg piacon lévő legális és illegális szereket, társadalmilag 
elfogadott szerepüket és helyüket, valamint hatásukat. Szó lesz továbbá a drogok gyógyászatban 
alkalmazott funkciójáról, a szintetikus kábítószerek megjelenésének történetéről, és ezeknek a társa-
dalomban, civil mozgalmakban betöltött szerepéről.

módszertani javaslatok: interaktív előadás, drámapedagógiai játékok, egyéni munka, csoportmunka

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. FESZüLTSéGOLDÁS, AZ EGyüTTműKÖDéS FEjLESZTéSE

Fontos, hogy a foglalkozás elején bizalmi légkört alakítsunk ki a diákokkal. mivel maga a téma nagyon 
kényes, így érdemes együttműködést fejlesztő játékokkal indítani feszültségoldás céljából.

bemelegítő gyakorlatok:

Füllentős
Körbe ülve papírokat, tollakat osztunk ki, majd megkérjük a tanulókat, hogy mindenki írjon három 
állítást magáról, amiből kettő igaz, egy hamis. A feladat az, hogy a többiek kitalálják, hogy melyik 
állítás a hamis. mindenki egyenként felolvassa, amit írt, és közösen kitaláljuk, hogy melyik állítás 
lehet az, ami nem igaz. A gyakorlat oldja a feszültséget, lehetőséget ad egymás jobb megismeré-
sére és egy kezdőkörös beszélgetésre. 

Keresztbe a kezeket
A csoport tagjai egy asztal körül vagy akár a földön ülve kört alkotnak a kezeikkel úgy, hogy ke-
resztezzék egymást az egymás mellett ülők kezei. Ha egyet ütnek, a kör az óramutatóval ellen-
tétesen halad, ha valaki kettőt üt, akkor megfordul az irány. mindig meg kell adni, hogy honnan 
indul a kör. Ha valaki rosszkor üt, kiesik a rosszul ütő kéz, ezt hátra kell tenni, hogy ne zavarja a 
többieket a koncentrálásban. 

Ezek a játékok nem csupán az együttműködés fejlesztésére és feszültségoldásra alkalmasak, hanem 
erősítik a figyelmet, a koncentrációt, a problémamegoldó képességet is.

2. TémAFELVEZETéS

A bemelegítő játékok után megkérjük a tanulókat, hogy egy nagy csomagolópapírra írják fel, hogy 
milyen drogfajtákat ismernek. mondjuk el nekik, hogy drog minden olyan szer, ami a szervezetünkbe 
juttatva módosítja a viselkedésünket, hangulatunkat. Attól függően, hogy milyen szavakat gyűjtöttek 
össze a gyerekek, csoportosítsuk két nagy csoportba a drogokat: legális és illegális drogok. Ha le-
gálisakat nem írtak fel (kávé, alkohol, nyugtató), akkor ezeket mi írjuk fel a lapra. Kérdésekkel irányít-
hatjuk, segíthetjük a tanulókat.

Az előző alkalommal már hallott információkra támaszkodva egy energetizáló játékot játszunk. 
Állítások hangzanak el: amikor igaz állítást mondunk, fel kell állni a székről, amikor hamisat, le kell 
guggolni.
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Az állítások:
• A kávé is drog. (Igaz.)
• Az alkohol nem drog. (Hamis.)
• A kábítószer nem drog. (Hamis.)
• Vannak legális és illegális drogok. (Igaz.)
• A függőség azt jelenti, hogy a használó nem tud a szer nélkül élni. (Igaz.)
• Egyszeri szerhasználattól még nem lehetek függő. (Hamis.)
• minden kábítószer függőséghez vezethet. (Igaz.)
• A kábítószer használata nem oldja meg a problémákat, hanem újabbakat generál. (Igaz.)

3. ÖSSZEGZéS

Visszaülünk a körbe, és összegezzük az elhangzottakat40: 
• A drog olyan szer, amelynek hatására megváltozik az egyén magatartása, hangulata és szer-

vezete. Lehet mesterséges vagy természetes szer, amelyet valamely hatása miatt ismételten 
használnak, és emiatt a szervezet hozzászokik. A drog függőséget okoz.

• A kábítószer a drog egyik fajtája. Olyan természetesen vagy mesterségesen előállított szer, amely 
az ember idegrendszerének vagy érzékszervének egy vagy több funkcióját megváltoztatja.

• A függőség olyan állapot, amikor az egyén azt tapasztalja, hogy már nem képes a szer nélkül 
élni.

• Léteznek legális és illegális drogok. Egy szer legalitása országonként, kultúránként változó. 

4. A KÁBíTóSZEREK FAjTÁI41 

Képeket teszünk le középre, illetve letesszük a kábítószerek neveit is, a tanulóknak pedig párosítani-
uk kell egymással őket. 

A kép és a név párosítása után mindent elmondhatnak, amit a képeken szereplő kábítószerekről 
tudnak. Hallottak-e már róla, miből készül, milyen hatása van, mi történik azzal, aki használja őket stb.?

A képeken megjelenő kábítószerek:
• ópium
• heroin
• marihuána
• LSD
• kokain
• speed
• ecstasy
• gina
• kristály
• biofű

5. EDDIGIEK ÖSSZEGZéSE PREZI SEGíTSéGéVEL 

A képpárosítás után megnézzük közösen az alábbi tájékoztató összeállítást: 
Droghasználat napjainkban Magyarországon. https://prezi.com/y05levpujglo/droghasznalat-

napjainkban-magyarorszagon/ (2020. 04. 20.)

40 https://semmelweis.hu/boe/files/2019/12/V.EV-Drogprevenci%c3%b3.pdf (2020. 04. 20.)
41 http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/prevencio/7722/klasszikus-kabitoszerek (2020. 04. 20.)

https://semmelweis.hu/boe/files/2019/12/V.EV-Drogprevenci%c3%b3.pdf
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6. mI A PROBLémA A DROGHASZNÁLATTAL? 

A tanulókat csoportokra bontjuk, és csoportban kell választ keresniük a feltett kérdésekre. Segítő 
kérdésekkel, mondatokkal irányíthatjuk őket. A csoportok utána visszaülnek egy körbe, és megbe-
széljük, hogy ki, mire jutott?

Lehetséges problémák:
• függőséget okoz;
• károsítja az egészséget;
• csökkenti a döntési képességet; 
• testi-lelki károkat okoz;
• elszegényít;
• rombolja a kapcsolatokat;
• megöl.

7. CSOPORTOS FELADAT 

Rakd sorrendbe a gyengébbtől az erősebb drogokig a következő kártyákat!
koffein – marihuána – alkohol – nikotin – kokain – heroin (Ez a helyes megoldás.)
A tanulókat csoportokra osztjuk, mindegyik csoport megkapja ugyanazokat a kártyákat, majd sor-

rendbe kell rakniuk őket az alapján, hogy mennyire számít gyengének, közepesnek vagy erős hatású 
drognak az adott kártyán szereplő szer. A jó megoldás fentebb olvasható. A sorba rendezés után 
megnézzük a csoportok megoldásait, és összevetjük az eredményeket.

8. LEZÁRó KÖR

Körbe ülve körbeadunk egy tárgyat, s akinél a tárgy van, két dologra válaszol: 
1. mi volt számára az újdonság a hallottakból, amit eddig nem tudott?
2. Ha egyetlen jó tanácsot szeretne megfogalmazni önmagának, akkor mi lenne az?
A tanulóknak segíthetünk azzal, hogy a felnőtt kezdi a kört a saját válaszaival.

segédlet a pedagógusoknak42 
Az alábbi fejezetet a www.kamaszpanasz.hu klasszikus kábítószerekről szóló cikke alapján dolgoztuk fel.

Klasszikus kábítószernek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek a történelmünket végig kísé-
rik, hatásmechanizmusuk, tüneteik és így a terápiájuk jól ismert. A róluk felhalmozott tudásanyag 
azonban korántsem jelenti azt, hogy ezek a szerek ártalmatlanok. Néhány közülük a természetben is 
előfordul, de kémiai úton is előállíthatók.

A drogok főbb hatásaik szerint négy csoportba sorolhatók:
• lassítók, amelyek a központi idegrendszer működését tompítják. Ilyenek az ópioidok (ópium, 

morfin, heroin), de hatását tekintve az alkohol is ebbe a csoportba tartozik.
• gyorsítók, amelyek serkentik (stimulálják) a központi idegrendszer működését. A nikotin, a kof-

fein, valamint a kokain és az amfetaminok tartoznak ide.
• hallucinogének, amelyek hallucinációt, azaz külső tárgy nélküli észleleteket okoznak. Ebbe a 

csoportba kannabisz-származékok (marihuána, hasis), bizonyos gombák, kaktuszok hatóanya-
gai, valamint az LSD és a szerves oldószerek (pl. a ragasztó oldószereként használt etil-acetát) 
tartoznak.

• antipszichotikumok, vagyis mentális problémák, pszichózis kezelésére használt szerek. Esetükben 
legtöbbször legális drogokról beszélünk, amelyeket a gyógyászatban használunk, de a velük való 
visszaélés és mértéktelen fogyasztásuk függőséghez vezet (pl. xanax, Frontin, Válium, Rivotril).

42 http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/prevencio/7722/klasszikus-kabitoszerek (2020. 04. 20.)
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ópioidok
Ide sorolható az ópium, a heroin (crack), a morfin és a kodein.

Az éretlen máknövény gubójának bemetszése után kifolyó nedvből állítják elő. Az ópiátok ter-
mészetes vegyületek: az ezekből mesterséges úton, szintetikusan előállított egyéb vegyületeket 
nevezzük ópioidoknak.

Az ópioidokat alkalmazzák az orvosi gyakorlatban is, elsősorban hosszantartó, nagyon erős 
fájdalmak csillapítására. Használatuk azonban csak rendkívül szigorú szabályok betartása és meg-
felelő ellenőrzés mellett megengedett.

• hatásaik: első használatkor jellemző a hányinger, hányás, viszont később előtérbe kerül a jel-
legzetesen álmosító és kellemes hangulatot okozó hatása (ez utána igen hamar átvált mély al-
vásba). Ezen kívül melegségérzés léphet fel, a végtagok elnehezednek, a száj kiszárad, az arc 
pedig kipirul és viszket. csökkentik a légzést (fennállhat a fulladás veszélye), a vérnyomást, 
szűkítik a pupillát, székrekedést okoznak.

• túladagolásuk esetén gyakran a légzésbénulás miatti oxigénhiány vezet halálhoz.
• használatuk: szájon át, orrba szippantással vagy injekciós formában.
• Függőség:  leküzdhetetlen belső kényszer egy ártalmas szer fogyasztására, egy káros szokás 

művelésére. A lelki (pszichikai) függőség az alkohol, kábítószer, illetve a kényszeres cselekvé-
sek iránti leküzdhetetlen sóvárgást (craving) jelenti, a testi (fizikai) függőség pedig az elvonási 
tünetekben jelenik meg, ha a szervezet nem kapja meg a favorizált anyagot.

• A testi függőség tünetei: rossz közérzet, hányás, hasmenés, alvászavar, izomfájdalmak, orr-
folyás. A lelki függőség tünetei: a szer hatásának elmúlásakor depresszió, elbutulás, hanyagság 
jelentkezik, idővel pedig hallucinációk, téveszmék is felléphetnek. A szer elhagyása után 8-10 
órával megvonási tünetek lépnek fel.

• egyéb veszélyeik: intravénás használatuk – vagyis a tűhasználat – miatt fennáll az AIDS és a 
hepatitis átvitelének, az agyhártyagyulladásnak, a szívbelhártya-gyulladásnak és a vérfertőzés-
nek a veszélye.

• Függésben lévő és szerfogyasztó anyák újszülöttjeinél megvonási tünetek léphetnek fel.

stimulánsok
Ide tartozik az amfetamin (ecstasy, speed, kristály), a metamfetamin és a kokain.

A központi idegrendszerre izgató hatással lévő szereket, úgynevezett pszichostimulánsokat 
kezdetben gyógyszerként alkalmazták, majd étvágycsökkentő hatásuk miatt fogyasztószerként hasz-
nálták. A vietnámi háború katonái között volt népszerű az amfetamin, a koncentrálóképesség, illetve 
a teljesítmény fokozása miatt. A hetvenes években azonban káros hatásaik okán illegális szernek 
minősítették őket, így forgalmazásukat betiltották. ma illegálisan kaphatók csak, és számos utcai név 
alatt futnak (pl. speed, exstasy).

• hatásaik: hangulatfokozó, kellemes érzést, izgatottságot, hiperaktivitást, nyugtalanságot okozó 
hatásuk ismert. A fogyasztásuk következtében fellépő izgatottság olyan extrém fokú lehet, hogy 
a drog hatása alatt állók a szórakozóhelyeken akár egész éjszakán át, végkimerülésig táncolnak. 
Sőt, kimerüléssel indokolható haláleseteket is leírtak már.

• túladagolásuk esetén tudatzavar, hallucinációk, téveszmék, alvászavar, remegés, erőteljes iz-
zadás lép fel. jellegzetes példák stimulánsokat használókra a tánctereken görcsösen mozgó, 
izzadó, tág pupillájú, merev izomzatú emberek.

• Függőség: a hozzászokás, a hatás gyengülése hamar bekövetkezik, ezért gyakran szükség van 
egyre nagyobb adagok alkalmazására. A szer elhagyásakor megvonási tünetek lépnek fel.

A kokain (vagy kristályos, pehelyszerű formája, melyet pipából szívnak el: a crack)
Nagyon erős függőségeket okoz. Használata elsősorban elegáns, gazdag társadalmi körökben jel-
lemző.

• hatására fokozódik az éberség, a szerhasználóra az emelkedett hangulat, lazaság, a minden-
tudás érzése jellemző. jellemzőek a hallucinációk, a szorongás és a depresszió is. Orron át 
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alkalmazva, szippantásos formában akár az orr porcainak elhalása miatt orrdeformitásokhoz 
vezethet (gyakori orrvérzés mellett).

• túladagolása kómát és halált okozhat.

hallucinogének
Ezek a kannabisz-származékok (marihuána, hasis), bizonyos gombák, kaktuszok hatóanyagai, vala-
mint az LSD és a szerves oldószerek.

Az ebbe a csoportba tartozó szerek elsősorban a külvilág érzékelését befolyásolják: illúziókat, 
hallucinációkat váltanak ki. Az emberiség több mint százféle ilyen drogot ismer, amelynek többsége 
növényekben fordul elő.

lsd (lizergsav-dietilamin)
Legismertebb alkalmazási módja a bélyegek formájában történő terjesztés. a bélyegek hátoldalán 
lévő ragasztó LSD-t tartalmaz, ezt nyalja le a fogyasztó.

hatására nagyon intenzív hallucinációk, ijesztő, valóságtól elrugaszkodó képek jelennek meg, a 
használó magát kívülről figyeli meg. Furcsa gondolatok, akár lidérces képek is megjelenhetnek. A 
hatás kb. 8-12 órán keresztül áll fenn. A tolerancia nagyon gyorsan kialakul, így egyre nagyobb és 
nagyobb adagok alkalmazása szükséges. Napokkal, de akár hónapokkal később a tünetek a szer 
bevétele nélkül is visszatérhetnek, ez a flashback jelensége. A hallucinogének használata emellett 
növeli az esélyét pszichiátriai betegségek (elsősorban a skizofrénia) kialakulásának.

pcp (fenciklidin (angyalpor))
Használata a rave partykon elterjedt.

• hatása: hallucinációkat, fáradhatatlanságot, színes álmokat okoz. Nagyon sokféle hatása is-
mert, előidézhet kellemes hangulatot, de akár halálközeli élményeket, agresszivitást is.

• túladagolásakor pánikroham alakul ki. Szippantása során nagyon erős függőség jöhet létre.

marihuána (kannabisz, fű)
Az indiai kenderből nyerik ki, hatóanyaga a THC (tetra-hidro-kannabinol), ami a szárított növényi 
levelekben fordul elő. A növényt szárítás után megvágják, és leggyakrabban cigaretta formájában 
szívják el; ez a joint. A kannabisz egyéb használatos nevei: marihuána, kemp, fű. Gyantaszerű for-
mája a hasis, amely nagyobb arányban tartalmaz THC-t.

• hatásai: Fogyasztása során javul a kedélyállapot, nevetési kényszer alakul ki, megnő az önbi-
zalom, használata úgynevezett „megvilágosodás”élménnyel jár. Romlik viszont a koncentráló-
képesség és a gondolkodás. Nő az étvágy, a szemek pedig vörösek lesznek. Tartós fogyasztás 
mellett alvászavarokat és elbutulást észleltek.

• Függőség: főleg pszichológiai függőség alakul ki, elvonás esetén pedig ingerlékenység, 
hányinger lép fel.

Az egyik legnagyobb probléma vele a kapudrog elmélet, amely szerint a kannabisz használata más, 
„keményebb drogok” – mint a heroin vagy a kokain – használatához vezethet.

dizájner drogok, a legújabb kihívás!!!43:
• az árult szerek kémiai összetétele ismeretlen/változó;
• azonosításuk, (igazságügyi) vizsgálatuk új módszereket igényelhet;
• hatásuk ismeretlen; 
• a befolyásoltság következményei nem ismertek (baleset?);

43  UjVÁRI István (2011): „Designer Drogok”:Történelmi visszapillantás és előretekintés. Nemzeti Drog Fókuszpont Konfe-
rencia – Designer Drogok, Budapest, 2011. február 22.
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• szabályozásuk megoldatlan
• jogbizonytalanság (tudja-e az elkövető, mi tiltott, mi nem? szándékosság?);  
• példák dizájner drogokra: herbál, kristály, mefedron.

6. kép  Forrás: https://pixabay.com

A mefedron megjelenése hazánkban 2010 környékére tehető. A szintetikus katinon nagyon gyorsan 
kezdett terjedni az országban és egész Európában. A rendkívül addiktív szert korábban internetről 
lehetett rendelni, fürdősóként vagy növényi tápszerként árusították.44 

44 https://drogriporter.hu/kati-zsuzsi-macska-a-legextremebb-drogok-kritika-napidoktor/ (2020. 05. 19.)
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5. FoglAlkozás: szerhAsználó és -Függő személyiségjegyek

A foglakozás célja: Napjainkban sokszor vita tárgyát képezi, hogy vajon a szenvedélybetegség mitől 
alakul ki, mik az okai, és hova lehet visszavezetni az egészet. A foglalkozás alatt bemutatjuk a függő 
személyiség típusait, a szociális személyiségjegyektől a helyzeti használók személyiségjegyeiig. Ki-
térünk a biológiai, pszichológiai, morális és kriminalizációs személyiségmodellek részleteire, továbbá 
szó lesz arról is, hogy miként hat az egyénre és környezetére a drog- és a kábítószer-használat. 

módszertani javaslatok: interaktív előadás, interaktív játékok, egyéni munka, csoportmunka
Ajánló pedagógusoknak:

• BAGDy Emőke (1999): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Budapest: Nemzeti Tan-
könyvkiadó.

• BíRó judit (szerk.) (2006): Biopolitika – Drogprevenció: Tanulmányok a kábítószerproblémák 
megelőzéséről.  Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar.

• FINÁNCZ judit: (2003) Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói. Magiszter1. 
évf. 4. sz. (2003. tél) http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2003/tel/5.pdf (2020. 10. 30.)

• KOVÁCS éva (2018): Az önsegítő csoportok hatékonysága az alkoholproblémákkal küzdők-
nél. http://forumszemle.eu/2018/03/27/kovacs-eva-az-onsegito-csoportok-hatekonysaga-az-
alkoholproblemakkal-kuzdoknel/ (2020. 10. 30. )

• mURÁNyI-KOVÁCS Endréné – KABAINé HUSZKA Antónia (1991): A gyermekkori és a serdülő-
kori személyiségzavarok pszichológiája. Budapest: Tankönyvkiadó.

• DR. RÁCZ józsef (2008): Addiktológia. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar.
• DR. RÁCZ józsef (2002): Drog és társadalom. Budapest, Új mandátum Könyvkiadó.
• KELEmEN Gábor (2001): Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia. Budapest: Pro Pannónia 

Kiadói Alapítvány.
• Az NA közösség fehér kiskönyve.  https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/ips/hu/

hu3117.pdf (2020. 04. 22.)

Ajánló diákoknak
• SZILÁGyI István (2013): Serdülőkori szenvedélybetegségek. http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/

magiszter/2013/tel/4.pdf (2020. 10. 30.)
• A függőség anatómiája. https://www.youtube.com/watch?v=WwkRvEkUNjg&t=1s (2020. 04. 22.)
• Személyiségteszt. http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/7847/szemelyiseg-teszt (2020. 04. 22.)

 
  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. FESZüLTSéGOLDÁS, AZ EGyüTTműKÖDéS FEjLESZTéSE

A téma mélyebb értelmi és érzelmi szintet követel meg, hiszen a személyiség, az önismeret, a külön-
böző attitűdök és az identitás lesz a fókuszban. A foglalkozás hatékonyságához elengedhetetlen a 
megfelelő szintű lelkiállapot előkészítése, megalapozása. Ehhez különböző gyakorlatokat alkalmaz-
hatunk, de hoztunk is egy példát.

bemelegítő gyakorlat:

Apróhirdetés45

Cél: A kapcsolati vágyak tudatosítása és a csoporton belüli kapcsolatok elmélyítése

45  RUDAS jános (2016): Delfi örökösei. Budapest: Oriald és Társai, 157.

https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Egy%C3%A9b%20szervezeti%20egys%C3%A9gek/Tan%C3%A1rk%C3%A9pz%C3%A9si%20K%C3%B6zpont/Kiadv%C3%A1nyt%C3%A1r/28%20%C3%B3r%C3%A1s%20szakm%C3%B3dszertani%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20szakk%C3%B6nyvei/az_iskolai_eroszak_megelozese_es_kezelese.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Egy%C3%A9b%20szervezeti%20egys%C3%A9gek/Tan%C3%A1rk%C3%A9pz%C3%A9si%20K%C3%B6zpont/Kiadv%C3%A1nyt%C3%A1r/28%20%C3%B3r%C3%A1s%20szakm%C3%B3dszertani%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20szakk%C3%B6nyvei/az_iskolai_eroszak_megelozese_es_kezelese.pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/ips/hu/hu3117.pdf
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/ips/hu/hu3117.pdf
http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2013/tel/4.pdf
http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2013/tel/4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WwkRvEkUNjg&t=1s
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/7847/szemelyiseg-teszt
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Eszközigény: Tábla a hirdetések kiragasztására, rajszög vagy ragasztószalag, papírlapok, tollak
Feladat: megkérünk minden csoporttagot, hogy adjon fel egy-egy jeligés apróhirdetést „Család-
tagot keresek”, illetve „Családtagnak ajánlkozom” témakörben. minden egyes hirdetésre a jeligén 
kívül maximum 20 szót lehet felhasználni. Az elkészült hirdetéseket kiragasztjuk a táblára, és a 
két csoport szerint elkülönítjük egymástól. A csoporttagok tanulmányozzák egymás hirdetéseit. 
mindenki tetszés szerinti számú hirdetésre válaszolhat – hasonló papíron, mint amire a hirdetések 
íródtak. A válaszokat a csoportvezető összegyűjti, és jeligék szerint sorba rendezi. Ezt követően 
felolvassa az eredeti hirdetést és az arra érkezett válaszokat. A hirdető és a válaszadók tisztáz-
zák indítékaikat, beszámolnak érzéseikről. így veszik sorra az összes hirdetést. A csoportvezető 
kezdeményezheti, hogy rövid szerepjátékok keretében összehozza páronként a hirdetők és a vá-
laszadók némelyikét. A megbeszélés során ajánlatos tisztázni a rejtett üzeneteket, áttolásokat.

2. TémAFELVEZETéS

A téma feldolgozásánál fontos, hogy tisztában legyünk a saját képességeinkkel, a saját személyisé-
günkkel. Azt több lehetséges módon is ki tudjuk deríteni, hogy milyen típusú személyiségek vagyunk, 
éppen ezért mi is szeretnénk erre egy verziót ajánlani.

A vonáspszichológia egyik meghatározó személye volt Eysenck, akinek a személyiség-kérdőívét 
a mai napig alkalmazzák. A tudós korábbi elméletekre alapozva azt mondta, hogy van két szuper-
vonás, ami alapvetően meghatározza a személyiségünket, és elsősorban e két dimenzió mentén 
sorolta be az embereket. (Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/7847/szemelyiseg-teszt 
(2020. 04. 22.) 

1. introverzió – extraverzió
Ebben a dimenzióban a tulajdonságok a nyitottságtól a zárkózottság felé terjednek. Pl.:  

• Sokféle hobbid van? Igen vagy nem?  
• Beszédes vagy? Igen vagy nem?  

mindkét kérdés esetén az igen válasz az extraverzió (nyitottság) felé billenti a számításokat.

2. érzelmi labilitás – érzelmi stabilitás
Ez az érzelmi kiegyensúlyozottság és kiegyensúlyozatlanság skáláját jelenti. Az emocionálisan labilis 
személy igen szorongó, nehezen tud megnyugodni, míg a stabil személy, ha ki is billen az érzelmi 
egyensúlyból, azt könnyen vissza tudja nyerni. Pl.:

• Hangulata gyakran ingadozik? Igen vagy nem?
• érezte már magát minden ok nélkül szerencsétlennek Igen vagy nem?

Az igen válasz ebben az esetben az érzelmi labilitás dimenziójában ér pontot.

3. hazugságskála
Olykor még az is előfordulhat, hogy nem tudatosan, de hazudunk a válaszadás során. Például jobb 
színben szeretnénk feltűnni, a szociális elvárások miatt nem a ránk jellemző választ jelöljük be. Ha 
valaki ezen a skálán magas értéket ér el, akkor el kell bírálnunk, hogy az illető leplez valamit, vagy a 
társadalmi elvárásoknak akar minden áron megfelelni. Pl.: 

• Előfordult már, hogy elfogadtad a dicséretet olyanért, amiről tudtad, hogy valaki más tette? Igen 
vagy nem?

• Ebben az esetben a nem válasz utalhat szociális megfelelésre.

Eysenck bevezetett egy negyedik skálát is, a pszichológiailag kötődésképtelen, pszichotikus viselke-
dés mérésére.

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/7847/szemelyiseg-teszt 
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4. pszichotizmusskála
Azokra a személyekre, akik ebben a dimenzióban magas értéket érnek el, manipulatív, ellenséges 
viselkedés jellemző. Empátiás készségük gyenge, és a szokatlan élményeket keresik. Pl.:

• Előfordult már, hogy valakit olyanért hibáztattál, amiről tudtad, hogy te követted el?

A kapott eredmények is csak tájékoztató jellegűek, ám éppen elég arra, hogy beszéljünk róla, és el-
gondolkodjunk, milyenek is vagyunk valójában. Az egyes személyiségjegyek nagyban befolyásolják 
a szenvedélybetegségek kialakulásának kockázatát, ezért nagyon fontos az önismeret és az önkont-
roll.

Forrás: KamaszPanasz – Börcsök Gyöngyi, pszichológus

Felhasznált irodalom:
DR. PERCZEL FORINTOS Dóra  (szerk.) (2007): Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában. 

Budapest: Országos Pszichichiátriai és Neurológiai Intézet.
CARVER, Charles S. – SCHEIER, michael F. (2001): Személyiségpszichológia. Budapest: Osiris 

Kiadó. 

3. A TémA FELDOLGOZÁSA

A fő elméleti részt érdemes egy rövid prezentáció formájában előadni, melyre a diákok reagálhatnak, 
és elmondhatják saját véleményüket. Az egyes részterületeknél lehet bővebben kifejteni az elméleti 
tartalmat, illetve érdemes kérdésekkel/példákkal kiegészíteni és alátámasztani azokat (pl. az inter-
netfüggőség kémiai vagy viselkedésfüggőség-e; minden szenvedélybeteg akaratgyenge, lepukkant 
személy-e stb.).

mi az, ami szenvedélybetegség, s mi az, ami nem az? 
 

7. kép  Forrás: https://pixabay.com
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Definíció: szenvedélybetegségeknek azokat a viselkedésformákat nevezzük, amelyek fölött a sze-
mély képtelen kontrollt gyakorolni, s ezért ezeket kényszeresen újra és újra végrehajtja, illetve, ame-
lyek a személyre – és többnyire környezetére is – káros következményekkel járnak.46

A kontroll kérdése: annak ellenére teszünk valamit, hogy tudjuk, érezzük, negatív következményei 
vannak, az nem jó nekünk vagy másoknak.

Fajtái: kémiai függőség, viselkedéses függőség
• spektrumszemlélet! (szermentesség – kényszeres használat)
• szerhasználat ≠ szenvedélybetegség
• fizikai függőség ≠ szenvedélybetegség

A szenvedélybetegség jellemzői47:
A függőség multifaktoriális eredetű betegség, amelyben a bio-pszicho-szociális okok mellett kulturális 
hatások is érvényesülnek, tehát a pszichoaktív anyagok használatát egyetlen okra, okcsoportra nem 
lehet visszavezetni. Olyan nincs, hogy valakinek „nincsen más baja, csak az, hogy szenvedélybeteg”. 
A szenvedélybetegség az élet minden területére kihat, nem lehet lezsilipelni egy területet sem előle.

1. Biológiai rizikófaktorok:
• a családban előforduló szenvedélybetegség egy rizikófaktor, mert örökölhető lehet a szenvedély-

betegségre való hajlam

2. Szociális rizikófaktorok:
• általános érték- és normaválság
• rossz anyagi és társadalmi helyzet, fokozott hajlam a devianciára
• jelentős a kortárscsoport és az ifjúsági kultúra hatása a használat kialakulásában 

Tehát a családi problémák, a kortárshatások, az ifjúsági kultúra „divatja” szintén elősegíthetik a szer-
használat kialakulását. Sokszor nem elég a személyt kezelni, a családnak is szüksége van segítség-
re, ha szerhasználó van a családban

3. Pszichológiai rizikófaktorok:
• diszfunkcionális család: nem enged kijárást a tagjainak – zárt család (titkok)
• határ nélküli család: laza kötődés, nem tiszták a szerepek
• az anyai gondoskodás hiánya vagy túlzott féltés
• kezeletlen pszichiátriai betegségek
• hiányos érzelmi kommunikáció (amikor a család tagjai nem tudják érzelmeiket kifejezni)

A drogfogyasztó személyiségjegyei:48 

A korábban kitöltött személyiségteszt alapján a diákok meghatároztak magukról egy-egy személyi-
ségtípust, illetve egy kategóriát. minden személyiségtípushoz tartozott egy rövid leírás is, amelyet 
össze lehet hasonlítani az alább felsorolt drogfogyasztói személyiségjegyekkel. Bővebben lehet arról 
beszélgetni, hogy ki mit érez ezzel kapcsolatban.

Például:
• énbizonytalanság, céltalanság
• nem tudják érzelmeiket azonosítani
• nem tudja, hogy mi a helyes, és mi nem az – nem mérlegel

46 DEmETROVICS Zsolt – BALÁZS Hedvig: Drogosok. mEK. (2020. 03. 20.)
47 PETRó Viktória (2007): A szenvedélybetegség kialakulásának rizikófaktorai. Adelante Alapítvány.
48 DR. RÁCZ józsef (2002): Drog és társadalom. Új mandátum Könyvkiadó.
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• görcsösen keresi az új, a nagy élményeket
• azt, hogy egy adott drog milyen mértékben vált ki függőséget egy adott személynél, nem abból 

tudjuk megítélni, hogy abba tudja-e hagyni a használatát, hanem hogy képes-e tartósan az adott 
szer (és más hasonló hangulatmódosító szerek) nélkül élni anélkül, hogy sóvárogna utána

A szenvedélybetegség jellemzői:49 
A szenvedélybetegség sosem elsődleges probléma, nagy figyelmet kell szentelni az illető személy 
előéletére is. mindig van előzmény, például valamilyen pszichológiai, szociális nehézség. A függőség 
multifaktoriális eredetű betegség, amelynek kialakulásában genetikai, biológiai, személyiségi és szo-
ciokulturális tényezők egyaránt szerepelnek. jelentős a kortárscsoport és az ifjúsági kultúra hatása 
a szerhasználat kialakulásában. A fentebb említett problémaforrásokról nagy körben lehet beszélni 
a csoport tagjaival. mivel ez a blokk nagyon érzékeny témát érint, ezért csak olyan célcsoporttal 
érdemes erről mélyebben beszélgetni, aki között és akikkel már kialakult egy bizalmi légkör, egy 
szorosabb kapcsolat.

4. A SZERHASZNÁLó, A CSALÁD éS A KÖZVETLEN KÖRNyEZET VISZONyA50 

kockázati tényezők
Serdülő- és fiatalkorban elsősorban az izgalomkeresés, illetve egyes pszichés állapotok (elsősorban 
a depresszióhoz hasonló képek) „öngyógyítása” állhat a szerhasználat elkezdésének hátterében. A 
családi problémák, a kortárshatások, az ifjúsági kultúra „divatja” szintén elősegíthetik a szerhaszná-
lat kialakulását.

Fontos kérdés a szenvedélybetegségnél, hogy a drogfogyasztó mire használja az adott szert (pl. 
coping, beilleszkedés).

• Sokszor nem elég a személyt kezelni!

Paradox módon a család néha jobban aggódik, amikor egy addig nem felismerten szenvedélybe-
teg tagja kétségbeesetten szabadulni próbál a drogoktól, mint amikor látszólag normálisan visel-
kedve folytatja a rendszeres szerhasználatot.

• A drogfogyasztás sosem egyedülálló probléma (együttjárások, következmények).

Olyan nincs, hogy valakinek „nincsen más baja, csak az, hogy szenvedélybeteg”: a szenvedély-
betegség az élet minden területére kihat, ezért fontos, hogy a problémát mélyebben keressük. A 
közvetlen környezet, a családi kötelékek és viszonyok kutatása sok esetben segítenek megtalálni 
a kulcsproblémát. A betegség funkcionális zavarokat okoz (orvosi, pszichológiai, szociális, társa-
dalmi problémák), így a családi kötelékek lazulhatnak, és baráti kapcsolatok is megszűnhetnek.

• Sóvárgás, legyőzhetetlen vágy él a fogyasztóban az adott szer iránt.

Azt, hogy egy adott drog milyen mértékben vált ki függőséget egy adott személynél, nem abból 
tudjuk megítélni, hogy abba tudja-e hagyni használatát, hanem hogy képes-e tartósan az adott 
szer (és más hasonló hangulatmódosító szerek) nélkül élni anélkül, hogy sóvárogna utána. Ebben 
a szakaszban van rendkívül nagy szerepe a család támogató közegének, a folyamatos támasz-
nak.

49 Uo.
50  BíRó judit (szerk.) (2006): Biopolitika – Drogprevenció: Tanulmányok a kábítószerproblémák megelőzéséről. Budapest: 

ELTE Társadalomtudományi Kar.
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5. ÖNSEGíTő CSOPORTOK

Ennél a résznél bemutatjuk azokat az alternatív megoldási és megküzdési stratégiákat, valamint 
módszereket, amelyek nemcsak a szenvedélybetegnek, hanem hozzátartozóiknak is segítséget tud-
nak nyújtani. 

• AA – Anonim alkoholisták önsegítő csoportja. Segít a szenvedélybetegségekkel szembeni küz-
delemben, sortársak azonos vagy nagyban hasonló drogkarriereik és életújaik révén támogatást 
tudnak nyújtani egymásnak.51 

• NA – Narcotics Anonymus – névtelen drogfogyasztók önsegítő csoportja, amely hasonló elven 
működik, mint az anonim alkoholisták csoportja, csak itt a kábítószerek rabságában levő szenve-
délybetegek próbálnak meg egymásnak segíteni.52 

• ACA – Alkoholisták felnőtt gyerekeinek önsegítő csoportja. Ez a felépülési program azon felnőtt 
emberek számára nyújt segítséget, akik alkoholista vagy más diszfunkcionálisan működő csa-
ládban nőttek fel.53 

• Al-Anon – Alkoholisták hozzátartozóinak és barátainak közössége. A csoport alkoholisták olyan 
hozzátartozóinak, barátainak és családtagjának közössége, akik megosztják egymással tapasz-
talataikat, és megoldják közös problémáikat.54 

6. ZÁRÁS

A foglalkozás zárása nagy körben zajlik, egyesével haladva mindenki elmondhatja, hogy milyennek 
érezte az előadást, a feladatokat, hallott-e új információt a téma kapcsán. Fontos, hogy minden tanu-
lónak hagyjunk elegendő teret arra, hogy kifejthesse véleményét, és nem szabad úgy lezárni a cso-
portfoglalkozást, hogy valamely tanuló nem kapott választ a kérdéseire. A tréner is ad visszajelzést 
a csoportnak, majd megbeszélik röviden a következő téma anyagát.

 

51  KOVÁCS éva (2018): Az önsegítő csoportok hatékonysága az alkoholproblémákkal küzdőknél. Fórum Kisebbségkutató 
Intézet.

52 http://nahungary.hu/
53 http://www.aca.hu/
54 http://www.al-anon.hu/
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6. FoglAlkozás: egészségkárosÍtó mAgAtArtások

A foglalkozás célja: A téma során olyan fogalmakat tisztázunk, mint a prevenció, az egészségfej-
lesztés és az egészségmegőrzés. Bemutatjuk a függőséget és annak egészségre gyakorolt hatását, 
továbbá ismertetjük, hogy a tanulók mit tehetnek, hogyan viselkedjenek, ha társaik körében drogfo-
gyasztóval találkoznak.

módszertani javaslatok: interaktív előadás, egyéni munka, projektmunka, drámajáték

Ajánló pedagógusoknak:
• Egyéni egészségfejlesztés módszertan. Népegészségügyi ellátórendszer és szolgáltatások fej-

lesztése alprojekt. A/II. – Egészségtudatosság fejlesztése a koragyerekkorban (családtervezéstől 
a gyermek 6 éves koráig) munkacsoport. EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 „Egészségügyi ellá-
tórendszer szakmai módszertani fejlesztése” 2018. 06. 30. https://efop180.antsz.hu/attachments/
article/120/Egyeni_egeszsegfejlesztes_modszertana_ET_V1_Publ.pdf (2020. 04. 23.)

• FODOR László: Az egészségfejlesztés pszicho-pedagógiai módszerei. http://rmpsz.ro/uploaded/
tiny/files/magiszter/2015/tavasz/06fodoregeszsegfejlesztes21_32.pdf (2020. 04. 23.)

• Iskolai prevenciós programok. http://mental.semmelweis.hu/hu/programelemek/iskolai-
prevencios-programok (2020. 04. 23.)

Ajánló diákoknak:
• Drogok és elsősegély. http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/drog_cigi_alkohol/7045/drogok-

elsosegely (2020. 04. 23.)
• http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/drog_cigi_alkohol (2020. 04. 23.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. RÁHANGOLóDÁS, BEVEZETő GyAKORLATOK

A foglalkozás elején mindenképp fontosnak tartjuk néhány ráhangolódó gyakorlat elvégzését a ta-
nulókkal. Ezzel nemcsak a bizalmi szint növekszik, hanem – kizökkentve őket a megszokott tanórai 
keretek közül – a ráhangolódás élénkíti és aktív együttműködésre serkenti a diákokat a foglalkozás 
folyamán.

példák a gyakorlatokra:

Hátulról rajzolós
A tanulók párokat alkotnak. Ha páratlan számú a csoport, az egyik tanuló a megfigyelő szerepét 
tölti be. A párok egymásnak háttal ülnek. A pár egyik tagja kap egy egyszerű képet, a másik pedig 
egy üres lapot. A feladat az, hogy a képpel rendelkező tag elmagyarázza a párjának, hogy mi 
látható a képen, úgy, hogy nem mondja ki a tárgyak nevét. A pár másik tagjának a magyarázat 
alapján le kell rajzolnia, amit hall. Közben a megfigyelő szerepét betöltő tanuló figyeli a párokat és 
azt, hogy ki hogyan kommunikál, és szeg-e valaki szabályt. A játék alkalmas az együttműködés 
és a kommunikációs képesség fejlesztésére.

Érints meg!
A pedagógus testrészek nevét írja fel cetlikre, melyekből a tanulók húznak kettőt. A tanulókat meg-
kérjük, hogy álljanak körbe. Feladatuk, hogy mindenki megfogja a két mellette álló társának azt a 
testrészét, amely a kihúzott cetlin szerepel.
Nagyon szórakoztató, kiváló feszültségoldó játék.

http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2015/tavasz/06fodoregeszsegfejlesztes21_32.pdf
http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2015/tavasz/06fodoregeszsegfejlesztes21_32.pdf
http://mental.semmelweis.hu/hu/programelemek/iskolai-prevencios-programok
http://mental.semmelweis.hu/hu/programelemek/iskolai-prevencios-programok
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2. TémAFELVEZETéS – EGéSZSéGES éLETmóD

A foglalkozás témája a prevenció, az egészségfejlesztés, a szenvedélybetegséget okozó szerek nél-
küli élet.

A tanulók kis csoportokat alkotnak. Ezt követően megkérjük őket, hogy alkossanak plakátokat, 
amelyeken bemutatják az egészséget, az egészséges életmódot, a szerek nélküli életet. A plakátok 
elkészítése a saját kreativitásukra, fantáziájukra van bízva. Fontos szempont, hogy az elkészült mű-
nek figyelemfelkeltőnek kell lennie. Amikor a tanulók végeztek, egyenként bemutatják plakátjaikat.

A bemutatót követően közösen értékeljük a látottakat, hallottakat.
Tisztázzuk a következő fogalmakat!

egészséges életmód:
Az egészséges életmód fontosságára már az ókori Indiában és Kínában is felfigyeltek. Az itt élő 
emberek felismerték, hogy egészségi állapotuk fenntartásának érdekében fontos az egészséges táp-
lálkozás, amely kihat az életminőségükre is. Később Sebastian Kneipp és más orvosok hatására a 
felvilágosodás korában Európában is egyre inkább elterjedt az egészséges életmódra való törekvés 
és az egészséges táplálkozás hangsúlyozása. A 20. századra a Lalonde-modellnek köszönhetően 
tudományosan is elfogadottá vált az a nézet, hogy az egészségre káros hatások 43%-a életmó-
dunkból, ezen belül is jelentős részben a táplálkozásunkból ered. Ennek megfelelően betegségeink 
jelentős része civilizációs betegségnek tekinthető.55 

De mi is az a Lalonde-modell?

A Lalonde-modell az egészséget befolyásoló tényezőket gyűjti össze, és megállapítja, hogy az 
egészség megőrzésében

• a genetikai-biológiai adottságok 27%-ban,
• a környezeti tényezők 19%-ban,
• az egészségügyi ellátás 11%-ban,
• az életmód pedig 43%-ban játszanak szerepet.56 

55 https://vitalitasportal.com/fogyas-es-egeszseg/az-egeszseges-eletmod-9-alapelve/ (2020. 04. 23.)
56  SZABó Sára (2016): Egészségorientált táplálkozási szokások és a fogyasztói magatartás kapcsolata. Doktori érteke-

zés. Kaposvár: Kaposvári Egyetem. 18–19. http://real-phd.mtak.hu/382/1/1464010362-szabo_sara_doktori_ertekezes.
pdf (2020. 04. 23.)

http://real-phd.mtak.hu/382/1/1464010362-szabo_sara_doktori_ertekezes.pdf
http://real-phd.mtak.hu/382/1/1464010362-szabo_sara_doktori_ertekezes.pdf
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egészség

egészségügyi 
ellátás

környezeti 
tényezők

genetikai 
adottságok életmód

Forrás: SZABó Sára: Egészségorientált táplálkozási szokások és a fogyasztói magatartás kapcsolata. Doktori értekezés. 
Kaposvár: Kaposvári Egyetem, 18–19. http://real-phd.mtak.hu/382/1/1464010362-szabo_sara_doktori_ertekezes.pdf (2020. 
04. 23.)

„Az egészséges életmód alapjaként általában nyolc alapelvet szoktak felállítani. Ezek mindegyikének 
betartása szükséges ahhoz, hogy valaki egészséges életmódot folytató emberré válhasson.

A nyolc alapelv elemei a következők: megfelelő táplálkozás, rendszeres testmozgás, elegendő 
mennyiségű vízfogyasztás, a napfény éltető erejének mindennapi élvezése, helyes légzéstechnika 
elsajátítása, mértékletesség az élet minden területén, elegendő pihenés és nyugalom megteremtése, 
valamint a testi-lelki egyensúly kialakítása.”57 

prevenció:
A prevenció szó magyarul megelőzést jelent.

„Azon orvosi és nem orvosi egészségügyi eljárások, életviteli módok, valamint motivátorok, ame-
lyek célja a betegségek megelőzése, korai felismerése, a szövődmények kialakulásának megelőzése.

A megelőzés szintjei:
• primer prevenció – elsődleges megelőzés
• szekunder prevenció – másodlagos megelőzés (a betegség korai stádiumban való felismerése 

és azonnali gyógykezelése)
• tercier prevenció – harmadlagos megelőzés (a betegség súlyosbodásának megelőzése, a szö-

vődmények bekövetkezési valószínűségének csökkentése).”58

57  Mit jelent pontosan az egészséges életmód? https://fittsport.com/fitness-hirek/mit-jelent-pontosan-az-egeszseges-
eletmod (2020. 04. 23.)

58 Egészségtudományi Fogalomtár. https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Prevenci%C3%B3 (2020. 04. 23.)

https://fittsport.com/fitness-hirek/mit-jelent-pontosan-az-egeszseges-eletmod
https://fittsport.com/fitness-hirek/mit-jelent-pontosan-az-egeszseges-eletmod
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3. A FüGGőSéG ANATómIÁjA

A függőség a hétköznapi szóhasználatban hozzászokást, ragaszkodást, szükségletet jelent. Ameny-
nyiben az érett függőségbe való eljutás sérül, kóros függőségi állapotok (szenvedélybetegségek, 
azaz addikciók) alakulnak ki.59

A szenvedélybetegség már egy kóros függőségi állapot, amely hátrányos helyzetbe hozhatja az 
érintett személyt és környezetét is.

Tekintsük meg a tanulókkal az alábbi kisfilmet!
Nuggets – A függőség anatómiája
https://www.youtube.com/watch?v=WwkRvEkUNjg (2020. 04. 23.)

Ezt követően a tanulókkal dolgozzuk fel a kisfilmet az alábbiak szerint!
Kiscsoportokba osztva hozzanak létre a diákok egy-egy olyan történetet a kisfilmhez, amelyben 

válaszokat kapunk az alábbi kérdésekre:
• mi okozta a függővé válást?
• Hogyan alakult ki a függőség?
• milyen hatása lett a függőségnek?
• Hogyan folytatnátok a kisfilmet?

A kiscsoportok ezt követően bemutatják a saját történetüket.
Ezt követően beszéljünk a függőség okozta káros hatásokról, a lehetséges alternatívákról és arról, 

hogyan ismerhetjük fel a függőséget.

8. kép  Forrás: freepik.com

59 Függőség. http://resoc.eu/fuggosegrol/

https://www.youtube.com/watch?v=WwkRvEkUNjg


48 TABUK NéLKüL

A függőség 20 árulkodó jele:
A függőséget nem könnyű felismerni, ugyanis sok esetben a függő személy nagyon jól el tudja titkolni 
a szenvedélyét. De van 20 árulkodó jel, ami esetén gyanakodhatunk a függőségre. Ezek az alábbiak:

1. Elszabaduló fogyasztás
Idővel kialakul az alkohollal és a kábítószerrel szembeni tolerancia, így az érintettek egyre gyak-
rabban és egyre nagyobb mennyiségben fogyasztják a szert. A gyógyszerfüggők pedig egyre 
változatosabb kifogásokat találnak ki, és képesek akár több orvost is felkeresni a receptekért.

2. Bújócska a ház körül
Az alkoholproblémával küszködők jelentős része dugdossa az üvegeket, ugyanígy a gyógy-
szerfüggők és a kábítószerfüggők is szeretik elrejteni a tablettákat és porokat. Ha valaki fur-
csán felháborodik, hogy be merészeltünk hatolni egy adott területre vagy szobába, jó eséllyel 
titkol valamit.

3. Titokzatos eltűnések
A függőségben szenvedőknek több pénzre van szükségük, így ha rendszeresen eltünedezik 
pénz vagy egy-egy érték, például egy fényképezőgép vagy ékszer, elkezdhetünk gyanakodni. 
A függőknél egy idő után eltűnik a bűntudat és a lelkiismeret-furdalás, bármit eladnának, ami-
nek az árából gyógyszert vagy kábítószert vehetnek.

4. Alapozás egyedül
Az alkoholisták gyakran már azelőtt isznak otthon, hogy találkoznának a barátaikkal, így úgy 
tűnik, nem isznak többet, mint a többiek. Ennek oka az, hogy nem szeretnének kitűnni a tömeg-
ből, viszont a tolerancia miatt jóval több alkoholra van szükségük.

5. Trükkök és manipulációk
Az alkoholisták legtöbbször keveset isznak társaságban, de előtte és utána belehúznak. A dro-
gokkal kísérletező fiatalok gyakran mondják azt, hogy valamilyen könnyű drogot fogyasztanak, 
miközben kemény droggal próbálkoznak. A függők kiválóan manipulálják családtagjaikat azzal, 
hogy mást mondanak az egyiknek, mint a másiknak, gyakran féligazságok formájában.

6. Pénzzavar
A kábítószerek egy idő után nagyon sokba kerülnek, ugyanez igaz a heti négyszeri bulizásra 
is. Ha családtagunk nem is nyitja fel a számlákat tartalmazó leveleket, vagy hirtelen elkezdi 
a dolgait internetes aukciós oldalakon árulni, holott ez korábban nem volt szokása, legyünk 
résen. A kokain vagy speed hatására a függő költekezni kezdhet, míg az alkohol szerencse-
játékra buzdíthat. Az is gyanús, ha valaki folyton kölcsönkér, vagy engedély nélkül használja 
családtagja hitelkártyáját.

7. Tiszta víz
A vodka azért lett az alkoholisták kedvence, mert színtelen, továbbá úgy adható üdítőkhöz és 
gyümölcsléhez, hogy nem változtatja meg annak színét vagy szagát. Gyanús, ha valakinek 
hirtelen a vodka lesz a kedvenc itala, de leleplezheti a függőt az is, ha megkóstoljuk az illető 
kávéját vagy üdítőjét.

8. megbízhatatlanság
A függőségben szenvedők egy idő után elkezdenek megfeledkezni a megbeszélt találkozókról, 
a fontos eseményekről, például egy születésnapi ünnepségről, továbbá elkésnek a munkából 
vagy iskolából. A függőség elrejtése is időigényes: nemcsak a szert kell beszerezni, de el is 
kell rejteni az árulkodó jeleket.

9. Beszűkült világ
A függőség súlyosbodásával általában elveszik az érdeklődés a korábban örömöt jelentő tevé-
kenységek és hobbik iránt. Ha valakit már nem érdekel a sport vagy a barátokkal való együttlét, 
általában annak a jele, hogy valami nincs rendben. Esetleg érezhetjük azt, hogy az illető már 
nem önmaga. A függőknek gyakran ok nélkül átalakul a napirendje is, hogy kitérjenek a csa-
ládtagok, barátok és kollégák útjából.
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10. Varázsüvegek
Ha úgy tűnik, hogy egy italosüveg sohasem fogy ki, kóstoljunk bele: az alkoholisták gyakran 
vízzel pótolják az elfogyasztott mennyiséget. Sokan emellett a kuka mélyére rejtik az üres üve-
geket, hogy a szomszédok ne szólják meg őket.

11. Fogyás
A metamfetamin, a kokain és más stimulánsok hatására a szerhasználók úgy érzik, akármed-
dig elvannak evés nélkül, néhányuknál az étvágy is megszűnik. Ennek eredménye természete-
sen a gyors fogyás, ezt azonban gyakran nem tartják aggasztónak, mivel társadalmunkban a 
súlyvesztésre pozitív dologként tekintenek.

12. Tisztaságmánia
Ha valaki folyton rágózik vagy cukorkát szopogat, lehet, hogy az alkoholszagot próbálja elrej-
teni. Ugyanez igaz a túlzott szájvíz- és kézkrémhasználatra is. A szárítógépbe való illatosító 
kendőket pedig arra használhatják, hogy elrejtsék a ruhák füstszagát. A gyorsan fogyó szem-
cseppel a vörös szemeket próbálják leplezni.

13. Állandó fürdőszobalátogatás
A gyógyszerfüggők egy idő után nem restek mások fürdőszobájában is gyógyszerek után ku-
takodni, így túl gyakran mennek ki a mosdóba, a szekrénynyitogatás zaját pedig a víz csobo-
gásával próbálják meg elfedni.

14. Hangulati zavarok
Aki élt már együtt függővel, valószínűleg azt mondja, olyan volt, mintha egy érzelmi hullám-
vasúton ülne. A függőségben szenvedők hangulata akár percek alatt alakulhat át nyugodtból 
agresszívbe, gyakran különösebb magyarázat nélkül. Ha valaki például túl sok füvet szív, úgy 
tűnhet, hogy nagyon laza, és le van lassulva, a valóságban azonban károsodott a gondolkodá-
sa, és képtelen józan ésszel döntéseket hozni vagy azokhoz tartani magát.

15. Álomkór
Az alkohol és számos gyógyszer, valamint kábítószer nyugtató hatású, így az ellazulás mellett 
rendkívül mély alváshoz is vezethet. Ha valaki indokolatlanul elalszik napközben, és nehezen 
ébred, figyeljünk oda rá. A túlzott alvás emellett a serkentőszerek túladagolása után is bekö-
vetkezhet, ilyenkor az illető rendszerint óriási étvággyal ébred.

16. Végtelen fájdalom
A vényköteles gyógyszerek manapság a leggyakoribb függőséget okozó szerek közé tartoznak, a 
függők pedig gyakran panaszkodnak különböző fájdalmakra, hogy hozzájussanak a gyógyszer-
hez. A leggyakoribb ilyen „panasz” a hátfájdalom, mivel az nehezen ellenőrizhető és könnyebben 
hihető. Sok gyógyszerfüggő több orvost is felkeres, vagy arra panaszkodik, hogy egyes szerek 
nem hatnak. Az is gyanús, ha valaki azt állítja, fájdalmát csak kábító hatású szer tudja enyhíteni.

17. Betegség ok nélkül
A függőségben szenvedők gyakran jelentenek beteget, hogy ne kelljen munkába menniük, ál-
talában valamilyen gyomorrontásra, fejfájásra, hasmenésre vagy arra panaszkodnak, hogy „ki-
ment a derekuk”. megvonási tünetként jelentkezhet fáradékonyság, erőtlenség és lehangoltság 
is. Ha megkérdőjelezzük tüneteiket, az érintettek gyakran ingerlékennyé és dühössé válnak.

18. Paranoia és pánikrohamok
A paranoia bárkinél előfordulhat, aki füvet szívott, de számos más szer és az alkohol hatására 
is kialakulhat. A pánikrohamokért főleg a stimulánsok felelősek. A függőség hatására akár a 
személyiség is megváltozhat, az alkoholistákban és a kábítószerfüggőkben kialakulhat szociá-
lis szorongás, és megpróbálják elkerülni a nagyobb társaságot.

19. mese habbal
Aki drámaian bizonygatja, hogy nem iszik, valószínűleg alkoholproblémával küszködik. A füg-
gőség hatására romlik a memória, és akár ki is törlődhetnek emlékek, az ezek helyén támadt 
űrt pedig a szenvedélybetegek kitalált történetekkel töltik ki. A gyógyszerfüggők még arra is 
képesek, hogy egy gyermeket vagy idős családtagot vigyenek el az orvoshoz, és azt állítsák, 
nekik van szükségük a fájdalomcsillapítóra.
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20. mások hibáztatása
Az alkoholisták és szerfüggők általában másokat tesznek felelőssé állapotuk miatt, mindig más 
a hibás. Ennek hatására a békés családi élet háborús övezetté változhat, de a konfliktusokért 
mindig valaki mást okolnak.”60 

4. HOGyAN SEGíTSüNK?

De hogyan segíthetünk, mit tehetünk, ha függő a barátunk?

A közösség ereje
A közösség, a megfelelő baráti társaság és a család támogatása nagyon sokat segíthet a függőség 
kezelésében. De mindenképpen fontos tudni, hogy addig, míg az illetőben nem tudatosul a függőség 
negatív hatása, és ő nem akar változtatni, gyógyulni, nagyon nehéz segíteni. Lényeges, hogy a függő 
személlyel megértessük, nem ellene vagyunk, hanem mellette állunk. Nagyon fontos a motiváció 
fenntartása.

önsegítő csoportok
Léteznek önsegítő csoportok, amelyek kifejezetten függő személyeknek szólnak. Ezekben a csopor-
tokban egymást segítik a résztvevők, és így érhető el felépülés.

9. kép  Forrás: https://pixabay.com

60  A függőség húsz árulkodó jele. http://fuggosegkezeles.hu/fuggosegrol/item/61-a-fuggoseg-husz-arulkodo-jele (2020. 
04. 24.)
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drogambulancia
„A drogambulancián pszichiáterek, pszichológusok és szociális munkások állnak a betegek rendel-
kezésére. Itt a klienst minden esetben szembesítik a saját állapotával, majd egyéni pszichoterápiával 
igyekeznek segíteni a függőség leküzdésében. Ha szükséges, a beteg gyógyszeres kezelést is kap-
hat.”61 

Ha olyan súlyos tüneteket produkál valaki, hogy például elájul, összeesik, nem lélegzik, akkor min-
denképpen mentőt kell hívni!

drámajáték:
A tanulókat két csoportba osztjuk. Az egyik csoport a segítők, a másik csoport a segítségre szorulók 
csoportja lesz.

Feladatuk, hogy a következő történetet dolgozzák fel a saját szemszögükből, tehát egyik csoport a 
segítő, a másik pedig a segítségre szoruló szemszögéből.

Elhívnak barátoddal egy születésnapi buliba. A barátod elmondja, hogy van nála egy nagyon jó 
anyag, ami felpörget téged is, márktól kapta. Te visszautasítod. A barátod felszívja, és próbál győz-
ködni, hogy te is tedd ugyanezt. megosztja veled, hogy neki már nem ez az első, hogy rendszeresen 
alkalmazza a szert hangulata javítása céljából, és nem lesz belőle probléma, hiszen ő is él, ő is itt 
van. Te határozottan visszautasítod. A barátod nagyon jól érzi magát a buliban, majd egyszer csak 
eszméletét veszti. mentőt hívtok, és a mentősök elmondják, hogy a barátod túladagolta magát. Ami-
kor visszatér az eszmélete, nem emlékszik a történtekre.

mit teszel? Hogyan viselkedsz?

Amikor a két csoport végzett a történet feldolgozásával, előadják a történetet a saját szemszögükből.
Ezután közösen dolgozzuk fel azt az alábbi kérdések mentén:
mi történhetett volna még? mi történhetett volna másként? mit lehet ilyenkor tenni? miben tudunk 

segíteni? Hova fordulhatunk? milyen érzés volt beleélni magatokat a segítő / a segítségre szoruló 
helyzetébe? milyen érzéseket váltott ki bennetek a történet? mit csináltatok volna másképp?

Fontos, hogy a történetet mélyen dolgozzuk fel úgy, hogy a tanulókban ne maradjon negatív érzés, 
frusztráció.

5. LEZÁRÁS

A lezárás során nagyon figyeljünk oda arra, hogy a tanulókban ne maradjon megválaszolatlan kérdés 
vagy negatív érzés.

Cetlire nyomtatott emojik segítségével zárjuk le a foglalkozást. mindenki kiválaszt egy emojit, és 
elmondja, miért választotta azt, és hogyan érezte magát a foglalkozás során.

 

61  Börtön helyett vár a drogambulancia. http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/drog_cigi_alkohol/3260/drogambulancia 
(2020. 04. 23.)
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7. FoglAlkozás: önismeret

A foglalkozás célja: A téma kapcsán feldolgozzuk azokat a témákat (személyes értékeim, szemé-
lyes integritás, identitás, döntési képesség, önkontroll, jövőkép), amelyek hiánya a szerhasználat 
rizikófaktora, meglétük pedig a megküzdési stratégia eleme lehet.

módszertani javaslatok: interaktív játékok, egyéni munka, csoportmunka

Ajánló pedagógusoknak:
• BAGDy Emőke (1999): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Budapest: Nemzeti Tan-

könyvkiadó.
• RUDAS jános: Delfi örökösei. Budapest, Oriold és Társai Kiadó, 2016.
• F. VÁRKONyI Zsuzsa (2010): Tanulom magam. Budapest, m-érték Kiadó Kft.
• NAGy Ádám dr. – ANTAL Ágnes – HOLCZER mónika: Ifjúságügy – Módszertár: 100 

Nonformális módszer és szituáció megoldása. http://www.ifjusagugy.hu/kotetek/
m%C3%B3dszert%C3%A1r_k%C3%B6nyv_web.pdf (2020. 05. 04.)

Ajánló diákoknak:
• WHITE, jonathan (2006): Légy boldog tinédzser! Varázsládika Kiadó.
• Feldmár András az önismeretről: https://www.youtube.com/watch?v=2mqAK-dujjI (2020.05.04.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. FESZüLTSéGOLDÁS, AZ EGyüTTműKÖDéS FEjLESZTéSE

A téma mélyebb értelmi és érzelmi szintet követel meg, hiszen a személyiség, az önismeret, a kü-
lönböző attitűdök és identitás lesz a fókuszban. A foglalkozás hatékonyságához elengedhetetlen a 
megfelelő szintű lelkiállapot előkészítése, megalapozása. 

Köszöntés, bemutatkozás, keretek
Először a diákok fogadása, a közös idő keretezése és a kezdő hang megadása történik meg. Az 

időkeretek mellett a biztonságos és támogató együttlét alapjaiban is megállapodik a csoport.

bemelegítő gyakorlat:

Szociogram – jégtörő, ismerkedés
A résztvevők annak megfelelően foglalják el helyüket egy sorban vagy kisebb csoportosulásban 
(szigetekben), hogy az instrukcióban megadott dimenzió alapján a csoporttársaikhoz képest hol 
helyezkednek el. Például: „Álljatok be a keresztnevetek kezdőbetűje szerint ABC sorrendbe!” A 
gyakorlat célja kettős: egyrészt megtörni az új helyzetből, annak idegenségéből fakadó dermedt-
séget, másrészt a közös élmény segíti a csoport való kapcsolódást.

2. TémAFELVEZETéS

Ismerkedés, megjelenés a térben névvel
,miután a tanulók megérkeztek a terembe, és megismerhették a kereteket, valamint a csoport célját, 
továbbá a jégtörés is elkezdődött, lehetőséget adunk arra, hogy mindenki egyénileg is bemutatkoz-
zon. mivel nagy valószínűséggel a résztvevők már ismerik egymást, ezért egy kis csavart tettünk 
ebbe a feladatba, amire több időt hagynánk. 

Első rész: jupiteri nevek

http://www.ifjusagugy.hu/kotetek/M%C3%B3dszert%C3%A1r_k%C3%B6nyv_web.pdf
http://www.ifjusagugy.hu/kotetek/M%C3%B3dszert%C3%A1r_k%C3%B6nyv_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2mqAK-duJjI
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Itt a bemutatkozás egy a megszokottól eltérő módon valósul meg, ahol mindenki a saját keresztne-
vét vagy a számára kedves becenevét fogja használni. A kívánt becenevét fordítva kell mondani (pl. 
Robi – Ibor). A jupiteri név jelentését és egy választott hobbit (kedvenc szabadidős tevékenységet) 
várunk mindenkitől. 

A jupiteri nevek után egy gyors ismétlő-megerősítő kört megyünk, de már a saját keresztneveket 
használva. A feladat, hogy mindenki találjon egy olyan jelzőt, amely illik rá, és ugyanazzal a kezdő-
betűvel kezdődik, mint saját neve (pl. judit – jószívű). 

A zárórész egyben egy koncentrációs játék is, ahol kislabdát dobunk egy csoporttagnak. A dobás 
előtt mindig felvesszük a szemkontaktust – jelezve, hogy megszólítjuk –, és kimondjuk annak a nevét, 
akinek a labdát dobni szándékozzuk. Aki megkapja a labdát, továbbdobja egy olyan játékostársának, 
akit még nem szólítottak meg. A csoportlétszámtól függően lehet több kört is menni, de érdemes a 
csoport sikerélményét segíteni. Ha már mindenki sorra került legalább egyszer, akkor megfordul a 
kör. Akihez a labda utoljára ért, ő kezdi a dobást visszafelé. Ha Peti az utolsó a körben, és ő Tamástól 
kapta a labdát, akkor Peti azt mondja, „Tamás”, és odadobja a labdát Tamásnak. A cél, hogy segítség 
nélkül eljusson a csoport az első emberig. A végén összegezzük a történteket, reflektálunk a névhez 
kapcsolt tulajdonságokra és arra, hogy ki miért azt a tulajdonságot választotta, és az mennyire igaz 
rá. Elkezdődik az önismereti rész boncolgatása.

3. A TémA FELDOLGOZÁSA:62 

Közös nyelv kialakítása, a kapcsolódó fogalmak értelmezése
A blokk célja, hogy a résztvevők megismerjék a különböző önismereti lehetőségekhez való  téma-

köréhez hozzáféréssel kapcsolatos releváns információkat, fogalmakat.

1. egyéni szint: 
mindenki húz egy fogalmat. Amennyiben kis létszámú a csoport, úgy két vagy három fogalmat is 
húzhatnak. A kapott fogalmat a megadott szempontok mentén értelmezni kell.

Szempontok a feldolgozáshoz:
• Az alábbi fogalmak hogyan kapcsolódnak az önismeret témaköréhez?
• mit gondolsz, mit jelent a kapott fogalom?
• mennyire jellemző rád?
• Tudsz-e a fogalommal azonosulni?

2. páros munka: 
Lehetőség szerint olyan párokat alakítsunk, amelynek tagjai kevésbé ismerik egymást. Tréneri feladat 
minél több kapcsolódási lehetőséget biztosítani, vagyis a páros és a kiscsoportos munkánál szükség-
szerűen mindig más variációkat alkalmazni. A páros tagjai megosztják egymással, hogy mire jutottak.

3. plenáris munka:
Egyenként bemutatjuk a fogalmakat. 

A fogalmakat a tréner közben feljegyzi a táblára vagy adott esetben egy flipchartra. miután a foga-
lom birtokosa elmondja, hogy milyen értelmezésre jutott, lehetőséget kap a csoport is, hogy kapcso-
lódjon az adott témához. Végül a tréner összegzi, és szükség esetén kiegészíti, kontextusba helyezi 
az elhangzottakat.

Fogalmak: énkép, önazonosság, önértékelés, önfejlesztés, önállóság, kontroll, identitás, gondolko-
dásminták, hivatás, monotóniatűrés, céltudatosság, konfliktus, empátia, optimizmus, pesszimizmus, 
realizmus, önbecsülés, kritikus gondolkodás, kitartás, elengedés.

62  RUDAS jános (2016) Delfi örökösei, Oriald és Társai Kiadó.
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4. szituációs játék – döntéshozás
A következő szituációs játék a döntéshozási képességet fejleszti. Emellett kapcsolódik a drogprevenció 
témájához is, és feleleveníti az eddig tanultakat.

A terem négy sarkát beszámozzuk. A tanulóknak eseteket és hozzájuk kapcsolódóan négy lehet-
séges választ olvasok fel. Ezt követően a teremnek abba a sarkába kell állniuk, amelyik alternatívát 
választották.

Az egyéb, más lehetőség választását mindig indokolni kell.

Esetek:
a.)  Dóri elhív egy házibuliba. A hangulat nagyon lapos, majd előkerül az egyik fiú táskájából egy 

üveg whiskey, valamint valamilyen tabletta, amelyet nem ismersz. Azt mondják neked, hogy a 
tablettától nagyon jól fogod érezni magad, és semmilyen mellékhatása nincs. mit teszel?
1. minden ellenérzés nélkül elfogadod.
2. Elutasítod.
3.  megmondod a barátnődnek, hogy először próbálja ki ő, és ha neki nem lesz baja, akkor te 

is beveszel egyet.
4. Egyéb, más lehetőség.

10. kép  Forrás: freepik.com
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b.) Az iskola hátsó udvarán rajtakapod az osztálytársaidat, hogy cigiznek. mit teszel?
1. Te is csatlakozol hozzájuk.
2. Szólsz egy pedagógusnak, hogy többen az udvaron cigiznek.
3. Elmész mellettük, mintha semmit sem láttál volna.
4. Egyéb, más lehetőség.

c.)  Az osztályotokba új fiú érkezik. Azóta folyamatosan eltűnik valami a táskádból. mint kiderül 
számodra, a fiú drogfogyasztó, és annak megszerzése érdekében lopja el a dolgokat. 
mit teszel?
1. Szólsz egy pedagógusnak vagy a szüleidnek.
2. megbeszéled vele a történteket, és megkéred, ne csináljon még egyszer ilyet.
3. Felbiztatod a társaidat, hogy együtt verjétek meg.
4. Egyéb, más lehetőség.

d.)  A buliban a fiatalok nagyon jól szórakoznak. Egyszer csak egy lány összeesik, eszméletét vesz-
ti. Előtte nagyon jól érezte magát. mit teszel?
1. Hívod a mentőket.
2. Hívod a mentőket, és a mentők kiérkezéséig próbálsz elsősegélyt nyújtani.
3. Hagyod, hiszen biztos csak sokat ivott. minek ivott annyit, ha nem bírja?
4. Egyéb, más lehetőség.

minden eset után az a legjobb, ha mindenki elmagyarázza, hogy miért úgy döntött, ahogy, és miért 
azt a megoldást választotta, amelyiket.

5. detektívjáték
A játék az alábbi kompetenciák fejlesztésére alkalmazható:

• döntéshozás
• kommunikáció
• együttműködés csapatban
• kreativitás
• logikai készség
• problémamegoldás.

A tanulókat hat csoportra osztjuk. Két-két csapat kapja ugyanazt a feladatot. Ha ennél kisebb létszá-
mú az osztály, akkor négy csapatot hozzunk létre. Egy csapatban legalább két fő legyen.

A feladatot a diákoknak közösen kell megoldaniuk. A megoldást egy papírra fel kell írniuk.

Feladatok:

1. Szökés a börtönből
Tamás zárkájában egyetlen ablak van, az is olyan magasan, hogy nem éri el. A cella teljesen üres, 
egyedül egy lapát van benne. Odabent meleg és száraz a levegő, de Tamás nem fog egyhamar 
enni- és innivalót kapni. Csak két napja maradt, hogy megszökjön, különben meghal.
Hogyan tud megszökni a zárkából? Az a lehetőség, hogy alagutat ásson, nem jöhet szóba, mert 
csak két napja van a szökésre, annyi idő alatt pedig nem végezne az alagút elkészítésével.
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2. Eltűnt nyaklánc
Szabóné elment a rendőrségre, és bejelentette, hogy eltűnt az antik nyaklánca. Amikor a rend-
őrség megérkezett hozzá, nem találtak betörésre utaló nyomot, mindössze egy kitört ablakot. A 
házban teljes volt a káosz, a padló pedig tele volt piszkos lábnyomokkal.
másnap Szabónét letartóztatták csalásért. miért?

11. kép  Forrás: https://pixabay.com

3. Bepárásodott ablak
Egy téli napon miklós holtan találta barátját a saját otthonában. miklós hívta a rendőrséget, és el-
mondta, hogy éppen László (a barátja) háza felé sétált, és úgy döntött, hogy benéz hozzá. Sokáig 
kopogott és csengetett, de nem kapott választ. Azonban egy bepárásodott ablakon keresztül fényt 
vett észre. Elkezdte törölgetni a párát, és meglátta, hogy László ott fekszik a földön.
A rendőrség miklóst tartóztatta le fő gyanúsítottként. miért?63 

Ha a csapatok végeztek a saját feladatukkal, akkor cserélnek egy másik csapattal, így minden csapat 
minden feladatot meg fog oldani, a végén pedig minden csapat elmondja a saját megoldását. Ezt 
követően megbeszéljük, ki hogyan érezte magát a feladatban. Hogy tudtak a csapattársak együtt-
működni? Ki volt a csapatban az irányító, kinek a megoldási javaslatát fogadták el legkönnyebben?

megoldások:
1.  Tamásnak akkora földkupacot kell lapátolnia, hogy el tudja érni az ablakot, így azon keresztül 

kimászhat.
2. A rendőrség biztos volt benne, hogy Szabóné hazudott nekik, mert az ablak belülről volt kitör-

ve. Ha kívülről törték volna be, a szoba padlóján is lettek volna üvegcserepek.
3. miklós nem törölhette le az ablakra rakódott párát, mert az rendszerint belül van és nem kívül.

63   7 bűnügyi fejtörő. https://www.tudnivalok.eu/jatek-7-bunugyi-fejtoro-amit-csak-egy-igazi-detektiv-kepes-megoldani/ 
(2020. 05. 04.)
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6. energetizáló, zárás előtti könnyedebb gyakorlat
A tanulók egysoros oszlopba állnak. A gyakorlat kezdetén állítsuk az osztályt 6-8 fős oszlopokba, 
mert különböző feladatokat fognak kapni! Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy igyekezzenek 
pontosan közvetíteni a kapott „információt”, és egyúttal próbálják megfejteni, saját maguk számára 
értelmezni azt.

A legutolsó ember a sorban megfordul, ő kapja az instrukciót (írásban), ami egy érzés kifejezése. 
A tanuló visszafordul, és az utolsó előtti tanulónak (aki szintén megfordul, így kerül szembe a 

sorban utolsóként álló társával, valamint háttal a többieknek) továbbadja az adott érzelem megjelení-
tését. így közvetítődik előre az adott érzelem. A megbeszélés fázisában egyrészt a pontos tükrözés, 
másrészt a mimika dekódolása jelent originális élményt és továbbdolgozási alapot, hiszen sokan és 
sokféleképpen fogják értelmezni az adott látványt.

7. Azt szeretem benned 
„Azért szeretem….-t, mert…” felirattal kap mindenki egy papírt. A kipontozott helyre mindenki beírja a 
nevét, és a jobb oldali szomszédjának adja a papírt. ő a következő sorban leírja, miért szereti az ille-
tőt, behajtja, majd továbbadja. A papírokat csak akkor szabad kihajtogatni, ha mindenki visszakapta a 
sajátját. Nem kell felolvasni, de ha valaki meg szeretné osztani a kapottakat a többiekkel, megteheti. 

8. zárás
A foglalkozás zárása nagy körben zajlik, egyesével haladva mindenki elmondhatja, hogy milyennek 
érezte az előadást, a feladatokat, tanult-e új dolgot magáról, és hallott-e új információt a téma kap-
csán. Fontos, hogy minden tanulónak hagyjunk elegendő teret arra, hogy kifejthesse véleményét, és 
nem szabad úgy lezárni a csoportfoglalkozást, hogy valamely tanuló nem kapott választ a kérdéseire. 
A tréner is ad visszajelzést a csoportnak, és ezzel lezárja a foglalkozást.

 
összegzés

Tabuk nélkül. Ezt a címet viseli az a projektelem, amelynek részeként a drogprevenció interaktív fog-
lalkozásai számos alkalommal megvalósulhattak több intézményben is.

A program célja legfőképpen az volt, hogy valóban TABUK NéLKüL lehessen ismereteket átadni, 
beszélgetni, kérdéseket feltenni diákoknak, tanároknak, szülőknek egyaránt.

A drogmegelőző, felvilágosító jellegű foglalkozástervezeteket elsősorban felső tagozatos diákok-
nak állítottuk össze, minimum 2x45 percnyi időtartamban, főként interaktív módszereket alkalmazva.

A foglalkozások által a diákok megismerkedtek a drog történetével, a politika és a drog kapcsolatá-
val, a különféle drogok fajtáival és hatásmechanizmusaival. Szó esett a függőségről és a függő sze-
mély típusairól, valamint részletesen megvizsgáltuk a prevenció fogalmát, és egy önismereti blokkal 
zárult a foglalkozások folyamata.

A foglalkozásokat videók, kvízek és önismereti játékok tették hatékonyabbá és emészthetőbbé.
A Tabuk nélkül projekt óráinak legfontosabb célja az, hogy olyan bizalmi légkört alakítson ki, amely-

ben a gyerekek őszintén tudnak a témával kapcsolatban beszélgetni, kérdéseket feltenni.
A témát illetően a legtöbb fiatalnak van előzetes ismerete, tapasztalata. Fontos, hogy ezen isme-

reteket úgy kell bővíteni, rendszerezni, hogy világossá váljanak a drogok egyénre, családra, társada-
lomra gyakorolt káros következményei, az ismeretátadás során azonban ne az elrettentés, hanem a 
hiteles információ legyen az eszköze a prevenciós foglalkozásoknak.

A hatékony drogmegelőzés egyik legfontosabb kulcsa a személyiségfejlesztés és a közösségfej-
lesztés, valamint nagyon fontos a példakép, amelyekké maguk a pedagógusok is válhatnak, és a 
támogató közeg, amelynek a tanárok is részesei vagy megteremtői lehetnek. A felnőtteken kívül a 
kortárs csoportok, a közösségek is rendelkezhetnek visszatartó és támogató erővel. A Tabuk nélkül 
projekt alkalmai ez utóbbit is szolgálták, hisz a tanulók egy közösség részeként vettek részt a foglal-
kozásokon.
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HAjDU ZSOLT –  KÁLó NORBERT  – 
ÖTVÖS-VARGA KRISZTINA: ISKOLAI ERőSZAK 

bevezetés

„vannak pillanatok, amikor a harag, ha megfelelően használjuk, szükséges és hatékony esz-
köz. Azonban a düh és az agresszió darabokra tépheti azt, aki kimutatja.” (Lewis Howes)

Helyénvalónak tartjuk Lewis Howes megállapítását, és tovább is fűznénk: a düh és az agresszió 
azt is darabokra tépheti, aki elszenvedője az agresszivitásnak.

Egyre több durva tanulóval találkozunk az iskolákban nap mint nap, s ennek következményeként az 
agressziót elszenvedők száma is egyre növekszik. Az ebből fakadó helyzeteket kezelnünk kell: meg 
kell oldani, vagy – ami talán még fontosabb – meg kell előzni a problémákat. Ehhez nyújt segítséget, 
támpontot e gyűjtemény, melyben pedagógiai, módszertani sokszínűséggel összeállított ötletekből 
szemezgethetnek az érdeklődők.  

A Tabuk nélkül témái leginkább a felső tagozatosokat érintik, ezért elsősorban 5–8. osztályosok-
nak készültek a foglalkozástervezetek. A Projektben szereplő témák feldolgozása, a problématerüle-
teket érintő foglalkozások egyre több intézményben nyernek létjogosultságot. Az elmúlt évek pedagó-
giájának egyik központi problémája az iskolai agresszió megjelenése, gyakoribbá válása, kezelése. 
Az iskoláknak számos lehetőségük van arra, hogy ezzel a területtel foglalkozzanak akár prevenciós 
céllal, akár a problémakezelés szintjén. A pedagógusok szerepe ebben a folyamatban nélkülözhetet-
len, hiszen a családdal együttműködve hathatós segítséget nyújthatnak a felnövekvő generációnak. 
A Projekt ezen elemei elsősorban tanórán kívüli foglalkozások keretében valósulhatnak meg, de az 
osztályfőnöki órákba történő beépítés is hatékony lehet. A tanórán kívüli foglalkozások lehetnek: 
tanulószobai foglalkozások, projektnapok, témahetek, rendhagyó délutáni programok, programso-
rozatok. Az iskolákban dolgozó pedagógusok közvetítésével is elérheti célját a témafeldolgozás, de 
szerencsés megoldás lehet az is, ha külső előadóval, szakértővel valósítják meg a programokat.

minden esetben cél a tanulókkal való bizalmi kapcsolat kiépítése, a közvetlen, barátságos légkör 
kialakítása. Szükséges figyelembe venni a gyermekek egyéni sajátosságait, fontos „odafordulni” hoz-
zájuk, érzékenyen reagálni a problémáikra. Célszerű lehet bevezető, motiváló beszélgetéssel kezde-
ni, és összegző gondolatokkal zárni a foglalkozásokat, megvitatni, hogy miért van szükség az adott 
téma feldolgozására, és hasznos lehet a témához kapcsolódó erkölcsi normák megfogalmazása is.

Az iskolai erőszak témájának feldolgozása tartalmaz fogalommeghatározásokat (konfliktus, érté-
kek, normák, minták, deviancia, bullying, bántalmazás, áldozatok, empátia stb.), filmrészletek meg-
tekintését, irodalmi alkotás feldolgozását, szituációs és önismereti játékleírásokat, interaktív szerep-
játékot.

A témához kapcsolódó ismeretanyagok szerteágazóak, nem könnyű a tájékozódás a szakirodal-
mak tárházában. A gyűjteményben található ajánlások megkönnyítik a megvalósítók dolgát: pedagó-
gusoknak, diákoknak összegyűjtött szakirodalmak, linkek, weboldalak is találhatók a foglalkozáster-
vezetekben.

Bízunk benne, hogy munkájukat megkönnyítik majd e tervezetek, s ajánljuk őket szíves felhaszná-
lásra a mindennapokban.
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12. kép  Forrás: https://pixabay.com

1. FoglAlkozás: A konFliktus és A konFliktuskezelés elméleti 
háttere 

 
Fő cél: A program átfogó bemutatása, illetve a diákcsoport tagjainak egymásra hangolása

módszertani javaslatok: egyéni feladatmegoldás, szövegalkotás

Ajánló pedagógusoknak:

• Iskolai veszélyek
 http://efolyoirat.oszk.hu/00000/00035/00141/pdf/EPA00035_upsz__2010_5_123-124.pdf  

 (2020. 04. 17.)
• Miért nem érti egymást a szülő és a pedagógus?
 http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21603 (2020. 04. 17.)
•   Iskolai erőszak megelőzése és kezelése 

Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ Buda mariann Az iskolai erőszak megelőzé-
se és kezelése 28 órás pedagógus továbbképzés kézikönyve https://mad-hatter.it.unideb.
hu/por tal/displayDocument /Szervezeti%20t%C3%A1rak /Egy%C3%A9b%20szerveze -
t i%20egys%C3%A9gek /Tan%C3%A1rk%C3%A9pz%C3%A9si%20K%C3%B6zpont /
Kiadv%C3%A1nyt%C3%A1r/28%20%C3%B3r%C3%A1s%20szakm%C3%B3dszertani%20
k%C3%A9pz%C3%A9s%20szakk%C3%B6nyvei/az_iskolai_eroszak_megelozese_es_
kezelese.pdf (2020. 04. 17.)

• Empátiafejlesztés
 https://blog.kolboid.eu/empatia-miert-jo-fejlesztesi-modszerek-technikak/ (2020. 04. 17.)

Ajánló diákoknak: 
• Bántalmazás, csúfolás, kiközösítés – Bullying
 https://www.youtube.com/watch?v=mgElEWNDq0w (2020. 04. 17.)
• Te mit csinálnál? Kisfilm az iskolai zaklatásról
 https://www.youtube.com/watch?v=0S_oC0EfpjQ

http://efolyoirat.oszk.hu/00000/00035/00141/pdf/EPA00035_upsz__2010_5_123-124.pdf 

https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Egy%C3%A9b%20szervezeti%20egys%C3%A9gek/Tan%C3%A1rk%C3%A9pz%C3%A9si%20K%C3%B6zpont/Kiadv%C3%A1nyt%C3%A1r/28%20%C3%B3r%C3%A1s%20szakm%C3%B3dszertani%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20szakk%C3%B6nyvei/az_iskolai_eroszak_megelozese_es_kezelese.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Egy%C3%A9b%20szervezeti%20egys%C3%A9gek/Tan%C3%A1rk%C3%A9pz%C3%A9si%20K%C3%B6zpont/Kiadv%C3%A1nyt%C3%A1r/28%20%C3%B3r%C3%A1s%20szakm%C3%B3dszertani%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20szakk%C3%B6nyvei/az_iskolai_eroszak_megelozese_es_kezelese.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Egy%C3%A9b%20szervezeti%20egys%C3%A9gek/Tan%C3%A1rk%C3%A9pz%C3%A9si%20K%C3%B6zpont/Kiadv%C3%A1nyt%C3%A1r/28%20%C3%B3r%C3%A1s%20szakm%C3%B3dszertani%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20szakk%C3%B6nyvei/az_iskolai_eroszak_megelozese_es_kezelese.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Egy%C3%A9b%20szervezeti%20egys%C3%A9gek/Tan%C3%A1rk%C3%A9pz%C3%A9si%20K%C3%B6zpont/Kiadv%C3%A1nyt%C3%A1r/28%20%C3%B3r%C3%A1s%20szakm%C3%B3dszertani%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20szakk%C3%B6nyvei/az_iskolai_eroszak_megelozese_es_kezelese.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Egy%C3%A9b%20szervezeti%20egys%C3%A9gek/Tan%C3%A1rk%C3%A9pz%C3%A9si%20K%C3%B6zpont/Kiadv%C3%A1nyt%C3%A1r/28%20%C3%B3r%C3%A1s%20szakm%C3%B3dszertani%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20szakk%C3%B6nyvei/az_iskolai_eroszak_megelozese_es_kezelese.pdf
https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Egy%C3%A9b%20szervezeti%20egys%C3%A9gek/Tan%C3%A1rk%C3%A9pz%C3%A9si%20K%C3%B6zpont/Kiadv%C3%A1nyt%C3%A1r/28%20%C3%B3r%C3%A1s%20szakm%C3%B3dszertani%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20szakk%C3%B6nyvei/az_iskolai_eroszak_megelozese_es_kezelese.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0S_oC0EfpJQ
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bevezetés, a fogalmak tisztázása

1. konfliktus

Mi a konfliktus?
A konfliktus olyan, egyének vagy társadalmi csoportok közötti ütközés, amely mögött igények, szán-
dékok, vágyak, törekvések, érdekek, szükségletek, nézetek, vélemények, értékek szembenállása hú-
zódik meg.64 Harcra, összeütközésre akkor kerül sor, amikor a felek viselkedése akadályozza egyikük 
vagy másikuk igényeinek érvényesítését, vagy értékrendjük különböző.65 

A konfliktusok változatai:
• építő konfliktus: a haladást, az újítást segíti, problémamegoldó, nem gátolja az együttműködést 
• romboló konfliktus: a fejlődést részben, az együttműködést teljes egészében gátolják, oldásuk 

véleménycserében nem lehetséges, mert az ellenfelek a győztes–vesztes állapotot követik
• formális konfliktusok: közvetítővel sok esetben maguktól is megoldódnak

jó tudni: a konfliktusokban a probléma mindösszesen kezelésüknek módjából adódik!66 

Elsődleges értékek, normák, minták, rítusok
A legfontosabb erkölcsi normákat, értékeket, a transzcendenshez való viszonyt a család közvetíti a 
gyerekeknek. Ezeket az értékeket teszik mérlegre, ezektől igyekeznek elhatárolódni a kamaszok, de 
kutatások eredményei szerint a fiatal felnőttek többsége visszatér a család által közvetített értékek-
hez a serdülőköri krízist követően.

A normák, értékek kialakulásának fontos szerepe van a konfliktusmegoldásban, abban, hogy a 
fiatalok a kríziseken miként jutnak túl, hogyan fejezik ki a szeretetüket, miként viszonyulnak a mun-
kájukhoz, más emberekhez. Azok a gyermekek, akik nem rendelkeznek stabil értékrenddel, pozitív 
mintákkal, nagyobb mértékben befolyásolhatók a média, a kortársak mintái által, akár pozitívak, akár 
negatívak is azok.67 

Az emberek döntő többsége valamilyen csoport, közösség, társadalom tagjaként éli mindennapjait 
(pl.: iskola). Ez az együttélés egymáshoz való igazodást, alkalmazkodást is jelent. minden közösségi 
együttélés feltétele, hogy tagjai betartsanak bizonyos szabályokat. A normák a közösség által elfo-
gadott gondolkodás-, érzés - és cselekvésmódokat tükröznek, amelyek a társadalom által elfogadott 
értékeken alapulnak. A normák a társadalom minden tagjának értelmezési, igazodási alapot nyújta-
nak. értékekből vezethetők le, azaz minden norma mögött egy értékrendszer áll. A társadalom kijelöli 
tagjai számára a társas érintkezés formáit, vagyis azt, hogy mi az elvárás viselkedésünk tekinteté-
ben. A normakövetést többféle dolog is befolyásolhatja, például az, hogy az illető kinek tartja magát, 
hogy nem szeret kilógni a sorból, illetve természetesen a csoporthoz való tartozás vágya, igénye is. 

2. deviancia

Mikor beszélünk deviáns viselkedésről?
Amikor az egyén megszegi a közösség vagy a társadalom nagy része által elfogadott normákat. 

Azt a normaszegő viselkedést tekintjük deviáns viselkedésnek, amely az egyénnek, a családoknak 
és a társadalom működésében is károkat okoz.68 

64 SZEKSZÁRDI júlia (1996): Konfliktuskezelési szöveggyűjtemény Budapest: Veszprémi Egyetem
65 GORDON, Thomas (1994): A tanári hatékonyság fejlesztése Budapest: Studium Effektive Kiadó.
66 Iskolai konfliktusok. https://legendarium.eoldal.hu/cikkek/pedagogia/iskolai-konfliktusok.html (2020. 04. 20.)
67  A családi nevelés. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/jEGyZET-15-

3.1._A_csaladi_neveles.scorml (2020. 04. 20.)
68 Társadalmunk devianciái. http://midra.uni-miskolc.hu/document/22020/16345.pdf (2020. 04. 20.)

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-15-3.1._A_csaladi_neveles.scorml
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-15-3.1._A_csaladi_neveles.scorml
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A deviáns viselkedésformához a következő tényezők szükségesek:
• a gyermekkori szocializáció zavarai;
• felnőttkori feszültségek (családi élettel, munkával kapcsolatos feszültségek, kielégítetlen ambíciók);
• a környezetnek a deviáns viselkedésre vonatkozó felfogása (egyértelmű normák, társadalmi 

kontroll, a deviáns viselkedéshez való hozzáférés);
• a deviánssá minősítés (a környezet reakciói a deviáns magatartásra).69 

Az egyének normasértő viselkedésének a szociológia által vizsgált formái a bűnözés, a drogfüg-
gőség (alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás) és a különféle mentális zavarok.70 

3. bullying (megfélemlítés)

Szisztematikus, hosszabb időn át elkövetett, szándékos és tudatos bántalmazó cselekvéssor, mely-
ben a viszonyok kiegyenlítetlenek, a szerepek pedig nem cserélődnek fel. Az áldozat áldozat marad, 
míg a bántalmazó bántalmazó. Kiegészítő szereplői a jelenségnek a „szemlélők”, akik kulcsfontos-
ságúak lehetnek. Ha közülük csak egyvalaki is képes beavatkozni, a dinamika megtörhetővé válik, a 
játszma más irányt vehet. Szerepüket ezért komolyan kell vennünk.

A bullying alapja a dominanciaharc, annak legtisztább, legkevésbé emberi megnyilvánulási formáiban.71 

Mi a bántalmazás, ki a bántalmazó?
A bántalmazásnak három fontos ismérve van: a szándékosság, a rendszeresség és az erőfölény 
kihasználása.

A bántalmazó készakarva, aljas indokból bántja áldozatát, annak érdekében, hogy a szükségle-
teinek érvényt szerezzen. Ilyen szükséglete lehet a figyelem, az elismerés, a tisztelet megszerzése, 
amelyeket hatalmaskodással akar elérni. Fontos megtanulnia, hogy a céljait békésebb módon is 
megvalósíthatja.

A bántalmazóról – Coloroso véleménye alapján – nagy valószínűséggel elmondhatók az alábbi 
állítások:

• szívesen uralkodik mások felett;
• számára a gyengébbek prédák;
• erőszakkal vagy megfélemlítéssel éri el céljait;
• nem figyel másokra, csak a saját céljait, örömeit tartja fontosnak;
• bárkit kihasznál annak érdekében, hogy elérje céljait;
• nagyon ügyel arra, hogy a bántásokat akkor kövesse el, amikor felnőtt nem láthatja.

Ezek azonban mind hozott vagy felvett magatartásformák, amelyek megfelelő segítség nyújtásával 
és támogatással megváltoztathatók.72 

Ki lehet áldozat?
Korábban azt mondták, hogy a gyengébb, alacsony önértékeléssel rendelkező és önmagát megvé-

deni nem képes személy válhat a bántalmazó célpontjává. A kutatások azonban ezt nem támasztják 
alá elfogadható mértékben. ma már azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag bárki, aki az osztályközös-
ségtől nem kap elegendő támogatást, áldozattá válhat. Nincs iskolai bántalmazás az azt támogató 
közösség nélkül.73 

69  A fiatalkori deviancia különböző formái. http://www.bethlen.hu/Di%C3%A1kk%C3%B6zpont/Tant%C3%A1rgyak/
T%C3%A1rsadalomismeret/tabid/105/articleType/ArticleView/articleId/615/9-A-fiatalkori-deviancia-kulonbozo-formai.
aspx (2020. 04. 20.)

70 Deviáns magatartás. http://www.kislexikon.hu/devians_magatartas.html (2020. 04. 20.)
71  Bullying kisokos. http://kidsnews.hu/2019/11/bullying-kisokos-ki-a-bantalmazo-ki-a-bantalmazott-es-hogyan-ismerjuk-

fel-oket/?cli_action=1587122149.445. (2020. 04. 20.)
72 Uo.
73 Uo.

http://www.bethlen.hu/Di%C3%A1kk%C3%B6zpont/Tant%C3%A1rgyak/T%C3%A1rsadalomismeret/tabid/105/articleType/ArticleView/articleId/615/9-A-fiatalkori-deviancia-kulonbozo-formai.aspx
http://www.bethlen.hu/Di%C3%A1kk%C3%B6zpont/Tant%C3%A1rgyak/T%C3%A1rsadalomismeret/tabid/105/articleType/ArticleView/articleId/615/9-A-fiatalkori-deviancia-kulonbozo-formai.aspx
http://www.bethlen.hu/Di%C3%A1kk%C3%B6zpont/Tant%C3%A1rgyak/T%C3%A1rsadalomismeret/tabid/105/articleType/ArticleView/articleId/615/9-A-fiatalkori-deviancia-kulonbozo-formai.aspx
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  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. BEmUTATKOZÁS

A tanulókkal történő beszélgetés kezdeményezése, bemutatkozások, annak feltérképezése, hogy a 
diákok korábban milyen csoportfoglalkozásokon vettek részt, van-e már tapasztalatuk ilyen téren?

2. A KERETEK mEGHATÁROZÁSA

Várakozásait és elvárásait mindenki leírja egy cetlire, majd a pedagógus összegyűjti és felragasztja 
a táblára a papírokat. Ez alapján egy közös listát alakítanak ki, és azt együtt megbeszélik. 

Csoportszabályok: titoktartás, a passzolás lehetősége, nem minősítünk, nem vágunk a másik sza-
vába (az időkeretek betartása) stb.

3. A TEVéKENySéG mEGVALóSULÁSA

A diákok körbe ülnek, a pedagógus irányított kérdéseket tesz fel nekik, például: tudjátok mi az, hogy 
iskolai bántalmazás? Tudjátok, honnan ered, mi az oka? mit gondoltok, mi a fájdalmasabb, ha lelkileg, 
vagy ha fizikálisan bántalmazunk? 

Ismeritek-e egymást? Tudod-e, milyen érték van benned vagy a társadban? A tisztelet fogalmának 
tisztázása, az empátia és az érzelmi intelligencia témáinak beemelése a beszélgetésbe.

Az irányított kérdéseknél nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, aki éppen beszél, és a visszacsato-
lás is lényeges. 

mindig csak egy ember beszéljen, és egymás véleményét hallgassák meg a részvevők! Szükség 
szerint a pedagógus megsegítheti a diákok közötti gördülékeny kommunikációt. 

Egymás értékeinek a megismerése, elismerése
A diákok összeírják egymás pozitív és negatív tulajdonságait (egy-egy tulajdonság mindenkiről), 

majd kiválasztják az egyik csoporttársukat, és elmondják neki: „Azt szeretem benned, hogy…”
A következő lépésben pedig ezt a kérést fogalmazzák meg: „Azt szeretném, ha változtatnál azon, 

hogy…”
Nagyon fontos, hogy a diákok tisztában legyenek a tulajdonságaikkal, a csoportvezetőnek ugyan-

akkor ügyelnie kell arra, hogy a folyamat során senki ne sérüljön.

4. A PROGRAm ZÁRÁSA

Az elméleti és gyakorlati feladatok összefoglalása, visszajelzések. milyen érzések fogalmazódtak 
meg benned, amikor pozitív és negatív tulajdonságaidról kaptál visszajelzést másoktól? Fontos an-
nak hangsúlyozása, hogy a játék során érzett kellemetlen, esetleg feszültséggel teli érzések egy 
bántalmazás során a bántalmazotton is hasonlóképp csapódnak le (az empátia fejlesztése).

Házi feladat a diákoknak
1. A konfliktusok típusai közül szerinted az iskolai erőszak melyik típusba sorolható, és miért?
2. Te mit tennél ilyen szituációkban? írd le 2-10 mondatban!
(Lásd a Te mit csinálnál? című videót.)
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2. FoglAlkozás: ismerd meg A másikAt!

A foglalkozás célja: a tolerancia és a szociális kompetenciák megerősítése, az önálló vélemény-
nyilvánítás és az együttműködési készség fejlesztése, a gondolkodási képesség és az érzelmi intel-
ligencia fejlesztése

módszertani javaslatok: egyéni feladatmegoldás, szövegalkotás

Ajánló pedagógusoknak: Fontos, hogy a tanulók reális, pozitív énképpel rendelkezzenek. A mások-
tól kapott elfogadás hiánya hozzájárulhat az agresszió kialakulásához, ezért szükséges, hogy minél 
több információjuk, tapasztalatuk legyen saját magukról, társaikról.

• BIRLONI Szilvia – SíK Eszter (2013): Iskolai konfliktusok. Az alternatív konfliktuskezelés keret-
rendszerének kialakítása. https://docplayer.hu/20685577-Iskolai-konfliktusok.html (2020. 04. 14.)

• BUDA mariann – KőSZEGHy Attila – SZIRmAI Erika (2008): Iskolai zaklatás – Az ismeretlen 
ismerős. In: Educatio, 17. évf. 3. sz. 

• BUDA mariann (2009): Közérzet és zaklatás az iskolában. In: Iskolakultúra, 19. évf., 5–-6. sz.
• DAmBACH, Karl E. (2001): Pszichoterror az iskolában. Budapest: Akkord Kiadó Kft.
• Iskolai bántalmazás, zaklatás megelőzése: Módszertani füzet. (2016) Drogprevenciós munka-

csoport.
• DR. SKITA Erika (2015): Érzelmi intelligencia gyakorlatok. Budapest: értsünk szót! Kft.
• GÖNCZI Károly (2006): Önismereti játékok gyűjteménye 2. Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó. 
• N. KOLLÁR Katalin – SZABó éva (2004): Düh és Agresszió. In: Pszichológia pedagógusoknak. 

Budapest: Osiris Kiadó.
• GORDON, Thomas (1989): T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Budapest: Gondolat Kiadó. 
• PETHő melinda (szerk.): Játssz velem! 111 játék mindenkorra, minden korra. Ec-Pec könyvek. 

Budapest: Plantin Kiadó.
• PINCZéSNé DR. PALÁSTHy Ildikó (2004): Önismereti tükör. Debrecen: Pedellus Tankönyvki-

adó.
• VARGA Irén – GÖNCZI Károly – PINTéR István (2006): Önismereti játékok gyűjteménye. Deb-

recen: Pedellus Tankönyvkiadó.
• Megdöbbentő iskolai adatok: ilyen az iskolai erőszak Magyarországon. http://eduline.hu/

kozoktatas/2015/3/16/iskolai_bantalmazas_tanulmany_92TQ8V (2020.04.14.) 

Ajánló diákoknak:

„mindenki különc, és pontosan ez a dolog lényege. ünnepelnünk kellene az egyediségünket ahelyett, 
hogy szégyenkezünk miatta. mindnyájunknak megvannak a magunk hóbortjai. Az emberek sokat 
ártanak maguknak azzal, hogy igyekeznek elrejteni önmaguk elől valódi énjüket pusztán azért, mert 
félnek attól, vajon mit gondolnak majd róluk a többiek.” (Johnny Depp)

• Aki ver az nem haver – Bántalmazó | A Cartoon Network bántalmazásellenes kampánya | Cartoon 
Network https://www.youtube.com/watch?v=Pj2q6Omfjfs (2020. 04. 14.) 

• Aki ver az nem haver – Bántalmazott | A Cartoon Network bántalmazásellenes kampánya | 
Cartoon Network https://www.youtube.com/watch?v=Di36R3PWgKc (2020. 04. 14.) 

• Aki ver az nem haver – Megfigyelő | A Cartoon Network bántalmazásellenes kampánya | Cartoon 
Network. https://www.youtube.com/watch?v=ghNNrNTtpmU (2020. 04. 14.) 

• Barátság | CN Haverklub | Cartoon Network. https://www.youtube.com/watch?v=clQDTj3Euhy 
(2020. 04. 14.)  

• Állítsuk meg az iskolai erőszakot! https://www.youtube.com/watch?v=95ZVW01h-yI (2020. 04. 14.) 

http://eduline.hu/kozoktatas/2015/3/16/iskolai_bantalmazas_tanulmany_92TQ8V
http://eduline.hu/kozoktatas/2015/3/16/iskolai_bantalmazas_tanulmany_92TQ8V
https://www.youtube.com/watch?v=Pj2q6OMfJfs
https://www.youtube.com/watch?v=ghNNrNTtpMU
https://www.youtube.com/watch?v=clQDTJ3EuhY
https://www.youtube.com/watch?v=95ZVW01h-YI
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  FOGLALKOZÁSTERVEZET

Az online foglalkozás feltétele: messengeres csoportalakítás

I. RÁHANGOLÁS:

ráhangoló feladat: 
Mire jók a szabályok? Az ötletbörze módszerével írjanak néhány gondolatot a tanulók!
Tanulói tevékenységek: véleménynyilvánítás
Célok és feladatok: a szociális kompetenciák fejlesztése, a szövegalkotás fejlesztése
A tanulók értsék meg, hogy a szabályok azért vannak, hogy elérjék céljaikat, és lehetőségük le-
gyen együttműködni másokkal. 
módszer: ötletbörze

II. jELENTéSTEREmTéS: 

1. feladat:
Miért utálják egymást? Gyűjtsék össze a tanulók, hogy miért nem szeretjük a kígyót/a pókot! Két 
oszlopba írják le indokaikat!

2. feladat:
Mi a közös bennük? Tulajdonságok összehasonlítása
miért nem szeretjük őket, mi bennük a közös? 
Az összegyűjtött tulajdonságok közül karikázzák be a diákok a közös tulajdonságokat!

3. feladat:                                                                                                                                       
Ha viszont ennyi a közös bennük, akkor mitől „ellenségek”?
Fogalmazzák meg a tanulók saját válaszaikat!
Tanulói tevékenység: véleménynyilvánítás
Célok és feladatok: az érzelmi intelligencia fejlesztése, a kifejezőkészség fejlesztése, az értő ol-
vasás fejlesztése, a szociális kompetenciák fejlesztése
módszer: rendszerezés, összehasonlítás, egyéni munka

4. feladat:
Kihangosítás 
Instrukció:
Csukd be a szemed, és képzeld el, hogy háború van, és egy lövészárokban ülsz. Hideg van, esik 
az eső, az ellenség a közeledben, nem mozdulhatsz. A bajtársaid nincsenek veled, egyedül vagy. 
mindened saras, éhes és szomjas vagy. Csend lesz, elálmosodsz, és gondolkodni kezdesz.
min gondolkodsz?
mire/kire gondolsz?
Fogalmazzák meg, és írják le a tanulók válaszaikat!
Tanulói tevékenység: véleménynyilvánítás
Célok és feladatok: az érzelmi intelligencia fejlesztése, a kifejezőkészség fejlesztése, a szövegal-
kotás fejlesztése, a szociális kompetenciák fejlesztése
módszer: egyéni munka
A cél annak beláttatása, hogy ilyenkor általában mindenki a saját életére gondol, és nem az ellen-
ségeskedésre.
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5. feladat:
Ismerd meg a másikat ellenségeskedés helyett! mindenki rajzolja körbe a kezét, és mindegyik 
ujjába írjon magáról öt információt!
A cél annak beláttatása, hogy jobb megismerni egymást, mint ellenségeskedni.
Tanulói tevékenység: feladatmegoldás
Célok és feladatok: az érzelmi intelligencia fejlesztése, a kifejezőkészség fejlesztése, a szövegal-
kotás fejlesztése, a szociális kompetenciák fejlesztése, egymás megismerése
módszer: egyéni munka / páros munka

6. feladat:
Panaszdélután (miniinterjú) Osszák meg egymással a tanulók, hogy milyen sérelem érte őket az 
elmúlt időszakban! Hogyan reagáltak rá, mit kellett volna másképp tenni?
Tanulói tevékenység: véleménynyilvánítás
Célok és feladatok: az érzelmi intelligencia fejlesztése, a kifejezőkészség fejlesztése, a szövegal-
kotás fejlesztése, a szociális kompetenciák fejlesztése
módszer: egyéni munka / páros munka

III. REFLExIó 

A foglalkozás értékelése
A tanulók értékelik saját munkájukat – az értékelőlapok kitöltése egyénileg történik.
Az értékelőlap kérdései:
1. A mai foglalkozáson az tetszett, hogy…
2. A mai foglalkozáson az nem tetszett, hogy…
3. A legérdekesebb az volt, hogy…
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3. FoglAlkozás: irodAlommAl Az Agresszió ellen

 

13. kép  Forrás: https://pixabay.com

A foglakozás célja: a tolerancia és a szociális kompetenciák megerősítése, önálló véleménynyilvá-
nítás, az együttműködési készség fejlesztése, a gondolkodási képesség és a vitakultúra fejlesztése, 
az érzelmi intelligencia fejlesztése

módszertani javaslatok: szövegértés, szövegalkotás

Ajánló pedagógusoknak: Az úgynevezett „tabudöngető” irodalmi alkotások hatékony szerepet tölt-
hetnek be a programban, azon belül is az iskolai agresszió témakörének közvetítésében. A feldol-
gozás módja az online oktatás során szövegértés, szövegalkotás módszerével, illetve szerkesztett 
feladatlap megoldásával történhet.

• BIRLONI Szilvia – SíK Eszter (2013): Iskolai konfliktusok. Az alternatív konfliktuskezelés keret-
rendszerének kialakítása. https://docplayer.hu/20685577-Iskolai-konfliktusok.html (2020. 04. 14.)

• BUDA mariann – KőSZEGHy Attila – SZIRmAI Erika (2008): Iskolai zaklatás – Az ismeretlen 
ismerős. In: Educatio, 17. évf. 3. sz. 

• BUDA mariann (2009): Közérzet és zaklatás az iskolában. In: Iskolakultúra, 19. évf., 5–6. sz. 
• DAmBACH, Karl E. (2001): Pszichoterror az iskolában. Budapest: Akkord Kiadó Kft.
• Iskolai bántalmazás, zaklatás megelőzése: Módszertani füzet. (2016) Drogprevenciós munka-

csoport.
• DR. SKITA Erika (2015): Érzelmi intelligencia gyakorlatok. Budapest: értsünk szót! Kft.
• N. KOLLÁR Katalin – SZABó éva (2004): Düh és Agresszió. In: Pszichológia pedagógusoknak. 

Budapest: Osiris Kiadó.
• GORDON, Thomas (1989): T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Budapest: Gondolat Kiadó. 
• Megdöbbentő iskolai adatok: ilyen az iskolai erőszak Magyarországon. http://eduline.hu/

kozoktatas/2015/3/16/iskolai_bantalmazas_tanulmany_92TQ8V (2020.04.14.)

http://eduline.hu/kozoktatas/2015/3/16/iskolai_bantalmazas_tanulmany_92TQ8V
http://eduline.hu/kozoktatas/2015/3/16/iskolai_bantalmazas_tanulmany_92TQ8V
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Ajánló diákoknak: „Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a 
többi száz- meg százezer. és szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is 
csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk 
lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. és én is egyetlen leszek a te számodra...” 
(Saint-Exupéry: A kis herceg)

• Aki ver, az nem haver – Bántalmazó | A Cartoon Network bántalmazásellenes kampánya | 
Cartoon Network. https://www.youtube.com/watch?v=Pj2q6Omfjfs (2020.04.14.) 

• Aki ver, az nem haver – Bántalmazott | A Cartoon Network bántalmazásellenes kampánya | 
Cartoon Network. https://www.youtube.com/watch?v=Di36R3PWgKc (2020.04.14.) 

• Aki ver, az nem haver – Megfigyelő | A Cartoon Network bántalmazásellenes kampánya | Cartoon 
Network. https://www.youtube.com/watch?v=ghNNrNTtpmU (2020.04.14.)

• Barátság | CN Haverklub | Cartoon Network. https://www.youtube.com/watch?v=clQDTj3Euhy 
(2020. 04.14.)

• Állítsuk meg az iskolai erőszakot!  https://www.youtube.com/watch?v=95ZVW01h-yI (2020.04.14.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

I.  RÁHANGOLÁS

ráhangoló feladatok: 

• videó megtekintése, a látottak megbeszélése.

Bántalmazás – Ne legyen tabu! https://www.youtube.com/watch?v=NBEn2WGC7nm (2020.04.14.)
• jelzők gyűjtése: mi jellemzi az agresszív embereket?
• Ki kicsoda? Fotók, képek megtekintése különféle emberekről. 
https://www.google.com/search?q=K%C3%89PEK+EmBEREKR%C5%90L&client=firefox-b-d&c
hannelwHm%253A%252CNyWqf6qVPxyLem%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQT4z5RvafPZIixrjxS
dSOm=trow2&sxsrf=ALeKk016sun_lH55dockKAExn-mWKnsBrA:1586088155147&tbm=isch&so
urce=iu&ictx=1&fir=jxyvwwmDmiK (2020.04.14.)

Kérdések: Ki lehet az illető? mivel foglalkozhat? Hány éves lehet? milyen nemzetiségű? Vajon mit 
szeret csinálni szabadidejében? Stb.
Tanulói tevékenységek: video megtekintése, fogalomgyűjtés
Célok és feladatok: a szociális kompetenciák és a kreativitás fejlesztése

II. jELENTéSTEREmTéS 

1. feladat
Készítsenek a tanulók listát a nagyfiúkat és kisfiúkat, illetve a nagylányokat és kislányokat jellemző 
tulajdonságokról, szokásokról!
Kérdés: A „nagyfiúság” testméret, életkor kérdése?
(Kifejteni az alábbi fogalmakat: attitűd, szokás, norma)
Tanulói tevékenység: feladatmegoldás, összegzés
Célok és feladatok: ráhangolás, motiválás
módszer: rendszerezés
munkaforma: egyéni munka

https://www.youtube.com/watch?v=Pj2q6OMfJfs
https://www.youtube.com/watch?v=Di36R3PWgKc
https://www.youtube.com/watch?v=ghNNrNTtpMU
https://www.youtube.com/watch?v=clQDTJ3EuhY
https://www.youtube.com/watch?v=95ZVW01h-YI
https://www.youtube.com/watch?v=NBEn2WGC7nM
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2. feladat
Vámos miklós Pofon című novellájának feldolgozása (1. sz. melléklet).
A novella elolvasása részletekben.
Bekezdésenként, illetve néha ennél kisebb vagy nagyobb egységenként olvassák el a tanulók a 
novellát! Egy-egy részlet elolvasása után álljanak meg, és válaszoljanak a kérdésekre!
Tanulói tevékenység: értő olvasás, válaszadás
Célok és feladatok: a kreativitás fejlesztése, szövegalkotás, véleménynyilvánítás
módszer: szövegalkotás
munkaforma: egyéni munka

3. feladat
Fejezzék be a tanulók a mondatokat!
• Érdekesnek találtam a novellában…
• A novella nekem azt üzente, hogy…

Válaszoljanak a 2. sz. melléklet kérdéseire! 
Tanulói tevékenység: véleménynyilvánítás
Célok és feladatok: az érzelmi intelligencia fejlesztése, a kifejezőkészség fejlesztése, az értő 
olvasás fejlesztése 
módszer: rendszerezés
munkaforma: frontális

4. feladat
Rajzolják le graffiti stílusban a novella egyik jelenetét! A rajzokból a későbbiek során kiállítást 
szervezhet az osztály.
Tanulói tevékenység: illusztráció készítése

III. REFLExIó:

A foglalkozás értékelése
A tanulók értékelik saját munkájukat – értékelőlapok kitöltése egyénileg.

Az értékelőlap kérdései:
1. A mai online foglalkozáson az tetszett, hogy…
2. A mai online foglalkozáson az nem tetszett, hogy…
3. A legérdekesebb az volt, hogy…
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1. sz. melléklet: 
http://www.banki-duj.sulinet.hu/aktualis/segedletek/evfolyam9szoveggyujtemeny.pdf (2020.04.14.)

Vámos miklós: Pofon 
a)  „Az iskolát éppen tatarozták. Kívül is, belül is. Az osztályokban a plafont kitámasztották geren-

dákkal, melyeket hatalmas ácskapcsok fogtak össze. Kívül állványzatot építettek, az utca felől 
náddal beborítva. mint minden iskola előtt, itt is erős vaskorlát állt a járda szélén, hogy a tanítás 
után kiözönlő gyerekek ne rohanjanak át az úttesten. A Nagyfiúk (a felső tagozatosok) nem ro-
hantak, méltóságukon alulinak tartották. A Kisfiúk egy része sem rohant, legalábbis nem akart – 
őket a többiek sodorták. Ezek vagy jól nevelt vagy gyáva Kisfiúk voltak – vagy esetenként mind 
a kettő. most fél egy múlt öt perccel. Nemrégen csöngettek, Kis-, illetve Nagyfiúkat ont a bolto-
zatos, öreg nagykapu. Az állványzat egyik durva tartóoszlopának támaszkodva áll egy Nagyfiú. 
Ez a Nagyfiú igen rossz tanuló (kétszer is megbukott), és nagyon verekedős. Egyébként is van 
benne valami ijesztő – a fogai összevissza állnak, az arca folyton vörös. Ezenkívül az orra alatt 
hosszú forradás húzódik, és ott nem nő (az egyébként kunkorodó, szőkésvörös) bajusz. A fején 
svájcisapka, lehúzva egészen a bal füléig. Szája sarkában cigaretta, néha kiveszi onnan, és a 
helyén kifújja a füstöt.” 

Kérdések:
– Hogyan jönnek ki a Kisfiúk az iskolából? 
– mi jellemzi a mozgásukat? 
– Vajon miért érdekes az, hogy közülük sok csak sodródik, nem önszántából szalad?
– Vajon mit keres a Nagyfiú az iskola előtt?
– Ha rossz szándékot feltételezel, mire alapozod ezt?

b)  „éppen a III/B osztály nyomult kifelé a kapun. Futottak, bár egyik-másik a szíve szerint lépésben 
jött volna. minket most csak egyikük érdekel. Az illető közepes magasságú Kisfiú, egyáltalán 
nem Kisfiúbb, mint a többiek, de kevésbé sem Kisfiú, mint azok. Persze azért különbözik is 
tőlük. (Hiszen a Kisfiúk különböznek egymástól.) Lökték hátulról, kénytelen volt futni. A kapunál 
megbotlott, és a Nagyfiúra zuhant.” 

Kérdések: 
– milyen az a kisfiú, aki a figyelmünk középpontjába kerül?
– miért zuhant a Nagyfiúra?
– Hogyan fog reagálni szerinted a Nagyfiú, mit fog mondani?

c)  „– Nem tudsz vigyázni, öcskös? – mondta az, és ellökte magától. Ám a kapun kibuggyanó újabb 
gyerekhullámról visszapattanva a Kisfiú ismét a Nagyfiú karjai között találta magát.”

Kérdések:
– most hogyan fog a Kisfiú reagálni?
– Te mit mondanál a helyében?

d)  „– Hát löknek! – méltatlankodott. – Akkora pofont kapsz, hogy leszárad a fejed! – sziszegte a 
Nagyfiú, és újra odébb taszította. De a Kisfiú megint csak visszapenderült a korláthoz. – Nem 
hiszed, hogy szájon váglak? – ragadta meg a Nagyfiú a Kisfiú gallérját.”

http://www.banki-duj.sulinet.hu/aktualis/segedletek/evfolyam9szoveggyujtemeny.pdf
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Kérdések:
– miként fog most reagálni a Kisfiú? Te mit mondanál a helyében? mit fog ő mondani?
– Szerinted tudja-e a Nagyfiú, hogy a Kisfiú vétlen?
– Ha tudja, akkor miért fenyegeti, és miért ilyen durva szavakkal?
– Egyáltalán mit lehet csinálni ilyen helyzetben? milyen módon lehet válaszolni az erőszakos megnyil-
vánulásra, ha az ember tudja, hogy ártatlan? 
– Soroljátok fel az erőszakra adható, az erőszakos viselkedéssel szemben tanúsítható magatartás-
válaszok néhány típusát!
– Hogyan úszhatja meg a Kisfiú a verést? Tényleg verekedni akar a Nagyfiú?

e)  „A Kisfiú hallgatott, majd felnézett rá. – Hát üss! – mondta csendesen. – micsoda? – üss, ha 
akarsz!”

Kérdések:
– miért így válaszolt a Kisfiú, mit gondolhatott magában?
– Erre az ismételt felszólításra hogyan reagál majd a Nagyfiú?
– mennyiben megszokott, normakövető, kisfiús a Kisfiú válasza, magatartása, mennyiben szokatlan, 
normaszegő?

f)   „A Nagyfiú meghökkent. – mi az, hogy üssek? 
– Hát üssél, na! A Nagyfiú még egyszer végigmérte a Kisfiút, vékony lábaira, keskeny vállára 
siklott a szeme. megvakarta a fejét, és följebb tolta a sapkát. – Te azt hiszed, hogy erősebb 
vagy nálam?”

Kérdések:
– mi zajlott le a Nagyfiúban? A leírás mely jegyeiből következtethetünk arra, hogy elbizonytalanodott?
– mi lesz a Kisfiú válasza a Nagyfiú kérdésére?

g)  „– Dehogy hiszem! – Hát akkor? – tette csípőre a kezét a Nagyfiú. Lehajolt, egészen közelről 
nézett a Kisfiú arcába. – Ha meg akarsz verni, úgysem tudom megakadályozni! – mondta az. A 
Nagyfiú csapdát sejtett. Összeráncolta a homlokát, tanácstalanul nézett körül. A kapu már üres 
volt, csak egy-egy lemaradt Kis-, illetve Nagyfiú jött ki rajta időnként. Három Kisfiú (III/B-sek) az 
eseményeket figyelte – persze tisztes távolból. Közöttük volt Bors, aki még éppen hogy Kisfiú, 
de már tulajdonképpen Nagyfiú. (Ötödikbe kellene járnia, ám kétszer bukott osztályismétlésre, 
ezért harmadikos.) – Szaladj el! – kiáltotta oda Bors a Kisfiúnak. – Nagyon erős, nagyon meg 
fog verni! – mutatott a Nagyfiúra.”

Kérdések:
– miért néz körül a Nagyfiú? 
– mennyiben változott körülöttük a helyzet, mit fontolgathat a Nagyfiú?
– megfogadja-e a Kisfiú Bors tanácsát, elszalad-e? Ha igen, miért, ha nem, miért nem? 
– mi szerinted ebben a helyzetben a helyes döntés?

h)  „A Kisfiú a fejét ingatta. Végiggondolta már. Ha ő nekiiramodik, a Nagyfiú utoléri, és még sok-
kal jobban megveri. Vagy máskor találkoznak, és akkor veri meg. Állandóan veszélyben lesz, 
örökösen rettegni fog. Különben is, a Nagyfiú bizonyára gyorsabban fut, mint ő. Ez tény. A 
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Kisfiúnak vékony és rövid lábai voltak. Legjobb túlesni rajta! – gondolta. – Utána nyugodt lelki-
ismerettel mehetek haza.”

Kérdések:
– Eltaláltátok a Kisfiú döntését és a döntést indokoló gondolatait?
– mi fog történni ezután?

i)  „A Nagyfiú titokban azt remélte, hogy a Kisfiú megfogadja a tanácsot és elfut. már régen lecsilla-
podott a dühe, indult volna a dolgára. A kapu üres volt, mindenki elment, csak ők ketten álltak ott 
a korlátnál. A Nagyfiú értetlenül rázta a fejét. A csend egyre zavartabb lett közöttük. – Te! – szólalt 
meg rekedtes hangon a Nagyfiú. – menj el, fuss el, csinálj, amit akarsz! – és ezzel hátat fordított 
a Kisfiúnak. Ismét cigarettára gyújtott. Eltelt néhány perc. Hátrasandított a válla fölött. A Kisfiú 
ugyanott állt, ahol eddig. – mondd, most mi a fenének nem mész el? – kérdezte a Nagyfiú. és 
hogy a Kisfiú nem válaszolt, hanem csak nézett rá engedelmesen, a keze tétován megindult felé.”

Kérdések:
– Hogyan változtak a körülmények? 
– miért nincs a Nagyfiúnak már kedve a verekedéshez? 
– Szerinted helyes-e az elbeszélésnek az az értelmezése, hogy a Kisfiú itt hibázik, mert a Nagyfiú már 
nem bántaná, az erkölcsi győzelem így is az övé, csak belemerevedik felvett szerepébe, s nem tud vál-
tani? Vagy inkább egyszerűen következetesnek s ekképpen helyesnek tartható a Kisfiú magatartása?
– Szerinted milyen lesz az ütés, ha lesz, milyen az egész konfliktus kimenetele?

j)  „A pofon sokkal komolyabbra sikerült, mint ahogy a Nagyfiú szánta. A Kisfiú feje nekiütődött az 
oszlopnak, nagyot koppan. és amikor mindezek után a Kisfiú – ahelyett, hogy elfutott volna vagy 
sírni kezdett volna – szótlanul letörölte a vért az orráról, majd lassú mozdulatokkal zsebkendő 
után kotorászott – a Nagyfiú nekiesett, és agyba-főbe verte.”

Kérdések:
– miért verte meg ennyire szerinted a Nagyfiú a Kisfiút?
– Erre a befejezésre számítottál?
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2. sz. melléklet:

KéRDéSEK A 3. FELADATHOZ
1.  Hogyan tudnátok hangsúlyozni az alábbi mondatot: „Nem tudsz vigyázni, öcskös?” milyen 

hangsúlyokkal? 
2. „Hát üss!” miért okoz meglepetést a Kisfiú reakciója a Nagyfiúnak? és az olvasónak?
3. Kit gondoltok a novella főszereplőjének? miért?
4. Ezt a befejezést vártátok-e? miért? milyen más címet adnátok a novellának?
5. Adjatok olyan címet, ami a főszereplőre hívja fel a figyelmet!
6. melyik címet tartjátok találóbbnak: a főszereplőt kiemelőt vagy azt, amelyik a cselekményre 

irányítja a figyelmet? miért?
7.  Hol van a cselekmény tetőpontja? mikor fordul át az elbeszélés konfliktusa a megoldás felé?

a)  Voltál már te is a Kisfiúéhoz hasonló helyzetben? Ha igen, írj erről egy körülbelül százszavas 
fogalmazást! 

b)  Ha magad nem éltél meg a Kisfiú által elszenvedetthez hasonló erőszakos támadást, idézz 
fel emlékezetedben (tévében látott helyzet is lehet) valamilyen másfajta, általad is ismert 
„erőszak”-szituációt. írj erről egy körülbelül százszavas fogalmazást! 

14. kép  Forrás: https://pixabay.com
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4. FoglAlkozás: kÍvülállók, AvAgy Az iskolAi erőszAk

A foglalkozás célja: A megtekintett film főszereplője négy tinédzser korú fiatal, akik hétköznapjaik 
során az iskolai erőszak több válfajával, típusával is találkoznak, sőt, egyes esetekben maguk is 
erőszaktevők. 

módszertani javaslatok: Szituációs játék különböző helyzeteket leíró cetlik alapján: megfelelnek-e 
a leírtak a bántalmazás követelményeinek, vagy nem?

Ajánló pedagógusoknak:
• The Guide offers information about bullying. http://data.kivaprogram.net/parents/ (2020. 04. 22.)

Ajánló diákoknak: 
• Aki ver, az nem haver – Bántalmazó. https://www.youtube.com/watch?v=Pj2q6Omfjfs (2020. 04. 22.)
• Aki ver, az nem haver – Bántalmazott. https://www.youtube.com/watch?v=Di36R3PWgKc (2020. 

04. 22.)
• Aki ver, az nem haver – Megfigyelő. https://www.youtube.com/watch?v=ghNNrNTtpmU (2020. 04. 

22.)
• Barátság|CN Haverklub|Cartoon Network. https://www.youtube.com/watch?v=clQDTj3Euhy 

(2020. 04. 22.)
• Állítsuk meg az iskolai erőszakot! https://www.youtube.com/watch?v=95ZVW01h-yI (2020. 04. 22.)
• Kitaszítottak. https://www.youtube.com/watch?v=mUGw637TgV0&t=1s (2020. 04. 22.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. „BARÁTKOZÁS A FOGALmAKKAL”

A csoportmunka kezdetekor a bántalmazás alapfogalmait közösen beszéljük meg a memorizálás 
elősegítése érdekében. Alapvető ugyanis, hogy tudjuk, mi számít bántalmazásnak. 

A bántalmazás definíciója:
Fontos, hogy a diákok megértsék a bántalmazás kulcsmozzanatait. A bántalmazás három fő jellemző: 

• egyenlőtlen erőviszonyok: erős, testi fölénnyel bíró bántalmazó / több bántalmazó vs. ma-
gát megvédeni nem tudó áldozat. Hangsúlyozzuk – vagy használhatjuk ezzel kapcsolatban a 
brainstorming módszerét is, az alábbi kérdéshez kapcsolódva: mitől érezheti magát valaki erős-
nek? –, hogy az erő nem feltétlenül testi fölényt jelent. Erőt adhat a népszerűség is , vagyis érez-
heti valaki magát erősnek azért, mert sok támogatója van, vagy valamiért jelentősen befolyásolni 
képes az eseményeket. Az erőfölény fakadhat egyszerű létszámfölényből is. A célszemély azért 
válik áldozattá, mert nem tudja (sokszor nem is próbálja) jól megvédeni magát az erősebbel / a 
túlerővel szemben. 

• rendszeresség: a bántalmazás ismétlődése. Hangsúlyozzuk, hogy különösen bántó, ha valaki-
re „rászállnak”, és folyamatosan ki van téve a bántalmazás veszélyének. 

• szándékosság: fájdalom okozása a cél. Hangsúlyozzuk, hogy a célszemélyt nem valamilyen 
konkrét ok miatt bántják (pl. egy korábbi, valós konfliktus miatt, egy tárgy megszerzéséért vagy 
bosszúból), vagyis nincs látható előzménye a bántalmazásnak. A szándékosság azt jelenti, hogy 
a célszemély nem valamilyen félreértés áldozata, hanem direkt akarják megbántani, lejáratni, 
megalázni – még ha az okozott fájdalom mértékével nincs is tisztában a bántalmazó.

http://data.kivaprogram.net/parents/
https://www.youtube.com/watch?v=Pj2q6OMfJfs
https://www.youtube.com/watch?v=Di36R3PWgKc
https://www.youtube.com/watch?v=ghNNrNTtpMU
https://www.youtube.com/watch?v=clQDTJ3EuhY
https://www.youtube.com/watch?v=95ZVW01h-YI
https://www.youtube.com/watch?v=mUGw637TgV0&t=1s
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A bántalmazás kategóriái:
fizikai, verbális, kapcsolati, internetes.

2. „ERőSZAK AZ ISKOLÁBAN”

Az iskolai erőszak témáját egy hatperces, rövid videóval folytatjuk, amelynek segítségével egy gim-
nazista osztályban történő kirekesztési folyamatokat és annak következményeit szeretnénk bemutat-
ni, vizsgálni.

Drámai és hatásos film, megtekintése kiváló alkalom a közös beszélgetésre, vitára az alábbi kér-
dések mentén:

• milyen okai lehetnek a kirekesztésnek?
• Baj, ha valaki más, mint a többi?
• mi a feladata egy osztályközösségnek?
• milyen következményekkel járhat egy ilyen állandó kirekesztés?
• Belegondoltunk, milyen lenne, ha ez velünk történne?
• mit jelent egymás tisztelete?

A videó linkje: https://www.youtube.com/watch?v=mUGw637TgV0&t=1s (2020. 04. 22.)

3. „FELISmERED?”74 

A folytatásban szituációs játékot játszunk. Különböző helyzeteket leíró cetliket osztunk ki minden-
kinek.

Feladat: A cetlin lévő szöveget a diákok kiscsoportba/párokba rendeződve hangosan felolvassák, 
majd közös döntést hoznak arról, hogy a szituáció megfelel-e a bántalmazás követelményeinek, és 
hogy az előbb látott két film alapján történt-e bántalmazás. Ezután összesítjük a válaszokat, és meg-
adjuk a helyes magyarázatot.

bántalmazás vagy viccelődés?

1.  Egy lány régen jó barátja volt Katinak. most azonban azt mondogatja a többi lánynak, hogy ne játsz-
szanak vele, azon kívül azt is, hogy Kati nem jöhet el a szülinapi bulijára. Sokszor még csúfolja is.

Igen, mert ez gonoszkodás, többször ismétlődik, és szándékosan bántja Katit.

2.   Eszternek szülinapi bulija lesz, ahova meghívta egy pár barátnőjét az osztályból, Katit azonban 
nem hívta meg. Kati később megkérdezte Esztertől, hogy esetleg elmehet-e? Eszter erre azt vá-
laszolta, hogy csak egy pár barátját hívhatja el, mást azonban nem. 

Nem, mert Eszter nem volt rossz szándékú, nem akarta Katit bántani. Csak abban az esetben len-
ne bántalmazás ez a helyzet, ha Eszter mindenkit meghívott volna az osztályból, csak Katit nem.

3.   Balázs és Attila egymás legjobb barátai. Egy nap csúnyán összevesztek focizás közben a szabá-
lyokon, még kiabáltak is egymással. 

Nem, mert habár összevesztek egymással, ettől még újra lehetnek barátok. Ez nem szép visel-
kedés, de nem valószínű, hogy újra megismétlődik. 

74  A feladat forrásai: Osztályfőnöki órasorozat az iskolai agresszió és zaklatás jelenségeinek megelőzésére. https://
partnershungary.hu/wp-content/uploads/2017/11/Oszt%C3%A1lyf%C5%91n%C3%B6ki-%C3%B3rasorozat.pdf (2020. 
05. 25.); 
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4.   Bence ma is csúfolja marcellt, mint ahogyan azt tegnap és tegnapelőtt is tette. 
Igen, mert valaki kicsúfolása bántó szándékot feltételez, és mert jelen esetben ez nem kölcsö-
nös és rendszeres.

5.   Levente azt mondta Norbinak, hogy ne ugorjon a medencébe az ugródeszkáról, mert még túl kicsi 
hozzá. 

Nem, mert Levente csak a szabályt ismertette Norbival, sőt féltés, aggódás is állhat a megjegy-
zése mögött. 

6.   Tegnap Levente azt monda Norbinak, hogy olyan kicsi, mint egy kisbaba. ma még azt is hozzátet-
te, hogy senki se játsszon kisbabákkal, különösen Norbival ne. 

Igen, mert Levente gonosz volt Norbival, ismétlődően tette ezt és azzal a nyilvánvaló szándék-
kal, hogy bántsa Norbit.

7.   Nóri, judit és Bogi együtt szoktak játszadozni szünetben. ma, amikor Nóri a szünetben kereste őket 
az udvaron, sehol sem talált rájuk. Később kiderült, hogy judit és Bogi az egyik tanárnak segítettek 
valamit a szünet alatt, ezért nem tudtak találkozni. Nóri most nagyon kiközösítve érzi magát.

Nem, mert senki sem akarta megbántani a másikat, és nem ismétlődő történésről van szó.

8.   judit és Bogi az egyik tanáruknak segítenek a szünetben. Amikor Nóri csatlakozni próbál hozzá-
juk, akkor judit a szemét forgatva a következőket mondja neki: „Figyelj, mi nem szeretnénk olyan-
nal együtt lenni, aki mindig mindent csak elront!” majd Bogihoz fordul, és így folytatja: „micsoda 
egy szerencsétlenség!” judit és Bogi most már együtt nevetnek. 

Igen, mert ismétlődő (szemforgatás, szidás, pletykálkodás, a másik kinevetése), és mert szán-
dékosan bántó szándékú. 

9.   A testnevelés óra alatt Zoli az orrát fogva közli a többiekkel, hogy Robinak büdös a lába. Később, 
amikor az osztály a csaphoz megy inni, Zoli azt tanácsolja a többieknek, hogy ne engedjék Robit 
inni belőle, mert tetves.

Igen, mert ismétlődő, szándékos, és Zoli egyértelműen Robit akarja bántani.
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4. VANDA SZíVE75 

A következőkben bejelentjük egy új, képzeletbeli osztálytárs, Vanda érkezését, miközben egy nagy 
papírszívet tartunk a kezünkben. A szív Vanda szívét, lelkét jelképezi, és elmagyarázzuk, hogy min-
den alkalommal, amikor a diákok valami bántót mondanak Vandának, gyűrni fogunk a papíron egyet, 
azt jelezve, hogy a bántó szavak milyen károkat okoznak a célszemély lelkében. Ezután megkérjük 
a diákokat, hogy mondjanak olyan bántó üzeneteket/mondatokat, amit hallani szoktak az iskolában. 
miközben a diákok beszélnek, lassan összegyűrjük a papírt. megkérdezhetjük, hogy vajon mit érez-
het most Vanda, illetve mit lehetne tenni, hogy jobban érezze magát. miközben a gyerekek ötleteket 
mondanak Vanda megvigasztalására, lassan kisimítgatjuk a szívet. Végül megnézzük, hogy olyan 
lett-e, mint amilyen volt, és elmagyarázzuk, hogyan maradnak hegek a szíven, ha egyszer sérülés 
érte. A lassú gyógyulás analógiáját folytatva lehet beszélgetni a diákokkal arról, hogy kinek mi segít 
akkor, amikor szomorú.

5. ZÁRóAKTIVITÁS

miután saját szemünkkel láthattuk az emberi szív működését, megkérünk minden résztvevőt, hogy 
kicsit nézzen magába, a múltjába, és mindenki írja le egy kis, előre kiosztott papírra azokat a gúny-
neveket, beceneveket, amiket nem szeret. Gyűrjék össze ezeket galacsinná, és dobják ki a kukába 
(egyszerre dobálják egy papírkosárba), azt jelképezve, hogy megszabadulnak ezektől véglegesen is! 

5. FoglAlkozás: konFliktuskezelés, Agressziókezelés 
A gyAkorlAtbAn76  

 A foglalkozás célja, hogy az adott célcsoport tisztában legyen az alapfogalmakkal, hogy beszél-
gessünk róluk, játékos formában megismerkedjünk velük. 

módszertani javaslatok: interaktivitás

Ajánló pedagógusoknak: 
• Konfliktuskezelés az iskolában (komplett foglalkozás játékos feladatokkal). https://osztalyfonok.

hu/cikk.php?id=717 (2020.04.28.)
• SZITó Imre (2009): Érzelmi intelligencia fejlesztése az iskolában. Sopron: Edition Nove. 

Ajánló diákoknak: 
• Aki ver, az nem haver – Bántalmazó. https://www.youtube.com/watch?v=Pj2q6Omfjfs (2020. 

04.28.)

75  A feladat forrása: Osztályfőnöki órasorozat az iskolai agresszió és zaklatás jelenségeinek megelőzésére. https://
partnershungary.hu/wp-content/uploads/2017/11/Oszt%C3%A1lyf%C5%91n%C3%B6ki-%C3%B3rasorozat.pdf (2020. 
05. 25.); 

76  A foglalkozás forrása: SASFy György Zoltán: Konfliktuskezelés, stresszkezelés. https://kti.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-
nke-hu/Sasfy%20Gy%C3%B6rgy%20Zolt%C3%A1n%20-%20Konfliktuskezel%C3%A9s,%20stresszkezel%C3%A9s.
pdf (2020. 04. 28.)

https://osztalyfonok.hu/cikk.php?id=717
https://osztalyfonok.hu/cikk.php?id=717
https://www.youtube.com/watch?v=Pj2q6OMfJfs
https://kti.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/Sasfy%20Gy%C3%B6rgy%20Zolt%C3%A1n%20-%20Konfliktuskezel%C3%A9s,%20stresszkezel%C3%A9s.pdf
https://kti.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/Sasfy%20Gy%C3%B6rgy%20Zolt%C3%A1n%20-%20Konfliktuskezel%C3%A9s,%20stresszkezel%C3%A9s.pdf
https://kti.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/Sasfy%20Gy%C3%B6rgy%20Zolt%C3%A1n%20-%20Konfliktuskezel%C3%A9s,%20stresszkezel%C3%A9s.pdf
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15. kép  Forrás: https://pixabay.com

• Aki ver, az nem haver – Bántalmazott. https://www.youtube.com/watch?v=Di36R3PWgKc 
(2020.04.28.)

• Aki ver, az nem haver – Megfigyelő. https://www.youtube.com/watch?v=ghNNrNTtpmU (2020. 
04.28.)

• Barátság |CN Haverklub|Cartoon Network. https://www.youtube.com/watch?v=clQDTj3Euhy 
(2020.04.28.)

• Állítsuk meg az iskolai erőszakot! https://www.youtube.com/watch?v=95ZVW01h-yI (2020.04.28.)
• Kitaszítottak. https://www.youtube.com/watch?v=mUGw637TgV0&t=1s (2020.04.28.)

A konfliktus fogalma: 
A konfliktus a szükségletek, óhajok és/vagy követelések összeütközéséből születik. A konfliktusokkal 
kapcsolatban általában negatív asszociációk jutnak eszünkbe: veszekedés, düh, harag, erőszak, 
gyűlölet. Ezért a legtöbb ember negatívan közelít a konfliktushoz, mivel úgy gondolja, az rossz, szé-
gyenteljes feszültséggel, félelemmel jár, és megkeseríti kapcsolatainkat. 

Az emberek csoportjai közötti versengés konfliktusos formája felléphet egy vagy több személy 
között olyan célokért vagy korlátozott javakért, amelyek – ténylegesen vagy csak az ő észlelésük 
szerint – nem érhetők el mindannyiunk számára. A konfliktus jelentkezésében nagy szerepe van az 
észlelésnek, az információk értelmezésének. A sok ember összehangolt tevékenységét átfogó szer-
vezetek esetében a konfliktusok szinte elkerülhetetlenek. Konfliktusnak „hivatalosan” a két vagy több 
ember között fennálló érdek-, vélemény-, nézet- vagy bármilyen más meggyőződésbeli különbséget 

https://www.youtube.com/watch?v=Di36R3PWgKc
https://www.youtube.com/watch?v=ghNNrNTtpMU
https://www.youtube.com/watch?v=clQDTJ3EuhY
https://www.youtube.com/watch?v=95ZVW01h-YI
https://www.youtube.com/watch?v=mUGw637TgV0&t=1s
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nevezzük (pl. vélemény- vagy érdekkülönbség, világnézeti vagy politikai különbség, hitbeli, vallási, 
ideológiai stb. különbség).

A konfliktus nem jó vagy rossz, hanem az élet természetes velejárója. minden emberi közösség-
ben előfordul: munkahelyi és családi környezetben egyaránt kialakulhat (munkahelyi vagy családi/
magánéleti konfliktus).

A konfliktushelyzet fogalma:
Konfliktushelyzeteknek azokat a helyzeteket, szituációkat nevezzük, amelyekben két vagy több em-
ber törekvései, nézetei, véleményei összeegyeztethetetlennek tűnnek, és látszik, hogy az érintett 
felek fennálló ellentéteiket a megszokott módon már nem tudják közösen megoldani.

Az agresszió fogalma: 
Az etológiai-evolúciós szempontú definíció szerint az agresszió olyan versengés, melynek során 
az azonos fajú egyedek igyekeznek egymást valamilyen korlátozott mértékben rendelkezésre álló 
erőforrás (táplálék, nemi partner, terület, búvóhely stb.) közeléből eltávolítani, vagy annak megszer-
zésében a másikat megakadályozni, aminek köszönhetően nő az agresszív egyed rátermettsége.

A konfliktus kialakulásának körülményei, a konfliktus folyamata 

Az elmélet interaktív megbeszélése 
A konfliktusok lehetséges okai
majdnem minden vitában megvan a vitatkozó felek kísérlete arra, hogy egyeztessék érdekeiket. Ha 
ez a folyamat valamiért nem vezet megelégedéshez, akkor a felek tovább éltethetik a konfliktust ak-
kor is, ha a vita tárgyában megállapodás született.

Alapvető pszichológiai szükségletek
minden egyént szükségletek ösztönöznek. Dr. William Glasser négy olyan alapvető pszichológiai 
szükségletet nevez meg, amely ösztönzi a viselkedést:

1. hovatartozás: kielégíti a szeretet, a megosztás és a másokkal való együttműködés;
2. erő: kielégíti a teljesítmény, a célok elérése, a megbecsülés és az elismerés;
3. szabadság: kielégítik a döntéshozatalok;
4. öröm: kielégíti a nevetés és a játék.

Konfliktus léphet fel például akkor, ha egy kapcsolaton belül két egyénnek különböző elképzelései 
vannak a hovatartozásról, vagy ha az egyiket jobban foglalkoztatja a kapcsolat építése, a másikat 
pedig a szabadság fenntartása. Konfliktus esetén a résztvevőknek két választásuk van: vagy foly-
tatják a konfliktust, vagy megoldják a problémát. A konfliktuskezelés problémamegoldó stratégiája 
szükségleteket céloz, és lehetőségeket kínál ezek kielégítésére. Ha az egyének a konfliktus folytatá-
sát választják, senkinek nem lesznek kielégítve az alapszükségletei. majdnem minden konfliktus az 
alapvető pszichológiai szükségletekből ered.

A konfliktuskezelés tízparancsolata deutsch szerint:
1.  Határozd meg, milyen konfliktusban vagy!
2. Tiszteld a saját szükségleteidet és mások szükségleteit!
3. égy különbséget az érdekek és az álláspontok között!
4. Ismerd meg mások érdekeit, és ismertesd meg saját érdekeidet, hogy azonosítani tudjátok 

azt, ami közös és összeegyeztethető!
5. Határozd meg a saját érdekeidet és a másik érdekeit úgy, mint az együttműködés által meg-

oldható problémát!
6. Figyelj oda a kommunikációra, ennek érdekében próbáld meg minél érthetőbben közölni az 

információkat!
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7.  Figyeld szubjektivitásodat, elfogultságodat, hamis ítéleteidet, sztereotípiáidat, amelyek a gyor-
san kialakuló konfliktusokban gyakran jelen vannak!

8. Fejleszd konfliktuskezelő képességeidet!
9. Ismerd meg önmagad, és ismerd meg saját felelősségedet, szerepedet, reakcióidat a konflik-

tushelyzetekben!
10.  őrizd meg a konfliktuskezelés folyamatában az erkölcsi érzékedet!77 

Az asszertivitás játéka 
Fejlesztő hatás: A játék célja, hogy a konfliktushelyzetben lehetséges három viselkedésmódot 
(agresszív, asszertív, szubmisszív) tisztázza, a tagoknak lehetőségük legyen szerepjátékokon ke-
resztül a különböző megoldási módokat kipróbálni.
életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek.
Csoportvezetői gyakorlat: a játék komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, mélyebb pszichológiai 
ismereteket igényel.
Időkeretek: 30–60 perc.
Eszközigény: nincs.

A játék leírása: A tagok körbe ülnek. A csoportvezető röviden ismerteti az agresszivitás, az asszertivitás 
(határozottság, erőteljesség, a saját magunkért való nem agresszív kiállás) és a szubmisszivitás (alá-
rendelődés, „nyusziság”) közötti különbséget. Ezt szerepjátékok követik. Az önként jelentkezőkből 
lesznek a szereplők, a többiek a nézőteret adják, mintha egy színházi előadásról lenne szó. A sze-
replőknek különböző konfliktushelyzeteket kell eljátszaniuk, agresszív, asszertív vagy szubmisszív 
módon. A játékot megbeszélés követi a csoporttal. megvitathatjuk egymással, hogy ki mit látott, 
hogyan sikerült a konfliktust megoldani, mennyire voltak valóban agresszívek, asszertívek vagy 
szubmisszívek a szereplők (Rudas 2001 nyomán).

A program zárása / reflexió
Az átbeszélt elméleti és gyakorlati feladatok összefoglalása. Visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy 
kinek mi tetszett.

77 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_konfliktus_kezeles/ch11.html (2020.04.29.)
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6. FoglAlkozás: rendőrAkAdémiA – speciális, 
bántAlmAzásügyi osztály 

  

16. kép  17. kép Bántalmazásügyi eszköztár
 (Forrás: Iránytű tanoda, Ibrány, 2020. január 18. A képet készítette: Hajdu Zsolt.)

A foglalkozás célja, hogy interaktív, érdekfeszítő szerepjátékkal dolgozhassák fel a diákok a bán-
talmazás alapjait. 

módszertani javaslatok, szükséges eszközök: házilag készített, nyakba akasztható rendőrjelvény, 
borítékok, bántalmazási jelenetet ábrázoló puzzle, előre megírt „búcsúlevél”, „nyomok”.

Ajánló pedagógusoknak: 
Bántalmazás és erőszak az iskolában. https://www.youtube.com/watch?v=y1qV3kEk1kU (2020.04.27.)

Ajánló diákoknak: 
• A szóbeli bántalmazás 15 típusa. https://asszertivakademia.hu/a-szeretet-mitosza-a-szobeli-

bantalmazas-15-tipusa/ (2020.04.27.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. BEVEZETéS: 

Az adott osztályban képzeletben egy rendőrakadémia nyitja meg kapuit, ahol minden résztvevőt 
ma tiszteletbeli rendőrnek képezünk ki, és működtetünk egy speciális bántalmazásügyi rendőrségi 
főosztályt is. A bántalmazás fő jellemzőinek átismétlésével kezdünk (ez az alapja az eredményes 
felismerésnek). Az átismétlés után minden egyes gyermektől egyesével kérdezzük ki az előbb elmon-
dottakat. Elsősorban a bántalmazás három fő jellegzetességére helyezzünk hangsúlyt:

• rendszeresen előforduló;
• szándékos, nem véletlen;
• alá-fölé rendeltség jellemzi a bántalmazó és a bántalmazott közötti kapcsolatot. 

Ez a rendőrakadémia első tesztje, az elmélet! 

majd következik egy rövidke, borítékba rejtett páros puzzle, ami a gyakorlati tesztet jelenti (minden 
pár kap egy másképp felszabdalt képecskét, amelyen egy bántalmazás jelenete látható). A sikeres 
kirakás után mindenkinek átadjuk az előre elkészített rendőrségi igazolványt, mivel sikeresen át-
mentek a vizsgákon. A résztvevőket hivatalosan is rendőrré avatjuk, és a bántalmazásügyi speciális 
szakosztály megkezdheti működését. 

https://asszertivakademia.hu/a-szeretet-mitosza-a-szobeli-bantalmazas-15-tipusa/
https://asszertivakademia.hu/a-szeretet-mitosza-a-szobeli-bantalmazas-15-tipusa/
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2. BEVETéSEN:

Egyszer csak valóságosan csörgött a telefon, és kapunk egy igazi bejelentést, lehetőleg rendőrségi 
szirénás csengőhanggal (egy másik helyiségben lévő kolléga vagy ismerős közreműködésével a 
megfelelő időben egy valódi telefonhívást kapunk, ahol a két pedagógus által előre megbeszéltek 
alapján egy párbeszéd folytatódik le a gyermekek és a telefonáló között). 

Telefonbeszélgetés (a pedagógus terelheti a beszélgetés folyamát):  
Telefonáló:

– Halló! – Halló! Rendőrség? Bejelentést szeretnék tenni! Az osztályban láttam, hogy valami rossz 
dolog történik… 
Gyerekek:

– mit látott? El tudja nekünk mondani? 
– Van egy lány, aki nemrég a WC-ben öngyilkos akart lenni! 

Gyerekek:
– mit történt pontosan?
– Hát én nem igazán tudom, csak annyit tudok, hogy nagyon sokat bántják az osztálytársai, és ki is 

van közösítve. Tegnap is az egyik fiú nagyon csúnyán megütötte, a tankönyveit állandóan eldugják a 
teremben, órán dobálják papírgalacsinnal és köpőcsővel. A lány sírva ment haza az iskolából. Láttam 
azt is, hogy az egyik gyermek naponta elveszi az uzsonnáját, amit az anyukája csomagolt neki…
Gyerekek: 

– miért van kiközösítve? 
– Háát… Igazából különösebb oka nincs, később érkezett az osztályba, s nem igazán tudott beil-

leszkedni…
Gyerekek: 

– Nem szóltak egy felnőttnek ez ügyben? 
– Sajnos nem, senki nem mert, mind félünk attól a fiútól, aki megütötte! 

Gyerekek: 
– Tudna nekünk segíteni, hol lehet most a kislány? 
– Azt én nem tudom, de azt igen, hogy van egy titkos naplója valahol, amiben mindent leírt…

Gyerekek: 
– Köszönjük a segítségét és az együttműködését!

Tudomásul vesszük a bejelentést, és a bántalmazó személyéről már a telefonhívásból kiderült infor-
mációk ismeretében elkezdünk nyomozni további fontos tények után. 

3. BÚCSÚLEVéL:

Az osztályteremben előzetesen elrejtünk egy szívhez szóló búcsúlevelet az említett lánytól, követke-
ző feladat ennek a levélnek a felkutatása lesz. Amint megtaláljuk a levelet, felbontjuk és elolvassuk 
hangosan, közösen. 

„Kedves Anya és Apa!

Ne haragudjatok rám, de sajnos elbuktam! Elbuktam, mert nem gondoltam, hogy ez lesz az egész 
helyzetből! Tudjátok volt egy fiú az osztályban, Pistinek hívják… Nem tudom, hogy mi a baja velem, 
de az utóbbi időben folyamatosan zaklat. Bánt, és nem egyszer vert már meg. Én nem okoztam neki 
semmi kárt, nem bántottam, még szólni sem szoktam hozzá, ő mégis így bánik velem nap mint nap. 
Amikor megragadja a nyakam, és elkezdi követelni a pénzem, a játékaim, szinte mindenem, olyan a 
szeme, mintha lángolna, hirtelen felhúzza magát, és azt élvezi, annak örül, hogy fájdalmat okozhat 
nekem. Olyankor elégedett arcot vág és mosolyog. Sajnos én a félelemtől nem tudtam mit tenni, 
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szólni sem mertem senkinek… Azóta enni sem tudok, nincs egy barátom sem, tanulni sincs kedvem. 
Gyakran kérdeztétek, hogy miért rontottam az utóbbi időben a jegyeimen? ..hát azért, mert nemhogy 
tanulni, ÉLNI SINCS KEDVEM!!!!! Most ezért búcsúzok tőletek, köszönöm, hogy szerettetek, én is 
nagyon szeretlek titeket, ne haragudjatok rám!

Volt gyermeketek”    

Az áldozat apukájának és anyukájának szóló levélben a lány öngyilkossági tervéről ír, beszámolva 
azokról a traumákról, amelyek rendkívül mélyen érintették őt. A levélben további nyomokat rejtettünk 
el, amelyek a bántalmazó személyének kitalálásához adnak támpontokat, s egyben egy általános 
jellemzői szempontsort is fel tudunk állítani a segítségükkel. Ez a következő feladatunk.

4. SZEméLyISéGPROFIL

A táblára helyezzünk fel két fantomképet, az áldozatét és a bántalmazóét! A feladat az, hogy a vé-
letlenszerűen kirakott jellemzők közül szét kell választani a bántalmazó és az áldozat személyiség-
jegyeit! Ezáltal igazi nyomozóhatóságként, közösen hozzuk létre a bántalmazó személyiségprofilját. 

5. NyOmOZÁS éS ZÁRÁS

Az esemény zárásaként az osztályteremben korábban elhelyezett nyomokat tartalmazó cédulákat 
kutatjuk fel, amelyek vagy egy képzeletbeli, vagy egy valós harmadik személy által megtestesített 
tulajdonságokat rejtenek. A végén még egyszer átismételjük a bántalmazás esetén szükséges teen-
dőket, és közösen hozunk döntést a bántalmazó személy sorsáról. A történet kimenetele többfélekép-
pen játszódhat le. jobb esetben a gyermekek átérzik a bántalmazási helyzet súlyosságát, és maguk 
immáron „rendőrként” számonkérik a „bántalmazón” tetteit. Ekkor érdemes az igazságosság mér-
céjét szem előtt tartva beszélgetést indítani a kiszabható esetleges büntetési tételek milyenségéről. 

Fontos hangsúlyoznunk a valós életben kiszabható büntetési lehetőségeket a fiatalkorúak börtöné-
től a kártérítésekig. Ezzel is elősegíthetjük a felelősségteljes gondolkodásmód kialakulását. Fontos 
továbbá az is, hogy ifjú rendőrjelöltjeink a büntetési tételek terén ne essenek túlzásba, a felelősségre 
vonásból ne legyen kegyetlenkedés. Az arany középút megtalálása a cél a bántalmazó és a bántal-
mazott lelkivilágának, családi hátterének és a különböző ok-okozati összefüggéseknek a vizsgálatá-
val. A másik eshetőség, ha a gyermekeket a foglalkozás kevésbé ösztökéli a bántalmazási szituáció 
megoldására. Ebben az esetben is szükség van azonban a játékban szereplő „erőszaktevő” felkuta-
tására, valamint arra, hogy a gyerekek egy közös értékítélet-kialakítási folyamatban vegyenek részt, 
hiszen ez későbbi értékrendjük kiváló megalapozója lehet. 

Izgalmas nyomozást! 



84 TABUK NéLKüL

7. FoglAlkozás: „szigetek és hidAk”

18. kép  Forrás: https://pixabay.com

A foglalkozás célja a tolerancia és a szociális kompetenciák megerősítése, az önálló véleménynyil-
vánítás, az együttműködési készség , a gondolkodási képesség és az érzelmi intelligencia fejleszté-
se, továbbá az, hogy lássák be a tanulók, hogy vannak írott és íratlan szabályok.

módszertani javaslatok: egyéni feladatmegoldás, csoportmunka, irányított beszélgetés

Ajánló pedagógusoknak:  
• BUDA mariann (2009): Közérzet és zaklatás az iskolában. In: Iskolakultúra, 19. évf. 5–-6. sz. 
• BUDA mariann – KőSZEGHy Attila – SZIRmAI Erika (2008): Iskolai zaklatás – Az ismeretlen 

ismerős. In: Educatio, 17. évf. 3. sz. 
• N. KOLLÁR Katalin – SZABó éva (2004): Düh és Agresszió. In: Pszichológia pedagógusoknak. 

Budapest: Osiris Kiadó.

Ajánló diákoknak:
„minden ember egy magában álló sziget, a szó valódi értelmében, és csak akkor emelhet hi-
dakat más szigetek felé, ha akar és tud is mindenekelőtt önmaga lenni.” (carl rogers)

• Aki ver, az nem haver – Bántalmazó. A Cartoon Network bántalmazásellenes kampánya – rajzfilm 
a bántalmazó szemszögéből. https://www.youtube.com/watch?v=Pj2q6Omfjfs  (2020.05.21.)

• Aki ver, az nem haver – Bántalmazott. A CN bántalmazásellenes kampánya – rajzfilm a bántal-
mazott szemszögéből. https://www.youtube.com/watch?v=Di36R3PWgKc  (2020.05.21.)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pj2q6OMfJfs
https://www.youtube.com/watch?v=Di36R3PWgKc
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  FOGLALKOZÁSTERVEZET 

I. RÁHANGOLÁS:

ráhangoló feladat: 

„Az én címerem” 
Rajzolják le a diákok a saját címerüket, amellyel úgy érzik, hogy jellemezni tudják önmagukat! 

Ötlet: pajzs alakú legyen a címer, osszák négyfelé egy vízszintes és egy függőleges vonallal!
A bal felső részbe rajzoljanak valamit az életük egyik legfontosabb eseményéről (pl. egy pólyás 
kisbabát, mert megszületett a kistestvérük…), jobb felső részbe az elmúlt év legfontosabb pillana-
tát jelenítsék meg (pl. egy tortát, mert a szülinapja a legfontosabb neki), a bal alsó rész az „amit jól 
tudok” (pl. egy ceruza, ha jól tud rajzolni, vagy egy focilabda, ha jól focizik), a jobb alsó rész pedig 
az „amit szeretnék jobban tudni” területe. 
A végén mindenki saját maga mutatja be a címerét, vagy csak felmutatja azt, és a többiek próbál-
ják megmagyarázni, hogy miért éppen olyan a címer, amilyen.

Tanulói tevékenységek: feladatmegoldás, bemutatkozás
Célok és feladatok: a szociális kompetenciák fejlesztése, egymás megismerése
módszer: irányított beszélgetés
 

II. jELENTéSTEREmTéS: 

1. feladat:

mi lenne az a három dolog vagy személy, amit vagy akit magaddal vinnél egy lakatlan szigetre? 
miért?
Tanulói tevékenységek: véleményalkotás
Célok és feladatok: az érzelmi intelligencia fejlesztése, a szociális kompetenciák fejlesztése, a 
kreativitás és a szövegalkotási képesség fejlesztése
módszer: irányított beszélgetés

 
2. feladat:

Csoportalakítás tetszőleges módon (min. három fő alkosson egy csoportot).
A következő feladat is egy szigethez köthető. 
A csoportok a mellékletben található feladatokat oldják meg (1–4. sz. melléklet).
Tanulói tevékenységek: feladatmegoldások, véleményalkotás, érvelés
Célok és feladatok: 

• annak megértése, hogy a szabályokat be kell tartani (azokat, akik nem tartják be őket, a 
többség nem szereti és kiközösíti);

• megérteni, hogy a szabályok nem ellenünk, hanem értünk vannak;
• annak megértése, hogy a szabályok nem mindig külsők, hanem mi is alkotunk belső szabá-

lyokat annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat.
módszer: csoportmunka, megbeszélés
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3. feladat:
(5. sz. melléklet)

EmPÁTIA-KéRDőíV
A kérdésekre plusz- vagy mínuszjellel kell válaszolni. 
Egyetért: + jel; nem ért egyet: – jel. 
A végén a diákok kérdésről kérdésre haladva megvitatják az adott válaszokat. 
Tanulói tevékenység: a kérdőív kitöltése
Célok és feladatok: az érzelmi intelligencia fejlesztése, a kifejezőkészség fejlesztése, a szociális 
kompetenciák fejlesztése
módszer: egyéni munka, irányított beszélgetés

III. REFLExIó 

A foglalkozás értékelése

A tanulók értékelik saját munkájukat – értékelőlapok kitöltése egyénileg.
Az értékelőlap kérdései:
1. A mai foglalkozáson az tetszett, hogy…
2. A mai foglalkozáson az nem tetszett, hogy…
3. A legérdekesebb az volt, hogy…
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összegzés

Az iskolai erőszak egyre gyakrabban fordul elő az intézményekben, így a pedagógusoknak minden 
segítséget meg kell kapniuk, hogy hatékonyan tudják kezelni azt. 

A Projekt feladatul tűzte ki, hogy egyfajta segítséget, „mankót” biztosít, nemcsak a nehéz hely-
zetben lévő iskoláknak, hanem minden közintézménynek. A megoldásközpontú, interaktív foglalko-
zástervek az élet minden területén megállják helyüket: azokat kipróbáltan, szakmai tapasztalatokkal 
megfűszerezve nyújtjuk át az olvasónak. Céljuk nem az elrettentés vagy a kőbe vésett iránymutatás, 
hanem ötletet, lehetőséget és előre elkészített tervet jelentenek, amelyek alkalmasak lehetnek a helyi 
szinten megjelenő iskolai erőszakkal kapcsolatos problémák kezelésére. 

Fontos megjegyezni, hogy az iskolai erőszakhoz kapcsolódó foglalkozások akár egymásra épülve, 
de külön-külön megvalósítva is hatékonyak lehetnek, az életkori sajátosságokat figyelembe véve. 
Egyaránt találhatóak közöttük hagyományosabb, irodalomra, vagy multimédiás eszközök használatá-
ra építő, mélyebb elméleti vagy gyakorlati részek, de szép számmal vannak köztük játékos elemekkel 
dolgozó, interakción alapuló foglalkozások is, melyek szinte garantálják az érdekes és izgalmas órá-
kat. Kérjük, hogy a kigyűjtött anyagokat úgy kezeljék, hogy azok a teljesség igénye nélkül készültek, 
és egészen biztosan nem jelentik az iskolai erőszak megszűnését köznevelési intézményeinkben. 
A kellő következetesség megtartása mellett azonban remek lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy a 
tanulók ráébredjenek az erőszakos tevékenységekben rejlő negatívumokra, és kiváló alkalmakat je-
lenthetnek arra, hogy a diákok beleérezzenek egymás, a másik, az áldozat, vagy akár az erőszaktevő 
helyzetébe, hátterébe, érzéseibe.

Egy kis felkészülés, ráhangolódás után pedig nemcsak egy tartalmas, részben önismereti órát 
sikerülhet megtartanunk, hanem a foglalkozással egy életre szóló emléket is adhatunk tanítványa-
inknak.
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A Fejezet mellékletei
 

1. sz. melléklet

Képzeljétek el, hogy egy szigeten élitek mindennapjaitokat. Töltsétek ki a következő adatlapot, amely 
a ti szigetetekről közöl fontos, tényszerű információkat! 

A birodalom neve: ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Földrajzi elhelyezkedése: ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................

A lakók száma:....................................................................................................................................

Beszélt nyelv: ......................................................................................................................................

Pénznem: ............................................................................................................................................

A főváros neve:  ..................................................................................................................................

A legfontosabb, általatok gyártott termékek: .......................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 



ISKOLAI ERőSZAK 89

2. sz. melléklet

A sziget alkotmányát nektek kell megfogalmazni. Vitassátok meg, gyűjtsétek össze, hogy milyen 
jogai, illetve kötelességei legyenek a szigetlakóknak! Amennyiben nézetkülönbségek adódnak, győz-
zétek meg egymást, jussatok konszenzusra!

jogok
1§ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2§ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

3§ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

kötelességek
1§ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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2§ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

3§ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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3. sz. melléklet

Alkossátok meg a sziget büntetőjogi törvényeit! milyen büntetést érdemel az, aki… 

…tiltott helyen focizik:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

…szemetel:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

…összefirkálja egy ház vagy egy jármű oldalát:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

…bántja a társait:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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…nem készít házi feladatot:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

…trágár szavakat használ, durva, agresszív:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

…bántalmazza az állatokat: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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4. sz. melléklet

milyen hagyományokat ápolnátok az országban (ünnepek, szokások)? Legalább öt ilyen eseményt 
találjatok ki! Válasszatok ki közülük egyet, és részletesen fejtsétek ki, hogyan ünnepelnétek!

1. 
............................................................................................................................................................

2. 
............................................................................................................................................................

3. 
............................................................................................................................................................

4.  
............................................................................................................................................................

5. 
............................................................................................................................................................



94 TABUK NéLKüL

5. sz. melléklet
 
empátiA-kérdőÍv
 
 1. Elszomorít, ha egy csoportban magányos embert látok.

 2. Az emberek túl sok érzékenységet mutatnak az állatok iránt.

 3. Gyakran bosszant, ha az emberek a nyilvánosság előtt jelenetet rendeznek.

 4. Felbosszantanak az olyan boldogtalan emberek, akik csak magukon sajnálkoznak.

 5. Gyakran én is ideges leszek, ha a többiek körülöttem idegesnek látszanak.

 6. Butaságnak tartom azt, hogy az emberek a boldogtalanságuk miatt sírnak.

 7. jellemző rám, hogy a barátom problémáiba érzelmileg beleéljem magam. 

 8. Néha a szerelmes dalok szövegei mélyen megindítanak.

 9. Hajlamos vagyok elveszíteni önuralmamat, ha rossz hírt viszek az embereknek. 

10. A körülöttem levő emberek hangulata nagy hatással vannak rám. 

11. Nem fogok kiborulni csak azért, mert egy barátom kiborul. 

12. Örömmel tölt el a látvány, amikor az emberek ajándékot bontanak ki. 

13. Véleményem szerint a magányos emberek barátságtalanok. 

14. Síró embereket látva zaklatott leszek. 

15. Némely dal boldoggá tesz.

16. Bele tudom élni magam egy regény vagy film szereplőinek érzéseibe. 

17. Nagyon dühös leszek, ha azt látom, hogy valakivel igazságtalanul bánnak. 

18. Nyugodt tudok maradni akkor is, ha a többiek körülöttem idegeskednek. 

19. Ha egy barátom a problémáiról kezd beszélni, megpróbálom a társalgást más irányba terelni. 

20. mások jókedve nem ragad rám. 

21.  Néha a moziban azon szórakozom, hogy figyelem az embereket körülöttem, ahogy sírnak vagy 
szipognak. 

22. Döntést tudok hozni anélkül, hogy az emberek érzései befolyásolnának. 

23.  Nem vagyok képes továbbra is jól érezni magam, ha az emberek körülöttem lehangoltak. Rám 
ragad a rosszkedvük. 
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24. Nehéz megértenem, hogy némely dolog mennyire kiborítja az embereket. 

25. Teljesen kiborít, ha látom, hogy egy állatot bántanak, kínoznak. 

26. Könyvekbe vagy filmekbe beleélnie magát az embernek egy kicsit nevetséges dolog. 

27. Elszomorít, ha idős embereket segítség nélkül látok. 

28. Ha valakinek a könnyeit látom, az inkább bosszant, minthogy együttérzést váltana ki belőlem. 

29. Nagyon magával ragad egy-egy film. 

30. A kisgyerekek néha értelmetlenül sírnak. 
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KANDIKó RITA – NémETH ÁDÁm – 
NOVODOmSZKI ORSOLyA – SOmOSKőI TAmÁS: 
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bevezetés

Az infokommunikációs technológia olyan sebességgel fejlődik, hogy sokszor azt érezzük, hogy lemara-
dunk a diákok mögött, s csupán utolérni próbáljuk őket. Többdimenziós életünk síkjai megsokszorozód-
ni látszanak manapság. A fizikai világ mellett a digitális tér kitárta kapuit, és ez az új közeg mindannyi-
unk számára tartogat csodás újdonságokat, átformálja a hagyományos ismeretszerzési, tájékozódási, 
megjelenési formákat, nem beszélve a kapcsolattartás, a közösségformálás teljesen új platformjairól. 
Gyermekeink, diákjaink sokkal több technikai, digitális készséggel rendelkeznek, mint amennyi szi-
lárd értékrendszerre szükségük van ahhoz, hogy e térben biztonságosan tájékozódjanak, fájdalmas és 
veszélyes tapasztalatok begyűjtése nélkül. Az online térben a napos oldal mellett a szürkezóna és a 
sötétség számos kiterjedt foltja ugyanúgy létezik, akár társadalmi létünk más részein.

Abban a korban élünk, amikor a mobil eszközök és alkalmazások, applikációk rohamos fejlődésé-
nek vagyunk szemtanúi. A digitális világban ma már elkerülhetetlen, hogy igénybe vegyünk valami-
lyen online szolgáltatást, legyen az akár egy egyszerű e-mail fogadása vagy küldése. Korosztálytól 
függetlenül használjuk az online világ adta lehetőségeket, azonban fontos hangsúlyozni, hogy van-
nak életkorra jellemző specifikus területek, amiket az adott korosztály gyakrabban használ. A lehető-
ségek sokfélesége megteremtette a veszélyek sokféleségét is. Fontos szem előtt tartanunk továbbá, 
hogy erős váltás figyelhető meg a tanulási minták változásában. ma már nem feltétlen a család jelenti 
a normakövetés mintáit, hanem az informatika és az online világ nyújtotta minták azok, amelyek ko-
molyabban befolyásolhatják a diákok személyiségfejlődését. Rendkívül fontos, hogy ezeket a válto-
zásokat felismerjük, és beépítsük a tanulókkal való kapcsolattartásba. Nem csupán a szülők tudatos 
magatartása lehet elvárás, hanem a pedagógusok tudatos alkalmazkodása is az új kihívásokhoz.

Felmerül a kérdés, hogyan tudjuk megérteni egymást a fiatalabb generációval? Hogyan tud egy x 
vagy y generációs pedagógus az Z generációval kommunikálni? A szakmai gyűjtemény célja, hogy 
segítse a tanulókkal történő kommunikációt, és módszertani javaslatokat adjon a pedagógusoknak, 
ezzel is megkönnyítve a hétköznapi munkát a 21. századi digitális világban. A gyűjtemény továbbá 
bemutatja, milyen veszélyekkel találkozhat a fiatal az online világban, és segítséget nyújt a peda-
gógusoknak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet felhívni a figyelmet ezekre a veszélyekre, és 
hogyan tudják segíteni a diákokat abban, hogy elkerüljék ezeket. Fontos, hogy a pedagógusok olyan 
ismeretek birtokában legyenek, és olyan módszertani eszközök álljanak rendelkezésükre, amelyek-
kel felkészülten és hitelesen tudnak választ adni az online világban rejlő veszélyekre és kihívásokra.

A gyűjtemény olyan foglalkozástervezeteket javasol, amelyek aktuálisak, felhasználásukkal ha-
tékony válaszokat lehet adni a fiatalabb generációnak, valamint – az interaktivitásra, a horizontális 
tudásmegosztásra épülő módszertan okán – muníciót adnak izgalmas órák megtartásához is. A fog-
lalkozástervezetek az alábbi tematikára épülnek: 

• edukációs platformok; 
• az internethasználat veszélyei;
• bullying, grooming, sexting;
• jogi és pszichológiai következmények;
• kihívások és prevenciós lehetőségek.



98 TABUK NéLKüL

A célcsoportba elsősorban az általános iskola 5– 8. évfolyamos tanulói tartoznak.
Aki lemarad az újdonságokról és a fejlődés egyes lehetőségeiről, az lemarad arról is, hogy hatás-

sal lehessen a Z és az utána következő generációk gyermekeire. Szükséges ismerni a digitális láb-
nyom, a netikett, az adat mint védendő érték, a grooming fogalmát és sok egyéb kifejezés jelentését 
ahhoz, hogy a diákokkal együtt tudjunk gondolkodni, hogy értsük őket.

Fontos hangsúlyozni, hogy a foglalkozástervezetek csupán ajánlások, azokat a pedagógus saját 
tapasztalatira építve rugalmasan alakíthatja, formálhatja. A tervezetek csupán egy stabil vázat jelen-
tenek, amelyre építve el lehet kezdeni a felkészülést az adott témák feldolgozásához.

A gyűjtemény elkészítésekor fontos szempontnak tartottuk, hogy ne csupán a veszélyekre hívjuk 
fel a diákok és a pedagógusok figyelmét, hanem az online világban rejlő lehetőségekre is, ezért ki-
adványunk egy olyan platformgyűjteményt is tartalmaz, amit edukációs céllal is fel lehet használni a 
mindennapos pedagógiai munka során.
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1. FoglAlkozás: kezdő lépések Az online világbAn

A foglalkozás célja: Általános ismertető az online veszélyekről

módszertani javaslatok: A foglalkozás anyaga digitálisan és osztályteremben, csoportos foglalkozás 
formájában is feldolgozható. Háttérinformációk, anyagok letölthetők, kinyomtathatók. Eszközigény: 
okostelefon, tablet, laptop vagy személyi számítógép, internetkapcsolat, papír, íróeszköz, labda.

Ajánló pedagógusoknak: 
• A bosszúpornótól a virtuális valóságig: elindult a gyerekaneten.hu, az NMHH szülőknek szóló infor-

mációs oldala. (Közzétéve: 2020. március 2.) https://nmhh.hu/cikk/210465/A_bosszupornotol_a_
virtualis_valosagig_elindult_a_Gyerekanetenhu_az_NmHH_szuloknek_szolo_informacios_ol-
dala (2020. 04. 20.)

• A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány honlapja. https://hintalovon.hu (2020. 04. 30.)
• Boldog gyermek, boldog szülők honlapja. http://www.boldog-gyermek.hu/internetfuggoseg.html 

(2020. 04. 30.)
idegen nyelvű szakirodalom:

• Meeting on “The Protection of Minors in the Church” – The Holy Father Francis’ concluding 
address at the Meeting on “The Protection of Minors in the Church”, 24. 02. 2019. https://press.
vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2019/02/24/190224c.html (2020. 04. 30.)

• Growing Up Digital – A report of the Growing Up Digital Taskforce – Children Comission for 
England London 2017. https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2017/06/
Growing-Up-Digital-Taskforce-Report-january-2017_0.pdf (2020. 04. 30.)

Ajánló diákoknak: 
A 6 perces film az iskolai erőszakról szól. A film lehetőséget ad a témáról való közös beszélgetéshez. 
milyen okok állhatnak az iskolai erőszak hátterében? Kik lehetnek elkövetők? Kik lehetnek áldoza-
tok? milyen következményei lehetnek az iskolai erőszaknak? Hogyan előzhető meg az erőszak? mit 
tehetünk, ha erőszak áldozataivá válunk?

• Aki ver, az nem haver – Bántalmazó. https://www.youtube.com/watch?v=Pj2q6Omfjfs (2020. 04. 30.)
• Aki ver, az nem haver – Bántalmazott. https://www.youtube.com/watch?v=Di36R3PWgKc (2020. 

04. 30.)
• Aki ver, az nem haver – Megfigyelő. https://www.youtube.com/watch?v=ghNNrNTtpmU (2020. 

04. 30.)
• Barátság | CN Haverklub. https://www.youtube.com/watch?v=clQDTj3Euhy (2020.04.30)
• Állítsuk meg az iskolai erőszakot! – right on  https://www.youtube.com/watch?v=95ZVW01h-yI 

(2020. 04. 30.)
• VÁmOS miklós: A pofon. http://beltanoda.hu/segedanyagok/magyar/Csilla_B3/Vamos%20

miklosPofon_muelemzofeladatlappal.pdf (2020. 04. 30.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

A foglalkozás három egymásba átvezető, tematikus szakaszra különíthető el: 
• beszélgetés az online veszélyekről általában;
• online nyelvtanulás kvíz segítségével;
• az internet veszélyeiről egy kisfilm megtekintése, saját tapasztalatok megosztása.

https://nmhh.hu/cikk/210465/A_bosszupornotol_a_virtualis_valosagig_elindult_a_Gyerekanetenhu_az_NMHH_szuloknek_szolo_informacios_oldala
https://nmhh.hu/cikk/210465/A_bosszupornotol_a_virtualis_valosagig_elindult_a_Gyerekanetenhu_az_NMHH_szuloknek_szolo_informacios_oldala
https://nmhh.hu/cikk/210465/A_bosszupornotol_a_virtualis_valosagig_elindult_a_Gyerekanetenhu_az_NMHH_szuloknek_szolo_informacios_oldala
https://hintalovon.hu
http://www.boldog-gyermek.hu/internetfuggoseg.html
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2017/06/Growing-Up-Digital-Taskforce-Report-January-2017_0.pdf
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2017/06/Growing-Up-Digital-Taskforce-Report-January-2017_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Pj2q6OMfJfs
https://www.youtube.com/watch?v=Di36R3PWgKc
https://www.youtube.com/watch?v=ghNNrNTtpMU
https://www.youtube.com/watch?v=clQDTJ3EuhY
https://www.youtube.com/watch?v=95ZVW01h-YI
http://beltanoda.hu/segedanyagok/magyar/Csilla_B3/Vamos%20MiklosPofon_muelemzofeladatlappal.pdf
http://beltanoda.hu/segedanyagok/magyar/Csilla_B3/Vamos%20MiklosPofon_muelemzofeladatlappal.pdf
http://beltanoda.hu/segedanyagok/magyar/Csilla_B3/Vamos%20MiklosPofon_muelemzofeladatlappal.pdf
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A műhelymunkában / a foglalkozástervezetben helyet kap ráhangoló gyakorlat, sajátélmény-alapú 
gyakorlat, az online világ nyelvezetének elmélyítése egy videót elemző kérdéssorral, továbbá jó gya-
korlatként megtalálható a szükséges ismeretanyag is. 

A téma megkívánta, hogy a gyakorlatok tervezése során nagy hangsúlyt helyezzünk az interakciós 
lehetőségek kiaknázására, speciálisan a saját tapasztalatok, az érintettség és a megoldási javasla-
tok megosztására.

1. ISmERKEDő, RÁHANGOLó GyAKORLAT

Az ismerkedés, a bizalomépítés fontos, ha külső személy tartja a foglalkozást. A gyakorlat célja az 
emberi kapcsolatok építése, a közösség támogató erejének megtapasztalása. A témák feldolgozásá-
hoz fontos az őszinte beszélgetés, ebben segíthet az offline térben a körbeülés, ahol nem kötelező 
reagálni egymás véleményére, és ahol nincs rossz válasz, megjegyzés, így azok is megszólalhatnak, 
akiknek bár van tapasztalatuk, jelenleg attól tartanak, hogy a véleményük esetleg nem támogatott. 
A véleményeket meghallgathatjuk, érdemes rákérdezni a részletekre is, de ha valaki a diákok közül 
nem akar felelni, azt is megteheti. 

A tapasztalatok szerint – mivel a gyerekeket mozgatják saját, akár erősen negatív élményeik – el-
fogadó légkörben felszínre kerülhetnek saját megélések is. Lehetőség szerint legalább két csoport-
vezető (pedagógus) bevonása javasolt a foglalkozás levezetéséhez. 

A foglalkozást vezető(k) bemutatkozik (bemutatkoznak), majd arra kéri(k) a többieket, hogy a kiala-
kított körben üljenek abc-rendben azon nevük szerint, ahogy szeretnék, hogy szólítsuk őket. minden-
ki bemutatkozik, elmondja a nevét, és röviden mesél arról, hogy mi az a 3-5 applikáció, amit tegnap 
használt a telefonján, tabletjén, laptopján, vagy amit szívesen és gyakran használ.

Ebből készít a foglalkozásvezető egy összesítőt, így már rendelkezésre áll egy alapinformáció, 
nevezetesen az, hogy milyen applikációkat használ a csoport, és melyek a legnépszerűbbek.

beszélgetés hat kérdésen keresztül az online veszélyekről, a csoportban összegyűjtött app-
likációkat is felhasználva
Amikor ezeket az applikációkat használja egy-egy ember, akkor az alábbiakba is érdemes belegon-
dolni, és érdemes meg is nézni:

mekkora a digitális lábnyomod? milyen nyomot hagytál a neten?
milyen találatokat dob ki a google, ha rákeresel a nevedre? Ellenőrizd!
A legfrissebb szoftvereket használod? Nézz utána!

Elég erős jelszavakat használsz?78 Rendszeresen változtasd meg jelszavaidat! A linken ki lehet 
próbálni jelszavaink erősségét!

milyenek a beállításai? (adatvédelem, helymeghatározás)? Ellenőrizd!
mindig meggondolod, mielőtt posztolsz? 

2. ONLINE KVíZ 

A kvíz elérhető az alábbi oldalon: https://gyerekaneten.hu/kviz/Angolmagyar_ertelmezo (2020. 05. 22.)
érdemes kipróbálni a pedagógusoknak, szülőknek is ezeket a kvízkérdéseket. A tanulóknak is 

hasznos lehet, át lehet beszélni egy-egy szó eredeti jelentését. A digitális bennszülöttek nyelvét ér-
demes elsajátítania minden generációnak! 

78  https://haveibeenpwned.com/Passwords (2020. 05. 28.)

https://gyerekaneten.hu/kviz/Angolmagyar_ertelmezo
https://haveibeenpwned.com/Passwords
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19. kép  Forrás: https://pixabay.com

internetes zaklatás: a van kiút című kisfilm megtekintése
https://www.youtube.com/watch?v=yobspa2b81m (2020. 04. 30)

Beszélgetés a filmről, melynek során a csoportvezető egy személyes vagy ismerős tapasztalatá-
nak megosztásával könnyedebbé teheti a társalgást. Egy konkrét példa megosztása után a csoport 
tagjaitól is meg lehet kérdezni, hogy tudnak-e a saját életükből vagy ismerőseiktől egy-egy példát 
megosztani.
Rövid összegzés: az online veszélyekről való beszélgetés nemcsak a tanulókat védi, hanem ez lehet 
az intézmény működési kultúrája is. Ez egy rendszerszemlélet, ahol a diák és a tanár érdeke is meg-
jelenik a közösségi élet színterén. 

Egy jó példa: a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban a védelmi csoport79 fölállítása nyomán nem 
hagyják egyedül a gyermekvédelmis munkatársat. érdemes létrehozni egy legalább háromfős cso-
portot, amelyhez diák, tanár és igazgató egyaránt fordulhat.

Osztályon belüli erőszak esetén fontos megerősíteni az áldozatot abban, hogy merjen kiállni, szóvá 
tenni azt, ami vele történt, mert mögötte állnak.

79 https://www.phbences.hu/sites/default/files/csatolt_anyagok/1072/vedelmicsoport.pdf (2020.05.28.)

https://www.youtube.com/watch?v=Yobspa2b81M
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A prevencióhoz szükséges, hogy a tanulók jól ismerjék a három „mantrát”:
1.) Figyelj a rossz érzésekre!
2.) merj kilépni a kényelmetlen helyzetből!
3.) Ne őrizz rossz titkot! Addig menj, amíg valaki meg nem hallgat!

6. ZÁRóKÖR

menjünk egy kört, kérve a résztvevőket, hogy válaszoljanak az alábbi két kérdésre:
• Tanultak-e valami újat?
• Van-e olyan elem, amit a műhelymunka után használni fog a személyes életében? 
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2. FoglAlkozás: online kihÍvások

A foglalkozás célja: a gyerekek a közösségi platformokon gyakran találkoznak különböző kihívá-
sokkal, és ugyancsak gyakran csatlakoznak is ezekhez. A foglalkozás célja az, hogy a kihívásokat a 
diákok tekintsék át elemző módon, vonjanak le következtetéseket velük kapcsolatban, így segítve a 
kritikus gondolkodás, a stabil értékrend, valamint a döntési mechanizmusok fejlődését.

módszertani javaslatok: a foglalkozás akkor sikeres, ha a diákcsoport tagjai – és nem utolsó sorban 
a diákcsoport és a témavezető – között kialakul a fesztelen beszélgetés, a lehetőségek szerinti ben-
sőséges hangulat alapja, hiszen nagy szerep jut a tapasztalati elemek egymás közti megosztásának, 
a beszélgetésnek, az aktív hallgatásnak, majd a csoportmunkának. 

Ajánló pedagógusoknak:
• Momo nyomában. http://nmhh.hu/cikk/198799/momo_nyomaban (2020. 04. 15.)
• Kék bálna, Momo. Hogyan védjük meg a gyerekeket? https://yelon.hu/szuloknek/kek-balna-

momo-hogyan-vedjuk-meg-a-gyerekeket/ (2020. 04. 15.)
• Milyen kreatív feladatokkal készítsük fel a gyerekeket a biztonságos internetezésre? https://

www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/milyen-kreativ-feladatokkal-keszitsuk-fel-a-gyerekeket-a-
biztonsagos-internetezesre (2020. 04. 15.)

• TikTok-on terjed a gyerekek legveszélyesebb kihívása! https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/
tiktok-on-terjed-a-gyerekek-legveszelyesebb-kihivasa (2020. 04. 15.)

• 10 veszélyes kihívás, amit soha ne próbáljatok ki! https://www.youtube.com/watch?v=xvT_
pKy9b3I (2020. 04. 15.)
Alkalmazások:

• Storyboard. https://www.storyboardthat.com/hu (2020. 04. 15.)
• Scratc. https://scratch.mit.edu/ (2020. 04. 15.)

Ajánló diákoknak:
• Megmentelek az internet veszélyeitől. https://www.youtube.com/watch?v=0Ti8uemDOpo (2020. 

04. 15.)
• Értelmes kihívás? Akkor #tetrischallange! https://www.digitaliscsalad.hu/kozosseg/ertelmes-

kihivas (2020. 04. 15.)
• 50 Amazing Examples of Knolling Photography. https://theultralinx.com/2013/09/50-amazing-

examples-knolling-photography/ (2020. 04. 15.)
• Így készült a tetris challenge-es fotónk. https://www.youtube.com/watch?v=P2fsAd_ntUU (2020. 

04. 15.)
• Duolingo. https://hu.duolingo.com/ (2020. 04. 15.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. RÁHANGOLó GyAKORLAT:

Hullámzás: a csoport tagjai körben állnak, arccal a kör közepe felé fordulnak, és megfogják egymás 
kezét. Egy vállalkozó csoporttag elindítja a karok hullámmozgását. A hullámzást addig ismétlik, amíg 
egyenletes, összehangolt mozgás alakul ki. A gyakorlat nagyon egyszerű, mégis alkalmas arra, hogy 
a koncentrált hangulatot megteremtse.

A következő feladathoz a diákok szabadon helyezkedhetnek el a teremben úgy, hogy jól lássák 
egymást. Egy diák – vagy a témavezető – bemutat egy mozdulatot, és megkér egy diákot arra, hogy 
ismételje meg azt, majd kérjen meg egy másik diákot is a mozdulat megismétlésére. Ezt a gyakorlatot 
ismétlik addig, amíg mindenkihez el nem jut a kérés. 

http://nmhh.hu/cikk/198799/Momo_nyomaban
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/milyen-kreativ-feladatokkal-keszitsuk-fel-a-gyerekeket-a-biztonsagos-internetezesre
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/milyen-kreativ-feladatokkal-keszitsuk-fel-a-gyerekeket-a-biztonsagos-internetezesre
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/milyen-kreativ-feladatokkal-keszitsuk-fel-a-gyerekeket-a-biztonsagos-internetezesre
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/tiktok-on-terjed-a-gyerekek-legveszelyesebb-kihivasa
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/tiktok-on-terjed-a-gyerekek-legveszelyesebb-kihivasa
https://www.youtube.com/watch?v=XvT_pKY9b3I
https://www.youtube.com/watch?v=XvT_pKY9b3I
https://www.storyboardthat.com/hu
https://scratch.mit.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=0Ti8uemDOpo
https://www.digitaliscsalad.hu/kozosseg/ertelmes-kihivas
https://www.digitaliscsalad.hu/kozosseg/ertelmes-kihivas
https://theultralinx.com/2013/09/50-amazing-examples-knolling-photography/
https://theultralinx.com/2013/09/50-amazing-examples-knolling-photography/
https://www.youtube.com/watch?v=P2fsAd_ntUU
https://hu.duolingo.com/
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miután a csoport tagjai elfoglalják a helyüket, irányított kérdések segítségével derítsék ki, hogy a 
közösségi oldalakon mely jelenségek hasonlítanak a fenti játékokhoz!

2. AZ ONLINE KIHíVÁSOK ELEmZő FELDOLGOZÁSA ELmETéRKéP VAGy PLAKÁT KéSZí-
TéSéVEL

A diákok a témavezető segítségével beszélgetnek az online kihívásokról. A beszélgetés irányításá-
hoz nyújt segítséget az alábbi összefoglaló.

Az internetes kihívások lényege
A közösségi platformok világának napjainkra elválaszthatatlan része lett az online kihívások vagy 
challenge-ek tobzódó sokasága. A kihívás lényege az, hogy egy felhasználó képet vagy rövid média-
felvételt posztol a közösségi oldalán egy tevékenységéről, amelyet más felhasználók is – az eredeti 
mintájára – végrehajtanak, majd megosztanak. Nem nehéz kitalálni, hogy a közösségi site-ok jelle-
génél fogva ezek a posztok rohamosan terjednek.

A kihívások sok esetben nem kihívásként indulnak útjukra, csak egy influencer, youTuber vagy más 
felhasználó posztjaként, de vannak célzottan challenge-ként induló akciók is.

Az internetes kihívások rövid története
A jelenség gyökere az 1996-os „sós keksz” kihívás. Egy Tenessee állambeli férfi azzal lett híres, hogy 
60 másodperc alatt hat doboz sós kekszet tudott elfogyasztani. Ezzel a mutatvánnyal több amerikai 
showműsor szereplőjévé vált, és széles ismertségre tett szert az USA-ban. A napjainkban ugyan-
csak jól ismert „fahéjas” kihívás 2001-ben indult hódító útjára. A 2005-ben indult „só és jég” kihívás 
tovább bővítette az egészségre is veszélyes mutatványok sorát, amelyhez 2006-ban csatlakozott a 
„mentolos cukor – kóla” kihívás. 

2010-től a közösségi oldalak számának és az általuk nyújtott szolgáltatásoknak a hirtelen növeke-
dése szélesre tárta a kapukat a felhasználók előtt a virtuális térben. Az internetes kihívások száma 
ugrásszerűen megnőtt. A 2011-es év kihívása a #hotpepperchallenge volt, majd 2012-ben a „kondo-
mos” kihívás öntötte el a közösségi platformokat, a „tejivós” kihívással és a #firechallenge-el együtt. 
mindeközben az egyes kihívások közvetlen fizikai egészségkárosító hatása és veszélyessége is elké-
pesztően növekedett. 2014-ben a „jegesvödör”80 kihívás a felnőttek körében is rendkívül népszerűvé 
vált, és annak ellenére, hogy a kezdeményezés egy az ALS betegségre irányuló figyelemfelkeltő 
akciónak indult, idővel elszakadt az eredeti céltól, és pusztán exhibicionista, egészségre veszélyes 
jellegét megtartva terjedt tovább a neten. A challenge-ekben rejlő veszélyek egyre erősödtek, így a 
2017-ben világhírhedtté vált „kék bálna” kihívás kifejezetten ártalmas jellege már az internet segítsé-
gével megvalósítható bűncselekmények világát jeleníti meg.

(A „kék bálna” jelenségről: https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9k_b%C3%A1lna_(internetes_
jelens%C3%A9g) (2020. 05. 21.))

Szerencsére a fenti borús körkép mellett napjainkban olyan kihívások is megjelennek, amelyek 
valóban a műfaj figyelemfelkeltő jellegét használva próbálnak értékes információkat terjeszteni. A 
2018-ban népszerűvé vált #flatlaychallenge reklámok informatív felvételek sokaságát ihlették meg, 
a COVID-19 vírus terjedésének időszakában pedig többek között a kézmosás helyes technikájával 
kapcsolatos kihívások is kezdenek népszerűvé válni. 

Az internetes kihívások számának növekedése és „evolúciója” folyamatos. A jelenség gyerekekre, 
fiatalokra, felnőttekre egyaránt hatással van, ezért szükséges foglalkozni vele, és megtanulni, meg-
tanítani a helyes kezelését.

80  https://hu.wikipedia.org/wiki/Ice_Bucket_Challenge (2020. 07. 29.)

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9k_b%C3%A1lna_(internetes_jelens%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9k_b%C3%A1lna_(internetes_jelens%C3%A9g)
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Az internetes kihívások típusai
Napjainkban az online kihívások köre annyira széles és egyre sokasodó, hogy szinte lehetetlen mindet 
felkutatni, felsorolni. A számtalan és eltérő életciklusú kihívás nehezen csoportosítható egy egyszerű, 
hétköznapi logika szerint, mégis lehet őket szelektálni. Léteznek hasznos értékeket közvetítő kihívá-
sok (pl. a #flatlaychallenge, a #tetrischallenge vagy a Duolingo hétnapos szótanuló kihívása), azon-
ban vannak egészségre veszélyes kihívások (pl.: „mosókapszulaevő”81 kihívás, „csípőspaprikaevő” 
kihívás vagy a „#morningafterpillchallenge82”) és kifejezetten veszélyes kihívások (pl. a „kék bálna” 
vagy a „Momo”83 kihívás).

Az internetes kihívások népszerűségének okai, kockázatai
A kihívások népszerűségének okait sokan vizsgálják, azonban abban egyetértenek a szakemberek, 
hogy a meghatározó motívumok között szerepel a csoporthoz tartozás igénye mellett az egyediség 
és a kitűnés vágya, a megfelelési és csoportkényszer, a FOmO-érzés (fear of missing out – félek, 
hogy kimaradok), valamint a bátorság külső manifesztálásának igénye. A felsoroltak a felnőttek és a 
gyermekek érzelmi világában egyaránt megtalálhatók, azonban a kamaszok képezik a leginkább ve-
szélyeztetett csoportot, mivel a prefrontális agykéreg fejlődési sajátosságai miatt a racionális gondol-
kodás és a döntési mechanizmusok, a következmények mérlegelésének folyamatai igen képlékenyek 
ebben az életszakaszban. 

A kihívások elképesztő sokszínűsége miatt negatív hatásaik is igen változatosak lehetnek. A leg-
egyszerűbb, ugyanakkor nem elhanyagolható mellékhatás a személyiség kivetülése az online térben. 
Az adott időpontban viccesnek gondolt posztok a későbbiekben károsan hathatnak a megítélésre, 
a rólunk alkotott képre. A pszichés ártalmak, a szorongás, a fizikai közösségtől való elidegenedés 
érzése mellett a felelősségérzet fejlődésének deficitje is megjelenik. Az online közösségi térben 
az egészségtudatos magatartás is sérülhet, és nemcsak hosszabb-rövidebb idő alatt regenerálódó 
sérülésekkel, hanem maradandó egészségkárosodással is járhat a meggondolatlan akció. Sajnos 
ezek a posztok könnyen felkelthetik egy ennél is sötétebb világ figyelmét. Az egyes típusú kihívások-
hoz csatlakozás esetenként alkalmat szolgáltathat arra, hogy a rosszindulatú megfigyelő megtalálja 
azokat a felhasználókat, akik alkalmasak lehetnek egy zárt csoportban folytatódó kihívás megvaló-
sítására, amely beláthatatlan következményekkel is járhat, és változatos bűncselekmények világába 
kalauzolhatja a gyanútlan kiszemelteket.

védekezési lehetőségek
A legfontosabb eszköz itt is a kommunikáció. Nem minden kihívás ad okot aggodalomra, de ahhoz, 
hogy ezt el lehessen dönteni, legalább az szükséges, hogy a szülő, illetve a pedagógus ismerje 
ezeket a platformokat és az ott zajló eseményeket. A beszélgetéseknek, iskolai projekteknek nagyon 
nagy szerepük lehet a kamaszok kihívásokkal szembeni kritikus gondolkodásának formálásában, a 
bizalom növelésében és szükség esetén a segítségkérés és a segítségnyújtás lehetőségében. Fon-
tos lehet a kortárs fiatalok példamutatása is.

A megbeszéltek alapján a diákok készíthetnek elmetérképet, illetve plakátot a szerintük fontos 
információkból. 

 

81 https://www.szuloklapja.hu/hirek-erdekessegek/5143/mosokapszula-kihivas-ezert-eletveszelyes-a-szajba-venni-
lenyelni-a-mosokapszulat-mar-tobben-korhazba-kerultek-miattahtml (2020. 05. 15.)
82 https://fmc.hu/2020/02/04/ujabb-idiota-kihivas-terhessegi-teszt-darabjait-eszik-meg-a-fiatalok/ (2020. 05. 15.)
83 http://nmhh.hu/cikk/198799/momo_nyomaban (2020. 05. 15.)

https://www.szuloklapja.hu/hirek-erdekessegek/5143/mosokapszula-kihivas-ezert-eletveszelyes-a-szajba-venni-lenyelni-a-mosokapszulat-mar-tobben-korhazba-kerultek-miattahtml
https://www.szuloklapja.hu/hirek-erdekessegek/5143/mosokapszula-kihivas-ezert-eletveszelyes-a-szajba-venni-lenyelni-a-mosokapszulat-mar-tobben-korhazba-kerultek-miattahtml
https://fmc.hu/2020/02/04/ujabb-idiota-kihivas-terhessegi-teszt-darabjait-eszik-meg-a-fiatalok/
http://nmhh.hu/cikk/198799/Momo_nyomaban
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20. kép │ Elmetérkép készítése kreatív eszközökkel. Forrás: https://pixabay.com
 

3. VILLÁmFELméRéS KéSZíTéSE AZ ISKOLATÁRSAK TAPASZTALATAIRóL

A két foglalkozásblokk közötti szünetben a diákcsoport tagjai az iskolatársakat meg tudják kérdezni 
arról, hogy milyen kihívásokat ismernek, és mely kihívásokhoz csatlakoztak korábban. A szünet befe-
jezése után ezeket az információkat összegezhetik, és kiegészíthetik vele az elmetérképet. 

Az elkészített elmetérképet egy rövid előadás formájában bemutathatják az iskola tanulóinak és 
tanárainak egy erre kijelölt időpontban. A bemutató célja nemcsak az elvégzett feladat ismertetése, 
hanem a rendszerbe szedett információk – ideértve a felelős magatartás szabályait is – terjesztése 
a diákok között széles körben. 

4. ZÁRóKÖR

minden diákot kérdezzünk meg arról, hogy mi volt a leghasznosabb információ, amit a foglalkozáson 
szerzett. 

Az osztályterem táblájára rajzoljunk fel három kört! minden kör jelöljön egyfajta eredményt (pl.: 
„nagyon hasznos volt a foglalkozás”, „elment”, „nem volt hasznos a foglalkozás”)! minden tanuló te-
gyen egy jelet abba a körbe, ami szerinte a leginkább jellemezte a foglalkozást! Ez a visszacsatolás 
a témavezető számára hordoz tanulságot a következő foglalkozások tervezéséhez. 

FELHASZNÁLT IRODALOm
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BAKER, Amy – FINE, Paul (2016): A szülői elidegenítés. Budapest: Kalliopé Kiadó.
www.digitaliscsalad.hu (2020. 05. 15.)
www.saferinternet.hu (2020. 05. 15.)
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3. FoglAlkozás: Az online bullying és Az AdAthAlászAt

A foglalkozás célja: A foglalkozás célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az online bullying 
jelenségével. megvizsgáljuk, hogy miként hat az online bullying, hogyan lehet megelőzni, és ha már 
megtörtént, milyen segítségkérési lehetőségek léteznek.

módszertani javaslatok: A foglalkozás megvalósításához szükség van számítógépre, projektorra, 
internetelérhetőségre, a fiataloknak tollra és papírra.
A 2. és a 3. gyakorlat további előkészítést igényel: a 2. gyakorlat esetében a gyermeklétszámmal 
megegyező papírszív kivágására van szükség tenyérnyi méretben, lehetőség szerint piros papírból, 
míg a 3. gyakorlatnál egy mondat szétvágására van szükség 5-7 példányban (lásd a 3. feladatnál).

Ajánló pedagógusoknak:
• Kutatások. https://btk.pte.hu/hu/tudomany/kutatokozpontok/iskolai-zaklatas-es-cyber-bullying-

kutatocsoport (2020. 04. 21.)
• Békés Iskolák program. http://www.bekesiskolak.hu/bekes-iskolak/a-program/ (2020. 04. 21.)
• KiVa-program. https://www.kivaprogram.net (2020. 04. 21.)

Ajánló diákoknak:
• Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány.  https://kek-vonal.hu/?s=cyberbullying&et_pb_searchform_

submit=et_search_proccess&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes (2020. 04. 21.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

A foglalkozás három egymásba átvezető, tematikus szakaszra különíthető el: 
• az első részben az iskolai bántalmazás (bullying) fogalmát járjuk körül;
• a második rész az online zaklatás (mint az előbbi fogalom egy speciális formája);
• a harmadik rész témája pedig az adataink védelme (mint az iménti téma egyik leghatásosabb 

prevenciós lehetősége).

A foglalkozástervezetben helyet kap ráhangoló gyakorlat, sajátélmény-alapú gyakorlat, két eltérő stí-
lusú (és eltérő részletességgel feldolgozandó) videó elemző kérdésekkel, továbbá gyakorlatonként 
megtalálható a szükséges ismeretanyag is. 

A téma megkívánta, hogy a gyakorlatok tervezése során nagy hangsúlyt fektessünk az interakciós 
lehetőségek kiaknázására, speciálisan a saját tapasztalatok, az érintettség és a megoldási javasla-
tok megosztására.

1. RÁHANGOLó GyAKORLAT

Ágyazzunk meg az őszinte beszélgetésnek olyan módon, hogy körbe ülve kérjük meg a fiatalokat 
arra, hogy ne reagáljanak most egymás véleményére. így azok is megszólalnak, akiknek az a ta-
pasztalatuk, vagy jelenleg attól tartanak, hogy véleményük esetleg nem támogatott. Fogadjuk be a 
véleményeket, esetleg kérdezzünk rá a részletekre, de figyeljünk, hogy adjunk teret arra is, hogy ha 
nem akar a fiatal felelni, azt megtehesse.

https://btk.pte.hu/hu/tudomany/kutatokozpontok/iskolai-zaklatas-es-cyber-bullying-kutatocsoport
https://btk.pte.hu/hu/tudomany/kutatokozpontok/iskolai-zaklatas-es-cyber-bullying-kutatocsoport
http://www.bekesiskolak.hu/bekes-iskolak/a-program/
https://www.kivaprogram.net
https://kek-vonal.hu/?s=cyberbullying&et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes
https://kek-vonal.hu/?s=cyberbullying&et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes
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Tapasztalataink szerint – mivel a gyerekeket mozgatják saját, akár az erősen negatív élményeik – 
elfogadó légkörben felszínre kerülhetnek a saját élmények. Ha van rá lehetőség, egy másik kolléga 
bevonása nagyon hasznos lehet. 

írjuk fel a táblára a következő mondatokat, majd kérdezzük meg a gyerekek tapasztalatait róluk! 
Kérjünk indoklást arra is, hogy miért nem igazak az állítások?

• minden fiú agresszív, és ez tök normális.
• Gyerekkorában mindenkit csúfolnak, az nem árt.
• A vitának csak rossz vége lehet.
• Akit heccelnek, az még élvezi is. 

2. GyAKORLAT A SZAVAK EREjéRőL 84

A gyakorlat előkészítést igényel: a gyermeklétszámmal megegyező mennyiségű papírszívet kell ki-
vágni tenyérnyi méretben, lehetőség szerint piros papírból. megkérjük a diákokat, hogy mondjanak 
olyan bántó üzeneteket, amilyeneket az iskolában hallani szoktak. minden mondat kimondása ér, 
nem törekszünk a konszenzusra. A táblára feljegyezzük ezeket, majd mindenki kap egy papírszívet, 
amely a gyerekek saját szívét jelképezi. A pedagógus felolvassa az összegyűjtött bántásokat – ha-
tásos, de nem túl drámai módon. Arra kérjük a gyerekeket, hogy amikor hatással van a szívükre a 
mondat, akkor gyűrjenek egyet rajta.

A feldolgozáshoz az alábbi kérdéseket javasoljuk. Ezeket természetesen bővíthetjük, elhagyha-
tunk belőlük, átfogalmazhatjuk őket.

• melyik mondat tette rád a legnagyobb hatást?
• Ez milyen érzést keltett benned?
• mit lehetne tenni, hogy ezt követően kisimuljon a szívünk? 
• Olyan lett a kisimított szív, mint volt? Igaz lehet, hogy a szíven „hegek” maradnak egy-egy bántó 

szó után?
• mi segít akkor, amikor megbántanak? 
• mit tanultál ebből a gyakorlatból?

3. AZ ISKOLAI BÁNTALmAZÁS VAGy BULLyING mEGHATÁROZÁSA
 

21. kép  Forrás: https://pixabay.com

84  ADLER Katalin – SÁNDOr éva (2016): Békés és biztonságos közösség. Az iskolai bántalmazás jelenségének megérté-
se és megelőzése tréning. munkafüzet, 8.
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A gyakorlat előkészítést igényel, ami az alábbi mondat85 szétvágását jelenti 5-7 példányban a ii jel-
zéseknél:
„A diákot akkor ér II iskolai bántalmazás, ha II ismétlődően és hosszú időn keresztül II negatív csele-
kedetnek teszi ki II egy erőfölényben lévő vagy II több másik diák.”

A mondat részeit keverjük össze, majd adjuk ki a diákok 3-4 fős csoportjának, és kérjük meg, hogy 
rakják ki a helyes sorrendben a bántalmazás meghatározását. A kirakás után hangsúlyozzuk, hogy 
a bullying komponensei:

• a bántó szándék;
• a cselekvés ismétlődő jellege;
• illetve az erőviszonyok egyenlőtlensége az áldozat és a bántalmazó között.

Beszélgessünk arról, hogy milyen formában fordulhat elő iskolai bántalmazás! A bullying sokféle mó-
don jelentkezhet. Lehet fizikai, verbális (cukkolás, gúnyolás) és kapcsolati (kiközösítés) jellegű, de a 
fenti három dolog szükséges ahhoz, hogy egy tevékenységet bullyingnak tekintsük.

Páros vagy háromfős beszélgetésre kérjük a diákokat arról, hogy mi a hasonlóság és a különbség 
az alábbiak között: bullying, konfliktus, viccelődés.

Továbbá vizsgáljuk meg, hogy lehetséges-e átmenet az egyes kategóriák között (pl. viccelődésből 
konfliktus, konfliktusból bullying)!

4. AZ ONLINE BULLyING

Az online bullying témakörét az alábbi videó segítségével járjuk körül! A kisvideót 2:05-ig fogjuk hasz-
nálni, ez a része szól a gyerekeknek.

https://www.youtube.com/watch?v=yobspa2b81m (2020. 04. 21.)
A videó indítása előtt kérdezzük meg az osztályt, hogy a bullying fogalom ismeretében mit jelent-

het az online bullying kifejezés! majd osszuk az osztályt 2-3 fős csoportokra irányítottan, vagy egy-
egy játékkal random módon!

írjuk ki papírra az alábbi megfigyelési szempontokat vagy kérdéseket, és osszuk ki őket a párok-
nak/hármasoknak!

1.  milyen módon zajlik az online zaklatás?
2. mikor történhet meg az internetes zaklatás?
3. Ki lehet online zaklatás áldozata?
4. milyen formái lehetnek az online zaklatásnak?
5. mi a legfontosabb, amit tudatosítanod érdemes, ha online bántalmazás áldozata vagy? 
6. mit tegyél, ha ez megtörténik? jegyezd le röviden a videó 10 tanácsa közül az elsőt és a má-

sodikat!
7.  mit tegyél, ha ez megtörténik? jegyezd le röviden a videó 10 tanácsa közül a harmadikat és a 

negyediket!
8. mit tegyél, ha ez megtörténik? jegyezd le röviden a videó 10 tanácsa közül az ötödiket és a 

hatodikat!
9. mit tegyél, ha ez megtörténik? jegyezd le röviden a videó 10 tanácsa közül a hetediket és a 

nyolcadikat!
10. mit tegyél, ha ez megtörténik? jegyezd le röviden a videó 10 tanácsa közül a kilencediket és 

a tizediket!

85  Dr. KOZÁK Beatrix: Iskolai zaklatóból bűnelkövető? https://jogero.hu/publikaciok/dr-kozak-beatrix-iskolai-zaklatobol-
bunelkoveto/#_ftn5. (2020. 05. 20.)

https://www.youtube.com/watch?v=Yobspa2b81M
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Nézzük meg újra, és kérjük őket ugyanerre! Dolgozzuk fel a válaszokat! minden kérdésre egyértel-
műen megadja a videó a választ. 

Fordítsunk külön figyelmet az egyetlen idegen nyelvű (és valószínűleg a fiatalok által kevésbé is-
mert) kifejezésre, a sextingre! Sextingnek hívják azt a jelenséget, amikor egy fiatal alapvetően privát 
céllal küld magáról, párjáról vagy kettejükről lenge öltözetű, félmeztelen vagy meztelen felvételeket, 
majd az üzenet címzettje ezzel olyan módon él vissza, hogy továbbterjeszti azt.

S hogy mit tehetünk adataink védelme érdekében? A következő részben kiderül! 

Adataink védelme
A posztolások veszélyei: Az alábbi, 3 és fél perc időtartamú kisfilm megtekintése következik: https://
www.youtube.com/watch?v=5ha0E-ojrOw (2020. 04. 21.)

Az első megtekintés legyen bevezető nélküli. majd tegyük fel az alábbi kérdéseket:
• milyen érzéseket keltett benned a film? 
• mi volt a legkínosabb?

Ezt követően nézzük meg újra a filmet! S mielőtt elindítjuk, kérjük meg a diákokat, hogy jegyezzék 
fel az összes olyan fórumot, amelyen az adatok szivárgása megtörténik a filmben.

• milyen fórumokat gyűjtöttetek össze?
• mit tehetünk adataink védelme érdekében az egyes fórumokon/csatornákon?
• játékról szót ejt a videó, de alkalmazásokról általában nem. mire figyeljünk egy alkalmazás tele-

pítésekor, amikor az adott alkalmazás hozzáférés-engedélyezéseket kér tőlünk?

5. ZÁRóKÖR

menjünk egy kört, kérve a diákokat, hogy válaszoljanak az alábbi kérdésre: Mi volt számodra a három 
leghasznosabb, amit tanultál a foglalkozásból?

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ha0E-oJrOw
https://www.youtube.com/watch?v=5ha0E-oJrOw
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4. FoglAlkozás: i. grooming és sexting

A foglalkozás célja, hogy a fiatal képet kapjon a grooming és sexting fogalmáról, értse meg azokat, 
a megvalósulásának elemeit, a veszélyeit, a prevenciós lehetőségeket, és térképezzük fel a megol-
dásokat!

módszertani javaslatok: A foglalkozás az internetes zaklatások speciális eseteivel foglalkozik. A 
csoport tagjai az előző három foglakozáson összeszoktak, az egyéni és közös munkaformák során 
elsajátították az együttműködés metódusait. Az online világban otthonosan mozognak, ezért a foglal-
kozás a különböző atomizált információk rendszerezésére is épülhet. 

Ajánló pedagógusoknak:
• Kulcs a net világához. https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf (2020. 04. 21.) http://

buvosvolgy.hu/ (2020. 04. 21.)
• Mit csinál a gyerek a neten? https://buvosvolgy.hu/upload/szuloknek/ertse_meg_on_is_a_

mediauzeneteket.pdf (2020. 04. 21.)
• Médiahasználat-, médiafogyasztás-, médiaértés-kutatás 7-16 éves gyermekekkel és szüleikkel.

https://nmhh.hu/cikk/197725/mediahasznalat_mediafogyasztas_mediaerteskutatas_716_eves_
gyermekekkel_es_szuleikkel (2020. 04. 21.)

• http://www.webwewant.eu/hu/web/guest/get-the-www (2020. 04. 21.)

Ajánló diákoknak: 
• Kulcs a net világához. https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf (2020. 04. 21.)
• Saferinternet – Gyerekeink biztonsága az interneten. https://www.youtube.com/

watch?v=xtjqHnTzjoE&t=87s (2020. 04. 21.) http://www.webwewant.eu/hu/web/guest/handbook-
for-educators (2020. 04. 21.)

• Saferinternet – Eltitkolt barát. https://www.youtube.com/watch?v=DOa4Qrzo6QQ&index=4&list
=PLFm3vx8tRy9mAgfD9oe93NNAyRezDxh1I (2020. 04. 21.)

 
  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. RÁHANGOLó GyAKORLAT

A feladat kettős célja – a bensőséges légkör megteremtésén túl – a figyelem és koncentráció megfe-
lelő szintjének megteremtése, illetve a korábbi ismeretek felidézése.

Szükséges eszközök: keskeny gumiszalagok, fogalomkártyák.
Az előző három foglalkozáson előforduló fogalmakból egyet-egyet tartalmazó kártyákból húznak 

a diákok úgy, hogy a kártyán szereplő feliratot ne lássák. A kártyát a gumiszalag segítségével a 
témavezető a tanuló homlokára erősíti oly módon, hogy a többi gyerek jól lássa a feliratot. A tanu-
lók ezután székekből alkotott körben leülnek. Az adott diáknak ki kell találnia a homlokára erősített 
fogalmat úgy, hogy az a csoporttársa, akire rápillant, megpróbálja egy mondatban megfogalmazni a 
fogalom egy-egy ismérvét. Csak az a diák beszélhet, akire a kitaláló ránéz. A körülírás addig folyik, 
amíg a fogalmat ki nem találja a gazdája. (Nagyobb csoportban vagy kevésbé nyílt habitusú csoport-
ban megoldható úgy is a feladat, hogy csak az arra vállalkozó diákok kapnak kitalálandó fogalmat.) 

http://buvosvolgy.hu/
http://buvosvolgy.hu/
https://buvosvolgy.hu/upload/szuloknek/ertse_meg_on_is_a_mediauzeneteket.pdf
https://buvosvolgy.hu/upload/szuloknek/ertse_meg_on_is_a_mediauzeneteket.pdf
https://nmhh.hu/cikk/197725/Mediahasznalat_mediafogyasztas_mediaerteskutatas_716_eves_gyermekekkel_es_szuleikkel
https://nmhh.hu/cikk/197725/Mediahasznalat_mediafogyasztas_mediaerteskutatas_716_eves_gyermekekkel_es_szuleikkel
https://www.youtube.com/watch?v=XtjqHnTzjoE&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=XtjqHnTzjoE&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=DOa4Qrzo6QQ&index=4&list=PLFm3vX8tRy9MAgfD9oe93NNAYRezDXh1I
https://www.youtube.com/watch?v=DOa4Qrzo6QQ&index=4&list=PLFm3vX8tRy9MAgfD9oe93NNAYRezDXh1I
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2. KÖZÖS FOGALOmALKOTÁS, ISméRVGyűjTéS: SExTING, GROOmING

sexting:86 
Feladat: a Bundácska nélkül című rövid videó megtekintése
szükséges eszköz: számítógép, projektor
A kisfilm linkje: https://www.youtube.com/watch?v=_xKg3jfOypm&list=PLFm3vx8tRy9mAgfD9oe9
3NNAyRezDxh1I&index=3 (2020. 04. 21.)

Közös beszélgetéssel alkossák meg a diákok a „sexting” fogalmát egy mondatban (pl. erotikus 
tartalmú képi vagy szöveges üzenet illetéktelen kezekbe juttatása az online térben)! 

A beszélgetés során térjenek ki a különböző szereplők magatartására is: 
• áldozat: 

 – felelőtlenül megosztja a magáról hiányos öltözetben vagy öltözet nélkül készített képeket, 
szexuális tartalmú üzeneteket, 

 – nem méri fel a cselekedete kockázatait, nem beszél a szüleivel, nagyobb testvérével (tapasz-
talt személlyel) erről,

 – nem fordít figyelmet a digitális lábnyomára;
• bántalmazó:

 – rosszindulatból, bosszúból, egyéb negatív indíttatásból megosztja a képet, üzenetet az is-
merősökkel,

 – visszaél azzal, hogy egy bizalmas adat (fotó, üzenet stb.) felett rendelkezik,
 – szándékosan bántalmazni akarja áldozatát a megosztásokkal;

• környezet:
 – kineveti, gúnyolja, bántalmazó kifejezésekkel illeti, kiközösíti a bántalmazottat,
 – ezzel a magatartásával a bántalmazó oldalát erősíti, felerősíti a bántalmazó cselekedetének 
hatásait,

 – a bántalmazó szándéka szerint cselekszik azáltal, hogy magatartásával vagy közömbössé-
gével hozzájárul bántalmazáshoz.

grooming (= behálózás): 
Feladat: a diákok az interneten keressenek rá Amanda Todd történetére, aki az internetes behálózás 
egyik leghíresebb áldozata. Ha ez nem lehetséges, akkor a témavezető mesélje el a történetet.
szükséges eszközök: számítógép / tablet / okostelefon / a kinyomtatott cikk
A történet megtekintése/meghallgatása után a tanulók próbálják meg egy mondatban megfogalmazni 
a behálózás lényegét!

Például: hamis személyazonosság használatával tapasztalatlan fiatalok becserkészése a világ-
hálón azzal a szándékkal, hogy a becserkésző őket bántalmazza, zsarolással jogellenes, veszélyes 
cselekedetekre kényszerítse. 

A beszélgetés térjen ki a párhuzamokra és a különbségekre a sexting és a grooming között! 
Hasonlóságok:
• mindkét esetben az áldozat szolgáltatja a fotót/üzenetet a bántalmazónak;
• az adat feletti uralom kikerül az áldozat kezéből;
• az áldozat egyik esetben sem beszél róla a szüleivel vagy más tapasztalt személlyel;
• káros lelki hatások: 

 – megalázottság, 
 – szorongás, 
 – félelem, 
 – a kiközösítettség érzése, 

86  Sexting: amikoris a legtöbbször tizenéves fiatalok magukról, illetve párjukról meztelen felvételeket készítenek a mobil-
jukkal, vagy egy fényképezőgéppel, majd pedig ezeket a fotókat a telefonjuk, illetve az internet segítségével szétküldik 
a haveri kör tagjai számára (http://www.ma.hu/itmania.hu/59698/Sexting__a_legujabb_orulet)

https://www.youtube.com/watch?v=_XKg3JfOYpM&list=PLFm3vX8tRy9MAgfD9oe93NNAYRezDXh1I&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_XKg3JfOYpM&list=PLFm3vX8tRy9MAgfD9oe93NNAYRezDXh1I&index=3
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 – elszigetelődés a környezettől, 
 – a kilátástalanság érzése, 
 – depresszió stb. 
 – legszélsőségesebb esetben az áldozat kért tehet önmagában;

22. kép │ Szorongás, félelem, környezeti nyomás az áldozaton Forrás: https://pixabay.com

• jogellenes magatartások a bántalmazó részéről például: 
 – a levéltitok megsértése,
 – zaklatás,
 – személyes adattal való visszaélés,
 – gyermekpornográfia,
 – a gyermek szexuális kizsákmányolására irányuló bűncselekmények stb..

 
3. mEGELőZéS

A sexting és grooming kapcsán az áldozatot ért bűncselekmények jogi úton történő rendezése igen 
nehéz, és az áldozat számára további kellemetlenségekkel járhat, nem is beszélve arról, hogy ezek-
ben az esetekben a baj már megtörtént.

A legmegfelelőbb megoldás tehát a megelőzés.

Feladat: „mennyire tudatosan döntesz?” Teszt – a helyes válaszok megbeszélése.
szükséges eszközök: tesztlapok, íróeszköz
Kulcs a net világához. https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf (2020. 04. 21.)
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1.  megismerkedsz egy sráccal/lánnyal az interneten, aki nagyon bejön. már régóta chateltek, 
mikor megkér, hogy küldj magadról neki képet.

 a) Na, végre, annyira jól néz ki a profilképén, talán még össze is jöhetünk.
 b) Végül is, max. nem tetszem neki.
 c) Dehogy küldök, elvégre látja a profilképemen, hogy nézek ki. minek neki még több kép?
2. Bejelöl a Facebookon egy személy, akit még sosem láttál.

 a) Visszajelölöm, hogy minél több ismerősöm legyen.
 b) még gondolkodom, hogy honnan ismerhetem.
 c) Nem jelölöm vissza. Sose láttam, nem is értem, minek jelölt be.
3.  15 évesen szeretnél megtekinteni egy oldalt, ami belépés előtt a következő lehetőségeket ajánlja 

fel: „elmúltam 18, megtekintem az oldalt” vagy „még nem múltam el 18, elhagyom az oldalt”.
 a) Nem értem, minek a megkülönböztetés.
 b) Bár 15 éves vagyok, attól még el tudom dönteni, mit nézhetek meg a neten és mit nem.
 c)  Lehet, hogy valami kellemetlen élménytől kímélem meg magam, ha hanyagolom az ol-

dalt?
4. meglátod egy közösségi oldalon, hogy a barátnőd bikinis képeket töltött fel magáról.

 a) Na, ezt nem hagyhatom, én is töltök fel néhány fürdőrucis képet.
 b) Bikiniben azért nem, de felrakok néhány jobban sikerült fotót magamról.
 c)  majd letöltik egy csomóan a saját gépükre, aztán rajtam szórakoznak. én biztos nem 

akarom viszontlátni magam más gépén.
5. Azt hallottad az iskolában, hogy a fénykép személyes adatnak minősül.

 a)  Nem. Személyes adat a név, a cím, a személyi igazolvány száma stb. Ezt mindenki tudja.
 b) Nem, csak akkor, ha rá van írva az is, hogy kiről készült.
 c) Persze, hiszen egy kép alapján egyértelműen azonosítható bárki.
6. 14 éves húgod csak a szüleid felügyelete mellett internetezhet.

 a) Elég gáz, hogy nem csinálhat azt a neten, amit akar.
 b) minek ott ülni mellette, utólag is vissza lehet nézni a látogatott oldalakat.
 c) Biztos nem kellemes helyzet, de legalább nem lát olyat, ami nagyon nem neki való.
7.  Egy haver feltöltött rólad az internetre egy kínos képet.

 a) Kicsit haragszom, de mindegy, megkérem, hogy törölje le, és elfelejtve a dolog.
 b) Feltöltök én is róla valami ciki képet.
 c) Na, szép…, ezt már sosem szedem le a netről.
8. Azért regisztráltam a Facebookra, hogy…:

 a)  …minél több emberrel megismerkedhessek, hogy feltehessek magamról képeket, meg-
oszthassak én is videókat, posztolhassam, épp mit csinálok, merre járok.

 b)  …ne maradjak le a többiektől! már szinte mindenkinek van Facebookja, ahol minél több 
ismerőst gyűjthet.

 c)  …megkeressem a barátaimat és a rég nem látott ismerősöket.
9. Ha arról kérdeznek, hogy odafigyelek-e a személyes adataim védelmére, kijelenthetem, hogy 

igen, hiszen…:
 a) …csak a szimpatikus embereknek árulom el a személyes adatokat.
 b) …csak akkor adok ki magamról adatot, ha valaki kéri, magamtól nem.
 c) …nem szoktam bárkinek is kiszolgáltatni a rám vonatkozó adatokat.

4. A mEGELőZéS ESZKÖZEINEK ÖSSZEGyűjTéSE

Szedjük pontokba a tanulókkal a teendőket gyanús kérések vagy megkeresések esetén!
Gondold át, hogy mire használható fel a későbbiekben, ha megteszed, amit kérnek tőled! Figyelj 

a digitális lábnyomodra!
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Beszélj a szüleiddel, családtagjaiddal vagy tanáraiddal, mielőtt képet küldenél magadról, vagy 
ismeretlenek megkeresésére reagálnál!

Kérj segítséget a szüleidtől, családtagjaidtól, tanáraidtól!
Kérj segítséget a hatóságoktól! 

5. ZÁRóKÖR

minden diákot kérdezzünk meg arról, hogy mi volt a leghasznosabb információ, amit a foglalkozáson 
hallott! 
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5. FoglAlkozás: grooming ii. hogyAn előzhetem meg 
A behálózást? 

A foglalkozás célja: Az internet nagyszerű eszköz, de veszélyeket is rejt. A gyermekek és a fia-
talkorúak védelme az internet káros tartalmaival szemben egyre fontosabb kérdés napjainkban. A 
tisztességes weboldalak mellett találkozhatunk olyan oldalakkal, amelyek megtévesztő, hamis in-
formációkat, vagy az egészséges erkölcsi és szellemi fejlődésre káros tartalmakat, így pornográf 
és erőszakos tartalmú információkat közölhetnek. Az internet számos veszélyt rejt a gyermekekre 
nézve, hiszen ők még képtelenek helyesen szűrni és értékelni a kapott információt, megkülönböztetni 
az értékeset az értéktelentől, a veszélyeset a biztonságostól.  

A foglalkozás fő célja, hogy a csoport tagjai részletesebben megismerkedjenek a grooming fogalmával.

grooming (behálózás): Az elkövetők zöme több hónapon át, tudatosan felépített stratégiával vadá-
szik a közösségi hálókon lévő fiatalokra, lányokra és fiúkra egyaránt. Bizalmukba férkőznek, kicsal-
nak tőlük személyes információkat, az interneten keresztül vonják őket be szexuális játékaikba, és 
végső esetben még személyes találkozóra is ráveszik őket, hogy a szexuális kihasználás a virtuális 
világban és a valóságban is megtörténjen, akár többször is. 

A gyerekek kezdetben – a jól kiépített bizalmi viszony révén – fel sem ismerik, hogy mi történik 
velük, nem okoz bennük törést, hogy aki kezdetben velük egykorúnak adta ki magát, az a valóságban 
nem az. Az izgalom és a kíváncsiság sokkal nagyobb bennük. Ha mégis személyes találkozóra kerül 
sor, akkor ezekről a gyerek nem beszél. Szégyenérzete van, hogy vele ez történt/történik, és nem kér 
segítséget. mivel a grooming szorosan összefügg az internetes zaklatással, érdemes ezt is beemelni 
a témák közé, és feldolgozni azt, vagy visszautalni az előző foglalkozásra. 

Ne tegyük közzé a gyerekek fényképeit az interneten! https://dunaszerdahelyi.sk/ne-tegyuk-kozze-
gyerekek-fenykepeit-az-interneten (2020. 05. 21.) 

Bűnmegelőzésért a digitális világban 10–14 éves korig. http://www.mediatudor.hu/
bunmegelozes/10_14.html (2020. 05. 21.) 

A foglalkozás célja, hogy a tanulók megismerjék az adatvédelemre vonatkozó irányelveket és azt, 
hogy ezek milyen hatással vannak a mindennapi internethasználatra. Fontos, hogy a közösségi olda-
lakat képesek legyenek megfelelően és biztonságosan használni úgy, hogy ne tegyék ki magukat az 
online veszélynek, és ne sértsék meg mások jogait. Fontos, hogy felismerjék a behálózás taktikáit, és 
megismerjék a védekezéshez szükséges strartégiákat. Fontos tudatosítani bennük azt is, hogy kihez 
fordulhatnak segítségért, és hogy milyen jogkövetkezményekkel számolhatnak az elkövetők. Segíteni 
kell őket abban is, hogy megfelelően tudjanak reagálni egy-egy helyzetben, és képesek legyenek 
meghozni a megfelelő döntést egy adott szituációban. 

Kihez fordulhatok segítségért? milyen jogkövetkezményekkel számolhatok? Hogyan reagáljak, és 
mit tegyek egy adott helyzetben?

módszertani javaslatok: javasolt előbb bemelegítő, ice-braking játékokat végezni pár gyakorlat 
erejéig. 

Ajánló pedagógusoknak:
• Magyaroroszág Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tarta-

lom/dgys-magyarorszag-digitalis-gyermekvedelmi-strategiaja (2020. 04. 27.)
• Bűvösvölgy – Médiaértés-oktató Központ. http://buvosvolgy.hu/ (2020. 04. 27.)
• Bűnmegelőzésért a digitális világban 10–14 éves korig. http://www.mediatudor.hu/

bunmegelozes/10_14.html (2020. 04. 27.)
• Saferinternet – Gyerekeink biztonsága az interneten. https://www.youtube.com/

watch?v=xtjqHnTzjoE&t=87s (2020. 04. 27.)

http://www.mediatudor.hu/bunmegelozes/10_14.html
http://www.mediatudor.hu/bunmegelozes/10_14.html
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dgys-magyarorszag-digitalis-gyermekvedelmi-strategiaja
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dgys-magyarorszag-digitalis-gyermekvedelmi-strategiaja
https://www.youtube.com/watch?v=XtjqHnTzjoE&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=XtjqHnTzjoE&t=87s
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• The web we want – Tanárok a neten – Kézikönyv pedagógusok számára. http://www.webwewant.
eu/documents/10180/27882/HU-final-2/23c9c0c1-263d-47b7-bde9-2af243a32900 (2020. 04. 27.)

• Internetfüggőség. http://kimondhato.hu/wp-content/uploads/2017/05/kimondhato5.pdf (2020. 04. 27.)
• Életre kelt chatek. https://www.youtube.com/watch?v=_sbo4W9ze3s (2020. 04. 27.)
• Oktatási anyagok. https://saferinternet.hu/Tippek-segedanyagok-videok/Oktatoknak/Oktatasi-

anyagok/Oktatasi-anyagok (2020. 04. 27.)
• Hogyan beszéljünk a gyerekekkel az internetről? https://childhub.org/en/system/tdf/

news/at tachments/ te lenor_hogyanbeszel junkagyerekekkelazinternetrol_kiadvany.
pdf?file=1&type=node&id=37507 (2020. 04. 27.)

• Az adathalászat elleni védelem. https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4033787/windows-
protect-yourself-from-phishing (2020. 04. 27.)

• Segítség, zaklatnak! https://jogaszvilag.hu/segitseg-zaklatnak/ (2020. 04. 27.)
• Mi számít online zaklatásnak? http://nmhh.hu/cikk/190113/mi_szamit_online_zaklatasnak (2020. 

04. 27.)
• Vigyázat! Nem mindegy, hogy milyen fotót teszünk ki az Instagramra! https://uzletem.hu/

jogadokonyveles/vigyazat-nem-mindegy-hogy-milyen-fotot-teszunk-ki-az-instagramra (2020. 
04. 27.)

Ajánló diákoknak: 
• Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. www.kek-vonal.hu (2020. 04. 27.)
• Saferinterner – Netezz biztonságosan! www.saferinternet.hu (2020. 04. 27.)
• Biztonságos internetezés. www.biztonsagosinternet.hu (2020. 04. 27.)
• Facebook zaklatás: mit tegyek, kinek és hogyan jelentsem be? https://www.youtube.com/

watch?v=l18iBPL6NKk (2020. 04. 27.)
• A posztolás veszélyei. https://www.youtube.com/watch?v=5ha0E-ojrOw&t=11s (2020. 04. 27.)
• Saferinternet – Gyerekeink biztonsága az interneten. https://www.youtube.com/

watch?v=xtjqHnTzjoE&t=87s (2020. 04. 27.)
• A fehér juh. https://www.youtube.com/watch?v=Wx-ktF1Emmc&list=PLFm3vx8tRy9mAgfD9oe9

3NNAyRezDxh1I&index=2 (2020. 04. 27.)
• Bundácska nélkül. https://www.youtube.com/watch?v=_xKg3jfOypm&list=PLFm3vx8tRy9mAg

fD9oe93NNAyRezDxh1I&index=3 (2020. 04. 27.)
• Eltitkolt barát. https://www.youtube.com/watch?v=DOa4Qrzo6QQ&list=PLFm3vx8tRy9mAgfD9

oe93NNAyRezDxh1I&index=4 (2020. 04. 27.)
• Ne táncolj a farkassal! https://www.youtube.com/watch?v=hUDjBqv6jT8&list=PLFm3vx8tRy9m

AgfD9oe93NNAyRezDxh1I&index=5 (2020. 04. 27.)
• Internetfüggőség-teszt. http://www.kamaszpanasz.hu/tesztek/194 (2020. 04. 27.)
• Mi az internetfüggőség? https://kek-vonal.hu/internetfuggoseg/ (2020. 04. 27.)
• Deletecyberbullying.hu: Internetes zaklatás: Van kiút! https://www.youtube.com/

watch?v=yobspa2b81m&t=9s (2020. 04. 27.)
• Biztonságos webkamerahasználat. https://www.youtube.com/watch?v=UeZG6ofxvm0 (2020. 

04. 27.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

FOGLALKOZÁS I. (45 PERC) 

A feladat leírása: Cél, hogy a csoporttal közösen gyűjtsünk minél több olyan esetet, helyzetet, ami-
kor online veszélynek lehetünk kitéve. A csoportot több kisebb (3-4 fős) csoportra lehet osztani.
A feladatra szánt idő: 10 perc

http://www.webwewant.eu/documents/10180/27882/HU-final-2/23c9c0c1-263d-47b7-bde9-2af243a32900
http://www.webwewant.eu/documents/10180/27882/HU-final-2/23c9c0c1-263d-47b7-bde9-2af243a32900
https://saferinternet.hu/Tippek-segedanyagok-videok/Oktatoknak/Oktatasi-anyagok/Oktatasi-anyagok
https://saferinternet.hu/Tippek-segedanyagok-videok/Oktatoknak/Oktatasi-anyagok/Oktatasi-anyagok
https://childhub.org/en/system/tdf/news/attachments/telenor_hogyanbeszeljunkagyerekekkelazinternetrol_kiadvany.pdf?file=1&type=node&id=37507
https://childhub.org/en/system/tdf/news/attachments/telenor_hogyanbeszeljunkagyerekekkelazinternetrol_kiadvany.pdf?file=1&type=node&id=37507
https://childhub.org/en/system/tdf/news/attachments/telenor_hogyanbeszeljunkagyerekekkelazinternetrol_kiadvany.pdf?file=1&type=node&id=37507
https://uzletem.hu/jogadokonyveles/vigyazat-nem-mindegy-hogy-milyen-fotot-teszunk-ki-az-instagramra
https://uzletem.hu/jogadokonyveles/vigyazat-nem-mindegy-hogy-milyen-fotot-teszunk-ki-az-instagramra
https://www.youtube.com/watch?v=l18iBPL6NKk
https://www.youtube.com/watch?v=l18iBPL6NKk
https://www.youtube.com/watch?v=5ha0E-oJrOw&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=XtjqHnTzjoE&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=XtjqHnTzjoE&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=Wx-ktF1EMMc&list=PLFm3vX8tRy9MAgfD9oe93NNAYRezDXh1I&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Wx-ktF1EMMc&list=PLFm3vX8tRy9MAgfD9oe93NNAYRezDXh1I&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_XKg3JfOYpM&list=PLFm3vX8tRy9MAgfD9oe93NNAYRezDXh1I&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_XKg3JfOYpM&list=PLFm3vX8tRy9MAgfD9oe93NNAYRezDXh1I&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hUDjBqv6JT8&list=PLFm3vX8tRy9MAgfD9oe93NNAYRezDXh1I&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=hUDjBqv6JT8&list=PLFm3vX8tRy9MAgfD9oe93NNAYRezDXh1I&index=5
https://kek-vonal.hu/internetfuggoseg/
https://www.youtube.com/watch?v=Yobspa2b81M&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Yobspa2b81M&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=UeZG6ofXvM0
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A kiscsoportok kidolgozzák a lehetséges válaszokat, majd egy szóvivőt választanak, akik a nagy-
csoportban beszámolnak a kiscsoport által meghatározott válaszokról. 

Lehetséges válaszok: 
1.  Közösségi oldalak – jogosulatlan adatmegosztás
2. Online zaklatás
3. Káros tartalmak, weboldalak
4. Sexting
5. Grooming – behálózás
6. Chat
7.  Fájlmegosztás
8. Online függőség
9. Internetes játékok
10. Adathalászok
11. Internetes vásárlás – kereskedelmi csalások

A foglalkozás ezután folytatható egy ingyenesen elérhető youtube videó megtekintésével: Safer-
internet – Gyerekeink biztonsága az interneten: https://www.youtube.com/watch?v=xtjqHnTzjoE 
(2020. 04. 27.)
Hossza: 3 perc

A kisfilmet a megadott szempontok alapján dolgozzuk fel. A megadott szempontok a következők 
lehetnek (ez rugalmasan alakítható):  

1. Általános történetleírás. mi történt? mit láttunk? 
2. Szerintetek miben hibázott az áldozat? mit használt ki az elkövető?
3. mit tennétek másként? Szerintetek hogyan lehet megelőzni a hasonló eseteket?
4. mit gondolsz magáról a filmről? mivel lehetne még kiegészíteni? mi az üzenete? mit üzent 

neked személyesen?
A válaszok feldolgozása: 5–10 perc

A következőben olyan ajánlásokat fogalmazunk meg a tanulóknak, amelyek fontosak és haszno-
sak lehetnek. A feladatra szánt idő 10 perc, érdemes ebből egy PPT-t készíteni, és esélyt adni, hogy 
a csoport tagjai szabadon ki tudják egészíteni azt, ezzel is bővítve a listát!

Ajánlás a gyermekeknek:
• Világháló = mindenkihez eljut, amit oda egyszer feltöltünk!
• Vigyázz, milyen képeket raksz fel a közösségi oldalakra, vigyázz, miket posztolsz ki!
• minél személytelenebb elérhetőséget adj meg!
• Soha ne add meg a lakcímedet, telefonszámodat senkinek az interneten keresztül!
• mindig más regisztrációs nevet és jelszót használj!
• Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése részt!
• Ne használd a nevedet regisztrációs névként! 
• Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak azokat a tartalmakat töltsd le, amelyeket nem tilos, mert 

az illegális tartalom letöltését a törvény bünteti!
• Internetkávézóban vagy wifipontról ne intézz személyes ügyeket!
• Ne hagyd őrizetlenül a számítógépet, és ne maradj bejelentkezve, amikor nyilvános helyen 

chatelsz vagy belépsz a közösségi oldaladra! 
• Találkozót, randevút ne beszélj meg! Ha mégis, akkor el kell mondanod a szüleidnek, és fontos, 

hogy valaki elkísérjen!
• Képeket (főleg erotikus tartalmúakat) soha senkinek ne küldj!87

87  Az internet veszélyei. https://ujhartyan.hu/dynamic/nyitooldal//_eloterjesztesek/internet_elbir.pdf (2020. 05. 21.)

https://www.youtube.com/watch?v=XtjqHnTzjoE
https://ujhartyan.hu/dynamic/nyitooldal//_eloterjesztesek/internet_elbir.pdf
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A 8 leggyakoribb hiba, amivel az internetező gyerekek veszélybe sodorják magukat:
1.  Közzéteszik saját maguk vagy mások személyes adatait.
2. Felelőtlenül megosztják jelszavaikat.
3. Túlzott figyelmet kiváltó képeket közölnek magukról és másokról.
4. Illegális tartalmakat töltenek fel/le.
5. Azt hiszik, hogy tevékenységük anonim az interneten.
6. Levélszemetet nyitnak meg.
7.  Valótlan információkat továbbítanak anélkül, hogy meggyőződnének azok hitelességéről és 

aktualitásáról.
8. Felelőtlenül kattintanak bármilyen linkre anélkül, hogy tudnák, biztonságos oldalra vezet-e.  

Fontos hangsúlyozni a pszichológiai következményeket is (időtartam kb. 10 perc)!
Az online zaklatás – csakúgy, mint a többi bántalmazási forma – rossz érzéseket kelt a gyerekekben, 
aláássa az önbizalmukat, az önértékelésüket, súlyos esetben meglévő barátaiktól is elszigeteli őket. 
A magukra maradt gyerekek szorongani kezdenek, feszültté válhatnak, a folyamatos stresszhelyzet 
és az, hogy nem élhetik a megszokott, hétköznapi életüket a zaklatás miatt, kihatással lehet a telje-
sítményükre. Szétszórttá válnak, nem teljesítenek úgy az iskolában, mint korábban, elszakadnak a 
korábbi kapcsolataiktól, az is előfordulhat, hogy még a szülőkkel való bizalmi viszony is felbomlik. A 
feszültség hosszútávon egészségkárosító hatású, mentális, pszichés betegségekkel és valódi fizikai 
tünetekkel is járhat. A kiskamaszok önkárosító magatartással próbálhatnak meg átlendülni a nehéz-
ségeken, magukban keresve a hibát: étkezési zavarok alakulhatnak ki náluk, vagdosni kezdhetik 
magukat, vagy a legsúlyosabb esetben akár nagyon komolyan saját életük ellen is fordulhatnak.

A megadott linkgyűjtemény Saferinternet sorozatából itt levetíthetjük a Bundácska nélkül című kis 
rajzfilmet, ami szemlélteti az áldozat mentális állapotát. 

A következő 10 percben érdemes feldolgozni az online zaklatás tipikus eseteit:
1.  e-mailen, chaten, internetes oldalakon át küldött zaklató jellegű üzenetek;
2. a személyes adatok megszerzése, felhasználása (e-mail-jelszó, bankkártyaszámok, egyéb 

személyes adatokhoz való engedély nélküli hozzáférés);
3. a személyes adatok módosítása (adatok, képek, információk), ezáltal téves információk ter-

jesztése az érintett személyről;
4. hamis identitás használata – az áldozat identitását használják online tevékenységekhez (chat, 

vásárláskezdeményezés, bejelentkezés regisztrációs oldalakra), vagy az érintett személy ne-
vében fals üzeneteket küldenenek, hamis információt terjeszteni a környezetnek;

5. szexuális töltetű üzenetek, felhívások, kiskorúak zaklatása szexuális jellegű üzenetekkel;
6. mobiltelefon használata zaklatásra (névtelen hívások, megfélemlítő, megalázó üzenetek ismé-

telt jelleggel).88 

Az utolsó 5 percben pedig adjunk javaslatokat a fiataloknak, hogy zaklatás vagy behálózás 
esetén milyen szervezetekhez fordulhatnak segítségért:

• UNICEF HelpAPP: https://unicef.hu/helpapp/
• Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány – a lelkisegélyvonal hívószáma: 116-111
• Biztonságos internet hotline – bejelentés: https://www.biztonsagosinternet.hu/
• NmHH Internet Hotline – bejelentés: http://nmhh.hu/internethotline/
• Rendőrség – segélyhívó telefonszám: 112
• Telefontanú: neve bemondása nélkül hívhatja a Telefontanú ingyenes telefonszámát: 06-80-555-

111. http://www.police.hu/ugyintezes/telefontanu (2020.06.02.)

 

88 Cyberbullying vagy internetes zaklatás. https://unicef.hu/cyberbullying (2020.05.21.)
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FOGLALKOZÁS II. (45 PERC)

Az online zaklatás jogi következményei
Feladatleírás: A csoport tagjai 3-4 fős kiscsoportot alakítanak. Elvárás, hogy olyan eseteket, helyze-
teket gyűjtsenek, amelyek online zaklatásnak vagy behálózásnak minősülhetnek. 
A feladatra szánt idő: 10 perc
Az online zaklatás jogi következményei, az online tartalommegosztás törvényes módon történő be-
mutatása (érdemes itt is PPT-t használni).
A feladatra szánt idő: 20 perc

Online zaklatást szenved el az a személy, aki többször is bántó, sértő, megalázó üzeneteket kap 
az interneten keresztül. A kiskorú felhasználóknak címzett szexuális tartalmú üzenet – kép, videó és/
vagy szöveg – is online zaklatás.

Zaklatásnak minősül, ha valakit rendszeresen vagy tartósan háborgatnak, megfélemlítenek, ma-
gánéletébe önkényesen beavatkoznak. Ez történhet akár e-mailen, valamelyik közösségi oldalon vagy 
csevegőszolgáltatásban. Rendszeres a zaklatás, ha az rövid időszakonként visszatérően jelentkezik 
(például egy-két napon át több e-mail, majd egy hét szünet után újabb e-mailek). A tartós zaklatás 
hosszabb időn át, folyamatosan történik (például több hónapig naponta érkezik e-mail a zaklatótól).

A kategória magába foglalja azokat az eseteket is, amikor felnőttet vagy gyermeket szexuális jelle-
gű megkeresések, zaklatások érnek, ahogy az olyan, weboldalakon, fórumokon olvasható szöveges 
tartalmak is ide tartoznak, amelyekben kiskorúakra tesznek szexuális jellegű megjegyzéseket, és/
vagy szexuális jellegű beszélgetést folytatnak, valamint azok a felhívások is zaklatásnak minősülnek, 
amelyekben kiskorúakat keresnek szexuális együttlétre.

Fontos: zaklatás bűncselekménye miatt csak a sértett tehet feljelentést a rendőrségen, a bűn-
cselekmény csak a sértett magánindítványára büntethető, a sértett nevében másvalaki nem tehet 
feljelentést. A magánindítvány azt jelenti, hogy a sértett nyilatkozatot tesz a rendőrségen, hogy kérel-
mezze az elkövető büntetőjogi felelősségre vonását.

mi számít online zaklatásnak? http://nmhh.hu/cikk/190113/mi_szamit_online_zaklatasnak (2020. 
05. 21.) 

tippek fiataloknak
• Ne ossz meg intim felvételeket!
• Ha zsarolni próbálnak, azonnal szakítsd meg a kapcsolatot!
• Ne fizess a zsarolónak!
• Kérj segítséget! Nem vagy egyedül.
• őrizd meg a bizonyítékokat – készíts képernyőfelvételt!
• Haladéktalanul tegyél bejelentést a rendőrségen!89

A tartalommegosztás jogi kérdései
A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy „képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásá-
hoz az érintett személy hozzájárulása szükséges.”

mindenkinek jogában áll eldönteni, hogy szeretné-e, hogy felvétel készüljön róla. Azt is jogában áll 
eldönteni, hogy másoknak is meg akarja-e mutatni a róla készült fotókat.

Csak úgy készülhet rólunk fotó, felvétel, rajz vagy bármi egyéb, ami a képmásunkat megörökíti, ha 
ahhoz hozzájárulunk.

A hozzájárulást azért ne úgy képzeljük el, hogy egy baráti, családi vagy akár céges szülinapon is 
szigorú jogi nyilatkozatokat kell aláíratni, mielőtt a tortával lencsevégre kapnánk az ünnepeltet.

A hozzájárulás történhet ráutaló magatartással is, vagyis az, ha odaállunk, mosolygunk, nem tilta-
kozunk, már úgy vehető, hogy a fotó készítéséhez hozzájárultunk.

89  Nem vagy egyedül! http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/nem-vagy-egyedul-0 (2020. 05. 
21.)  (2020.05.21.)

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/nem-vagy-egyedul-0
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Szabadon felhasználható az elkészített fotó?
A fotó készítéséhez – akár ráutaló magatartással – adott hozzájárulás azonban még nem jelenti 

egyben azt is, hogy a kép azonnal mehet is a világhálóra.90

A törvény alapján nem csupán a felvételhez kell hozzájárulás az érintett személytől, de az elké-
szült fotó felhasználásához is. márpedig, ha azt megosztjuk, akár csak a mi saját idővonalunkon, 
fiókunkban, akkor azzal már meg is történt a felhasználás. Ráadásul a felhasználás nem csupán a 
közzététellel valósulhat meg. Felhasználás történhet úgy is, hogy a képet módosítják, montázsokat 
készítenek stb.

Ha egy családi eseményen közös fotó készül, az egyben azt is jelenti, hogy a fotón szereplők hoz-
zájárultak, hogy az bizonyos szűk körben mások által is megismerhető lesz. De ez nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a személy ahhoz is hozzájárult, hogy a fotó kikerüljön az Instagramra, Facebookra, 
ahol már sokkal többen láthatják. Az is lehetséges tehát, hogy egy jogszerűen elkészített felvételt jo-
gosulatlanul használnak fel, mert túllépik azt a kört, amihez az illető még hozzájárult (főként, ha nem 
is tud róla, hogy a képe kikerült a világhálóra). 

helyzetfelismerő játék
A következő játékban előre megadott helyzeteket kell megkülönböztetni, és felismerni, hogy csak egy 
egyszerű konfliktusról, online zaklatásról vagy groomingolásról van-e szó.

Lehetséges helyzetetek a gyakorlat elvégzésére (a lista szabadon bővíthető valós, megtörtént 
helyzetekkel, természetesen a nevek megváltoztatásával, vagy fantázianevek, illetve -helyzetek al-
kalmazásával, a realitásokat megtartva).
A feladatra szánt idő: 10 perc

1.  Egy lány régen jó barátja volt Katinak. most azonban azt mondogatja a többi lánynak, hogy 
ne játsszanak vele, azonkívül azt is, hogy Kati nem jöhet el a szülinapi bulijára. Sokszor még 
csúfolja is.

2. Eszternek szülinapi bulija lesz, ahova meghívta egy pár barátnőjét az osztályból, Katit azon-
ban nem hívta meg. Kati később megkérdezte Esztertől, hogy esetleg elmehet-e? Eszter erre 
azt válaszolta, hogy csak egy pár barátját hívhatja el, mást azonban nem.

3. Balázs és Attila egymás legjobb barátai. Egy nap csúnyán összevesztek focizás közben a 
szabályokon, még kiabáltak is egymással.

4. Bence ma is csúfolja marcellt, mint ahogyan azt tegnap és tegnapelőtt is tette.
5. Fanni arra kéri meg Petit, hogy ossza meg vele a szülinapi buliján készült fotókat. Péter átküldi 

a fotókat Fanninak, de előtte megosztja őket saját Facebook oldalán. 
6. Kata üzenetet kap egy ismeretlen Facebook profilról, amelynek használója arra kéri, hogy 

készítsen magáról egy fotót, és ossza meg azt vele. Hozzáteszi, hogy ha ezt nem teszi, a 
lakcímére fog menni és bántalmazni fogja. 

Forrás: „Iskolai bántalmazás megelőzésére és bántalmazást elutasító csoportnorma kialakítására 
irányuló gyakorlatsor és alkalmazási útmutató”. Készült a TÁmOP-3.1.1-11/1-2012-0001 számú, a 
„xxI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” című kiemelt projekt 2. alprojekt 2.

témájában (ETT6200). (Szerző: Dr. jármi éva)

összefoglalás, visszajelzés, zárás: 5 perc

 

90  Vigyázat, nem mindegy, hogy milyen fotót teszünk ki az Instagramra! https://erthetojog.hu/egyeb-polgari-jog/
szemelyisegi-jogok/vigyazat-nem-mindegy-hogy-milyen-fotot-teszunk-ki-az-instagramra/ (2020. 05. 21.) Veszélyes is 
lehet az Instagramon cukiskodni. https://piacesprofit.hu/infokom/veszelyes-is-lehet-az-instagramon-cukiskodni/ (2020. 
05. 21.)

https://erthetojog.hu/egyeb-polgari-jog/szemelyisegi-jogok/vigyazat-nem-mindegy-hogy-milyen-fotot-teszunk-ki-az-instagramra
https://erthetojog.hu/egyeb-polgari-jog/szemelyisegi-jogok/vigyazat-nem-mindegy-hogy-milyen-fotot-teszunk-ki-az-instagramra
https://piacesprofit.hu/infokom/veszelyes-is-lehet-az-instagramon-cukiskodni/
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6. FoglAlkozás: online Függőség

A foglalkozás célja: impulzusokat adni arról, hogy miként érdemes kerülni a képernyő önkéntes 
rabságát, s ha már benne vagyunk, hogyan küzdhetünk magunkért. A foglalkozás célja továbbá a 
népszerű social media platformok vizsgálata és adatvédelmi beállításaik megismerése. 
módszertani javaslatok: a gyakorlatok döntő többségét interaktív feladatok formájában adtuk meg. 
Azt gondoljuk, hogy az interakció szolgálja és garantálja a legnagyobb fokú tanulást a témában.

Külön kiemelnénk a 2. gyakorlatot: a függőség témája keltette érzelmi hatás alatt álló diákok felol-
dása, feszültségeik kicsatornázása történik itt meg abból a célból, hogy a tanulók kognitív téren tettre 
készek legyenek, valamint helyükre kerüljön bennük érzelmeik. meggyőződésünk, hogy a gyakorlat 
nem kíván a meghallgatási készségen túli mentálhigiénés kompetenciákat. Biztatjuk az olvasót a 
kipróbálására! 

A foglalkozástervezet két tartalmi részre tagolható, melyek sorrendje az érthetőség és az integritás 
miatt nem felcserélhető:

7. A függőségről általában (1–3. gyakorlat)
8. Az online függőség és a közösségi oldalak (4–5. gyakorlat)

A gyakorlatokhoz szükséges eszközök: post it és tollak vagy filcek (1. és 2. gyakorlat), kalap vagy 
sapka (2. gyakorlat), csomagolópapír, filc (3. gyakorlat), számítógép, projektor, internetelérés (4. gya-
korlat), okoseszközök a fiataloknál (3. és 5. gyakorlat).

23. kép  Forrás: https://pixabay.com
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Ajánló pedagógusoknak:
• Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány: https://kek-vonal.hu/internetfuggoseg/ (2020. 04. 28.)
• A saferinternet videói pedagógusoknak: https://saferinternet.hu/Tippek-segedanyagok-videok/

Oktatoknak/Tippek-videok/Tippek-videok (2020. 04. 28.)

Ajánló diákoknak: 
• Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány: https://kek-vonal.hu/internetfuggoseg/ (2020. 04. 28.)
• Online etikett: gondolkodj, mielőtt kattintasz! http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/3964/on-

line-etikett (2020. 04. 28.)
• Online etikett: Ha most bunkó vagy, tényleg egyedül maradsz! https://she.life.hu/nofilter/20200324-

online-etikett-ha-most-bunko-vagy-tenyleg-egyedul-maradsz-herczeg-zsuzsa.html (2020. 04. 
28.)

• Facebook-adatkezelés: https://www.facebook.com/privacy/explanation (2020. 04. 28.)
• Instagram-adatkezelés: https://www.facebook.com/help/instagram/196883487377501 (2020. 

04. 28.)
• Az adatkezelésről általában: https://kek-vonal.hu/category/internetbiztonsag-program-cikkei/ 

(2020. 04. 28.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. A FüGGőSéGRőL

Párban kapjanak legalább 8-10 post it-et a fiatalok, majd kérjük meg őket, hogy írják fel azokat a 
dolgokat, melyek iránt kialakulhat függőség!

A tapasztalat, hogy a kezdeti klasszikusok (alkoholfüggőség, kábítószer-függőség, stb.) mellett 
megjelennek a ritkábban hallott, de a közbeszédben előforduló függőségek is (úgymint a munka-, a 
társ-  társ-, vagy az adrenalinfüggőség stb.), valamint olyan kategóriák is, amelyek a közbeszéd tár-
gyát nem, vagy csak ritkán képezik (pl. orrcseppfüggőség, vásárlásfüggőség, szoláriumfüggőség). mi 
is írjunk fel pár klasszikus és rendhagyó függőséget, színesítve ezzel a palettát, és partnerségünkkel 
motiválva a tanulókat.

A példák kiragasztásával szemléltetjük, hogy a függőség palettája egészen széles, és a klasszikus 
kategóriákon messze túlmutat. Időzzünk el egyiknél-másiknál ezekkel a kérdésekkel: mit jelent az 
adott függőség? mik a tünetei?
A beszélgetés során megjelenik az igény, hogy tisztázva legyenek az alábbiak:

• mi számít rajongásnak, és mi függőségnek? Hol a határ? Hogy zajlik az átmenet?
• mi a függőség meghatározása?

Ezek olyan lényeges kérdések, hogy semmiképpen ne mi válaszoljunk meg őket! Ezeket és a beszélgetés 
során további előbukkanó kérdéseket is jegyezzük fel a táblára, majd írjuk föléjük, hogy „PARKOLóPÁLyA”. 
Egy kis késleltetés következik, amely remélhetőleg a figyelem fenntartását (is) szolgálja.

A késleltetés oka a félelmek és a feszültség kicsatornázása a csoportból. A függőségek kapcsán 
előfordulhatnak érzelmileg telített és feszítő élmények, amelyek a gyerekek személyes érintettségé-
ből fakadnak. A témakör tárgyalása kapcsán ugyanis az alkoholista szülővel és nagyszülővel, drog-
függő testvérrel stb. kapcsolatba kerülő gyermek szégyen- és feszültségérzete gátolja a témáról való 
gondolkodását. Továbbá azért is érdemes a személyes érintettséggel foglalkozni, mert az egyfajta 
feldolgozási lehetősége lehet a krízisnek, illetve tanulás is, nemcsak az érintett számára. Természe-
tesen figyelni kell arra, hogy ne lépjük át a kompetenciahatárait sem a foglalkozás műfajának, sem 
saját magunknak.

A következő gyakorlat megfelelő lehet ehhez.

https://saferinternet.hu/Tippek-segedanyagok-videok/Oktatoknak/Tippek-videok/Tippek-videok
https://saferinternet.hu/Tippek-segedanyagok-videok/Oktatoknak/Tippek-videok/Tippek-videok
https://she.life.hu/nofilter/20200324-online-etikett-ha-most-bunko-vagy-tenyleg-egyedul-maradsz-herczeg-zsuzsa.html
https://she.life.hu/nofilter/20200324-online-etikett-ha-most-bunko-vagy-tenyleg-egyedul-maradsz-herczeg-zsuzsa.html
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1. Félelmek a kalapban
megkérjük a tanulókat, hogy ha a téma kapcsán van olyan félelmük, korábbi negatív tapasztalatuk, 
amellyel szeretnének foglalkozni, vagy amit szeretnék anonim módon az osztály elé tárni, azt most 
név nélkül megtehetik. Fontos hangsúlyozni a feladat komolyságát és jelentőségét, hogy az anonimi-
tás miatt ne váljon hatástalanná a gyakorlat.

A fiatalok egy-egy post-it-re felírják a témához kapcsolódó félelmüket, majd összehajtva bedobják 
a cetliket egy kalapba vagy sapkába. Akinek nincs félelme, azt is kérjük meg, hogy dobjon be egy 
post-it -et összehajtva (üresen) a kalapba.

Ezt követően megkérjük őket, hogy mindenki húzzon egyet, azok pedig, akik üreset húztak, húz-
zanak még egyet. majd sorban haladva mindenki ismerteti cédulája tartalmát konkrétan vagy akár 
körülírva, ezután a csoport megpróbál arra a félelemre megnyugtató javaslatokkal előállni.majd sor-
ban haladva mindenki ismerteti cédulája tartalmát konkrétan vagy akár körülírva, ezután a csoport 
megpróbál arra a félelemre megnyugtató javaslatokkal előállni.

A gyakorlat során egy kikötéshez ragaszkodjunk: nem lehet bagatellizálni a felolvasott félelmet!

2. World café a függőségről
Ekkor térünk vissza a „parkolópályához”! Osszuk a fiatalokat hat csoportba, és tegyünk körbe ugyan-
ennyi asztalt a teremben. Egy-egy asztalhoz minden csoportból nevezzünk ki egy asztalgazdát, aki 
nem vándorol a csoporttal, hanem az asztalánál marad: „röghöz kötve” vesz részt a gyakorlatban. 
érdemes olyan fiatalt választani, aki jó szociális kompetenciákkal bír (nem ijed meg új helyzetektől, 
kreatív, kommunikatív, együttműködő).

Az asztalgazdáknak odaadjuk a parkolópályára tett kérdéseket, kiegészítve az alábbiak közül bár-
melyikkel:

1. milyen jelei vannak a függőségnek?
2. Hogyan alakul ki a függőség?
3. mit lehet tenni a függőség megelőzéseképpen?
4. Honnan tudhatod, hogy függő vagy?
5. Hogyan lehet leszokni?
6. A barátom függő. Hogyan segíthetek neki?

A csoportoknak adjunk nagyméretű csomagolópapírt és filcet. Kérjük meg őket, hogy találjanak ki 
egy csoportnevet, és írják fel a papírjukra. míg ezt megteszik, addig győződjünk meg arról, hogy az 
asztalgazdák értik az asztalukra tett kérdést, majd kérjük meg őket, hogy fejezzék ki más szavakkal 
annak tartalmát! Gondolkodjunk röviden együtt velük, tisztázzuk a kérdésben szereplő fogalmakat.

A csoportok különböző asztaloknál kezdenek, s 4 percük van az adott asztalnál lévő kérdés minél 
teljesebb megválaszolására. Egyrészt saját tudásuk és tapasztalatmegosztásaik alapján, másrészt 
használhatnak okoskészülékeket, és adhatunk nekik online (és akár lényegre törő offline) szakirodal-
mat is. Ezeket az adott asztal gazdájára bízzuk, aki a hozzá érkező csoportoknak rendelkezésére 
bocsájtja a segédanyagokat.

Az alábbi linket adjuk oda / küldjük el mindegyik asztalgazdának: 
Mi az internetfüggőség? https://kek-vonal.hu/internetfuggoseg/ (2020. 04. 28.)

A tanulók mindent jegyezzenek fel a csomagolópapírra, amit az adott kérdésre válaszként relevánsnak 
vélnek. Kis hanghatással (csengő, saját hangunk) jelezzük a 4 perc leteltét. Ekkor a csoport – fogva a 
saját filcét és papírját – az óramutató járása szerint „tovább vándorol”. A következő asztalnál újabb 4 
percig van lehetőségük az adott kérdés körüljárására, megválaszolására és papírra rögzítésére.

minden asztal érintése után a csoportok további 4 percet kapnak a papírjuk tisztázására, a héza-
gok pótlására. 

Ezt követi a csoportok bemutatója. minden csoport 2-2 percet kap. A felkészülésre 4 perc jár. Hang-
súlyozzuk, hogy a frappáns előadás a cél. Az egy-egy válasz kapcsán felmerült kérdéseket érdemes 
megvitatni két bemutató között, de vigyázzunk, hogy ne térjünk el a feladat gyakorlati lényegétől.

https://kek-vonal.hu/internetfuggoseg/
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miután minden csoport megtartotta a bemutatóját, az asztalgazdáktól is kérjünk 2-2 percben visz-
szajelzést arról, hogy mit tapasztaltak a saját asztaluknál végzett munka során.

3. ONLINE FüGGőSéG TémÁjÚ VIDEó FELDOLGOZÁSA A SZAKéRTőI mOZAIK 
móDSZERéVEL

már korábban is láttuk, hogy nem csupán az alkohol vagy a kábítószerek, hanem tárgyak, kapcso-
latok, viselkedési formák is okozhatnak függőséget, hiányuk pedig megvonási tünetekkel járhat. Az 
internet ma már a mindennapi élet része. Kapcsolattartásra, kapcsolatteremtésre, munkára, tanu-
lásra, szórakozásra, információszerzésre is használjuk. Neten levelezünk, ismerkedünk, csevegünk, 
nézünk filmet, hallgatunk zenét, tájékozódunk. Fontos hangsúlyozni, hogy önmagában az, hogy sokat 
van valaki a gép előtt, még nem biztos, hogy függőséget jelent, de érdemes tudatosan határokat 
szabni a számítógéppel tölthető időre vonatkozva, és végiggondolni, hogy a szabadidő mekkora há-
nyadát szeretné valaki internetezéssel tölteni.

A következő 4 perces videó az online függőséggel foglalkozik. Tekintsük meg először bármilyen 
célzott instrukció nélkül! 

Internetfüggőség: https://www.youtube.com/watch?v=-eOCjgcqpO8 (2020. 04. 28.)

A videó feldolgozására az alábbi 8 kérdést javasoljuk 4-5 fős csoportokban, a szakértői mozaik mód-
szerével (kooperatív módszer):

• milyen tevékenységeket végzett a lány a videó első felében?
• milyen tevékenységeket végzett a lány a videó második felében a mobilján?
• mi volt a különbség a két tevékenységsorozat között?
• milyen hatással volt rá az egyik és a másik?
• milyen hatással volt az emberi kapcsolataira az egyik és a másik? és a kutyusával való kapcsolatra?
• Hosszú távon milyen hatással lehetnek rá ezek?
• Hogy kapcsolódik a videó a függőség témájához?
• mit tanácsolnál a lánynak, ha a második tevékenységsorozat szerint éli a mindennapjait?

A szakértői mozaik lépései Arató Ferenc és varga Aranka könyvéből  kivonatolva:91

1.  Szakértői csoportok felállítása. (Lehet véletlenszerű vagy tudatosan kialakított.)
2. Csoportonként különböző feldolgozásra váró anyagok közrebocsátása.
3. Egyéni olvasás és értelmezés, illetve jegyzet készítése.
4. Közös értelmezés a szakértői csoportokban.
5. Közös jegyzet készítése.
6. Egyéni jegyzet készítése a szakértői csoportokban ülő társak ötletei, útmutatásai alapján. 

Felkészülés egy másik csoportba való áttéréshez.
7.  Újabb csoportrendeződés.
8. Az eredeti szakértői csoportok által készített jegyzetek (plakátok stb.) mindegyike egy-egy 

asztalhoz kerül, és a készítésében részt vett csoporttag referál a többieknek a jegyzet alapján. 
Az eredeti szakértői csoportok által készített jegyzeteket ezután továbbadják a csoportok egy 
másik csoportnak, és az eljárás megismétlődik.

9. A csoporttagok lehetőséget kapnak arra, hogy az eredeti szakértői csoportok által készített 
jegyzeteket kiegészítsék, vagy saját jegyzetet készítsenek.

91  ARATó Ferenc, VARGA Aranka: Együtt-tanulók kézikönyve: Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. PTE 
BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék.
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4. A KÖZÖSSéGI OLDALAK TémÁjÁNAK FELDOLGOZÁSA ZümmÖGő CSOPORTBAN

írjuk fel a táblára az alábbi kérdéseket! milyen közösségi oldalakat ismersz? melyik mire használha-
tó? milyen lehetőségeket rejt, és milyen veszélyei vannak? milyen beállításokkal védheted magad?

Ezután ismertessük a zümmögő csoport módszerét: a kérés, hogy a résztvevők 3 percig párban 
osszák meg a tudásukat a fenti kérdésekről, majd tanári csengőszóra vagy a tanár szavára álljon 
össze két páros, és 4 percen keresztül adják át egymásnak az eddig összegyűlt információikat. A kö-
vetkező csengőszóra már nyolcan legyenek együtt, és 5 percen át egyesítsék a tudásukat. (Ha nem 
jön ki pont a nyolc fő, az természetesen nem gond.) Ezt követően – egyesítéssel vagy egy csoport 
szétbontásával és a másik kettőhöz csatolásával – két félosztálynyi csapat diskuráljon együtt 6 per-
cig, majd egy nagy csomagolópapíron jelenítsék meg az ismereteiket. Valamiképpen testesítsék meg 
rajzban és írásban mindazt, ami a csoportjuk tudása. Aknázzák ki minden tag ismereteit, tapasztala-
tait és képességeit. Erre 10 percet és sok filctollat kapjanak. 

Ezt követően mutassák be a munkájukat egymásnak! 
Ne hagyjuk elveszni a lehetséges válaszokat az utolsó kérdésre se! Kérjük meg a diákokat, hogy 

keressék meg az adatvédelmi beállításokat saját telefonjukon! Az alábbi három cikkben a fiatalok 
választ kaphatnak a két legnépszerűbb social media platform adatkezelési beállításaival kapcsolatos 
dilemmáikra. A linkek rendelkezésükre bocsájthatók helyszíni és otthoni böngészésre egyaránt.

Facebook – Adatkezelési szabályzat: https://www.facebook.com/privacy/explanation (2020. 04. 28.)
Instagram – Adatvédelmi beállítások és tájékoztatás: https://www.facebook.com/help/

instagram/196883487377501 (2020. 04. 28.)
A közösségi oldalakról általában: https://kek-vonal.hu/programjaink/internetbiztonsag-program/ 

(2020. 04. 28.)

5. ZÁRóKÖR

menjünk egyszer körbe, kérve a diákokat, hogy válaszoljanak az alábbi kérdésre! mi volt számodra a 
három leghasznosabb ismeret azok közül, amit tanultál a foglalkozásból?
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7. FoglAlkozás: online etikett vAgy netikett (e-tikett)

A foglalkozás célja: A viselkedés (íratlan) szabályainak felkutatása és megértése az interneten és 
az online világban. 

módszertani javaslatok: A foglalkozás az online etikettel (netikett) foglalkozik. A csoport tagjai az 
előző hat foglakozáson összeszoktak, az egyéni és a közös munkaformák során elsajátították az 
együttműködés módszereit. A csoport tagjai megfelelő információval rendelkeznek az online veszé-
lyekkel kapcsolatosan. Ismerik a különböző „protokollokat”, amiket „elő kell hívniuk” az adott helyzet-
ben. Tudják, hogy bizonyos körülmények között hogyan reagáljanak, és hogyan előzzenek meg olyan 
eseteket, amelyek káros hatással lehetnek rájuk. Tudják, hogy kitől kérhetnek segítséget. A foglalko-
zástervezetet úgy állítottuk össze, hogy az társadalomismereti, történelmi és erkölcstani ismereteket 
is közvetítsen, így annak felhasználása többféle óra keretén belül megvalósulhat, de akár egy-egy 
osztályfőnöki órán is alkalmazható.

A foglalkozás első részében az etikettről általánosságban beszélünk, majd a második részben a 
netikettre összpontosítunk.

Kulcsszavak: etikett, netikett, chat, közösségi média

Ajánló pedagógusoknak:
• Netikett. https://hu.wikipedia.org/wiki/Netikett (2020. 05. 07.)
• Netikett irányelvek. https://viragutazo.hu/netikett-iranyelvek-illemszabalyok-az-interneten/ (2020. 

05. 07.)
• Netikett. https://www.mimi.hu/informatika/netikett.html (2020. 05. 07.)
• Netikett. https://www2.akg.hu/info/erettsegi/szobeli/03.html (2020. 05. 07.)
• 5 netes illemszabály. https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/5-netes-illemszabaly-amit-

mindenkepp-tanits-meg-gyerekednek (2020. 05. 07.)

Ajánló diákoknak: 
• Netikett. https://hu.wikipedia.org/wiki/Netikett (2020. 05. 07.)
• Ha e-mailt írsz. https://informatika.gtportal.eu/?f0=internet_etika_02 (2020. 05. 07.)
• Netikett alapok. https://informatika.gtportal.eu/?f0=internet_etika_01 (2020. 05. 07.)
• Ha csevegsz. https://informatika.gtportal.eu/?f0=internet_etika_03 (2020. 05. 07.)
• Netikett. https://www.youtube.com/watch?v=UL9E0-AIuOc (2020. 05. 07.)
• Erre figyelj az interneten! https://www.youtube.com/watch?v=vrxeRbVQUGw (2020.05.07.)
• Az internetes kommunikáció néhány sajátossága. https://www.youtube.com/watch?v=4IIe3hsrx-Q 

(2020. 05. 07.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. ETIKETT

A foglalkozás első részében kisebb csoportokat alakítunk. A csoport tagjai egymás között megvitat-
ják, hogy általánosságban mit jelent számukra az etikett fogalma. Az ötletek meghallgatását követő-
en megoszthatjuk a diákokkal a következő információkat.

Az etikett
Francia eredetű (etiquette) kifejezés, amelyet kortól és helytől függően sokféleképpen próbáltak meg-
határozni.

https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/5-netes-illemszabaly-amit-mindenkepp-tanits-meg-gyerekednek
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/5-netes-illemszabaly-amit-mindenkepp-tanits-meg-gyerekednek
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A Magyar értelmező kéziszótár szerint:
„Az (előkelő) társasági érintkezés formáinak megszabott rendszere.”
Az Idegen szavak szótára szerint:
„Az udvariassági szabályok, illemszabályok összessége.”

Amióta az emberek közösségben élnek, rájöttek arra, hogy ha békében akarnak egymás mellett 
élni, akkor be kell tartaniuk bizonyos viselkedési szabályokat, és tekintettel kell lenniük egymásra. 
Ezért alakította ki minden társadalmi rendszer az érintkezési, magatartási szabályait.

Az etikett eredete
Gyökerei Versailles-ba, az abszolutizmus korába, xIV. Lajos udvarába nyúlnak vissza.

Az első etikettel foglalkozó könyvet az egyiptomi Ptahhotep írta ,Ptahhotep intelmei címmel. műve 
fiatal férfiaknak szolgált tanácsokkal, például: „Amikor az elöljáróddal ülsz, nevess, amikor ő nevet!”

Theognisz görög bölcs a tanítványának írt étkezési illemtant.
A spártai Khilón létrehozta a magas állami tisztségeket betöltő alkalmazottakat ellenőrző pozíciót.
Egy milánói szerzetes, Bonvicino da Riva írta meg 1290-ben az első könyvet, amely kizárólag az 

étkezési etikettel foglalkozik. művében olyan alapszabályokat fogalmaz meg, amelyek ma is érvénye-
sek, például:

Ne igyál és egyél egyszerre!
Fordítsd el a fejedet, ha tüsszentesz!
Ne nyalogasd az ujjaidat!

Az etikett és az illem szabályainak alapjai egyáltalán nem változtak.92

Alapvető udvariasság
A mindennapi társas érintkezés szabályai közül nagyon kevés tűnt el. Tény ugyan, hogy a kézcsók, 
a kalapemelés, a vendégek név szerinti bejelentése kezd kikopni a szokásokból, ám a köszönésre, 
a bemutatkozásra, az udvariasságra vonatkozó etikett szabályok változatlanul megmaradtak, ahogy 
a kommunikációra, a megszólításra vonatkozó szabályok is megvannak még. A különbség az, hogy 
ezeket már az új kommunikációs formákban (chat, e-mail, sms, videókonferencia stb.) is kell tudni 
alkalmazni.

Az idősebb/magasabb beosztású személy tisztelete és a vele való udvarias viselkedés sem válto-
zott, ugyanúgy, ahogyan a szülők iránti tisztelet sem.

Új szabályok
Újabb és újabb formái jelennek meg a társas érintkezésnek, amelyekhez konkrét szabályok kapcso-
lódnak (pl.: netikett).

A mindennapokban sokféle viselkedési szabályt alkalmazunk, a legtöbbször nem is tudatosan. 
Ezek belénk rögzültek nevelés, szokás, hagyomány útján, és bár sokszor logikusak, előfordulnak 
olyanok is, amelyeknek az eredetét már kitalálni sem tudjuk.

Alapfogalmak
A viselkedés: A magatartás formai megnyilvánulása.
Az udvariasság: Az illemszabályok betartása a magatartás tartalmával és a viselkedési megnyilvá-
nulásokkal.
Illemszabályok: A viselkedés legősibb szabályai.
Illem: A társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályainak összessége.

92  Az etikett és a protokoll fogalma. http://www.vezetesi-folyamat.hu/uzleti-protokoll-uzleti-etika/az-etikett-es-a-protokoll-
fogalma/ (2020. 05. 21.)  Alapfogalmak. http://etikettiskola.hu/blog/alapfogalmak/ (2020. 05. 21.)

http://www.vezetesi-folyamat.hu/uzleti-protokoll-uzleti-etika/az-etikett-es-a-protokoll-fogalma/
http://www.vezetesi-folyamat.hu/uzleti-protokoll-uzleti-etika/az-etikett-es-a-protokoll-fogalma/
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Általánosságban megállapítható, hogy az etikett (és a protokoll) 
• eszközt jelentenek a saját álláspont kifejezésére bármiféle körülmények között, lehetőséget adva 

minden kényes kérdés felvetésére, illetve a másik fél hasonló problémáinak meghallgatására;
• védenek és megvédenek azáltal, hogy a nemzetközi szokásokhoz való igazodás alapján megvé-

dik az egyént attól, hogy személyes érzelmei vagy indítékai alapján a hivatalos kapcsolatokban 
megengedhetetlen hibát kövessen el, vagy olyan kapcsolatokba kényszerüljön, amelyek saját 
maga vagy az általa képviselt szervezet biztonságát veszélyeztetik;

• érdemi segítséget jelenthetnek, hiszen egy gesztus tovább viheti a tárgyalást, fordulatot eredmé-
nyezhet, ugyanakkor taktikai eszközként is felhasználhatók, például megfélemlítésre, meglepe-
tésre, figyelemelvonásra, időhúzásra stb.93

2. NETIKETT

A foglalkozás elején a csoport tagjait kérjük meg, hogy próbáljanak minél több olyan illemszabályt és 
íratlan szabályt gyűjteni, amiket az internethasználat során kell, lehet vagy javasolt alkalmazni, használni. 

Az ötleteket rendszerezzük, kiegészíthetjük a gyűjtött szabályokat, érvelhetünk ellenük és mellet-
tük. Generálhatunk vitát, és megbeszélhetjük az észrevételeket is. 

Ezután a csoporttagok által gyűjtött információkat kiegészíthetjük az alábbiakkal is.

A netikettről általában:
Az internetre vonatkozó illemszabályokat, szokásokat, viselkedési formákat hálózati etikettnek, rövi-
den netikettnek (internetzsargon a network (hálózat) és az etiquette (illemtan) összevonásából) ne-
vezzük. A szokásos netikett erkölcsi, etikai normákat és használati tanácsokat vegyesen tartalmaz. A 
netikett célja barátságos légkör megteremtése és megőrzése az internetes kommunikációban.

A netikett az internet használatának általános illemszabályait foglalja össze. Erre azért van szük-
ség, hogy az emberek az internet használata közben is udvariasak, segítőkészek és türelmesek 
legyenek egymással.

Ezek a korábban íratlan szabályok ma már több helyen olvashatók is az interneten. Sokan meg-
fogalmaztak már ilyen illemtani tudnivalókat az internet egész világára vagy egy-egy részterületére, 
például az elektronikus levelezésre vonatkozóan. Egy szabály a sok közül: nem illik csupa nagybetű-
vel írni, mert azt kiabálásnak veheti a címzett.94 

netikettszabályok:
1.  szabály: Szeresd felebarátodat, és nyugodtan tegeződj!
2. szabály: Viselkedj úgy az interneten, mint a valós életben!
3. szabály: Ne feledd, hol vagy, a becenév mögött bárki lehet! magyar fórumokon használd a 

magyar nyelvet, más fórumokon az angol ajánlott!
4. szabály: Légy figyelemmel mások idejére, ne „lógj”a neten, fogalmazz röviden!
5. szabály: Hidd el: többen olvasnak, mint írnak! Te azoknak is írsz, akiket nem is ismersz!
6. szabály: Oszd meg tudásodat másokkal, segítsd a kezdőket, kérdezz bátran a tapasztaltab-

baktól!
7.  szabály: Kerüld a trágár szavakat, a fellángolásokat! Ne hagyd, hogy indulataid befolyásolja-

nak!
8. szabály: Légy figyelemmel mások magánügyeire, érzéseire, neked is lehet rossz napod!
9. szabály: Ne élj vissza a hatalommal, a hatáskörhöz felelősség is társul!
10. szabály: Légy elnéző mások hibáival szemben, de figyelmeztesd őket!
11. szabály: A szabályokat te is alakítod, javaslatodról értesítsd a rendszergazdát!

93 Alapfogalmak. http://etikettiskola.hu/blog/alapfogalmak/ (2020. 05. 21.)
94 Netikett. https://www2.akg.hu/info/erettsegi/szobeli/03.html (2020. 05. 21.)
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A következő gyakorlat során több kisebb csoportra (akár párokra) lehet osztani az osztályt, és a 
párok vagy csoporttagok a különböző helyzeteket akár valós időben is kipróbálhatják. A gyakorlatok 
eredményeit meg lehet mutatni a csoport többi tagjának szemléltetésképpen. A feldolgozandó beállí-
tások és helyzetek a 2. pontban olvashatóak. 

1. bevezetés: 
Levelezési etikett:
A netikett két fő részre osztható:

1. „egy-egynek” kommunikáció,
2. „egy-sokaknak” kommunikáció.

Az „egy-egynek” kommunikáció során egy ember kommunikál egy másik emberrel, ilyen a levelezés. 
Általában a valós társalgás szabályai érvényesek, csak ez az interneten még fontosabb, hiszen hi-
ányzik a metakommunikáció és a hangszín.

Az „egy-sokaknak” kommunikáció (levelezési listák, fórumok, IRC) során egy ember sok másikkal 
kommunikál. Az e-mailre vonatkozó szabályok itt is érvényesek, sőt még fontosabbak, hiszen több 
emberrel kommunikálunk egyszerre.95

2. beállítások, helyzetek: 
a. mivel a levelezés lényeges kérdése a gyorsaság, ne várakoztasd sokáig partneredet, legalább 

egy sort küldj neki arról, hogy miért nem válaszolsz!
b. mindig (és lehetőleg a leginformatívabb módon) töltsd ki a subject (tárgy) rovatot!
c. Az automatikus válaszfunkció (reply) segítségével idézhetjük levelezőpartnerünk levelét. élj ez-

zel a lehetőséggel, mert elképzelhető, hogy levelezőpartnered már nem emlékszik a témára!
d. Többeknek címzett leveleknél, ha teheted, saját magadnak címezd a levelet, és használd a „bcc” 

funkciót (titkos másolat) a „cc” helyett! Ebben az esetben senki nem kapja meg mások e-mail-
címét.

e. Légy tömör anélkül, hogy túlságon lényegre törő lennél! Amikor egy levélre válaszolsz, csak 
annyit idézz az eredeti anyagból, hogy érthető legyen a válaszod, és ne többet! Rendkívül rossz 
szokás az egész levelet idézni a válaszban – szerkeszd ki a felesleget!

f. A csupa nagybetűs szöveget sokan KIABÁLÁSNAK (screaming) érzik, és nehezebben is ol-
vasható, mint a kisbetűs vagy a vegyes (kisbetűket és nagybetűket egyaránt használó) szöveg.

g. A from (feladó), a to (címzett) és a subject (tárgy) rovatban semmiképpen ne használj ékezetes 
betűket!

h. Ha nagyobb állományokat akarsz valakihez levélben eljuttatni, illendőségből előre jelezd ezt!
i. Használj szimbólumokat hangsúlyozásra (pl. „*erre* gondoltam”). Használj aláhúzásjeleket alá-

húzásra (pl. „a kedvenc könyvem a Háború és béke”)! mosolyogj :-), szomorkodj :-(, csodálkozz! 
:-O a megfelelő jelek használatával, mert az e-mail-ben nincs hangsúly!96

Készíts smiley-t! Vajon tudjátok, milyen betűkombinációval érhetőek el a különböző Facebook 
smiley-k? A smiley-k elkészítéséhez az alábbi weboldalt ajánljuk: Facebook smile billentyűkombiná-
ciók. http://www.marketing112.hu/facebook-smile-billentyukombinaciok/ (2020. 05. 07.)

 
3. összegzés:
A levél tartalmára vonatkozó néhány formai szabály:

• Használjunk kis- és nagybetűt vegyesen, szimbólumokat hangsúlyozásra, kiemelésre, „mosoly-
gókat” (smiley-k). 

95  Netikett. http://www.mlbe.hu/netikett.htm (2020. 05. 21.) Netikett. http://www.nemethi-bp.sulinet.hu/okt_seged/informa-
tika/bemutato/netikett.pdf (2020. 05. 21.)

96 Kapcsolattartás e-mail útján az interneten. http://intermedia.c3.hu/oktanyag/computer/internet/e-mail.htm (2020. 05. 21.)

http://www.nemethi-bp.sulinet.hu/okt_seged/informatika/bemutato/netikett.pdf
http://www.nemethi-bp.sulinet.hu/okt_seged/informatika/bemutato/netikett.pdf
http://intermedia.c3.hu/oktanyag/computer/internet/e-mail.htm
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• A levél legyen tömör anélkül, hogy túlságosan lényegre törő lenne!
• Ismerjük meg a csoport kultúráját! Nem szükséges mindenkit személyesen üdvözölni, egy egy-

szerű „Szia!” is elegendő. Ha valaki becenevet, aliast vagy álnevet használ, tiszteljük az anoni-
mitását. Nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket ne használjunk!

3. A KÖZÖSSéGI méDIA éS AZ ETIKETT

Legismertebb közösségi média a Facebook és a Twitter.
Itt vissza lehet utalni az előzetesen már tárgyalt online veszélyekre. 

1.  Ne osszunk meg olyan tartalmakat, amivel mást kellemetlen helyzetbe hozhatunk! mindig kér-
jünk engedélyt a fotózás előtt, és külön a megosztás előtt is! Itt visszautalhatunk az előző 
foglalkozáson tanultakra. 

2. Tartsd szem előtt, hogy a közösségi oldalakon fent lehet leendő osztályfőnököd, tanárod is!
3. Ne „szemetelj” a virtuális térben! Törekedj olyan tartalmak megosztására, amelyek nem válta-

nak ki másokból félelmet vagy rossz érzést!
4. A közösségi felületeken sokszor nem csak ismerőseidhez, hanem az egész világhoz szólsz. 

Légy tisztában azzal, hogy kivel osztod meg a különböző tartalmakat!
5. Nem szégyen visszautasítani egy bejelölést, és nem szégyen megszüntetni egy „barátságot”.
6. Használj biztonsági beállításokat!
7.  Névvel vállald a közösségi oldalakon a jelenlétedet, ne élj vissza az anonimitással a weben!
8. Ha egyszer láttál valakit az utcán, az nem ok arra, hogy bejelöld a Facebookon.
9. Ha visszaélést, álprofilt tapasztalsz, jelentsd! Ezzel tisztul a közösségi tér.97

4. NéHÁNy FONTOS TIPP (NEm CSAK) FIATALOK SZÁmÁRA

A következőkben szintén egy-két helyzetet lehet tovább osztani a kisebb csoportok között, a csoport-
tagok ezután mutatják be egymá snak a különböző szituációkat. 

1.  Tartsuk be az alapvető udvariassági szabályokat: Köszönjünk az írás megkezdésekor! Rövi-
den, ám mégis érthetően fejtsük ki az írásunk lényegét, majd e-mail esetén köszönjünk el a 
megfelelő formában!

2. Chatelés (azaz élő írásos beszélgetés) során türelmesen várjuk meg, míg a másik válaszol! A 
legtöbb chat alkalmazás jelzi, hogy a másik látta-e az üzenetünket, vagy sem.

3. Sokszor futunk abba a hibába, hogy leírjuk a mondandóinkat, és már nyomjuk is a küldés 
gombot. érdemes átolvasni az üzenetet küldés előtt, mert egy apró elírás is okozhat kellemet-
lenséget, emellett pedig  tiszteletlenség is egy nem helyesen leírt szöveget elküldeni, ezért 
figyeljünk a helyesírásra!

4. Tartsuk a stilisztikai szabályokat is, a vesszők legyenek a helyükön, és ne írjunk csupa nagy-
betűvel, mert az kiabálásnak számít (kivéve, ha ennek hatása a célunk).

5. Alapvető íratlan szabály, hogy fontos, komoly témákat nem beszélünk meg az interneten, mi-
vel sajnos hangsúly és hangnem hiányában könnyen el tud siklani a beszélgetés, és negatív 
irányt vehet. Ennek elkerülésére az emojik sűrű használata sem megoldás. Ha igazán komoly 
a megbeszélendő téma, inkább találkozzunk személyesen vagy telefonon, esetleg videó cha-
ten beszéljünk. A lényeg, hogy látszódjanak, érződjenek a valós gesztusok.

6. A fotók használatáról a közösségi médiában elmondhatjuk, hogy sokan szeretnek a baráta-
ikkal készült fotókkal előrukkolni a neten. De belegondolunk-e a posztolás előtt abba, hogy 
a többiek – akik a képen velünk szerepelnek – vajon ugyanígy örülnek-e a nyilvánosságnak? 

97 Emberek fotózása és a jog. http://fotozz.hu/cikket_megmutat?cikk_ID=68 (2020. 05. 21.)
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Illik kikérni a fotón látható személyek jóváhagyását posztolás, taggelés előtt. Nem túl elegáns 
gesztus olyan fotót feltenni a netre, amin mi magunk ugyan nagyon jól nézünk ki, de a társa-
inkról nem éppen előnyös az elkapott pillanat. Ezt ne hagyjátok figyelmen kívül!

7.  Legyünk tisztában azzal, hogy éppen hova írunk!, Sokszor megtörténik – főleg az érettebb 
korosztálynál fordul elő –, hogy a privát üzenet valamilyen módon az üzenő-, azaz a nyilvános 
közösségi falra kerül. Kimondottan kellemetlen helyzet alakulhat ki így. Ugyanez vonatkozik 
a posztok hozzászólásaira is: Gondoljuk át, hogy az, amit írni és megosztani szeretnénk, a 
nyilvánosságra tartozik-e! Ne hozzunk senkit kellemetlen helyzetbe!

8. Ne tegyünk közzé, ne küldjünk mások számára sértő képet vagy információt!
9. joggal gondolhatjuk, hogy a netet bármikor használhatjuk, hiszen akit zavar a telefon csipo-

gása alvás közben, az lehalkíthatja, kikapcsolhatja a készülékét, esetleg kikapcsolhatja a wifit 
vagy a mobilnetet. Ennek ellenére sem illik éjjel kettőkor vagy hajnali négykor ráírni valakire, 
kivéve, ha annak nyomós oka van. Ha mindenképpen üzenni akarunk éjszaka, azt inkább 
e-mailben tegyük.98 

5. ZÁRÁS, ÖSSZEFOGLALÁS, ELLENőRZéS

Egy-két rövid ellenőrző kérdés:
1.  Vajon milyen szerepe lehet annak, hogy kölcsönösen elköszöntök, és miért érdemes megvár-

ni, amíg a másik fél is elköszön?
 – Ennek leginkább a másik fél felé való tiszteletadásban van szerepe. Ha mit sem foglalkozunk 
a társunk köszönésével/gesztusaival, azt szinte minden esetben kellemetlenségként éli át, 
és tiszteletlenségnek veszi.

2.  milyen problémába ütközhet egy profillal vagy mások egyéb személyes dolgával való vissza-
élés?
 – Ezek könnyedén jogi következményeket vonhatnak maguk után, azon felül, hogy sértőek, 
bántóak, illetve néhány alkalommal félelemkeltőek tudnak lenni.

3. mi a szerepe a netikettnek/etikettnek az emberek életében? miért hoztuk létre a társasági 
érintkezés szabályrendszerét?
 – Az etikett az emberek közötti kapcsolatokat a viselkedési szabályok, illemszabályok határoz-
zák meg. Ezek a szabályok az élet minden területén megtalálhatók, ahol akár csak két ember 
találkozik. pl.: a kés és villa használatát, a segítségnyújtást, és még sok mást.

 – A netikett az internet használatának általános illemszabályait foglalja össze. Erre azért van 
szükség, hogy az emberek az internet használata közben is udvariasak, segítőkészek és 
türelmesek legyenek egymással.99 

 – Az etikett lényegében segít megkönnyíteni a hálózati platformok összevonását, együttlétét. 
megkönnyíti az emberek közötti kapcsolatteremtést.100   

98 Internetetikett. https://eletszepitok.hu/internet-etikett-avagy-a-netikett-7-altalanos-szabalya/ (2020. 05. 21.)
99  A hálózat használatának alapszabályai, a Netikett https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-

4-evfolyam/a-halozat-hasznalatanak-alapszabalyai-a-netikett/netikett (2020. 11. 09.)
100 Burotika és irodakultúra. https://burotika.hu/netikett-es-e-tikett-a-digitalis-egyutteles-szabalyai/ (2020. 05. 21.)

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-4-evfolyam/a-halozat-hasznalatanak-alapszabalyai-a-netikett/netikett
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-4-evfolyam/a-halozat-hasznalatanak-alapszabalyai-a-netikett/netikett
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összegzés

A szakmai gyűjteményben az Online veszélyek című fejezet hét foglalkozástervezetét, valamint a 
link- és applikációgyűjteményt elsősorban 10–14 éves diákoknak, 2x45 percre terveztük meg. A gya-
korlatokat pedagógusokkal és diákokkal interaktív módon próbáltuk ki több iskolában is.

A gyerekek – tapasztalataink szerint – sokszor nem érzik az online világ veszélyeit, nincsenek tisz-
tában a hatásaival, nem ismerik a mobil- és az online eszközök erejét. Ugyanakkor a fiatalok számára 
az internet, a mobiltelefonok és a számítógépek világa fontos és mindennapos dolog. Fenyegetés, 
zsarolás, cikizés, kiközösítés, megszégyenítés, illetéktelen képek, lejárató mobilfelvételek, rosszin-
dulatú megjegyzések, álprofilok és még sok más is fenyegeti a gyerekeket a világhálón. Ahhoz, hogy 
megvédhessük gyermekeinket az internetes zaklatóktól, lépést kell tartanunk a technika fejlődésével. 
Próbáljuk meg nyomon követni a gyermekek társadalmi életét a közösségi oldalakon! Erre jó lehető-
séget ad, ha a szülő, a pedagógus vagy a nagyobb testvért is bejelöljük ismerősként.

2020 tavaszán a COVID-19 járványügyi vészhelyzet miatt tantermen kívüli digitális oktatás kezdő-
dött az iskolákban, így még hangsúlyosabb szerepet kapott az online kommunikáció. Ezt a témát a jö-
vőben érdemes minden évfolyamon néhány órában beépíteni a tantervbe a korosztálynak megfelelő 
gyakorlatokkal. Az oktatásban az okoseszközök használata elengedhetetlen lesz, ezért fontos erről 
beszélni pedagógusoknak és diákoknak egyaránt. A szakmai gyűjtemény hét foglalkozása ebben 
segítheti a pedagógusok munkáját. A foglalkozásokat úgy terveztük meg, hogy az interakciók során a 
pedagógusok és a diákok új oldalaikat is megmutathassák, ezt a többiek megismerhessék, így kap-
csolataik erősödjenek, és a szociális kompetenciáik fejlesztése is megvalósuljon!
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A Fejezet melléklete

online edukációs platformok és lehetőségek gyűjteménye:
• 51 db hasznos link a távoktatáshoz és az online oktatáshoz pedagógusoknak és diákok-

nak egyaránt;
• applikációk (69 db hasznos app!).

1. PADLET – távoktatásban is működő applikációk
Hasznos tippek koronavírus idejére! 
Színkódok:
sárga – képernyőmegosztás, videokonferecia
zöld – kvíz, teszt
lila – kollaboratív eszközök, szemléltetőeszközök. 
Az üres, e-mail címet tartalmazó és duplázó posztokat törlik, elsősorban azért, hogy használható 
maradjon a felület.
https://padlet.com/magda_illyes/ni7fu3jci4r?fbclid=IwAR2bS84gmjtr7WNTWTwv8yLCec-
EpvtOsnny34Re9Gn-0Z-BCa5-hxysUKA (2020. 04. 15.)

2. Ingyenesen letölthető fejlesztő játékok
https://neteducatio.hu/ingyenesen-letoltheto-jatek-kozlekedes-temaban-a-nepszeru-dobble-min
tajara/?fbclid=IwAR13H60DbWWjCU-R5N9_Z1yZ_mv0ixx3m8B5Ajr4lG-mjvReCDGNjKyf2so 
(2020. 04. 15.)

3. módszertani ötletbörze – TanTáv – Tanárszakosok a távoktatásért Facebook csoport
Hasznos tippeket, ötleteket, módszertanokat lehet találni, kérni és megosztani egymás között.
https://www.facebook.com/groups/2581540201971733/
Bővebben: TanTáv – ELTE-s tanárszakosok a távoktatásért
http://elteonline.hu/kozelet/2020/03/16/tantav-elte-s-tanarszakosok-a-tavoktatasert/ (2020. 04. 15.)

4. Népdaltérkép
A Zenetudományi Intézet tett elérhetővé egy remek népdaltérképet, ahol a Kárpát-medencében 
barangolhatunk, és hallgathatunk népdalokat.
https://zti.hungaricana.hu/hu/map/?layers=google-roadmap%2Cvector-data&bbox=1479225%2
C5670171%2C2418483%2C6029486 (2020. 04. 15.)

5. A magyar Nemzeti Galéria virtuális kiállítása
https://virtualiskiallitas.mng.hu/home  (2020. 04. 15.)

6. Ingyenes hangoskönyvek idegen nyelven (angol, francia, spanyol). Nagyon sok angol (és keve-
sebb francia és spanyol) hangoskönyv hallgatható ingyen, olyan klasszikusok is, mint a Micimac-
kó vagy a Váratlan utazás.
https://stories.audible.com/discovery (2020. 04. 15.)

7. Tematikus térképkészítés történelem szakos tanároknak. A National Geographic alkalmazásával 
minden diák maga készítheti el a tematikus térképét.
https://mapmaker.nationalgeographic.org/#/ (2020. 04. 15.)

8. Seterra: játék a térképpel (történelem és földrajz szakos kollégáknak)
mindenféle remek térképes feladat érhető el (országok, tartományok, városok, zászlók stb.), de 
akár még magunk is készíthetünk itt ilyet.
https://online.seterra.com/hu (2020. 04. 15.)
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9. makerspace
Technika, természettudomány, kémia
Sok olyan izgalmas projekt, amit otthon is meg lehet valósítani.
https://www.makerspaces.com/25-makerspace-projects-for-kids/ (2020. 04. 15.)

10. Online rajztábla
A vége felé pedig itt van egy online rajztábla, ami kifejezetten jól jöhet, ha az óránkat online tartjuk 
meg.
https://awwapp.com/# (2020. 04. 15.)

11. Videószerkesztés, vágás
Egy ötlet, hogyan lehet videót vágni minden külön program nélkül a Windowson.
https://www.howtogeek.com/355524/how-to-use-windows-10s-hidden-video-editor/ (2020. 04. 15.)

12. Matekoázis
Ingyenes matekoázis tudástár diákoknak 1. osztályosoktól 12. osztályosokig
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/tudastar (2020. 04. 15.)

13. mateking.hu
Ingyenes matematikai szemléltető prezentációk, feladatok
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/tudastar (2020. 04. 15.)

14. BOOKR Suli
A BOOKR Suli pedagógiai módszertani csomag használatával a pedagógusoknak lehetősége 
nyílik a digitális interaktív könyvek egyszerű beépítésére a magyarórákba. A csomag a mai tanu-
lók számára is izgalmas formában mutatja be a modern és klasszikus irodalom legjobbjait.
https://www.bookrsuli.hu/ (2020. 04. 15.)

15. Bookr Class – Online angol nyelvtanulás
https://bookrclass.com/ (2020. 04. 15.)

16. TABELLO
Ingyenes online angol nyelvtanulás gyerekeknek és általános iskolásoknak
https://tabello.hu/hu (2020. 04. 15.)

17. Okosdoboz
Feladatok és játékok alsósoknak, felsősöknek, középiskolásoknak. Kognitív játékok és egészség-
videók. magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, ének-zene, matematika, környezetismeret és 
egészségnevelés témakörökben.
http://www.okosdoboz.hu/ (2020. 04. 15.)

18. mozaik Education
Ingyenesen elérhető digitális tankönyvek, interaktív tartalmak és oktatási szoftver a mozaWeben 
a 2019/20-as tanév végéig.
https://www.mozaweb.hu/ (2020. 04. 15.)

19. junior Sulinet
Kisebbeknek készült digitális tartalmak, tananyagok, játékok.
https://junior.sulinet.hu/hu (2020. 04. 15.)

https://awwapp.com/#
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20. Sulinet Tudásbázis
Tematikusan tartalmazza az oktatásban használható digitális tananyagokat.
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu (2020. 04. 15.)

21. Videótanár
Tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók.
https://videotanar.hu/ (2020. 04. 15.)

22. Arcanum Digitális Tudománytár 
Az archívumban az elmúlt két évszázad magyar újságjai, folyóiratai érhetők el online.
https://adtplus.arcanum.hu/hu/ (2020. 04. 15.)

23. Darts Matek 
Interaktív, játékos módon segít elsajátítani és készségszintűre fejleszteni a matematikai alapmű-
veleteket (összeadás, kivonás, szorzás, osztás), és közben a digitális kompetenciákat is fejleszti. 
Sokrétűen felhasználható bármely eszközön: PC-n, tableten, telefonon, laptopon.
https://teszt.dartsmatek.hu (2020. 04. 15.)

24. Digitális hadtörténelem 
Hadtörténeti Oktatási Csomag érhető el a Hadtörténeti Intézet és múzeum honlapján, amely a 
történelem tantárgyhoz kínál koronként és témánkét forrásokat és adatbázisokat.
http://militaria.hu/ (2020. 04. 15.)

25. Digipedagógia 
A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által kifejlesztett és működtetett online kulturális és oktatási 
adatbázis. Elsődleges célja, hogy megkönnyítse a pedagógusoknak a keresést egyes, az adott 
tananyaghoz kapcsolható művelődési tartalmak, a magyar kulturális örökség digitális formában 
rögzített objektumai között.
http://digipedia.mandaonline.hu/ (2020. 04. 15.)

26. Dover Nyelviskola E-learning 
Angol és német nyelvoktató e-learning program.
https://doverelearning.com (2020. 04. 15.)

27. Duelbox 
Ingyenes távoktatási program; a pedagógusok élő videókapcsolattal játékos órákat tarthatnak, 
amelyekbe interaktív feladatokkal, gyors és izgalmas vetélkedőkkel vonhatják be a tanulókat.
https://www.duelbox.com/ (2020. 04. 15.)

28. E-Palatábla Alapítvány 
A matematika tantárgyhoz találnak az érettségire készülők és az általános iskolások is önállóan 
feldolgozható tananyagot.
http://www.epalatabla.hu/ (2020. 04. 15.)

29. HiperSuli 
Digitális oktatási módszertan-javaslatok távoktatáshoz az iskolabezárások idejére.
https://hipersuli.hu/tavoktatas/ (2020. 04. 15.)
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30. iDoctum 
Természettudományos oktatási tananyagok fizika, kémia, matematika, földrajz és biológia tantár-
gyakhoz felső tagozatos tanulók részére. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS.
https://ujgeneracio.idoctum.hu (2020. 04. 15.)

31. KórházSuli Alapítvány 
Főként általános iskolás korosztálynak szóló, osztályok és tantárgyak szerinti csoportosításban 
megtalálható, szakmailag ellenőrzött tananyagokat tartalmaz feladatsorokkal együtt a moodle-
rendszerben.
http://korhazsuli.klippe.hu/login/index.php (2020. 04. 15.)

32. LearningApps 
A különböző tantárgyakhoz és tanulási szintekhez illeszkedő, a felhasználók által készített inter-
aktív feladatok (ún. tankockák).
https://learningapps.org (2020. 04. 15.)

33. Magyar Digitális Oktatásért Egyesület https://tananyag.mdoe.hu/course/view.php?id=5&section=1 
(2020. 04. 15.)

34. GEOmATECH http://tananyag.geomatech.hu/ (2020.04.15.)
A GEOmATECH honlapján, egységes digitális pedagógiai szemléletben 1800 (1200 matematika 
és 600 természettudományos) interaktív tananyagot találhatunk. Az anyagokat a Nemzeti alap-
tanterv elvárásainak megfelelően alakították ki a világ egyik legismertebb matematikai természet-
tudományos szoftvere, a GeoGebra segítségével. A feladatok jellemzői: vizualitás, interaktivitást, 
játékosság, felfedeztetés, élményalapú tanulás (experimental learning).

GEOmATECH-feladatok ötödikeseknek
38 önállóan tanulható, játékos feladat videótanárral támogatott verziója.
https://tananyag.mdoe.hu/course/view.php?id=167 (2020. 04. 15.)

35. magyar művészeti Akadémia 
Az oldalon hangzóanyag formájában, kiváló művészek tolmácsolásában Arany jános jelentős 
művei hallgathatók meg.
http://www.hallgatniaranyt.hu/ (2020. 04. 15.)

36. matematicA 
érettségire és felvételire készülőknek az elmúlt másfél évtized központi írásbeli vizsga feladatso-
rai azonnal elérhető javítókulccsal, elsősorban matematikából, mellette történelemből, biológiá-
ból, kémiából és magyar anyanyelvből is. mintegy tízezer címke alapján azonnal elérhető feladat-
sorokkal. óriási segítséget jelenthet a diákoknak a vizsgákra történő felkészülésben.
https://matematica.hu (2020. 04. 15.)

37. matific
matematikai készségfejlesztő online feladatlapok, óravázlatok és segédanyagok az 1–6. évfo-
lyamnak. A gemifikált (azaz a játékprogramok felépítését követő) oktatóprogram az olyan alap-
vető készségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, mint az összeadás, a kivonás, a szorzás és az 
osztás. Tanári adminisztrációs felülete is felhasználóbarát.
https://www.matific.com/hu/hu/home/ (2020. 04. 15.)
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38. OKTONDI – oktatás. online. digitálisan.
Tematikus gyűjtemény, általában a digitális oktatáshoz, elősorban önkéntes egyetemisták lapja-
ként.
https://www.tavoktatas2020.hu/ (2020. 04. 15.)

39. Raabe Klett Kiadó
A honlap a Klett Kiadó német nyelvű tankönyveihez kapcsolódó digitális tananyagokat tartalmaz.
https://klett.hu/digitalis-anyagok-a-klett-kiado-nemet-tankonyveihez-egy-helyen/ (2020. 04. 15.)

40. A Stiefel Eurocart Kft.
A honlap ingyenesen elérhető online térképeket, valamint 20 000 előre elkészített feladatot tar-
talmaz különféle tantárgyakhoz.
https://iskolaellato.hu/digitalis_munkarend_szoftver (2020. 04. 15.) 

41. A tanulás jövője – youTube-csatorna https://www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-DK_9_
HCkx7w (2020.04.15.) 

42. Tömeges, nyílt és online kurzus pedagógusoknak. A videók segítenek a tanároknak az online 
eszközök használatában, az alapoktól egészen a haladó szintig; továbbá elmagyarázzák, hogy 
melyik eszköz mire és hogyan használható, konkrét pedagógiai tartalmakkal, hétköznapi példák-
kal. A csatornán külön lejátszási listában érhetők el a távoktatást támogató videók.

43. ügyesedni – képességfejlesztő szoftverek 
Alsó tagozatos tanulók és tanítók részére képességfejlesztő feladatok. Ingyenes belépési kód: 
DIGITALIS.
https://ugyesedni.hu (2020. 04. 15.)

44. Wordwall 
A pedagógusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási segédanyagokat – szórakoztató kvíze-
ket, párosítókat, szójátékokat.
https://wordwall.net/hu (2020. 04. 15.)

45. xeropan 
Interaktív angolnyelv-tanító, számítógépen és okostelefonon használható applikáció, amely több 
mint 1600 videós, szótanuló és nyelvtani leckét tartalmaz alapfoktól felsőfokig (A1-től C1-ig).
https://www.xeropan.com (2020. 04. 15.)

46. Zanza.tv 
A portál az érettségire történő felkészítést támogatja 7 tantárgy esetében.
https://zanza.tv/ (2020. 04. 15.)

47. Zenesziget
Elsősorban az alsó tagozatos ének-zene oktatás számára ajánlott, a zenei ismeretek és zenei 
képességek fejlesztését elősegítő, részben a zenei kreativitást is támogató játékos feladatokat 
tartalmazó alkalmazás. Emellett karaoke funkciója segítségével a tanulók önállóan, zenei kísé-
rettel énekelhetnek a tananyaghoz kapcsolódó dalokat. A feladatok elvégzésének sikerességéről 
azonnali visszajelzést kapnak a diákok.
http://www.zenesziget.eu/ (2020. 04. 15.)

https://www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-DK_9_HCkx7w
https://www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-DK_9_HCkx7w
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48. Csibésztúra
játékos agytorna és feladványok gyűjteménye.
http://csibesztura.hu/ (2020. 04. 15.)

49. Tanulom magam – youTube csatorna
https://www.youtube.com/channel/UCprDlwp0p9pKAZQ8wnzAQ4g (2020. 04. 15.)

50. Tízes lista – youTube csatorna
https://www.youtube.com/channel/UCEjwheEK9lmWgQOKFGgr0xw (2020. 04. 15.)

51. Szertár
2008-ban hozta létre Zsiros László Róbert azzal a céllal, hogy egyszerű, többnyire otthon is el-
végezhető kísérleteken keresztül népszerűsítse a természettudományokat.
https://www.youtube.com/user/szertar (2020. 04. 15.)

Applikációk
Az alábbi applikációk segítségével a tanulók szórakozva jutnak el olyan ismeretterjesztő információk-
hoz, amelyek segíthetik az iskolai anyag könnyebb megértését és feldolgozását.

1. da vinci kids App
A Da Vinci Kids App a következő kategóriákban kínál tartalmakat: természettudományok, ma-
tematika és technika, kézműveskedés és alkotás, történelem és hírességek, kultúra, természet, 
sport és szabadidő.

2. mozaik3d App
1200 oktatási 3D-jelenet érhető el okostelefonon vagy tableten. Az ismeretek megszerzése ka-
landdá válik, sőt az app VR-szemüveggel is használható. A mozaik3D App a következő kategó-
riákban kínál tartalmakat: művészet, történelem, technológia, fizika, matematika, biológia, kémia 
és földrajz.

3. Fa book App
A Fa Book interaktív fahatározót lehet úgy nézegetni, mint egy képeskönyvet vagy lexikont, de fő 
funkciója, hogy kirándulások, séták alkalmával tudatosabban figyeljünk környezetünkre, és meg is 
ismerjük azt. A gyűjtemény több mint 100 fa leírását és képes bemutatását tartalmazza. Előnye, 
hogy a levelek mellett a virágokat, a terméseket és a fa jellemzőit is bemutatja képekkel. érdekes 
kiegészítője az appnak, hogy tartalmazza „Az év fáit”, és „Saját erdőt” is létrehozhatunk benne.

4. internetes sakkiskola (sakksuli)
A magyar Sakkszövetség appja. A remek, e-learning szerkezetű tananyag három tudásszinten 
– kezdő, középhaladó és haladó –, 35-35 leckével vezet be a sakk világába. A leckék nemcsak 
magyaráznak, hanem számon is kérnek, így segítik az ismeretek stabil elmélyítését.

5. hídépítő
Elég egy „bridge builder” keresés bármelyik app áruházban, és több tucatnyi találat közül választ-
hatunk. Lehet sematikus vagy komplex a képi világ, a feladat lényege ugyanaz: a kijelölt pontrá-
csos területen pillérekből hidat kell építeni, majd a megépített hidat különböző módokon terhelni. 
A hídpillérek színe (általában a zöldtől a piroson át a feketéig) jelzi, hogy az autók, a szerelvények 
vagy éppen a felhalmozott golyók által milyen terhelést kapnak az egyes hídelemek, és hol van-
nak az általunk tervezett hidak gyenge pontjai. Az erő(hatások) és a vektorok bemutatásának ez 
az egyik leglátványosabb módja, miközben a program teret enged a bátor és vállalkozó szellemű 

http://csibesztura.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCEjwheEK9lMWgQOKFGgr0xw
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kísérletezésnek is. Persze, végül ott a felismerés, hogy azok a hídszerkezetek működnek a játék-
ban is a legjobban, amiket általában a való életben is építeni szoktak.

6. crazy gears
Általában bonyolultnak hisszük a dolgokat, pedig néhány fogaskerékkel, áttéttel, lánccal, motorral 
egészen különleges szerkezetek építhetők. A Crazy Gears-ben pályáról pályára nehezednek a 
feladatok, de a vége mindig egy működő szerkezet. Azzal együtt, hogy gépelemeket kell össze-
illeszteni, ez a játék nem a szerelésről szól, hanem a logikáról, a (fizikai) összefüggések felfe-
dezéséről (pl. tapasztalati úton értelmet nyer a forgatónyomaték és a szögsebesség), és akkor 
is hasznos tudásra tesznek szert a gyerekek, ha éppen nem a megfelelő sorrendben illesztik 
egymáshoz az alkatrészeket, hiszen a hiba okát meg kell keresni és el kell hárítani. Azt pedig egy 
életre elfelejthetjük, hogy a fogaskerék és a motor fiús játék.

7. brain it on!
Arrébb tudod csúsztatni a poharat úgy, hogy csak a gravitációt és egy egyszerűen megrajzolt 
szerkezetet használhatsz? Tudsz olyan szerkezetet rajzolni, amivel a falhoz tudod ütni a labdát? 
Az Angry Birds-ön edződött gyerekek saját kreativitásukat megélve fedezhetik fel a fizika alapve-
tő fogalmait (a gravitációt, az erő-ellenerőt, a súrlódást stb.) és azok működését. A Brain It On! 
– Physics Puzzles játékban a fejtörők megoldásához egyetlen vonallal kell egyszerű eszközöket, 
egyszerű gépeket rajzolni. A rajz szépsége másodlagos, a lényegi szempont a funkcionalitás és 
az ok-okozati viszonyok feltérképezése.

8. programozz pingvint!
Nem túl merész állítás, hogy nincs olyan gyerek, aki szívesen gyakorolná az algoritmikus gon-
dolkodást. Nagyjából olyan lelkesítő lehet ez a gondolat, mint a szögfüggvények. Pedig az al-
goritmikus gondolkodás a digitális világban az egyik leghasznosabb kompetencia. Fejleszthető 
fejtörőkkel, feladatokkal, és a programozás alapját képezi. Ráadásul az algoritmikus gondolkodás 
nem 21. századi találmány, hanem a matematikai gondolkodás része évezredek óta. Ugyanakkor 
mennyivel érdekesebb, ha azt mondjuk, hogy vezesd végig ezt a vicces pingvint (vagy cuki kati-
cát) a pályán úgy, hogy közben gyűjtsd össze az aranytallérokat. Persze, ha csak ennyiből állna 
a játék, akkor nem lenne több, mint a Super mario egyik mutációja, azonban az Algorithm City: 
Coding Game for Kids with Animals-ban (egyszerű) kódsorokkal kell felírni a játékban a karakte-
rünk útját és cselekedeteit, nem gombnyomásokkal. A feladatok a teljesen kezdő szintről indulnak 
néhány egyszerűbb paranccsal, míg a legnehezebb pályákon egészen összetett programok szü-
letnek. és a gyerekek úgy sajátítanak el egy hasznos készséget, hogy „csak” játszottak.

9. A bookr kids mesetárban több száz interaktív mesekönyv és képességfejlesztő játék talál-
ható.

10. A beszédkészség fejlesztése – nevéhez hűen – egy olyan alkalmazás, amely a 4–6 év közötti 
gyermekek nyelvi képességeit javítja.

11. A matek gyerekeknek nevű alkalmazás az alapvető matematikai műveletek gyakorlásában segít.

12. A tinybop játékaival rengeteg különböző témáról, többek között az emberi testről, a világűrről és 
a korallzátonyokról is tanulhatnak a gyerekek (iOS-on és Androidon is elérhető).

13. math doodles
Ebben az alkalmazásban négy különböző feladat van, és mindegyik többféle módban (verseny, 
megoldó, végtelenített stb.), többféle számmal (arab, római, dobókocka, törtek stb.), illetve kétféle 
nehézségi fokon játszható. Az első egy számhalmozó játék, itt egy célszámot kell kirakni a rendelke-
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zésre álló kockák átrendezésével. A következő feladat a számpárosító, amelyben a célszámoknak 
megfelelően kell a számoknak párt keresni (a bontást és az összeadást kiválóan lehet gyakorolni), 
itt is választható akár törtekkel való játék is. A harmadik játék a titokzatos mateknégyzet, ahol ki kell 
pótolni egy-egy hiányzó számot a függőleges, átlós és vízszintes számsorok összegének ismere-
tében. Az utolsó feladatban egy légycsapó segítségével kell lecsapni egy legyet úgy, hogy mindig a 
megfelelő órát/percet/százalékot/fokot adjuk hozzá a légycsapó jelenlegi állásához.

14. Attributes
Itt is matematikai fogalmakkal játszunk, de ez inkább már – ahogy a neve is mutatja – halmazok, 
csoportok kialakításával foglalkozik, ami kiváló elmetorna.

15. star Walk 2
A telefon kameráját az ég felé emelve megnézhetitek a saját éjszakai égboltotokat, figyelhettek 
műholdakat, különböző csillagképeket, akár 3D-s verzióban is. Sőt, azt is megláthatjátok, hogy 
az éjszaka után merre jár a napocska. Részletes információkat kaphattok a csillagképekről, a 
napkeltéről, holdkeltéről vagy arról, hogy merre jár a Hubble űrteleszkóp, az összes bolygó és 
bármi, ami az égen van. 
Van kifejezetten gyerekeknek kifejlesztett alkalmazásuk is, ahol rövid mesékkel mutatják be az 
egyes csillagképeket és más érdekes égi tüneményeket.

16. sky map
A Google azokra is gondolt, akik a világűr felé kacsintgatnak. Ingyenes alkalmazásával felkelti az 
érdeklődést a csillagászat iránt: csillagokat és csillagképeket lehet vele tanulmányozni. Végered-
ményben a világról feltett sok kérdés vezetheti el a gyermeket a tudomány felé.

17. busuu
Kutatások megállapították, hogy a korai nyelvtanulás rendkívüli előnyökkel járhat. Az agyban 
ilyenkor a két nyelvi központ nagyon közel helyezkedik el egymáshoz: a gyerek a megtanult sza-
vakat nem külön nyelvként fogja elsajátítani, hanem egy olyan kommunikációs formaként, amit 
kicsit más élethelyzetben használ, mint a másikat – lényegében egy nyelvnek érzékeli a kettőt. A 
Busuu az alsó tagozaton segít a szókincs bővítésében. A játékos alkalmazás első leckéi ingyene-
sek. Ha bevált, akkor érdemes előfizetni – nagyon jók a felhasználói tapasztalatok.

18. vodafone Apptár
Az AppTár a Google Play alkalmazás-áruházból letölthető, amiben számos, a digitális oktatást 
segítő program található. Az AppTárban közel 200 alkalmazás található, amelyekkel játékos és 
digitális formában tanulhatnak a gyerekek, és amelyek segítik a tanárok felkészülését, illetve azt, 
hogy új, figyelemfelkeltő és érdekes ötletekkel színesítsék az órát. Az AppTár bárki számára elér-
hető, használatához jelenleg Android operációs rendszert futtató táblagépre vagy mobiltelefonra 
van szükség.

19. little pim
A Little Pim egy sorozat, több különálló alkalmazásból áll. Bár segítségével nem magyarról, ha-
nem angolról lehet más idegen nyelveket tanulni, mivel azonban a program főleg képekkel oktat, 
így ez talán annyira nem hátrány. A Little Pim tanít spanyolul, németül, olaszul, portugálul, fran-
ciául, oroszul és kínaiul is.

további 50 hasznos, oktatásban használatos applikáció-gyűjtemény: 
https://kobak.org/okostelefon-alkalmazasok-az-oktatasban/
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CZVIK LÁSZLóNé – DOROGI ERZSéBET: 
SZExUALITÁSSAL KAPCSOLATOS PROBLémÁK

bevezetés

Ha meghalljuk azt a szót, hogy szexualitás, sokféleképpen reagálhatunk: vannak, akik pironkodva, 
szemüket lesütve hárítják a témát, vagy sokat sejtetően, mindentudó tekintettel mosolyognak, eset-
leg kínos helyzetben érezve magukat kacarászni kezdenek. Akárhogy is reagálunk, leszögezhetjük, 
hogy ez a mindannyiunkat érintő téma igenis még mindig tabunak számít! Az emberek többségét 
érdekli, kíváncsian fordul a téma felé, ugyanakkor sok területe szégyenérzethez kapcsolódik.

jogom van-e tudni, hogyan működik a testem, hogyan élhetem meg a szexualitásomat, és mit 
gondolok róla? Igen! 

mit jelent a szexualitás, és milyen aspektusai vannak?
Hogyan ismerhetem fel, ha baj van, és mit tehetek, kihez fordulhatok segítségért?
A serdülő fiatalok, bár a média ma már sokkal nyíltabban közelíti meg ezt a témát, sok-sok kérdés-

sel találják szembe magukat a szexualitás témáját illetően. A testi és lelki változások, melyek a nemi 
érés természetes részei, számukra olykor ijesztőek lehetnek. Elveszhetnek a másik nem felé fordulás 
közben a kapcsolatok kialakításában, az érzelmek kezelésében, a veszteségek feldolgozásában. 
meg kell küzdeniük a felnőtté válás folyamatában az önismeret, az önbizalom, a felelősségvállalás 
kérdéseivel.

Ki segíti őket ezen a szép, de küzdelmes úton? A családon túl az iskola is bekapcsolódik ebbe a 
folyamatba.

Ebben a fejezetben röviden áttekintjük a szexuális nevelés színtereit és jelenlegi nehézségeit, 
hozzájárulását a gyermekek fejlődéséhez. megnézzük, mit tehet a pedagógus a tanulók felkészítése 
érdekében, milyen módszereket alkalmazhat. Nem utolsósorban egy hét alkalomból álló foglalkozás-
tervezetet nyújtunk át a Kedves Olvasónak, hogy szexuális nevelési munkáját segítse.

A szexuális nevelés elsődlegesen mindenképp a család feladata, hiszen a legbizalmasabb légkör 
ideális esetben otthon alakul ki. Ám bizonyos életkor felett mind a gyermekeknek, mind a szülőknek 
kellemetlenné válhat a beszélgetés a szexualitásról, illetve néhány szülő nem tud kielégítő, hiteles 
információt adni gyermekének, s így nem tudja szemléletét alakítani.101 A köznevelést szabályozó 
dokumentumok szerint a nevelési célrendszer szerves részei a családi életre neveléssel kapcsolatos 
tudáselemek és kompetenciák, az osztálytermi gyakorlatba azonban mégsem épül be szervesen a 
tágabban értelmezett szexedukáció. A szexuális nevelés magyarországi helyzete nem megnyugtató, 
fontossága ellenére a pedagógia számos más területéhez képest elhanyagolt. Lux Elvira, a hazai 
szexuálpszichológia egyik meghatározó alakja szerint „korunk nemi betegsége a szexuális kulturá-
latlanság”102. A szexuális kultúra (és a párkapcsolati kultúra) növekedéséért legtöbbet valószínűleg 
éppen a szexuális nevelés tehet. marozsi myrtill Noella szerint: „A szexuális nevelés kisiskolás kor-
ban prevencióként is épp oly fontos, mint középiskolás korban. Az általános iskolában a családi életre 
nevelés mint önálló tanóra vagy más tanórába beépített témakör többnyire kimarad a pedagógiai 

101   SZENCZI Árpád (2012): Az ember természete – természetes(en) nevelés. A reformpedagógia egy lehetséges reform-
ja. Budapest: L’Harmattan – Károli Gáspár Református Egyetem, 215.

102   LUx Elvira (2000): Tanfüzet a nemiségről. In: LUx Elvira (szerk.): Szexológiai olvasókönyv. Budapest: Osiris. 10–15. 
*marozsi myrtill Noella: Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Pedagógusképző Kar, Neumann jános Egyetem 
- TANULjUK, HOGy TANíTSUK? A SZExUÁLIS NEVELéS DILEmmÁI (2018) 42.
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programból. Ha szerepel is benne, a valóságban nem úgy valósul meg, ahogy kellene; nem eléggé 
hatékony. Ennek egyik oka lehet, hogy a legtöbb pedagógus nincs felkészülve e tabutémaként kezelt 
nevelési területen való munkára, ezzel kapcsolatos tanulási szituációk tervezésére, megvalósítására, 
gyakran e témában a gyerekekkel való beszélgetésre sem.”103 Az oktatási intézményekben folyó te-
vékenység az eredmények mellett a hiányosságok, a fehér foltok feltárásával megteremtheti a sikere-
sebb beavatkozás esélyét és alapját. A nevelés egyik fontos célja az érett személyiség megalkotása, 
ebbe a pedagógiai elképzelésbe jól beilleszthető a korszerűnek tekintett szexuális nevelés is.

 
Dr. Szilágyi Vilmos szerint a korszerű szexuális nevelés négy célt tűz maga elé: 104 
1. megbízható ismeretek, információ átadása (a szexualitáshoz kapcsolódó témakörökben); 
2. a különféle szexuális attitűdök és értékrendek megismertetése; 
3. a kapcsolatépítés és -fenntartás készségeinek fejlesztése; 
4. a felelősségteljes szexuális viselkedés gyakorlatának elősegítése.

jogszabályi háttér
A WHO Regionális Európai Irodája, illetve a Német Szövetségi Egészségnevelési Központ 2010-ben 
fogalmazta meg az európai szexuális nevelés alapelveit (a továbbiakban: Irányelv)105 azzal a céllal, 
hogy a teljes Európai Unióra kiterjedő sztenderdeket hozzon létre e nevelési területre vonatkozóan, 
illetve hogy szorgalmazza az Unió területén a holisztikus szemléletű szexuális nevelés bevezetését, 
a hagyományos, a szexualitás veszélyeire koncentráló szexuális neveléssel szemben. A munkafo-
lyamatba tizenkilenc szakértőt vontak be a tudományos élet különböző területeiről. munkájuk révén a 
következő átfogó definíció született meg:

„A szexuális nevelés a nemiség kognitív, emocionális, szociális, interaktív és testi vonatkozásainak 
megtanulását jelenti. Ez a kisgyermekkorban kezdődik, és folytatódik az ifjúkor és felnőttkor során is. 
Célja a gyermekek és fiatalok szexuális fejlődésének elősegítése és védelme. Fokozatosan elsajátít-
tatja a gyermekekkel és fiatalokkal azokat az ismereteket, készségeket és értékeket, amelyek révén 
megértik és élvezik saját nemiségüket, biztonságos és kielégítő kapcsolatokat létesítenek, s fele-
lősséget vállalnak a saját és mások szexuális egészségéért és jól-létéért. Képessé teszi őket olyan 
döntésekre, amelyek javítják életük minőségét, és elősegítik egy jóindulatú és igazságos társadalom 
építését.” (WHO és BZgA, 2010.)106

A definíció tehát az említett hagyományos szexuális neveléssel szemben a fogalom széleskörű értel-
mezését teszi lehetővé. mind életkori, mind tartalmi dimenziókban kiterjeszti annak értelmezési kere-
teit. A szexualitás sokkal pozitívabb felfogását tükrözi (WHO és BZgA, 2010). Az Irányelv a szexuális 
nevelés hét alapelvét fogalmazza meg, melyek a következők:

• A szexuális nevelésnek mind tartalmában, mind formájában tekintettel kell lenni a gyermek élet-
korára, fejlettségi, értelmi szintjére, arra a kulturális és szociális környezetre, melyben nevelke-
dett, illetve társadalmi nemére.

• A szexuális nevelés alapját az alapvető emberi jogok adják.
• A szexuális nevelés alapja a pszichés jóllét érzése, melynek része az egészség.

103  mAROZSI myrtill Noella (2018): Tanuljuk, hogyan tanítsuk? A szexuális nevelés dilemmái. Kecskemét: Neumann jános 
Egyetem Pedagógusképző Kar Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, 42.

104  SEmSEy Gábor (2018): Szexuális nevelés az iskolában. In: Iskolakultúra, 28. évf. 12. sz., 31. http://epa.oszk.
hu/00000/00011/00219/pdf/EPA00011_iskolakultura_2018_12_017-034.pdf (2020. 04. 24.)

105  Szexualitás, szexuális egészség és szexuális nevelés – fogalmak és definíciók (2. rész). In: Az európai szexuális nevelés 
irányelvei. Vázlat a politikusok, nevelési és egészségügyi intézmények és szakemberek részére. WHO – BZgA – Szö-
vetségi Egészségnevelési Központ: Köln, 2010. http://www.szexualpszichologia.hu/who_iranyelvei.html (2020. 05. 16.)

106   A szexuális nevelés alapelvei és eredményei (4. rész). In: Az európai szexuális nevelés irányelvei. Vázlat a politiku-
sok, nevelési és egészségügyi intézmények és szakemberek részére. WHO – BZgA – Szövetségi Egészségnevelé-
si Központ: Köln, 2010. http://www.szexualpszichologia.hu/who_iranyelvei.html http://www.szexualpszichologia.hu/
who_iranyelvei.html (2020. 05. 16.)

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00219/pdf/EPA00011_iskolakultura_2018_12_017-034.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00219/pdf/EPA00011_iskolakultura_2018_12_017-034.pdf
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• A szexuális nevelés esetén biztosítanunk kell a nemek egyenjogúságát, a személy társadalmi ne-
mével kapcsolatos önmeghatározását és azt, hogy az ebben fennálló különbségeket elfogadjuk.

• A szexuális nevelés kezdete a születés.
• A szexuális neveléssel hozzájárulunk a teljes közösség és a társadalom igazságos és szolidáris 

működéséhez.
• A szexuális nevelés során tudományosan megalapozott ismeretekre kell támaszkodnunk.

Az Irányelv a szexuális nevelés megvalósítóinak ideális esetben e téren képzett szakembereket jelöl 
meg, ugyanakkor kiemeli, hogy képzett szakember hiányában is nélkülözhetetlen a bevezetése. Eb-
ben az esetben a továbbképzés fontosságát hangsúlyozza.

Semsey Gábor megfogalmazásában ezen kívül fontos még az UNESCO 2009-es kiadványa107, 
amely nemzetközi útmutatót ad a szexuális neveléshez. Ennek alapján a szexuális nevelés elsődle-
ges célja, hogy a gyerekek és a fiatalok fel legyenek vértezve tudással, készségekkel és értékekkel 
ahhoz, hogy felelős döntéseket tudjanak hozni szexuális és társas kapcsolataikról. Leírja továbbá, 
hogy a szexuális nevelési programok többnyire az alábbi célokat tűzik ki: 

• növelni a tudásszintet és a megértést; 
• megmagyarázni és tisztázni az érzéseket, értékeket és attitűdöket;
• készségeket fejleszteni vagy megerősíteni. 
• elősegíteni és fenntartani a kockázatcsökkentő viselkedést.

magyarországi jogszabályi szint
Öt olyan alapdokumentum, melyekben megjelenik a szexuális nevelés problémaköre: 

• 2011. évi CxC. törvény a nemzeti köznevelésről108; 
• 20/2012. EmmI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmé-

nyek névhasználatáról109; 
• 51/2012. EmmI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről110; 
• 110/2012. Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról111; 
• 8/2013. EmmI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok kép-

zési és kimeneti követelményeiről112.

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési célok közül „A családi életre nevelésen” belül 
fogalmazódik meg explicit módon a szexuális nevelés gondolata az alábbiak szerint: „a felkészítés a 
családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításá-
ban, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséhez. Az iskolának foglal-
koznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. Bizonyos területeken szorosan kapcsolódunk a nemzet-
közi trendekhez, míg más területeken jelentős elmaradást mutatunk, valamint vannak olyan területek 
is, melyeken a haladó és az erősen konzervatív szemlélet egyszerre van jelen. Tudatosítanunk kell 
azonban azt, hogy a dokumentumok szintje messze nem a valóságot tükrözi. Olyan nevelési terület 
ez, melyet nagyban befolyásol a megvalósító intézmény, és különösen a megvalósító személy nor-
marendszere. A szexuális nevelésnek számos olyan része van, mellyel kapcsolatban fontos, hogy 

107  SEmSEy Gábor (2018): Szexuális nevelés az iskolában. In: Iskolakultúra, 28. évf. 12. sz., 29.  
 UNESCO (2009a): International technical guidance on sexuality education. Vol. I – Rationale for sexuality education. 
Paris (http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf). (2020. 05. 16.) 
UNESCO (2009b): International technical guidance on sexuality education. Vol. II – Topics and learning objectives. 
Paris https://www.unaids.org/en/resources/documents/2018/international-technical-guidance-on-sexuality-education 
(2020. 05. 16.)

108 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv (2020. 04. 27.)
109 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm (2020. 04. 27.)
110 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200051.Emm&timeshift=20180831&txtreferer=A1400017.Emm (2020. 04. 27.)
111 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200110.kor (2020. 04. 27.)
112 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300008.emm (2020. 04. 27.)
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engedjük, hogy a gyermek vagy fiatal maga alakítsa ki véleményét, identitását, normarendszerét. A 
pedagógusoknak egyetlen dolguk a lehetséges utak felvázolása, annak elősegítése, hogy minden 
meghozott döntés felelősségteljes, átgondolt legyen, és ne külső nyomás által alakuljon.” 

A szexuális nevelés, avagy mit tehetünk?
A szükséges információk megszerzésének színterei közül meghatározónak tekinthetjük a családi 
környezetet, a szülők szerepét, akiket igen sok esetben felkészületlenség, alkalmatlanság és hárító 
magatartás jellemez. Az oktatási intézményekben folyó tevékenység elemzése, s az eredmények 
mellett a hiányosságok, a fehér foltok feltárása viszont megteremtheti a sikeresebb beavatkozás esé-
lyét és alapját. E munkafolyamat fontos állomása mindannak az áttekintése, ami ma az általános és 
középiskolákban történik szexedukáció, vagy bővebb értelemben: a párkapcsolathoz, a családi élet-
hez, a gyermekvállaláshoz szükséges készségek és képességek kialakítása, a fiatalok életkorának 
és fejlettségnek megfelelő ismeretek, információk eljuttatása címén. A szexedukáció nem hasonlítha-
tó semmilyen más ismeretközlő formához, hiszen e tárgyban a korai ismeretek zavart okozhatnak az 
éretlenebb diákok fejlődésében, mert a fiziológiai és pszichés fejlettségüknek nem megfelelő szinten 
jutnak olyan ismeretekhez, amiket képtelenek feldolgozni. Ezzel akár árthatunk is, ami megmutatko-
zik a diákok későbbi viselkedésében. Ugyanez a gond, ha valamelyik meghatározó szereplő „szé-
gyenlőssége” miatt későn vagy egyáltalán nem jutnak hozzá a fiatalok a szükséges tudnivalókhoz. Az 
iskolai szexualitással kapcsolatos megelőző tevékenység áttekintése több okból is aktuális.

A mai gyerekek szexuális kultúrája egészen más, mint az előző generációké. Szocializációjukba 
beépül a média által a szexről közvetített, a valóságtól egyre inkább elrugaszkodó kép, és erősen hat-
nak rájuk az interneten bárki számára hozzáférhető pornográf tartalmak. A mobiltelefonon olyan sze-
xuális tartalmakkal is találkoznak, amelyek többsége nem szerethető, nem a felvilágosítást szolgálja, 
hanem számukra feldolgozhatatlan, érzelemmentes pornográfiát, erőszakot mutat, és nagyon nehéz 
ezektől a hatásoktól megvédeni őket. A digitális, az internetes világnak köszönhetően óriási változás 
következett be ezen területen, sajnos azonban nem mindig a jó irányban, a gyermekeket veszélyek 
is fenyegetik. A változó világ, a számtalan információforrás miatt a diákok hamar „felvilágosulnak”, 
de ezek az ismeretek jellemzően csak a nemi szervekre és a szexuális aktusra terjednek ki. Szintén 
kedvezőtlen hatásokkal találkozhatnak például a kereskedelmi tévék egyes sorozataiban, nem szólva 
a pornográf lapok és filmek áradatáról. Azt, hogy bőven van tennivalónk a szexuális nevelés, a pár-
kapcsolatokra és a házasságra való felkészítés terén, az alábbiak is indokolttá teszik:

• a szexuális úton terjedő fertőzések számának növekvő tendenciája; 
• az abortuszok számának növekedése; 
• a párkapcsolatban élő tizenévesek növekvő aránya; 
• a sok szexuális bántalmazás és erőszak, amely főként mentális zavarok képében jelentkezik;
• a válások növekvő aránya;
• sok rendezetlen, számukra feldolgozhatatlan, téves és felszínes ismeret, amelyek magatartásuk-

ban is megnyilvánulnak.

mi szükséges az eredményes szexedukációhoz?
Ahhoz, hogy a szexuális nevelés megvalósuljon, jól sikerüljön, szükség van bizonyos tárgyi és sze-
mélyi feltételekre. Elsősorban a személyes feltételeket emelném ki, hiszen minden tanítás kulcsa a 
tanító vagy ismeretközlő személy. A legfontosabb egy jól felkészült, minden kérdésre nyitott, közvet-
len oktató. A szexedukációban szerepet vállaló tanárnak gondolkodásában rugalmasnak, módszerei-
ben pedig korszerűnek kell lennie. A pedagógiában való jártasság éppoly fontos, mint a témában való 
ismeretek megfelelő szintje. jó megoldás lenne, ha minden iskola rendelkezésére állna egy csoport 
vagy személy, aki csak a szexuális nevelést végzi, más tárgyat nem tanít, és így nem az osztály ta-
nára vagy esetleg osztályfőnöke látná el ezt a feladatot. Természetesen a legideálisabb megoldás 
a téma tárgyában kellőképpen jártas, a módszerek megválasztásában kellően rugalmas egészség-
nevelő pedagógus. Fontos, hogy ez a személy tisztában legyen saját tudásával, felkészültségével, s 
rendelkezzen átlagon felüli, de minimum a felnőttkornak megfelelő szexuális kultúrával, ismeretekkel. 
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Számottevő a nyugalom megteremtése is. Amennyiben a nevelő az előadása vagy egy kérdés meg-
válaszolása közben feszeng, akkor már veszít hitelességéből, esetleg prűd képet alakíthat ki magáról 
az osztályban. Fontos továbbá az önképzés és a nyitottság új dolgok, tények felé. A legfontosabb 
szabály az, hogy ha a pedagógus úgy érzi, nem képes feladni eddigi tanítási módszereit, fél a te-
kintélyvesztéstől, ráadásul ismeretei sem elegendőek e tárgyban, akkor nem szabad vállalnia ezt a 
munkát. Az iskolaigazgatók felelőssége, hogy a legjobb felkészültségű, az adott témakört a leghite-
lesebben és legeredményesebben oktató kapjon megbízást, illetve lehetőséget.

munkánk során ezen célok megvalósításához igyekeztünk olyan segédanyagot összeállítani, ame-
lyet a pedagógusok könnyen használhatnak, és a tanulók is elérhetik. A problémák felismeréséhez, 
a válaszok megtalálásához szeretnénk hasznosítható, aktuális, praktikus és a mindennapokban al-
kalmazható anyagot adni. A foglalkozástervezetek segítenek a pedagógusoknak osztálytermi, online, 
illetve saját iskolájuk problémáihoz releváns, hiteles válaszokat kapni, amelyek izgalmas, újszerű és 
használható eszközrendszert kínálnak, és amelyek megismerése kipróbálásra készteti a kollégákat. 
Célunk olyan módszerek, eszközök használatának bemutatása, amelyek tudatos, adaptív alkalmazá-
sa mind a csoportos, mind az egyénre szabott tanulást, fejlődést hatékonyan támogatja. 

A FoglAlkozástervezetek A következő témákAt ölelik Fel:

1. alkalom: ki vagyok én?
Ismerkedés, bizalomépítés, önismeret
A szexuális nevelés a komplex személyiségfejlesztés része. Az egészséges szexuális élet alapköve a 
reális önismeret és önbizalom. Ez kiemelten fontos a serdülőkori „énépítés” folyamatában. A foglalkozás 
során keressük a választ a „Ki vagyok én?” kérdésre. Önismereti feladatok, tesztek segítik a tanulókat.

2. alkalom: én vagyok, én!
Tabuk bevezetése, nemi identitás
A szexualitás mint tabu kapcsán beszélgetés a tabukról. mi a tabu? miről nem beszélhettek otthon? 
Hangsúlyozzuk a családi és társas kapcsolatok fontosságát, az egyén helyét a társadalomban.

énkép: külső és belső tulajdonságaink. 
A nemi identitás kérdése: mire kíváncsiak a fiúk a lányokkal, és mire a lányok a fiúkkal kapcsolatban?

3. alkalom: szerelem – párkapcsolat
Az ember mint társas lény igényli a párkapcsolat kialakítását. Ez az igény felerősödik a serdülőkor-
ban. Egy intim kapcsolat kialakítása során fontos a másik fél megismerése, elfogadása, illetve vesz-
teségeink, amelyek egy korábbi párkapcsolat elvesztéséből származnak – feldolgozása. Kitérünk 
Gary Chapman szeretetnyelveinek felismerésére saját magunk és környezetünk szereplőiben, meg-
ismerjük a fontos kommunikációs elemeket, a figyelmes hallgatást a másik fél megértése érdekében. 
Kitérünk megküzdési stratégiákra veszteségek esetén. 

4. alkalom: Az én testem? Az én testem!
Fiúk – lányok: testi-lelki különbségek
Alapvető anatómiai ismeretek átadása játékosan – akár dramatikus eszközök felhasználásával –, a 
férfi és a női test felépítésének megismerése kapcsán. Fontos kiemelni lányok esetében a saját női-
esség pozitív megélését, és a női-férfi tulajdonságok megélését a párkapcsolatokban. 

5. alkalom: szerelem – szexualitás
Testi kapcsolat, fogamzásgátlás
A testi kapcsolat fontossága: érzelmi-testi oldala. 

A személyi higiénia fontossága a szexuális élet során, a betegségek megelőzésével kapcsolatosan. 
A fogamzásgátlás fontossága, eszközei (külső, belső).
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6. alkalom: A szexualitás sötét oldala
Veszélyek: nemi betegségek, AIDS, abortusz
A szexualitás életveszélyeket is hordoz magában. Fontos felhívni a figyelmet a nemi betegségekre, 
hiszen némelyik súlyos következményekkel jár, és akár a későbbi gyermekvállalást is veszélyeztet-
heti. Az abortuszok száma igen magas a 14 év alatti és a 14–18 éves korosztályban, ezért kiemelten 
fontos az abortuszprevenciós ismeretek közvetítése. 

7. alkalom: „chicoca fája”
A szexuális abúzus
A szexuális visszaélések, a családon belüli erőszak még most is igen kényes téma magyarországon. 
A gyermekeknek meg kell ismernie a fehérnemű-szabályt, képesnek kell lenniük nemet mondani. 
Információt kell adni a diákoknak azzal kapcsolatban is, hogy veszély, szükség vagy áldozattá válás 
esetén hova fordulhatnak segítségért.

A szexualitásnak három célját szoktuk említeni: az örömszerzést, a gyermekvállalást – amit jelen 
világunk igyekszik elválasztani a szexualitástól, ám ez az előbb említett okok miatt nem sikerülhet 
teljesen – és harmadik célként azt, hogy kifejezi két ember szeretetegységét, egymáshoz tartozását. 
Fontos, hogy lássák a fiatalok, hogy a szexualitás életünk legszebb ajándékai közé tartozik, és hogy 
ahhoz, hogy az is maradjon, fontos tudnunk, hol van a helye életünkben. 
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1. FoglAlkozás: ki vAgyok én?

A foglakozás célja: A szexuális nevelés a komplex személyiségfejlesztés része. Az egészséges  
szexuális élet alapköve a reális önismeret és önbizalom. Ez kiemelten fontos a serdülőkori „énépítés” 
folyamatában. A foglalkozás során keressük a választ a „Ki vagyok én?” kérdésre.

Fontos, hogy a foglalkozáson szerzett ismeretek segítsenek a megfelelő önismeret páratlan érté-
kének tudatosításában. Ismerkedünk az önbecsülés természetével, „tartóoszlopaival”, az önbizalom-
mal és az önmegvalósítás művészetéhez vezető úttal. Figyelmet fordítunk a saját testtel kapcsolatos 
önismeretnek mint az önértékelés és egészségápolás (testi/lelki) tényezőjének fejlesztésére is.

módszertani javaslatok (időkeret, teremigény, eszközök, anyagok, csoportok): A foglalkozás 
anyaga digitális módon és osztálytermi csoportos foglalkozás formájában is megvalósítható ismeret-
feldolgozáshoz készült, de a háttérinformációk, anyagok letölthetőek, kinyomtathatóak. Eszközigény: 
okostelefon, tablet, laptop vagy személyi számítógép, internetkapcsolat, papír, íróeszköz, tükör, labda.

Ajánló pedagógusoknak (könyvek, honlapok, linkek stb.):
• Dr. SZILÁGyI Vilmos (1978): Pszichoszexuális fejlődés – Párválasztási szocializáció. Budapest: 

Tankönyvkiadó.
• Dr. SZILÁGyI Vilmos – dr. NémETH Endre (1988): Tizenévesek szexualitása. Budapest: Folk 

Union.
• Dr. LUx Elvira (1982): Szexuálpszichológia. –Budapest: medicina Könyvkiadó.
• Dr. LUx Elvira – dr. BUDA Béla (1975): A szexualitásról – A fogamzástól a felnőtté válásig. Bu-

dapest: Tankönyvkiadó Vállalat.
• Dr. CSERNUS Imre – F. VÁRKONyI Zsuzsa – KÁNyA Kata – LUx Elvira – POPPER Péter – SAS 

István – SZENDI Gábor – SZ. mIKUS Edit – SZőLLőSSy-CSOmA Enikő – VEKERDy Tamás 
(2008): A párkapcsolatok iskolája. Budapest: jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft.

• Családi életre nevelés az oktatásban: család-órákat segítő kézikönyv. https://csaladteologia.
sapientia.hu/system/files/csalad.pdf (2020. 04. 16.)

• módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexualitással kapcsolatos órák megtartásához. 
http://docplayer.hu/1855433-modszertani-segedlet-pedagogusoknak-az-elso-szexszel-kap-
csolatos-orak-megtartasahoz-oravazlatok-projektotletek-megbeszelendo-kerdesek.html (2020. 
04. 16.)

Ajánló diákoknak: 
• Testi változások – Gond van a testemmel vagy testképemmel? https://yelon.hu/tag/testi-

valtozasok/ (2020. 04. 16.)
• Így szeresd leghűségesebb társadat, a testedet  https://yelon.hu/2019/12/03/igy-szeresd-meg-a-

tested/ (2020. 04. 16.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

„Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb 
találkozás.”

(márai Sándor)

Az ismerkedés, bizalomépítés szempontjából megjegyezhető, hogy amennyiben külső személy tartja 
a foglalkozást, az alábbi ismerkedési forma javasolt:

• Resztoratív kör: A foglakozást vezető bemutatkozik, neve kezdőbetűjével mond valami rá jellem-
ző tulajdonságot. A labda dobásával kezdi a kört. mindegyik tanuló megmondja a nevét, majd a 
neve kezdőbetűjével valami rá jellemző tulajdonságot.

https://csaladteologia.sapientia.hu/system/files/csalad.pdf
https://csaladteologia.sapientia.hu/system/files/csalad.pdf
https://yelon.hu/tag/testi-valtozasok/
https://yelon.hu/tag/testi-valtozasok/
https://yelon.hu/2019/12/03/igy-szeresd-meg-a-tested/
https://yelon.hu/2019/12/03/igy-szeresd-meg-a-tested/


150 TABUK NéLKüL

• Bizalomjátékok (szabadon választható, akár több is játszható): Bizalmi séta – Vállat vetve – 
Fababa – Hullámzás – Inga nyelve – Vakjárás. https://fszk.hu/kiadvany/diaktamogato-fuzetek-
szarnyalas/?fbclid=IwAR3c_-oAxNqhCjiQGppeAO67oibfTA4duIZBtZ7Tp9vVRspqdIZnWbH1l_8 
(2020. 06. 01.)

1. ha ránézünk valakire, általában az első benyomások és a külső alapján ítélünk. 
Csoportos / egyéni játék: Rajzoljunk fel a táblára/lapra pálcikaembereket!
 

24. kép  Forrás: https://pixabay.com

Kérdezzük meg, hogy lehet-e így tudni, melyik ember férfi, melyik nő?

Feladat: Próbáljuk meg összeszedni azokat a tulajdonságokat, jegyeket, másodlagos nemi jellege-
ket, amelyek alapján meg lehet őket különböztetni!
A játék menete: Az osztályteremben osszuk két csoportba a tanulókat, lehet nemek szerint is, de 
lehet bármely más csoportképző módszerrel. A másodlagos nemi jellegeket kell a diákoknak három 
perc alatt összegyűjteniük, és két oszlopba összeírni őket, külön a férfiakra, és külön a nőkre vonat-
kozókat. írhatnak nemenként egy-egy „vicces” nemi jelleget is (pl.: nyakkendő, karkötő, hajráf stb.). 

Digitális formában csinálhatja mindenki otthon külön-külön egy lapra.

https://fszk.hu/kiadvany/diaktamogato-fuzetek-szarnyalas/?fbclid=IwAR3c_-oAxNqhCjiQGppeAO67oibfTA4duIZBtZ7Tp9vVRspqdIZnWbH1l_8
https://fszk.hu/kiadvany/diaktamogato-fuzetek-szarnyalas/?fbclid=IwAR3c_-oAxNqhCjiQGppeAO67oibfTA4duIZBtZ7Tp9vVRspqdIZnWbH1l_8
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25. kép  Forrás: https://pixabay.com

2. önismeret, énkép: Személyiségünk kialakításában szerepet játszik az öröklés, a– környezet és az 
önnevelés (ez utóbbi fokozatosan lép működésbe, ez teszi lehetővé, hogy felelősséget vállaljunk éle-
tünkért). Az önismeret egy hosszú és következetes küzdelemmel járó belső folyamat eredménye. meg 
kell tanulni kapcsolatba lépni önmagunkkal! merni kell szembenézni tulajdonságainkkal, cselekedete-
inkkel! Ez rendszeres belső párbeszédet igényel. őszinte voltál? Hű voltál önmagadhoz? Tényleg ezt 
akartad mondani, csinálni, vagy már megint gyáva voltál, tele megfelelési kényszerrel? Konfliktuskerülő 
voltál vagy egyenes? Azt tetted, amire testeddel, lelkeddel, szellemeddel vágytál, vagy megint csak 
sodródtál? A legtöbb, amit tehetünk: a törekvés maga. Persze, rengeteg hibát követünk el, de ez nagy-
szerű, hiszen ezek jellemzik pillanatnyi fejlődési állomásunkat, ráadásul ezekből tanulhatunk.

Személyiségünk fontos eleme az énkép – az önmagunkról alkotott kép. Ez többféle lehet: ami-
lyennek tartom magam – amilyen szeretnék lenni – egy speciális kép – amilyennek mások tartanak 
engem. 113 énképünk kialakulásában születésünktől kezdve döntő szerepet játszanak szüleink és 
környezetünk (tükörfunkció). énképünk lehet pozitív vagy negatív. 

113  Dr. SALLAI jános (pszichológus, klinikai gyermekpszichológus) (2005): Önismeret, személyiségtípusok. In: Családi 
életre nevelés az oktatásban: család-órákat segítő kézikönyv. Budapest, 42.
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játékok (osztályteremben és otthoni környezetben egyaránt játszhatók):
• A zsebtükörben mindenki megvizsgálja a saját arcát, azután leírja a külső tulajdonságait (pl. kék 

szem, barna haj, szeplős arc, hosszú, hegyes orr). Ezeket ki lehet bővíteni olyan állításokkal, 
amelyeket másoktól hall magáról: magasnak mondanak, kövér vagy sovány vagyok stb.

• Ezt követően a diákok leírják, hogy milyen lelki tulajdonságai vannak – ehhez segítségül konkrét 
ötleteket adjunk (pl. türelmes/türelmetlen, hangos beszédű / halk szavú, szívesen szerepelek 
mások előtt / szégyenlős vagyok, gyakran vidám, nevetős / kicsit szomorkás, tréfálkozó, komoly, 
kitartó a tanulásban / nem szeretek sokat foglalkozni a tanulással, szívesen végzek házimunkát 
/ csak sok felszólítás után végzek házimunkát stb.)! 

• A csoportban közösen megbeszéljük, hogy a többiek is olyanak ismerik-e a másikat, mint ami-
lyennek ő látja saját magát (erre természetesen csak 10-15 fős csoport esetén van lehetőség). 
Lehetséges és nagyon hasznos megoldás az is, ha elkérjük a lapokat, önjellemzéseket, és egy 
személyes levélben leírjuk, hogy mit látunk mi is hasonlóképpen, és mit másként. Fontos, hogy 
ez ne „felülről jövő kinyilatkoztatás” legyen, hanem egy másik ember nézőpontja! 

• Ilyennek látlak: szülő/gyermek – gyermek/gyermek – pedagógus/gyermek (leírás, rajz, festés, 
gyurma stb.).

• Páros játék: leltár egymásról – a külső leírása (pl. haj, fejforma, orr, száj, derék stb.)
• milyennek látom magam (leírás, rajz, festés, gyurma stb.)?

3. milyen vagyok én? milyen a másik ember? önismeret és emberi kapcsolatok építése. 

26. kép  Forrás: https://pixabay.com
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magyarázat: Önismeretünk fontos része annak ismerete, mit teszünk például váratlan vészhelyzet-
ben (menekülés, testi panaszok fellépése, segítségkérés, a veszély letagadása, mások hibáztatá-
sa, megfontolt gondolkodás és cselekvés), konfliktushelyzetekben, erős indulati állapotban. milyen 
értékrend irányítja viselkedésünket (mit tartunk fontosnak, mire nem sajnáljuk időnket, energiánkat, 
pénzünket), hogyan viselkedünk másokkal, mennyire állunk ki meggyőződésünk mellett, merünk-e 
nemet mondani szükség esetén, mennyire tudjuk beleélni magunkat mások helyzetébe (empatikus 
készség)?

játék (osztályteremben és otthoni környezetben egyaránt játszhatók):
• Repülős játék: háború tör ki, repülővel lehet menekülni, s öt tárgyat lehet magaddal vinni (sze-

mélyt nem). Az üzemanyag fogy, egyet ki kell dobni, megint egyet és így tovább. Végül csak egy 
dolog maradhat. melyik lesz az? 

• ég a ház. mely tárgyakat vinnéd magaddal? miért?

4. kérdések – teszt
• Osztálytársad lemásolja a házi feladatodat. Amikor a tanár bekéri, akkor ő elsőnek jelentkezik. A 

tanár megdicséri, ötöst ad neki. mit csinálsz? mit érzel? 
• A barátod felhív, hogy mégsem ér rá veled találkozni. A buszról később meglátod őt, ahogy egy 

másik lánnyal sétál. mit csinálsz? mit érzel? 
• Az utcán egyedül mész este haza. Közben észreveszed, hogy valaki régóta követ. Haza csak 

egy sötét, kihalt utcán jutsz, ahol nem nagyon járnak emberek. mit csinálsz? mit érzel? 
• A legjobb barátnőd barátját, akivel te is jóban vagy, együtt látod egy másik lánnyal kézen fogva. 

mit csinálsz? mit érzel? 
• A boltban meglátsz egy rosszul öltözött idős nénit, aki elemel két kiflit. mit csinálsz? mit érzel? 
• Az utcán odajön hozzád egy fiatal srác, aki pénzt kér, hogy hazautazhasson. mit csinálsz? mit 

érzel?

5. milyen vagyok a kapcsolataimban?
• Az álmok, álmodozások tudatosítása: minden tanuló (név nélkül, csak a nemét jelölve a papír 

sarkán) elkészít egy listát külső-belső tulajdonságokkal a leendő párjáról, először a „vágyálmát”, 
majd egy másik listán a „rémálmát” fogalmazva meg. Az osztályközösségben ezeket összegyűjt-
ve, összekeverve felolvashatjuk, és egy-egy összesített listát készíthetünk nagy csomagolópa-
pírokra, hogy mindenki láthassa. 

• Az álmok, álmodozások tudatosítása: „Egy napom 20 év múlva.” milyen lennék felnőttként? (A 
gyerekek írják le!)

6. Az óra befejezése előtt, levezetésként a pedagógus elmesél egy történetet történetminta a 
jóságról): 
„A három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. A forrás melletti kőpadon egy ősz, idős 
bácsika üldögélt. Az asszonyok beszélgetését hallgatta, akik gyermekeiket dicsérték.

– Az én fiam – mondta az első – olyan gyors és ügyes, hogy senki sem léphet a nyomdokába. 
Hihetetlen bűvészmutatványokra képes! Az egész falu őt csodálja…

– Az enyém meg – állította a második – úgy énekel, hogy a pacsirta is elbújhat mellette!
A harmadik csak hallgatott.
– Hát te, mit tudsz mondani a fiadról? – kérdezték.
– Nem tudom, mit mondhatnék róla – válaszolta az édesanya. – Nagyon jó fiú, de nincsenek kü-

lönleges képességei.
Az asszonyok megtöltötték a kannáikat vízzel, és hazafelé indultak. Az öregember egy darabig kö-

vette őket az úton. A három anya a kannák súlya miatt pihenőt tartott. Három fiatal közeledett feléjük. 
Az első úgy szaltózott, mintha gumiból lett volna, és akrobatához illő ügyességgel vetett cigánykere-
ket. Csodálattal nézték az ügyes fiú mutatványát. A második fiú gyönyörű dalba kezdett. Hangja úgy 
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csengett, mintha tényleg pacsirta lenne. Az asszonyok őt is megcsodálták, és úgy néztek rá, mint egy 
angyalra. A harmadik fiú odasietett anyjához, elvette tőle a nehéz kannát, és egész úton mellette ha-
ladt s beszélgettek. Az asszonyok az öreghez fordultak és megkérdezték, mit szól a gyermekeikhez.

– A gyermekekhez? – kérdezte az öreg. – Csak egyet láttam.”114 

„Egy életem, egy halálom” – a meséknek ez a visszatérő fordulata mély bölcsességet hordoz: egy 
konkrét környezetbe születik bele minden ember, konkrét testi-lelki-környezeti adottságokkal, és az 
a feladata, hogy ebből az életből hozzon ki a lehető legtöbbet, legértékesebbet önmaga és mások 
örömére.

114 GyÖRGy Attila (1981): A szeretet parancsai. Budapest: Szent István Társulat, 83.
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2. FoglAlkozás: én vAgyok, én!

A foglalkozás célja: A tabu fogalmának körüljárása. A tanuló mérje fel saját külső és belső tulajdon-
ságait, megalapozva ezzel a szexualitáshoz is szükséges önismeretet és önbizalmat! Kapjon képet 
az idealizált és valós önkép közti különbségről, ami segítheti őt az önértékelésében! A kibővült nemi 
identitásokban való eligazodás, saját helyzetének meghatározása.

módszertani javaslatok (időkeret, teremigény, eszközök, anyagok, csoportok):
Az anyag elsősorban digitális, online ismeretfeldolgozáshoz készült, de a háttérinformációk, segéd-
anyagok letölthetők, kinyomtathatók. Eszközigény: okostelefon, tablet, laptop vagy személyi számító-
gép, internetkapcsolat, papír, íróeszköz, tükör.

Ajánló (könyv, honlap, link stb.):
youTube: Tanulom magam. https://www.youtube.com/channel/UCprDlwp0p9pKAZQ8wnzAQ4g  
(2020. 04. 16.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. bevezető játék – önismereti kérdés
cél: A témakörre való ráhangolódás
egyéni feladatmegoldás: „Titok-doboz”
Vegyél egy papírt és egy íróeszközt! írd le a papírra egy titkodat! Egy olyan dolgot magadról, amit 
senkivel sem osztottál meg eddig.
Gondold át!
– milyen érzés volt ezt leírni? Könnyű? Nehéz? 
– Felgyorsult a szívverésed? Esetleg szégyenérzet fogott el?
Ne aggódj! Ez mindenkivel így szokott lenni.
Ha megnyugtat, semmisítsd meg, amit leírtál!
eszközök, anyagok: papírlap, írószer

2. mi a tabu? A tabu fogalmának bevezetése. miről nem beszélhetsz otthon?
cél: A téma iránti érdeklődés felkeltése
Feladat: 
mi jut eszedbe, ha meghallod azt a szót, hogy tabu? 
Válaszaidat írd le egy papírra!

Fogalommagyarázat:
A tabu fogalma – elméleti háttéranyag115 

A tabu (a proto-polinéziai tapu jelentése ’tiltott’, ’rituálisan szabályozott’) szentként vagy tiltottként 
megnevezett bármely emberi tevékenységre vagy szokásra kiterjedő, erős társadalmi tiltás vagy ti-
lalom; a tabu megszegését a társadalom általában kifogásolhatónak és elítélendőnek tartja. A szó 
a polinéz kultúrából, a tongai nyelvből származik, james Cook 1771-es útja után terjedt el, elsőként 
Angliában. Az említett kultúrákban a tabunak vallásos értelme van, más kultúrákban jelentése ettől 
eltérő is lehet.

Amikor egy szokás vagy tevékenység tabunak számít, akkor azt tilos folytatni, megtenni. Ilyen tilal-
mak megszegését a törvény is büntetheti, de a tabu áthágása lélektani teherként is súlyosnak számít.

Különböző kultúrákban különböző tabuk fordulnak elő, egy sincs, amely minden kultúrában azonos 

115 https://hu.wikipedia.org/wiki/Tabu (2020. 05. 21.)
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formában létezne, bár némelyek elterjedtebbek a többinél (a vérfertőzés például minden mai kultú-
rában tabu, csak az változik, tulajdonképpen mit is tekintenek annak; hasonló mértékű tabu még a 
kannibalizmus).

A tabuk az élet minden területére kiterjedhetnek. Okaik gyakran az erkölcsben vagy a vallásban 
keresendők, de a modern tudomány – racionális magyarázatot adva rengeteg tabura – azok létét 
igazolta. A tabuk lehetnek étkezéssel kapcsolatosak (például a muzulmánoknál a disznóhús, a vér 
stb. fogyasztásának tilalma, vagy a zsidóknál a kóser étkezés szabályai).

Tabuk lehetnek bizonyos szavak is, például Isten nevének kiejtése bizonyos vallásokban (például a 
zsidó jahve), illetve egyes trágár szavak, kifejezések is – bár ez manapság inkább határeset a tabu 
és az illemszabályok között.

A 19. századi tabuk (például meztelenség, szexualitás) elsöprése a naturizmussal kezdődött. A 
tabuk létrejötte, fennmaradása, majd pedig megtörése és eltűnése nem ad hoc, kaotikus folyamat, 
hanem bizonyos körülmények hatására történik. Előfordulhat, hogy a társadalmi tehetetlenség kö-
vetkeztében egyes szavak használata még akkor is tiltott marad, ha a tiltás racionális oka már rég 
megszűnt.

gyűjtőmunka, brainstorming

Feladat: Egyéni, kiscsoportos vagy csoportos formában gyűjtőmunka.
milyen tabukat ismerhetsz? Te miről nem beszélhetsz otthon? és miről nem beszélhetsz az iskolá-

ban? írj össze minél több ilyen dolgot! Fontos, hogy most ne minősítsd, ne értékeld őket!

megjegyzés: Digitális oktatás keretében elméleti háttéranyagot kaphatnak a tanulók.
Feladat: Nézd meg a csatolt anyagot! mennyit sikerült eltalálnod? 

elméleti háttéranyag116:

Tabutémák:
• a család adóssága;
• a házasságon kívül született gyermek;
• a házastárs félrelépése;
• a férj erőszakoskodása;
• a férj (feleség) alkoholizmusa;
• a gyermek homoszexuális hajlama;
• valamelyik családtag kábítószerezése;
• munkanélküliség;
• súlyos betegség;
• a gyerek szexuális bántalmazása.
Forrás: Gyöngy, 1999/11.

Bernd Gasch professzor, a dortmundi egyetem tanára felmérése alapján: 
• vécészokások;
• felnőtt szexuális viselkedés;
• gyermeki szexuális viselkedés;
• szégyellnivaló események, kudarcélmények;
• politikai vélemények;
• fantáziák, ábrándok;
• agresszív gondolatok, vágyak;
• menstruáció;

116 Uo.
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• a saját testről alkotott kép;
• parapszichológia;
• jó tulajdonságok, sikerek;
• testi higiénia.

Eszközök, anyagok: papírlap, írószer

3. énkép: külső és belső tulajdonságok
cél: Egészséges önkép kialakítása, az idealizált és a valós kép elkülönítése, önmegerősítés, ön-
elfogadás. Önmegfigyelés során az énkép fejlesztése a külső-belső tulajdonságokra vonatkozóan. 
Felismerni az idealizált képek veszélyeit az önértékelésre.

Feladatok:

A) önmegfigyelés: 
ülj le egy tükör elé, és nézd meg magad alaposan! A későbbi alkalmak során meztelenül is szemléld 
meg magad! (Otthoni elvégzésre ajánlva!)

írd le a külső és belső tulajdonságaidat! mely tulajdonságokat szereted magadban? mely tulajdon-
ságaidtól szabadulnál meg? miért?

Elégedett vagy magaddal? Szereted magad?
Ha jönne egy tündér, és három dolgot megváltoztathatnál magadon, magaddal kapcsolatban, mi 

lenne az?

Offline foglalkozás keretében javasolt feldolgozási mód:
• Egy emberi alakot ábrázoló rajzba egyéni munka keretében írd le:

 – A külső és belső tulajdonságaidat! 
 – Ha jönne egy tündér, és három dolgot megváltoztathatnál magadon, magaddal kapcsolatban, 
mi lenne az?

• Csoportos beszélgetés: mely tulajdonságokat szereted magadban? mely tulajdonságaidtól sza-
badulnál meg? miért? Elégedett vagy magaddal? Szereted magad?

Eszközök, anyagok: tükör, papírlap, írószer

b) Fotó megnézése: (2 kép csatolva)
1. kép: Idealizált kép a jó nőről, amit a média sugároz felénk (milyennek kéne lennem?)

27. kép https://kivulbelulvonzo.hu/media-es-testkep/ (2020. 04. 24.)
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2. kép: A valós kép: a valódi nő
 
 

28. kép https://kivulbelulvonzo.hu/media-es-testkep/ (2020. 04. 24.)

Beszélgetés a fotókról.

C) Emlékeztető:
írd ki a lakásban a tükörre vagy a szobádba, egy számodra sokszor nézett helyre: így vagyok jó, 
ahogy vagyok! értékes vagyok! Egyedi és megismételhetetlen vagyok! Szeretem magam! Elfogadom 
magam.
Eszközök, anyagok: papírlap, írószer, cellux

4. téma: nemi identitás
cél: A nemi irányultságok sokféleségének megismerése, a másság elfogadása

ismeretátadás:
A „Tanulom magam” blog megtekintése: milyen szexuális irányultságok vannak? mit jelentenek az 
olyan kifejezések, mint a homoszexuális, biszexuális, aszexuális, pánszexuális, transzszexuális stb.?

https://www.youtube.com/channel/UCprDlwp0p9pKAZQ8wnzAQ4g (2020. 04. 16.)

Feldolgozás egyéni munka keretében, digitális oktatás során:
• milyen identitásokra emlékszel?
• Kezdeményezz erről beszélgetést barátoddal/barátnőddel!

csoportos feldolgozás:
Párosítsd a fogalmakat a jelentésükkel!

Fogalmak117: heteroszexuális, cisznemű, homoszexuális (leszbikus, gay), biszexuális, transzszexuá-
lis, interszexuális, queer (önmagukat keresők), aszexuális, pánszexuális.

Papírdarabokon szerepelnek a fogalmak és a jelentésük külön-külön. Ezt egyesével felolvassák a 
tanulók, és ez alapján megpróbálnak párt alkotni.

 

117  A https://hu.wikipedia.org/wiki/LmBT szócikkei alapján. (2020. 05. 22.)

https://www.youtube.com/channel/UCprDlwp0p9pKAZQ8wnzAQ4g
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Szétvágható feladatlap: nemi irányultságok118 

heteroszexuális
Szexuális vagy romantikus vonzalom az ellenkező nemű személyek kö-
zött, és az emberek által tanúsított leggyakoribb szexuális irányultság és 
magatartás.

cisznemű A születéskor kapott nemmel való azonosulás. Az a személy, akinek 
nemi tudata és születéskor „ráosztott” neme megegyezik.

homoszexuális
Egy személy érzelmi és szexuális vonzódása kizárólag vagy főként azo-
nos nemű emberek felé irányul. Személyek szexuális irányultságát, sze-
xuális tevékenységét és/vagy identitását egyaránt jelentheti.

leszbikus A homoszexualitás nők között megnyilvánuló formája.

gay A homoszexualitás férfiak között megnyilvánuló formája.

biszexuális
Azok a személyek, akik mind a saját nemük, mind az ellenkező nem kép-
viselői iránt érezhetnek szexuális vonzalmat vagy szerelmet, romantikus 
vágyakat.

transzszexuális
A születéskor kijelölt társadalmi nemtől (gender) és/vagy biológiai nem-
től (szexus) eltérő önazonosítás vagy kifejezés. Rövidített formája a mel-
léknévként alkalmazott transz szó, amely latinul átmenetet jelent.

queer
Gyűjtőfogalom az olyan szexuális és nemi kisebbségek jelölésére, akik 
nem heteroszexuálisak vagy ciszneműek. Eredeti angol jelentése ’fur-
csa’ vagy ’különös’.

interszexuális

Ezek az emberek olyan biológiai nemi jellegzetességekkel rendelkez-
nek, amelyek nem sorolhatóak be kizárólagosan tipikus női vagy férfi 
kategóriába, vagy mindkettőnek megfelelnek. Ezek a különbözőségek 
megjelenhetnek a kromoszómákban, nemi mirigyekben, hormonokban 
vagy nemi szervekben is, tehát eredményezhetnek kívülről látható vagy 
nem látható tulajdonságokat.

aszexuális

A kifejezés azokat a személyeket jelöli, akik ritkán vagy egyáltalán nem 
éreznek szexuális vonzódást mások iránt. 
Ez nem azonos a cölibátussal, az önmegtartóztató életmóddal, a sze-
mérmes viselkedéssel vagy az impotenciával (nemzőképtelenség, mere-
vedési zavar). Azokat az egyéneket nevezzük így, akik egyébként képe-
sek volnának a szexuális tevékenységre, de nem kívánják azt.

pánszexuális

A személy szexuális és érzelmi vonzódása bármilyen nemű emberek 
felé irányulhat.  ők figyelmen kívül hagyják az ember nemét (úgymond 
„vakok” ezzel kapcsolatban), ezért úgy gondolják, valakinek a biológiai 
és társadalmi neme nem mond semmit arról, hogy fognak-e az illetőhöz 
vonzódni.

118  A https://hu.wikipedia.org/wiki/LmBT szócikkei alapján. (2020. 05. 22.)
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3. FoglAlkozás: szerelem – párkApcsolAt

A foglalkozás célja: Kölcsönös tiszteleten alapuló, jól működő, erőszakmentes kapcsolatok kialakí-
tására bátorítsuk a fiatalokat! megtanulhatják, miként birkózhatnak meg pozitív/negatív érzelmeikkel, 
hiszen egy párkapcsolatban a szerelem és a vágy mellett időnként csalódottság, sebezhetőség, düh 
stb. is megjelenhet. Az érzéseken túl szóba kerülhetnek a szerelemmel, párkapcsolattal, férfi-női 
szerepekkel kapcsolatos értékek, elképzelések, továbbá az elfogadható és a már erőszaknak számí-
tó viselkedésmódok. 

módszertani javaslatok (időkeret, teremigény, eszközök, anyagok, csoportok): A foglalkozás 
anyaga digitális módon és osztálytermi csoportos foglalkozás formájában is alkalmazható ismeret-
feldolgozáshoz készült, de a háttérinformációk, anyagok letölthetők, kinyomtathatók. Eszközigény: 
okostelefon, tablet, laptop vagy személyi számítógép, internetkapcsolat, papír, íróeszköz.

Ajánló pedagógusoknak (könyv, honlap, link stb.):
• Dr. SZILÁGyI Vilmos (2000): Vezérfonal az intézményes szexuális neveléshez. Budapest: „ma-

gánéleti kultúra – korszerű életvezetés” Alapítvány.
• SZENCZI Borbála: Szexualitás és párkapcsolat serdülőkorban. https://osztalyfonok.hu/cikk.

php?id=617 (2020. 04. 21.) 
• Internetes cikkek: 
• Csókolózzunk-e buszon? https://www.youtube.com/watch?v=-CjD1ZbO-2c&feature=youtu.be 

(2020. 04. 20.)
• Gólyamese helyett – A gyerek szexuális felvilágosítása. http://www.harmonet.hu/csalad_

otthon/21893-golyamese-helyett-a-gyerek-szexualisfelvilagositasa.html (2020. 04. 20.)
• A káromkodó nagyfiúk okítják szexre az iskolásokat. https://www.origo.hu/itthon/20080902-

szexualis-neveles-utcan-tanulnak-a-szexrol-a-magyar-gyerekek.html (2020. 04. 20.)
• Férfivá lesz a gyermek (2. rész).  http://anyuci.hu/Nyomtathato/cikk-1729  (2020. 04. 20.)
• müLLER Péter: Szerelem. https://www.youtube.com/watch?v=4bS8zxkT7mE (2020. 04. 20.)

Ajánló diákoknak: 
• Hogyan mutassam meg, hogy szeretem?  https://www.youtube.com/watch?v=0ippr93AvSo 

(2020. 04. 20.)
• mi a szerelem? miért leszünk szerelmesek?  https://www.youtube.com/watch?v=uypPcal3dxE 

(2020. 04. 20.)
• A 13 évesek is lehetnek szerelmesek?  https://www.youtube.com/watch?v=5oh0R67xxpy 

(2020.04.20.)
• Létezik a nagy ő?  https://www.youtube.com/watch?v=BVu__bN0NSk (2020. 04. 20.)
• CHAPmAN, Gary: Szeretetnyelv teszt http://www.egeszsegpenztar.hu/media/Default/

DocGalleries/Egyeb/Szeretetnyelv_teszt.pdf (2020. 04. 20.)

https://osztalyfonok.hu/cikk.php?id=617
https://osztalyfonok.hu/cikk.php?id=617
http://www.harmonet.hu/csalad_otthon/21893-golyamese-helyett-a-gyerek-szexualisfelvilagositasa.html
http://www.harmonet.hu/csalad_otthon/21893-golyamese-helyett-a-gyerek-szexualisfelvilagositasa.html
https://www.origo.hu/itthon/20080902-szexualis-neveles-utcan-tanulnak-a-szexrol-a-magyar-gyerekek.html
https://www.origo.hu/itthon/20080902-szexualis-neveles-utcan-tanulnak-a-szexrol-a-magyar-gyerekek.html
https://www.youtube.com/watch?v=uYpPcal3dXE
https://www.youtube.com/watch?v=5oh0R67XXpY
http://www.egeszsegpenztar.hu/Media/Default/DocGalleries/Egyeb/Szeretetnyelv_teszt.pdf
http://www.egeszsegpenztar.hu/Media/Default/DocGalleries/Egyeb/Szeretetnyelv_teszt.pdf
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29. kép  Forrás: https://pixabay.com

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

i: ráhangolódás a kép és a címszavak alapján: vonzalom, együttjárás, randi, csók, szerelem stb. 
Kérjük meg a tanulókat, hogy a szavakra összpontosítva írják körül, mire számítanak, miről fog szólni 
az óra anyaga! egyéni ötletek megbeszélése teljes osztályban. 

érdemes minden esetben a diákok előzetes elvárásaiból és előzetes tudásából kiindulni. Ennek 
egyrészt motiváló szerepe van, hiszen a tanulók így sajátjukként tudnak a témára tekinteni. Ezen kí-
vül azonban információt is kapunk arról, mi az, amit már tudnak az adott témáról, milyen képzetek és 
fogalmak élnek bennük ezzel kapcsolatban. mindez nagyon fontos, hiszen ebbe a mezőbe épülnek 
be majd az óra és az önálló otthoni tevékenység folyamán az új fogalmak, nézetek és megválaszo-
landó kérdések.

ii: gary chapman szeretetnyelve: az a mód, ahogy az adott ember kifejezi és megéli a szeretetet. 
Az öt szeretetnyelv a következő: elismerő szavak – minőségi idő – ajándékozás – szívességek – testi 
érintés

cél: megismerni saját magunk és egymás szeretetnyelvét, ami gyökeres és minőségi vál-
tozást hozhat kapcsolatainkba. Ez egy fontos lépcső a tudatos önismeret útján. Ha ismerjük saját 
működésünket, sokkal egyértelműbb lesz viselkedésünk, és tisztábban látjuk majd igényeinket. Ez 
is egy lépés, amely segít felelősséget vállalni saját boldogságunkért és kapcsolatainkban betöltött 
szerepünkért. Hogyan nyilvánul meg a szeretet mint legfőbb szükséglet az életünkben? 

• Hogyan mutassam meg, hogy szeretem?  https://www.youtube.com/watch?v=0ippr93AvSo
(2020. 04. 20.)

• Kamaszszerelem https://www.youtube.com/watch?v=fgrx5vlr7p0 (2020. 04. 20.)



162 TABUK NéLKüL

Feladat: Fogalmazzátok meg, írjátok le, ti hogyan fejezitek ki a szeretetet!

30. kép  Forrás: https://pixabay.com

iii: szerelem, párkapcsolat: Barátság és szerelem – jellemzőik összegyűjtése, összehasonlítása 
segítő kérdésekkel (pl. Szükséges-e, hogy a szerelmem a barátom is legyen?)
cél: A kamaszkor párkapcsolati szempontból a keresgélés, a tapasztalatszerzés, a szárnypróbálga-
tás és az új szerepek elsajátításának az ideje, amikor a testi-lelki tisztaság értékének tudatosítása/
erősítése a tanulókban különösen is fontos, ahogy szükséges a beszédfejlesztés, az együttműködési 
képesség, valamint a beszéd- és az utasításértés fejlesztése is. A foglalkozás fókuszában a párkap-
csolat lelki-testi fokozatainak, összefüggéseinek megbeszélése, a társas kapcsolatok beszélgetés 
általi erősítése áll. Egy esetleges vitában a tanulók gyakorolhatják saját véleményük megvédését, a 
gondolataik melletti kiállást.

mit jelent a szerelem? Honnan tudják az emberek, hogy szerelmesek, s hogy amit éreznek, az nem 
csak egy fellángolás?

• mi a szerelem? miért leszünk szerelmesek? https://www.youtube.com/watch?v=uypPcal3dxE 
(2020. 04. 20.)

• A 13 évesek is lehetnek szerelmesek?  https://www.youtube.com/watch?v=5oh0R67xxpy (2020. 
04. 20.)

• Létezik a nagy ő? https://www.youtube.com/watch?v=BVu__bN0NSk (2020. 04. 20.)
• Kamaszszerelem https://www.youtube.com/watch?v=fgrx5vlr7p0 (2020. 04. 20.)

Szeret? Nem szeret? mindenki másképp szeret!
• Azok a jelek…, meg az értelmezésük! Te tudod, hogyan szeretsz? és ő?  Derítsd ki, hogy mire érdemes 

odafigyelned? https://yelon.hu/2017/08/14/honnan-tudom-hogy-szeret/?gclid=EAIaIQobChmI_dm
pgrvR6AIVBagyCh3aNQseEAAyASAAEgLdW_D_BwE (2020. 04. 20.)

https://www.youtube.com/watch?v=uYpPcal3dXE
https://www.youtube.com/watch?v=5oh0R67XXpY
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• Tisztelet egy párkapcsolatban: Neked mit jelent a tisztelet? Fogalmazd meg pár mondatban! Ho-
gyan viselkedik az, aki bízik a másikban, és tiszteli őt? Hol húzódik a bizalom és a féltékenység 
határa?

• Személyes elvárások a párkapcsolatban: A leendő társsal kapcsolatos elképzelések, vágyak, 
elvárások megfogalmazása. milyen szerelemre vágynak a lányok, és milyenre a fiúk? mit kere-
sünk egy párkapcsolatban? mit várunk el a másiktól, és abból mi reális, mi nem? Feladat: írjátok 
le címszavakban! / Készítsetek fogalmazást!

• Intim kapcsolat: 
Cél: A lényeglátó képesség fejlesztése egyéni, csoportos formában. Az önálló és felelős gondol-
kodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése.
A szexualitás megjelenésének hatása a párkapcsolatra. A testi vágy a szerelemmel igen köny-
nyen összekeverhető érzés. Ha tisztelem a másikat, akkor nem kérek tőle semmi olyasmit, amit 
ő nem akar megtenni. mit csináljanak a kamaszok, ha szerelmük sürgetni kezdi a szexet? Ha 
olyasmit mond, hogy „A barátom barátnője már megtette. most te jössz!”? Ha érzelmi zsarolást 
vet be? Hol van a határ, amin senki nem léphet át engedély nélkül? Ha egy lány csókolózni még 
akar, de mást már nem, az rendben van? Vagy a csókkal azt jelzi, hogy mindenben benne van?
Felelősség a szexualitásban. 

Feladat: olyan általános tulajdonságok gyűjtése, amelyek szimpatikussá, vonzóvá teszik az 
embert.

iv. Figyelmes hallgatás, kommunikáció: 
Cél: Ismerkedjenek meg a hatékony kommunikáció jellemzőivel (őszinteség, empátia, támogatás 
stb.)! Tanuljanak ítéletmentesen ráhangolódni a másikra!

„10 tipp, hogy jobb beszélgetőpartner legyél!”
https://www.youtube.com/watch?v=bdy8Plkmg88 (2020. 04. 20.)

v. párkapcsolati problémák: olyan témákat érintünk, mint a hűség, bizalom, kommunikáció, 
szexualitás, féltékenység, elköteleződés.

• Hol húzódik a bizalom és a féltékenység határa? Az igaz szerelem egyik jele a féltékenység? 
mit is jelent? Azt, hogy a másik nem bízik bennünk. Azt, hogy kontrollálni akar, ő akar helyettünk 
döntést hozni. Azt, hogy azt gondolja, ha nem ellenőrzi a lépéseinket, akkor mi megcsaljuk, 
eláruljuk őt, de minimum valamilyen rossz döntést hozunk. Ezek közül melyik az igazi szerelem 
jele?

• megcsalás az, ha a párod a volt szerelme fényképét like-olja a Facebookon? megcsalás az, ha 
még mindig csetelnek?

• Régen, ha egy pár szakított, akkor nem volt köztük kommunikáció többet. ma már teljesen más 
a helyzet, hiszen akkor is kapcsolatban lehetnek a volt szerelmesek, ha személyesen nem talál-
koznak.

• A rossz kapcsolatok: milyen jelei vannak, ha nem a megfelelő ember van mellettünk? Hogyan 
lehet felismerni egy bántalmazó kapcsolatot? mi a különbség egy rossz és egy bántalmazó kap-
csolat között?

Feladat: szituációk gyűjtése

vi. veszteség – szakítás. mikor, miért, hogyan? 
cél: A diákok tanulják meg megfogalmazni, formába önteni a felgyülemlett érzéseket, gondolatokat! 
Ismerkedjenek meg különböző megküzdési stratégiákkal (olvasás, zene, sport, művészet stb.)!

Egy kapcsolat, egy személy elvesztése vagy akár egy régen dédelgetett terv meghiúsulása sokáig 
tartó szomorúságot okozhat.

https://www.youtube.com/watch?v=bdY8Plkmg88
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A hiány és a gyász (olvasmány)
Amikor véget ér… https://yelon.hu/2018/12/05/meddig-es-hogyan-gyaszoljuk-a-vesztesegeinket/ 
(2020. 04. 20.)

A gyász része, hogy fáj a hiány. Hitetlenkedsz, dühös leszel, nagyon fáj, már nem érzel mást, csak 
ürességet. Hagynod kell, hogy mindegyik érzés átjárjon!

Segítő lépések a veszteség megéléséhez, feldolgozásához:
• szembe kell nézned vele;
• jó, ha hagyod, hogy egy rokonod, ismerősöd, barátod, akiről tudod, hogy átérzi a fájdalmadat, 

megért téged, veled legyen, kimutassa az együttérzését;
• ha jólesik, sírj nyugodtan;
• ne haragudj magadra, és másokat se bánts;
• meg kell tanulni elengedni;
• a csalódást nem gyógyíthatja sikeresen, ha gyorsan új társat keresel.

lezárásként: müLLER Péter: Az igazi visszatér, ne félj!
https://www.youtube.com/watch?v=makBRHqokpI (2020. 04. 20.)

https://yelon.hu/2018/12/05/meddig-es-hogyan-gyaszoljuk-a-vesztesegeinket/ 
https://www.youtube.com/watch?v=MakBRHqokpI
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4. FoglAlkozás: Az én testem? Az én testem!

A foglalkozás célja: A serdülőkori testi változások megismerése, a különbözőségek felismerése, 
elfogadása. Alapvető anatómiai ismeretek elsajátítása játékosan, akár dramatikus eszközök felhasz-
nálásával. A férfi és a női test felépítésének megismerése. Fontos kiemelni lányok esetében a saját 
nőiesség pozitív megélését. 

módszertani javaslatok (időkeret, teremigény, eszközök, anyagok, csoportok):
Az anyag elsősorban pedagógusoknak készült, de digitális, online ismeretfeldolgozáshoz is alkal-
mas. A háttérinformációk, anyagok letölthetők, kinyomtathatók. Eszközigény: okostelefon, tablet, lap-
top vagy személyi számítógép, internetkapcsolat, papír, csomagolópapír, íróeszköz.

kiegészítő pedagógiai megfontolások, javaslatok: A téma feldolgozása lehet vegyes csoportban (ha 
a pedagógus a gyermekek érettségét, az egymásra figyelés és elfogadás fokát úgy ítéli meg), vagy tartha-
tunk külön foglalkozást fiúknak és lányoknak. Ebben az esetben érdekes lehet egy közös zárófoglalkozás 
is az ismeretek felelevenítésére, amely a későbbi témákra is ráhangolhatja a résztvevőket.

Ajánló (könyv, honlap, link stb.)

pedagógusoknak:
• LOUDEN, jennifer (2007): Nők könyve. Budapest: Pilis Print. 
• Ciklus-show. https://www.mfm-projekt.hu/ciklus_show (2020. 04. 20.)
• Az ember szaporodási szervrendszere. https://www.youtube.com/watch?v=wCOIrqjg7Hs (2020. 

04. 20.)
• Női nemi szervek – VII. osztály (videólecke). https://www.youtube.com/watch?v=dnh1Kc_w9yg 

(2020. 04. 20.)
• YouTube: Hormonmentes. https://www.youtube.com/channel/UC2uLLE-rmSE-FQ267LH_KTg 

(2020. 04. 20.)
• YouTube: Yelon.hu. https://www.youtube.com/results?search_query=yelon.+hu (2020. 04. 20.)

tanulóknak:
• SCHNEIDER, Sylvia – RIEGER, Birgit (2001): Felvilágosítókönyv fiataloknak. Cser Kiadó, Buda-

pest: Cser Kiadó.
• CRISTINA ISITNA VILELLA (2009): Beszéljünk a szexről. Budapest: Officina’96 Kiadó.
• BASSO, michael j. (2013): A szexualitás rejtélyes világa – Kalauz tinédzsereknek. Pécsi Direkt 

Kft. Alexandra Kiadója.
• https://hormonmentes.hu/ (2020. 04. 20.)
• https://yelon.hu/ (2020. 04. 20.)
• A kamaszkor nyavalyái. https://www.youtube.com/watch?v=pSmIiLd8x0m (2020. 04. 20.)

lányoknak inkább:
• Cicik és egyebek – a lányok serdülőkora. https://www.youtube.com/watch?v=7iFVbpQIrL8&list=

PLoFrHmKhxFD6i9qetdCKfaI4VNlkEhe4L&index=5&t=0s (2020. 04. 20.)
• 7 dolog, amit jó lett volna tudni, mielőtt megjött. https://www.youtube.com/watch?v=U6kg8uL6WZw 

(2020. 04. 20.)
• Ezért menstruálsz | A menstruációs ciklus működése. https://www.youtube.com/

watch?v=WDm3cBxwB2Q (2020. 04. 20.)
• Így hozd ki a maximumot a ciklusodból | hormonmentes. https://www.youtube.com/

watch?v=7wuxUBemFxQ (2020. 04. 20.)

https://www.mfm-projekt.hu/ciklus_show
https://www.youtube.com/watch?v=wCOIrqjg7Hs
https://www.youtube.com/watch?v=dnh1Kc_w9Yg
https://www.youtube.com/channel/UC2uLLE-rMSE-FQ267LH_KTg
https://www.youtube.com/watch?v=pSmIiLd8x0M
https://www.youtube.com/watch?v=U6kg8uL6WZw
https://www.youtube.com/watch?v=WDm3cBxwB2Q
https://www.youtube.com/watch?v=WDm3cBxwB2Q
https://www.youtube.com/watch?v=WDm3cBxwB2Q
https://www.youtube.com/watch?v=7wuxUBeMFXQ
https://www.youtube.com/watch?v=7wuxUBeMFXQ
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• Női ciklus lépésről lépésre: a női test havi menetrendje. https://yelon.hu/2017/09/13/noi-ciklus-
lepesrol-lepesre/ (2020.04.20.)

• A havi érzés. https://www.youtube.com/watch?v=VkUGrg1rWBs&index=2&list=PLVe8EDW7T
UC (2020. 04. 20.)

• Tisztasági, intim- és szárnyasbetétek: melyik mikor és mire jó? https://yelon.hu/2019/12/05/
hogyan-milyen-betetet-hasznaljak/ (2020. 04. 20.)

• Vissza a suliba 2019 | Lányoknak! Intim higiéniai termékek tárolása a táskában + mi a tampon/
betét. https://www.youtube.com/watch?v=gmgvkIxfaq8 (2020. 04. 20.)

Fiúknak inkább:
• Bajusz, pattanás, izzadság – fiúk serdülőkora. https://www.youtube.com/watch?v=jlHR9_jBPty  

(2020. 04. 20.)
• Mi van a gatyában? | Férfi reproduktív anatómia | hormonmentes. https://www.youtube.com/

watch?v=5xD6t0nUvho  (2020. 04. 20.)
• A méret a lényeg? | hormonmentes. https://www.youtube.com/watch?v=xexVHTUPWUy (2020. 

04. 20.)
• Amikor feláll… De mikor, miért, hogyan, és mi az az erekció? https://yelon.hu/2020/03/17/amikor-

felall-mi-az-erekcio/ (2020.04. 20.)
• Miért áll fel a fiúknak? https://www.youtube.com/watch?v=Lk7lt7ec_to (2020. 04. 20.)
• 10 dolog, amit biztosan nem tudsz a spermáról | hormonmentes. https://www.youtube.com/

watch?v=E3mx8QsTfZ0 (2020. 04. 20.)

 
  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. Nő-FéRFI KüLÖNBSéGEK

a) női-férfi külső-belső tulajdonságok
cél: A téma érzékeny volta miatti ráhangolódás. 
kiscsoportos feladat: Csomagolópapíron fiú- és lánysablon. 
Csoportbontás. írjátok a sablonhoz kívülre a külső, belülre a belső tulajdonságokat! 
Vegyes csoportban kiadható a feladat úgy, hogy a fiúk a „milyenek a lányok?”, a lányok pedig a „mi-
lyenek a fiúk?” kérdésre válaszolnak.
Választott csoportvezetők ismertetik a közös munka eredményét. Ezeket ki is függeszthetjük a terem falára.
eszközök, anyagok: csomagolópapír, íróeszközök, cellux vagy bluetech

b) tervezz egy fehérneműt magadnak!
cél: Kreativitás közben figyelem fókuszálása 
Feladat: Tervezz egy fehérneműt magadnak! A lányok bugyit, a fiúk alsónadrágot. Használd az esz-
közöket kreatívan! Engedd szabadjára a fantáziád!
eszközök, anyagok: Papírból sablonok, színes ceruzák, filcek

2. A NőI TEST FELéPíTéSE

cél: A női test anatómiájának megismerése, a belső női szervek megismerése

módszer 1.
Elméleti ismeretek átadása: Húzz fel egy bugyit!
A fehérnemű-tervezős játékra visszautalva a pedagógus bemutatja a női nemi szerveket ábrázoló 
képet. A hatás kedvéért ennek a képnek a keretét bugyi alakúra lehet vágni. 

https://yelon.hu/2017/09/13/noi-ciklus-lepesrol-lepesre/
https://yelon.hu/2017/09/13/noi-ciklus-lepesrol-lepesre/
https://www.youtube.com/watch?v=VkUGrg1rWBs&index=2&list=PLVe8EDW7TUC
https://www.youtube.com/watch?v=VkUGrg1rWBs&index=2&list=PLVe8EDW7TUC
https://yelon.hu/2019/12/05/hogyan-milyen-betetet-hasznaljak/
https://yelon.hu/2019/12/05/hogyan-milyen-betetet-hasznaljak/
https://www.youtube.com/watch?v=gMgvkIXfaq8
https://www.youtube.com/watch?v=jlHR9_jBPtY
https://www.youtube.com/watch?v=5xD6t0nUvho
https://www.youtube.com/watch?v=5xD6t0nUvho
https://www.youtube.com/watch?v=xexVHTUPWUY
https://yelon.hu/2020/03/17/amikor-felall-mi-az-erekcio/
https://yelon.hu/2020/03/17/amikor-felall-mi-az-erekcio/
https://www.youtube.com/watch?v=Lk7lt7ec_to
https://www.youtube.com/watch?v=E3Mx8QsTfZ0
https://www.youtube.com/watch?v=E3Mx8QsTfZ0
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elméleti anyag: 
• Az ember szaporodási szervrendszere.  https://www.youtube.com/watch?v=wCOIrqjg7Hs (2020. 

04. 20.)
• Női nemi szervek – VII. osztály (videólecke).  https://www.youtube.com/watch?v=dnh1Kc_w9yg 

(2020. 04. 20.)

módszer 2.
szerepjáték:
Kártyát kapnak a tanulók, melyen egy női szerv és annak leírása szerepel. A csomagolópapírra raj-
zolt szervrendszerbe kell a lányoknak beállni úgy, hogy a szerv leírását átrakják E/1-be, és ezt ismer-
tetik a társaikkal. A kártyákon számozott a szerv. Előtte a diákok az asztalról tárgyat választhatnak, 
amiből fel tudják majd építeni a szervrendszert.

1. szűzhártya – kör alakú papírlap
2. hüvely – egy üreges henger
3. méh – egy nagy kendő batyusra kötve
4. petevezeték – két kötéldarab
5. petefészek – zsebkendő batyusra kötve
6. pete – pingponglabda

eszközök, anyagok: Belső női nemi szervek (31. kép), a szerepjáték kellékei 

 

31. kép Forrás: https://pixabay.com

3. NőI CIKLUS, HORmONOK, mENSTRUÁCIó

cél: A női ciklus megismerése, a menstruáció (jellemzői, higiéniai ismeretek)
módszer: frontális ismeretátadás IKT-eszköz alkalmazásával, majd beszélgetés keretében témafel-
dolgozás
téma: A menstruációs ciklus

https://www.youtube.com/watch?v=wCOIrqjg7Hs
https://www.youtube.com/watch?v=dnh1Kc_w9Yg
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elméleti háttér:
• Ezért menstruálsz | A menstruációs ciklus működése | hormonmentes. https://www.youtube.

com/watch?v=WDm3cBxwB2Q (2020. 04. 20.)
• Így hozd ki a maximumot a ciklusodból | hormonmentes. https://www.youtube.com/

watch?v=7wuxUBemFxQ (2020. 04. 20.)
• Női ciklus lépésről lépésre: a női test havi menetrendje. https://yelon.hu/2017/09/13/noi-ciklus-

lepesrol-lepesre/ (2020. 04. 20.)
• Havi érzés. https://www.youtube.com/watch?v=VkUGrg1rWBs&index=2&list=PLVe8EDW7TUC

V80QWFqeplgrFux4DZosvy (2020. 04. 20.)
 

tisztasági kérdések:
módszer: csoportos szemléltetés – kistáskában higiéniai eszközök (tisztasági betét, egészségügyi 
betét, tampon stb.) összekészítése, majd ezek bemutatása a lányoknak.
Forrás:

• Tisztasági, intim- és szárnyasbetétek: melyik mikor és mire jó? https://yelon.hu/2019/12/05/
hogyan-milyen-betetet-hasznaljak/ (2020. 04. 20.)

• Vissza a suliba 2019 | Lányoknak! Intim higiéniai termékek tárolása a táskában + mi a tampon / 
betét. https://www.youtube.com/watch?v=gmgvkIxfaq8 (2020. 04. 20.)

4. A FéRFI TEST FELéPíTéSE

cél: A férfi test anatómiája. A férfi nemi szervek megismerése.
módszer: 
1. Egyéni, majd csoportos gyűjtőmunka: milyen nevei vannak a férfi nemi szervnek?
2. Csoportos munka: kisfilmek megnézése, majd beszélgetés a témáról 

megnézhető anyagok (ezek az anyagok digitális oktatáskeretében is kiküldhetők a tanulóknak):
• Mi van a gatyában? | Férfi reproduktív anatómia | hormonmentes. https://www.youtube.com/

watch?v=5xD6t0nUvho (2020. 04. 20.)
• A méret a lényeg? | hormonmentes. https://www.youtube.com/watch?v=xexVHTUPWUy 2020. 

04. 20.)
• Amikor feláll… De mikor, miért, hogyan, és mi az az erekció? https://yelon.hu/2020/03/17/amikor-

felall-mi-az-erekcio/ (2020. 04. 20.)
• 10 dolog, amit biztosan nem tudsz a spermáról | hormonmentes. https://www.youtube.com/

watch?v=E3mx8QsTfZ0 (2020. 04. 20.)

5. ZÁRÁS

Egy papírdarabra írd fel kérdéseidet a témával kapcsolatosan! A következő alkalommal válaszokat 
kapunk ezekre.

https://www.youtube.com/watch?v=WDm3cBxwB2Q
https://www.youtube.com/watch?v=WDm3cBxwB2Q
https://www.youtube.com/watch?v=7wuxUBeMFXQ
https://www.youtube.com/watch?v=7wuxUBeMFXQ
https://yelon.hu/2017/09/13/noi-ciklus-lepesrol-lepesre/
https://yelon.hu/2017/09/13/noi-ciklus-lepesrol-lepesre/
https://www.youtube.com/watch?v=VkUGrg1rWBs&index=2&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY
https://www.youtube.com/watch?v=VkUGrg1rWBs&index=2&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY
https://yelon.hu/2019/12/05/hogyan-milyen-betetet-hasznaljak/
https://yelon.hu/2019/12/05/hogyan-milyen-betetet-hasznaljak/
https://www.youtube.com/watch?v=gMgvkIXfaq8
https://www.youtube.com/watch?v=5xD6t0nUvho
https://www.youtube.com/watch?v=5xD6t0nUvho
https://www.youtube.com/watch?v=xexVHTUPWUY
https://yelon.hu/2020/03/17/amikor-felall-mi-az-erekcio/
https://yelon.hu/2020/03/17/amikor-felall-mi-az-erekcio/
https://www.youtube.com/watch?v=E3Mx8QsTfZ0
https://www.youtube.com/watch?v=E3Mx8QsTfZ0
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5. FoglAlkozás: szerelem – szexuAlitás

A foglalkozás célja: A baráti-szerelmi kötődések korlátok közötti útjának egyengetése, a „túl korai” 
közösülési törekvések helyett a petting-készségek elsajátíttatása, előkészítés a nemi érésre. Fontos, 
hogy a tanulók tisztában legyenek a nemi élet elkezdéséhez elkerülhetetlen testi és lelki alkalmasság 
kritériumaival és a veszélyekkel. Ismerjék meg azokat a feltételeket, amelyek nélkülözhetetlenek az 
egészséges és harmonikus párkapcsolathoz, a szexuális élethez! Az érzelmi alapú, örömteli, egész-
séges és teljes szexualitás hangsúlyozása. Az önmagáért felelősséget vállaló, tudatosan egészsé-
ges életvitelt követő, boldog, kiegyensúlyozott személyiség alakítása az életkori sajátosságoknak 
megfelelő szinten. Fontos az is, hogy a fiataloknak kialakuljon egy olyan kritikai gondolkodásmódjuk, 
amely a szexualitás iránt pozitív beállítottságot eredményezhet, és hogy készségeik gyarapodjanak 
a céltudatosság, a határozott fellépés, a hatékony kommunikáció és a dönteni tudás területén. A fog-
lalkozás célja továbbá a saját testtel kapcsolatos önismeretnek mint az önértékelés és az egészség-
ápolás tényezőjének a fejlesztése, a közös és felelősségteljes viselkedés alakítása a fogamzásgát-
lás vonatkozásában, továbbá felelősségtudó döntések segítése a szexuális úton terjedő betegségek 
megelőzése terén. 

módszertani javaslatok (időkeret, teremigény, eszközök, anyagok, csoportok): A foglalkozás anya-
ga digitális módon és osztálytermi csoportos/egyéni foglalkoztatás formájában is alkalmazható isme-
retfeldolgozáshoz készült, de a háttérinformációk, anyagok letölthetők, kinyomtathatók. Eszközigény: 
okostelefon, tablet, laptop vagy személyi számítógép, internetkapcsolat, papír, íróeszköz. Egy-egy 
témához több gyakorlatot, feladatot, videót, linket mellékeltünk, amelyek közül a pedagógus választ-
hat habitusa vagy a tanulócsoport összetétele alapján.

Ajánló pedagógusoknak (könyv, honlap, link stb.):
• F. VÁRKONyI Zsuzsa (2000): Tanulom magam (Életműsorozat, 1. kötet). Budapest: Kulcslyuk 

Kiadó. 
• FÁBIÁN Róbert – Dr. SImICH Rita: Meglévő és működő modellprogramok, valamint az iskolai 

szexedukációs események értékelése. https://mek.oszk.hu/08100/08125/08125.pdf (2020. 04. 23.)
• módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. http://

docplayer.hu/1855433-modszertani-segedlet-pedagogusoknak-az-elso-szexszel-kapcsolatos-
orak-megtartasahoz-oravazlatok-projektotletek-megbeszelendo-kerdesek.html (2020. 04. 23.)

• jönnek a méhek. http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_Prezentacio.
pdf (2020. 04. 23.)

 – Feladatlap: http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_1.1._Feladat-
lap.pdf (2020. 04. 23.)

 – Feladatlap: http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.2._Feladat-
lap.pdf (2020. 04. 23.)

 – megoldások: http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.2._
megoldasok.pdf (2020. 04. 23.)

 – Feladatlap: http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.3._Feladat-
lap.pdf (2020. 04. 23.)

• Kölöknet – szexualitás. http://m.koloknet.hu/csalad/tabu/szexualitas/ (2020. 04. 23.)
• Kölöknet – szexualitás. Részletek Benjámin naplójából. http://m.koloknet.hu/csalad/tabu/

szexualitas/a-lanyok/ (2020. 04. 23.)

Ajánló diákoknak: 
• Intim higiénia. http://tuddhogyertsd.hu/intim-higienia/ (2020. 04. 23.)
• Védekezés. http://tuddhogyertsd.hu/vedekezes/ (2020. 04. 23.)
• A legidegesítőbb barátnőtípusok, emiatt szakítani tudnék…**HISZTI**. http://tuddhogyertsd.hu/

videok/ (2020. 04. 23.) 

https://mek.oszk.hu/08100/08125/08125.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_Prezentacio.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_Prezentacio.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_1.1._Feladatlap.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_1.1._Feladatlap.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.2._Feladatlap.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.2._Feladatlap.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.2._Megoldasok.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.2._Megoldasok.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.3._Feladatlap.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.3._Feladatlap.pdf
http://m.koloknet.hu/csalad/tabu/szexualitas/
http://m.koloknet.hu/csalad/tabu/szexualitas/a-lanyok/
http://m.koloknet.hu/csalad/tabu/szexualitas/a-lanyok/
http://tuddhogyertsd.hu/intim-higienia/
http://tuddhogyertsd.hu/vedekezes/
http://tuddhogyertsd.hu/videok/
http://tuddhogyertsd.hu/videok/
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Felvilágosító A-hA kisfilmek:
• Havi érzés. https://www.youtube.com/watch?v=VkUGrg1rWBs&index=2&list=PLVe8EDW7TUC

V80QWFqeplgrFux4DZosvy (2020. 11. 05.)
• A legelső. https://www.youtube.com/watch?v=zV_7xofByyg&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqep

lgrFux4DZosvy&index=4 (2020. 04. 23.)
• Életre szóló hiba. https://www.youtube.com/watch?v=_w3B1HBcEIQ&list=PLVe8EDW7TUCV80

QWFqeplgrFux4DZosvy&index=3 (2020. 04. 23.)
• A kaland ára. https://www.youtube.com/watch?v=00b3RPbAQDI&index=5&list=PLVe8EDW7TU

CV80QWFqeplgrFux4DZosvy  (2020. 04. 23.)
• Tapints a lényegre! https://www.youtube.com/watch?v=HgRAxwOkxeU&index=6&list=PLVe8E

DW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvy (2020. 04. 23.)
• Vágytól az ágyig.  https://www.youtube.com/watch?v=hfcAUbP2VQ4 (2020. 04. 23.)
• A szex. Derítsd ki, mi is az, mi kell hozzá, és mitől lesz jó? https://yelon.hu/2018/03/10/mi-az-a-

szex-mitol-lesz-jo/ (2020. 04. 23.)
• Az orális szex is igazi szex? Miben ugyanaz, és miben más? https://yelon.hu/2017/07/24/mi-az-

az-oralis-szex/ (2020. 04. 23.)
• Védekezés hormonok nélkül: A hormonmentes fogamzásgátlás. https://yelon.hu/2019/11/21/

vedekezes-hormonok-nelkul/ (2020. 04. 23.)
• Mit jelent tulajdonképpen a fogamzásgátlás?  https://yelon.hu/2019/10/21/mi-az-a-fogamzasgatlas/ 

(2020. 04. 23.)
• Ezért jó az óvszer akkor is, ha néha nem az! https://yelon.hu/2019/10/21/amiert-jo-az-ovszer/ 

(2020. 04. 23.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

I. BEVEZETéS – RÁHANGOLóDÁS A TémÁRA: 

cél: felkészíti a diákokat a téma rizikós megtárgyalására, a csoportmunka során alakuló dinamika 
veszélyeire. Informálódás arról, hogy mi foglalkoztatja a fiatalokat az adott témában. A felkészítés 
fontossága vitathatatlan, az alkalmazott módszer oldja a feszültségeket és a zavart, erősíti a tanulók 
nyitottságát.

Feladat: mi jut eszetekbe a képről (32. kép)? mi lehet a mai témánk? jegyezzetek fel öt szót, kifeje-
zést (Beszéljétek meg a leírtakat!)

https://www.youtube.com/watch?v=VkUGrg1rWBs&index=2&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY
https://www.youtube.com/watch?v=VkUGrg1rWBs&index=2&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY
https://www.youtube.com/watch?v=zV_7XofByyg&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zV_7XofByyg&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=00b3RPbAQDI&index=5&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY
https://www.youtube.com/watch?v=00b3RPbAQDI&index=5&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY
https://www.youtube.com/watch?v=HgRAXwOkXeU&index=6&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY
https://www.youtube.com/watch?v=HgRAXwOkXeU&index=6&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY
https://yelon.hu/2019/10/21/mi-az-a-fogamzasgatlas/
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32. kép  Forrás: https://pixabay.com

II. SZERELEm éS TESTI KAPCSOLAT: 

Az önismeret, az igények és vágyak megértése az egyik legfontosabb belső munka, amire a szexu-
ális életükre való felkészülés során rá kell vezetnünk a fiatalokat. Ezzel egyrészt nő az önbizalom, 
másrészt saját maguk, a párjuk és a környezetük felé megtanulják megfelelően kommunikálni az ér-
zéseiket, igényeiket. Ez az a pont, amikor a kamaszok megtapasztalhatják a saját szeretetnyelvüket, 
és hogy mennyire különbözően szerethetjük egymást.

mi szükséges a szerelemhez?
• Intimitás: a közelséget és az érzések kölcsönösségét jelenti.
• Szenvedély: a szexuális vonzalmat és a „szerelmesség” romantikus érzését jelenti.
• Elkötelezettség: szándékot jelent arra, hogy megmaradjunk a kapcsolatban. Összetartozás, ösz-

szefogás, szexuális hűség.
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Feladat: A szerelemnek sokféle meghatározása létezik. Fontos, hogy kialakítsuk saját megha-
tározásunkat is. Fogalmazzátok meg ezeket!

Az önkielégítés: A nemi szervek kézzel és/vagy valamilyen segédeszközzel történő ingerlése. A 
maszturbáció a nemi szervek kézzel történő ingerlése. Az önkielégítéssel szexuális izgalmat vagy or-
gazmust okozunk önmagunknak. Kiemelt szerepe van a saját testünk megismerésében, a szexuális 
élet megalapozásában; természetes és szükséges a fejlődésben. 

A petting: Szexuális játék, amelynek során a nemi szervek egyesítése nem történik meg. A szexuális 
életre való felkészülés lehetősége. A petting során felfedezhetők, megismerhetők az erogén zónák. 
mindkét nemnek örömforrást jelent, fontos a kölcsönös örömszerzés. 

• A vágytól az ágyig. https://www.youtube.com/watch?v=hfcAUbP2VQ4 (2020. 04. 23.)

Az első szexuális együttlét: Biológiai és lelki érettség is szükséges hozzá. Fontos a bizalom, a 
biztonság, a kölcsönös érzések, egymás elfogadása, a megfelelő felkészülés és mindkét fél bele-
egyezése. Nem kell, hogy tökéletes legyen! megfelelő védekezés szükséges!

• A legelső. https://www.youtube.com/watch?v=zV_7xofByyg&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqep
lgrFux4DZosvy&index=4 (2020. 04. 23.)

Feladat (választható):
• Írjátok le egyénileg, hogyan készülnétek az első együttlétre!
• gyűjtsetek érveket/ellenérveket az első szeretkezésről!
• megkezdett mondatok befejezése:  

 – „Amikor majd először szeretkezünk, nekem fontos, hogy…” 
 – „én most nem szeretném folytatni, mert úgy érzem, hogy…”
 – „Szeretnék örömet szerezni neked, és ehhez fontos tudnom, hogy…” 
 – „Úgy érzem, hogy az csak rám és a páromra tartozik, hogy…” 
9 jel, hogy készen állsz az első szexre! https://www.youtube.com/watch?v=H73RNNivbA0 
(2020. 04. 23.)

III. A mEGELőZéS éS A VéDEKEZéS EREDméNyES FORmÁI

 

33. kép Forrás: freepik.com

https://www.youtube.com/watch?v=zV_7XofByyg&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zV_7XofByyg&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY&index=4
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A megfelelő módszer kiválasztásával és alkalmazásával fontos megelőzni: 
• a nem kívánt terhességet,
• a szexuális úton terjedő betegségeket. 

legfőbb módszerek: óvszer; fogamzásgátló tabletta, krém, kúp, hab, zselé; hüvelygyűrű. spirális 
védelem; természetes családtervezés. Amennyiben a védekezés elmaradt: sürgősségi tabletta.

• A kamaszkorban ajánlott módszer az óvszer.

Fogamzásgátlás: mit jelent a fogamzásgátlás? 
• A világ összes fogamzásgátlója. https://www.youtube.com/watch?v=f64Kml3adQ4 (2020. 04. 

23.)
• Útmutató gondolatok a fogamzásgátló-választáshoz. https://www.youtube.com/

watch?v=TxgrHSmy4f0 (2020. 04. 23.)

A nem kívánt terhesség:
• A megtermékenyítés a petesejt és a hímivarsejt egyesülése.
• A nem kívánt terhesség megfelelő védekezéssel megelőzhető. 
• A nem kívánt terhesség nehéz döntéshelyzetbe hoz. 
• Az abortusz a terhesség művi úton történő megszakítása, amely testileg és lelkileg is megvisel.
• Nem kívánt terhesség. https://www.okosdoboz.hu/video?id=145 (2020. 04. 23.)

Felelősség a megelőzésben:
• A nem kívánt terhesség és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésében felelősek va-

gyunk önmagunkért. 
• Kiemelten fontos: megfelelő információszerzés, felkészülés a védekezésre, a megfelelő véde-

kezési módszer kiválasztása és alkalmazása, pontos és őszinte kommunikáció, szükség esetén 
segítségkérés.

Feladat: Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak-e!
• Az óvszer 100%-os védelmet nyújt a nem kívánt terhesség ellen.
• Az óvszert a férfi közösülés előtt a hímvesszőjére húzza.
• Az óvszert többször is lehet használni.

IV. SZExUÁLIS ÚTON TERjEDő BETEGSéGEK éS EZEK mEGELőZéSE 
(éRINTőLEGESEN, KüLÖN TémA LESZ):

A szexuális úton terjedő betegségeknél a fertőzés a nemi szervek, a vér és a testváladékok érintke-
zésekor történhet. A tüneteik eltérhetnek nőknél és férfiaknál, bizonyos betegségeknél a szexuális 
partner tünetmentesen is lehet fertőzött. Előfordulásuk gyakoribb a nőknél, épp ezért ajánlott évente 
szűrővizsgálatra járni. A szexuális úton terjedő betegségek nem gyógyulnak meg maguktól, csak 
szakember tudja őket hatékonyan kezelni. megelőzésükben hatékony módszer az óvszer. 

• Te is lehetsz szifiliszes, nemcsak Ady | hormonmentes. https://www.youtube.com/
watch?v=lKyiTDD3Dgw (2020. 04. 23.)

https://www.youtube.com/watch?v=f64Kml3adQ4
https://www.youtube.com/watch?v=TXgrHSmY4f0
https://www.youtube.com/watch?v=TXgrHSmY4f0
https://www.youtube.com/watch?v=lKYiTDD3Dgw
https://www.youtube.com/watch?v=lKYiTDD3Dgw
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V. A SZExUÁLHIGIéNé SZABÁLyAI: 

intimhigiénia nőknél: 
• A hüvely egészséges védőrétege egy savas váladék, ami véd a kórokozók ellen.
• A védőréteg természetes egyensúlyának megfelelő intim mosakodó használata szükséges, amit 

vízzel kell leöblíteni. (A szappan nem megfelelő!) 
• A hüvely anatómiai felépítése miatt speciális tisztálkodás szükséges.
• A külső részek tisztán tartása napi rendszerességgel. 
• A WC-papír megfelelő használata: elölről hátrafelé. 
• A menstruáció alatt: a megfelelő intimhigiénia különösen fontos! 
• Az egyszerű, kényelmes, higiénikus védőeszközök közül válasszuk ki a számunkra megfelelőt! 
• Fontos használati szabályok: A betétet megfelelő rendszerességgel cseréljük! A betét cseréje 

előtt és után mossunk kezet! A betétet a szemetesbe dobjuk! A menstruáció erősségének meg-
felelő nedvszívó képességű terméket válasszunk!
Vissza a suliba 2019 | Lányoknak! Intim higiéniai termékek tárolása a táskában + mi a tampon / 
betét. https://www.youtube.com/watch?v=gmgvkIxfaq8 (2020. 04. 23.) 

intimhigiénia férfiaknál:
• A hímvessző anatómiai felépítése miatt a fertőzés nehezebben alakul ki, mint a nőknél, de a 

megfelelő intimhigiénia a férfiaknál is fontos.
• A hímvessző megfelelő tisztán tartása napi rendszerességgel: a fityma hátrahúzása mellett víz-

zel le kell öblíteni a hímvessző végén összegyűlt váladékot. Vizeléskor fontos tiszta, megmosott 
kézzel megfogni a hímvesszőt.

https://www.youtube.com/watch?v=gMgvkIXfaq8
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6. FoglAlkozás: A szexuAlitás sötét oldAlA

A foglalkozás célja: A nemi úton terjedő betegségek kórokozói, tünetei, következményei és meg-
előzésük megismerése. A biológiai és társadalmi érettség különbözőségeinek megértése. érvelés a 
tudatos családtervezés, az egymás iránti felelősségvállalásra épülő örömteli szexuális élet mellett. A 
hiedelmek, téves ismeretek tisztázására alapozva a megelőzés lehetséges módjainak tudatosítása. 
Az abortusz egészségi, erkölcsi és társadalmi kérdései.

módszertani javaslatok (időkeret, teremigény, eszközök, anyagok, csoportok):
Az anyag elsősorban pedagógusoknak készült, de digitális, online ismeretfeldolgozáshoz is alkal-
mas. A háttérinformációk, anyagok letölthetők, kinyomtathatók. 

Eszközigény: okostelefon, tablet, laptop vagy személyi számítógép, internetkapcsolat, papír, cso-
magolópapír, íróeszköz 

Ajánló (könyv, honlap, link stb.)
pedagógusoknak:

• Tanároknak, szülőknek.  http://tuddhogyertsd.hu/tanaroknak-szuloknek/ (2020. 04. 28.)
• Nemi betegségek. http://tuddhogyertsd.hu/nemi-betegsegek/ (2020. 04. 28.)
• A leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségek I. https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-

leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-i/ (2020. 04. 28.)
• A leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségek II. https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-

leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-ii/ (2020. 04. 28.)
• AIDS.  https://hu.wikipedia.org/wiki/AIDS  (2020. 04. 28.)
• Dr. mOLNÁR Péter, Dr. BATÁR István, Dr. jENEI Ilona, Dr. KOVÁCSNé Dr. TÖRÖK Zsuzsa 

(1999): Abortuszprevenció – Animátorok módszertani kézikönyve. Debrecen: Nonparel Tipográ-
fiai és Kiadói Kft.

• Terhességmegszakítás. https://hu.wikipedia.org/wiki/Terhess%C3%A9gmegszak%C3%ADt%C
3%A1s (2020. 04. 28.)

tanulóknak:
• Te is lehetsz szifiliszes, nemcsak Ady | hormonmentes. https://www.youtube.com/

watch?v=lKyiTDD3Dgw (2020. 04. 28.)
• Beszélni a szexről (10. rész). https://www.youtube.com/watch?v=PeBNFdgQV_w (2020. 04. 28.)
• Minden, amit a HIV-ről és az AIDS-ről tudnod kell | hormonmentes. https://www.youtube.com/

watch?v=xDlL1cb8mIA (2020. 04. 28.)
• Nem kívánt terhesség – Okos Doboz.  https://www.youtube.com/watch?v=zbE1mTPZK4E  (2020. 

04. 28.)
• Zebra: abortusz – 2018. október 8.  https://www.youtube.com/watch?v=vGL00g09mWQ (2020. 

04. 28.)
• Hogyan néz ki egy gyilkolás? (Ez esetben: Abortusz). https://www.youtube.com/watch?v=2wvGQ-

V4UPc&pbjreload=10 (2020. 04. 28.)
• S ahol segítséget kaphatsz. http://www.valsagterhesseg.hu/ (2020. 04. 28.)
• Talán az egyik legvártabb videóm #abortusz. https://www.youtube.com/watch?v=y08WjRCaLs4 

(2020. 04. 28.)
• Philadelphia – Az érinthetetlen (filmdráma,1993)

http://tuddhogyertsd.hu/tanaroknak-szuloknek/
http://tuddhogyertsd.hu/nemi-betegsegek/
https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-i/
https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-i/
https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-ii/
https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-ii/
https://hu.wikipedia.org/wiki/AIDS
https://hu.wikipedia.org/wiki/Terhess%C3%A9gmegszak%C3%ADt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Terhess%C3%A9gmegszak%C3%ADt%C3%A1s
https://www.youtube.com/watch?v=lKYiTDD3Dgw
https://www.youtube.com/watch?v=lKYiTDD3Dgw
https://www.youtube.com/watch?v=PeBNFdgQV_w
https://www.youtube.com/watch?v=XDlL1cb8MIA
https://www.youtube.com/watch?v=XDlL1cb8MIA
https://www.youtube.com/watch?v=zbE1mTPZK4E
https://www.youtube.com/watch?v=vGL00g09MWQ
https://www.youtube.com/watch?v=2wvGQ-V4UPc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=2wvGQ-V4UPc&pbjreload=10
http://www.valsagterhesseg.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=y08WjRCaLs4
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  FOGLALKOZÁSTERVEZET

1. NEmI BETEGSéGEK

Elméleti bevezetés a http://tuddhogyertsd.hu/nemi-betegsegek/ honlap információinak felhasználá-
sával.

Ha szexről beszélünk, muszáj szót ejteni a szexuális úton terjedő betegségekről is. Ezek többnyi-
re szexuális érintkezés során kaphatók el. A baj forrása a fürdőzés, a közös törölköző használata. 
Nagyjából 25-30 különböző betegségről van szó, amelyeket baktériumok, vírusok, gombák és ún. 
protozonok okoznak.

Világszerte az emberek 16,8%-a kapott már el valamilyen betegséget a szexuális együttlét során. 
A tinik ráadásul érzékenyebbek ezekre a betegségekre. Téged is érinthet. miért is?

• minél fiatalabb vagy, sajnos annál nagyobb a fertőzésveszély.
• Lányoknál a fokozott érzékenység oka részben a hüvely falát borító hám éretlensége, aminek 

hatására kevesebb a hüvelyváladék, emellett a savas vegyhatás még nem kifejezett, a fejletlen 
kisajkak nem zárják kellően a hüvelyt kifelé.

• A lányok ezzel együtt egész életükben kiszolgáltatottabbak maradnak a kórokozókkal szemben, 
mivel a hüvely normálisnak számító savas vegyhatása könnyen felborulhat külső hatásra. A nem 
megfelelő tisztálkodás, az antibiotikumok, a kisebb fertőzések mind árthatnak. A nők számára 
ezért különösen fontos, hogy ügyeljenek a védelemre.

• minél több partnered van, annál valószínűbb, hogy találkozol szexuális úton terjedő betegséggel, 
ami akár súlyos következménnyel is járhat. 

A szexuális úton terjedő betegségek:
• A fertőzés a nemi szervek, a vér, a testváladékok érintkezésekor történhet. 
• megelőzésükben hatékony módszer az óvszer. 

A tüneteik: 
• Eltérhetnek a nőknél és a férfiaknál.
• Bizonyos betegségeknél a szexuális partner tünetmentesen is lehet fertőzött. 

előfordulásuk gyakoribb: 
• Nőknél (a hüvely anatómiája miatt). 
• A szexuális partnerüket gyakran váltó embereknél.
• A szexuális fertőzéseket csak szakember tudja hatékonyan kezelni!

Amit még jó, ha tudsz119:
• Előfordul, hogy egy betegség sokáig tünetmentes marad, ezért, ha volt olyan partnered, akiben 

nem bízol, érdemes orvoshoz fordulni.
• Többnyire nem tudod első látásra, ki a beteg: van, hogy a betegség a férfiaknál tünetmentes, a 

nőknek viszont komoly gondokat okozhat.
• A hüvelygomba nem csak és nem kizárólag szexuális úton terjed, viszont a gyakori partnercsere 

növeli a fertőzésveszélyt.
• Ha elkaptál valamit, ne csak te ess át kezelésen, hanem a partnered is, különben ide-oda pasz-

szolgathatjátok egymásnak a betegséget, mint a bumerángot!
• Soha ne félj attól, hogy orvoshoz fordulj: a nőgyógyász nem ítélkezik. Az a dolga, hogy segítsen, 

és jó eséllyel elég sok cifra dolgot látott már ahhoz a praxisa során, hogy ne ütközzön meg a te 
problémádon!

119 Nemi betegségek. http://tuddhogyertsd.hu/nemi-betegsegek/
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• Figyelj magadra, vigyázz az egészségedre, vállalj felelősséget a tetteidért, legyen nálad óvszer!
• A tünetek jelentkezésekor rögtön fordulj szakorvoshoz! minél hamarabb fedezik fel ugyanis a be-

tegséget, annál nagyobb az esélye a gyors, szövődménymentes gyógyulásnak, illetve – ameny-
nyiben gyógymód még nem létezik – a betegség kordában tartásának.

Fontos, hogy légy felelősségteljes! Ez a te érdeked és a szexuális partnered érdeke is!

A nemi betegségekről röviden:
Az ismert betegségek közé tartozik a bakteriális hüvelygyulladás (BV), a szifilisz, a gonorrhea, a 
chlamydia, a trichomoniasis, a hüvelygomba, a herpes simplex vírus (HSV), a human papilloma vírus 
(HPV), a hepatitis B és hepatitis C vírusok (HBV és HCV) és a HIV-vírus. 

nemi betegségek: 
1. bakteriális hüvelygyulladás (bv)120 
Tünetei: Homogén, fehér, nem gyulladásos jellegű váladék és a hüvely pH-ja 4-4,5 fölötti értéket mutat.

2. human papilloma vírus (hpv)121 
Az igen gyors terjedése miatt ma a leggyakoribb, vírus által okozott, szexuális úton terjedő betegség. 
Elsősorban szexuális úton terjed, de megfertőződhetünk akár bőrkontaktussal is, valamint feltétele-
zések vannak a bőr hámlása által, törülközővel, egyéb textíliával vagy vizsgálati műszerekkel közve-
tített átvitelről.

Következményei: A méhnyakrák a legveszélyesebb, de a férfiakra is kockázatot jelent. A fiúknál az 
orális szex útján a torokban a rákos elváltozások kockázata nőhet.

Az óvszer alkalmazásával csökkenthető a rákos megbetegedések kockázata.

3. chlamydia122 
Főként fiatal nők körében gyakori. Többnyire tünetmentes, ezért fontos a szűrés. Az újrafertőzés ve-
szélye nagy, a kezelés után három-négy hónappal célszerű megismételni a szűrést.

Tünetei és következményei: Nőknél kismedencei gyulladáshoz, meddőséghez, méhen kívüli ter-
hességhez és krónikus kismedencei fájdalomhoz vezethet.

Egyik leggyakoribb tünete a nemi szervek körül jelentkező duzzanat, amely később kisebesedik, a 
nyirokcsomók megduzzadnak, begennyesednek, a nemi szervek megdagadnak.

másik leggyakoribb tünete a húgycsőgyulladás, amely esetében a tünetek megegyeznek a 
gonorrheánál leírtakkal (ld. lent).

4. herpes simplex vírus (hsv)123 
A nők különösen veszélyeztetettek. A fertőző forrás a legtöbb esetben tünetmentes vagy fel nem 
ismert egyén. Fontos: minden fertőzöttnek informálnia kell szexuális partnerét. Az óvszer csökkenti a 
fertőzésveszélyt. A szexuális partner tünetmentes fertőzött lehet.

5. szifilisz124 
Csak közvetlenül nemi érintkezés (anális és hüvelyi közösülés) útján terjed, emellett méhen belül is 
terjedhet anyáról magzatra.

Tünetei és következményei:
1-3 héttel a fertőzés után: Legtöbbször egy fájdalmatlan fekély alakul ki a nemi szerveken, és 

120 Bakteriális hüvelygyulladás. http://tuddhogyertsd.hu/disease/bakterialis-huvelygyulladas-bv/ (2020. 05. 21.)
121 HPV. http://tuddhogyertsd.hu/disease/human-papilloma-virus-hpv/ (2020. 05. 21.)
122 Chlamydia. http://tuddhogyertsd.hu/disease/chlamydia/ (2020. 05. 21.)
123 HSV. http://tuddhogyertsd.hu/disease/herpes-simplex-virus-hsv/ (2020. 05. 21.)
124 Szifilisz. http://tuddhogyertsd.hu/disease/szifilisz/ (2020. 05. 21.)
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megnagyobbodnak az ágyéki nyirokcsomók. Egy hónap múlva minden kezelés nélkül elmúlik, de a 
betegség ettől még nem gyógyul meg, további tüneteket okozhat.

2-3 hónappal a fertőzés után: Testszerte vöröses, nem viszkető kiütések jelennek meg. Szem- és 
májgyulladás, nyirokcsomó-duzzanat is előfordulhat.

10-20 évvel a fertőződés után: már kezelhetetlen szív- és érrendszeri elváltozások, a bőr és a 
nyálkahártyák fekélyei, központi idegrendszeri tünetek.

6. trichomoniasis125 
A fertőzés főként szexuális úton terjed, esetenként uszodában, közös vécéhasználattal stb. is.

Tünetei és következményei: A nőknél zöldessárga folyást és a női nemi szerv külső részének irri-
tációját okozza. A férfiak általában tünetmentesek.

7. gonorrhea126 
Közösülés útján, ritkán orális közösüléssel is terjed. Terjedhet a szülés során anyáról gyermekre. A 
fertőzött beteg sokkal könnyebben elkap más nemi betegségeket.

Tünetei és következményei: Általában először a húgycső gyulladását okozza, ez a férfiaknál fáj-
dalmas vizeléssel jár, a húgycsőből fehéres váladék ürül. Nőknél a húgycsőgyulladás tünetei szintén 
a fájdalom és a váladékozás. A férfiak 25%-a, a nők 50%-a tünetmentes, ám ettől még fertőzőek!

Nőknél a belső nemi szervek gyulladása, férfiaknál a prosztata, az ondóvezeték és a herék beteg-
ségei lehetnek a fertőzés következményei. Anális közösülés esetén a fertőzés elsőként a végbélben, 
orális fertőzés esetén pedig a torokban alakul ki gyulladás, viszketés, égő fájdalom, bőrpír képében.

8. hüvelygomba127 
Tünetei és következményei: Fehér, túrószerű folyás, viszkető/égő érzés és szexuális együttlétkor 
fellépő fájdalom, amely a nők 75%-ánál élete során legalább egyszer előfordul. Visszatérő vagy sú-
lyos hüvelygyulladásnál kiterjedt ödéma, kivörösödés, kaparási nyomok és repedések is láthatók a 
kisajkakon.

9. hepatitis b- és hepatitis c-vírusok (hbv és hcv)128 
Szexuális érintkezéssel is terjedhetnek. A HBV elleni védőoltás 2000 óta kötelező, az előtte szüle-
tetteknél azonban nem biztos a védettség. HCV-fertőzöttség esetén késői szövődményként a májrák 
kockázata magasabb.
Hogyan védd magad? Forrás a http://tuddhogyertsd.hu/vedekezes/ (2020. 05. 21.) honlap információi 
alapján. 

Felelősségünk:
Felelősség a megelőzésben

• A nem kívánt terhesség és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésében felelősek va-
gyunk önmagunkért!

• Kiemelten fontos: 
 – a megfelelő információszerzés, 
 – a felkészülés a védekezésre, 
 – a védekezési módszer megfelelő kiválasztása és alkalmazása, 
 – a megfelelő kommunikáció, 
 – szükség esetén a megfelelő segítségkérés.

125 Trichomoniasis. http://tuddhogyertsd.hu/disease/trichomoniasis/ (2020. 05. 21.)
126 Gonorrhea. http://tuddhogyertsd.hu/disease/gonorrhea/ (2020. 05. 21.)
127 Hüvelygomba. http://tuddhogyertsd.hu/disease/huvelygomba/ (2020. 05. 21.)
128 HBV és HCV. http://tuddhogyertsd.hu/disease/hepatitis-b-es-hepatitis-c-virusok-hbv-es-hcv/ (2020. 05. 21.)
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Ajánló:
• A leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségek I. https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-

leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-i/ (2020. 04. 28.)
• A leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségek II. https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-

leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-ii/ (2020. 04. 28.)

youtube:
• Te is lehetsz szifiliszes, nemcsak Ady | hormonmentes. https://www.youtube.com/watch?v= 

lKyiTDD3Dgw (2020. 04. 28.)
• Beszélni a szexről (10. rész) – #betegségek. https://www.youtube.com/watch?v=PeBNFdgQV_w 

(2020. 04. 28.)

Feldolgozási módszer:

• Te is lehetsz szifiliszes, nemcsak Ady | hormonmentes. https://www.youtube.com/watch?v= 
lKyiTDD3Dgw (2020. 04. 28.)
A film feldolgozása beszélgetéssel.
Csoportbontás után a betegségek feldolgozása kiscsoportban, majd ismertetése a csoport előtt.

10. Aids
módszer: 
Egyéni ismeretszerzés: forrásfeldolgozás (digitális oktatás keretén belül)
A téma során előkerülő kérdések: történet, okai, tünetei, kezelése
Korunk pestise az AIDS. Sok információ szerezhető az AIDS-ről a Wikipédiából, a szabad enciklopé-
diából: https://hu.wikipedia.org/wiki/AIDS. (2020. 04. 28.) 
Csoportos munka: filmnézés, utána a téma megvitatása
Feldolgozásra javasolt a Philadelphia című film, amelynek kapcsán a konkrét betegségen túl a fertő-
zöttek és életmódjuk társadalmi megítélése, a sztereotípiák működése, valamint az elfogadás és az 
empátia kérdései is megbeszélhetők.

Ajánló:
• AIDS. https://hu.wikipedia.org/wiki/AIDS (2020. 04. 28.)

youtube:
• minden, amit a HIV-ről és az AIDS-ről tudnod kell | hormonmentes. https://www.youtube.com/

watch?v=xDlL1cb8mIA (2020. 04. 28.)
• Philadelphia – Az érinthetetlen (filmdráma,1993)

11. Abortusz

Elméleti háttér
mi az abortusz?129 
Az abortusz magyarul vetélést jelent. Két formája ismert általánosságban. Az egyik a spontán 
vetélés, vagyis a terhesség megszakadása a 24. hét előtt. A másik a művi vetélés, más néven 
terhességmegszakítás, vagyis a terhesség szándékos befejezése orvosi (anyai és/vagy magzati ok-
ból) vagy kérésre (szociális indokból).

129  Dr. mOLNÁR Péter, Dr. BATÁR István, Dr. jENEI Ilona, Dr. KOVÁCSNé Dr. Török Zsuzsa (1999): Abortuszprevenció – 
Animátorok módszertani kézikönyve. Debrecen: Nonparel Tipográfiai és Kiadói Kft.

https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-i/
https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-i/
https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-ii/
https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-ii/
https://www.youtube.com/watch?v=lKYiTDD3Dgw
https://www.youtube.com/watch?v=lKYiTDD3Dgw
https://www.youtube.com/watch?v=lKYiTDD3Dgw
https://www.youtube.com/watch?v=lKYiTDD3Dgw
https://www.youtube.com/watch?v=XDlL1cb8MIA
https://www.youtube.com/watch?v=XDlL1cb8MIA
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okai:
• a gyermekvállalás elhalasztása;
• a pár / az anya nem akar (több) gyermeket;
• az anya úgy érzi, a gyereket nem engedheti meg magának (nem tudja eltartani), szegény;
• a gyermek miatt az anyának félbe kellene szakítani a tanulmányait vagy a munkáját;
• kapcsolati problémák vagy az anyának egyáltalán nincs partnere;
• az anya túl fiatal;
• a magzat az anya (fizikai vagy mentális) egészségét veszélyezteti;
• a gyermek egészségi állapota kétséges;
• egyéb okok (pl. a nőt megerőszakolták).

Az abortusz következményei: 
• pszichés zavarok;
• poszttraumatikus stressz-zavar;
• szexuális diszfunkció;
• szuicid gondolatok és kísérletek;
• a dohányzás fokozódása és a vele együtt járó egészségkárosító hatások;
• alkoholizmus;
• drogfüggőség;
• evészavarok: bulimia, anorexia;
• a következő megszületendő vagy a már meglévő gyermek elhanyagolása, bántalmazása;
• válás és krónikus kapcsolati problémák;
• ismétlődő abortuszok.

etikai dilemmák: 
Az emberi élet értéke? Kinek az élete? Kinek a joga? Kinek a felelőssége?

játék: Bírósági tárgyalás
A cél: Gyermekek és fiatalok vitakultúrájának és tudatosságának fejlesztése
A játék leírása: 
Bevezető kör: Konfliktusos helyzet felszínre hozása csoportbontásban (az abortuszt támogatók – 
az abortuszt ellenzők).
Kiscsoportos beszélgetés a csoport alapját képező érvekről.
Tárgyalás: mindkét oldal meghallgatása. 
Az érvek elhangzása után mindenki egyénileg mérlegelhet, és csoportot is módosíthat véleménye 
függvényében. 
Pártatlan bírói csoport döntése.
Tanulságok levonása.

Ajánló:
• Abortuszprevenció – Animátorok módszertani kézikönyve. Debrecen: Nonparel Kiadó, 1999.
• Terhességmegszakítás. https://hu.wikipedia.org/wiki/Terhess%C3%A9gmegszak%C3%ADt%C

3%A1s (2020. 04. 28.)
• Nem kívánt terhesség – Okos Doboz. https://www.youtube.com/watch?v=zbE1mTPZK4E (2020. 

04. 28.)
• Zebra: abortusz – 2018. október 8. https://www.youtube.com/watch?v=vGL00g09mWQ (2020. 

04. 28.)
• Hogyan néz ki egy gyilkolás? (Ez esetben: Abortusz). https://www.youtube.com/watch?v=2wvGQ-

V4UPc&pbjreload=10 (2020. 04. 28.)
• Talán az egyik legvártabb videóm #abortusz https://www.youtube.com/watch?v=y08WjRCaLs4 

(2020. 04. 28.)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Terhess%C3%A9gmegszak%C3%ADt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Terhess%C3%A9gmegszak%C3%ADt%C3%A1s
https://www.youtube.com/watch?v=zbE1mTPZK4E
https://www.youtube.com/watch?v=vGL00g09MWQ
https://www.youtube.com/watch?v=2wvGQ-V4UPc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=2wvGQ-V4UPc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=y08WjRCaLs4
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A mEGELőZéS 

Igaz vagy téves az állítás? Döntsétek el, majd jelöljétek x-szel a megfelelő helyen! 

szám állítás igaz hamis

1. Kamaszkorban az óvszer a leginkább ajánlott védekezési mód.

2. A nők nem hordhatnak maguknál óvszert.

3. Az a féri, akinél óvszer van, csak a szexet akarja.

4. Az óvszert könnyű használni, de a megfelelő használatát mindenkinek 
meg kell tanulni.

5. A védekezés elrontja a szexet.

6. A védekezésről való gondoskodás a férfi dolga.

7. Sérült vagy lejárt szavatosságú óvszert nem szabad használni.

8. Az óvszer nem befolyásolja a hormonális működést.

9. Az első szexuális együttlét során tönkreteszi az intimitást, ha elővesz-
szük az óvszert.

10. Az óvszer két területen is védelmet nyújt.

11. Aki felelős önmagáért, az felkészül a nem kívánt terhesség és a szexu-
ális úton terjedő betegségek megelőzésére.

12. A nők nem eshetnek teherbe a menstruáció alatt.

13. A hüvelybe jutott hímivarsejtek akár még több napig is képesek a pete-
sejt megtermékenyítésére.

14. A szexuális együttlét kezdetén a férfi nemi szervén megjelenő előváladék 
is tartalmaz megtermékenyítésre alkalmas hímivarsejteket.

15. Ha a férfi gyakorlott, a megszakított közösülés biztonságos módszer.

16. A fogamzásgátló tabletta a szexuális úton terjedő betegségektől is meg-
véd.

17. Kamaszkorban még nem kell nőgyógyászhoz/urológushoz járni.

18. Ha a páromnak szexuális úton terjedő betegsége van, nekem meg nincs 
tünetem, biztos, hogy megcsalt.

19. A szexuális úton terjedő betegségek nem gyógyulnak meg maguktól, 
csak szakember (nőgyógyász/urológus) tudja hatékonyan kezelni.

20. A kamaszkori nem kívánt terhesség megszakítása testileg és lelkileg is 
megvisel.

 
Forrás: http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.2._Feladatlap.pdf 4.oldal (2020. 05. 21.)
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7. FoglAlkozás: chicocA FájA

A foglakozás célja: A gyermekek szexuális zaklatásának megelőzése, a már átélt erőszak feltárá-
sa, javaslat a kezelésre. Lehetőség, hogy a gyerekek a testükről, a szexualitásról, a bántalmazásról 
beszélgessenek. Lehetőség, hogy az önismeret, illetve a testtudatosság – mint a mentális egészség 
alapjai – is a beszélgetések tárgyát képezzék.

módszertani javaslatok (időkeret, teremigény, eszközök, anyagok, csoportok): A foglalkozás anya-
ga elsősorban osztálytermi csoportos foglalkozás formájában, de digitális módon (szülő jelenlétében) 
is alkalmazható ismeretfeldolgozáshoz készült. Eszközigény: okostelefon, tablet, laptop vagy szemé-
lyi számítógép, internetkapcsolat, papír, íróeszköz.

A filmet a vetítésére kiképzett szakember jelenlétében nézik meg a gyermekek. Az események 
feldolgozása a szakember közreműködésével történik. 

Ajánló pedagógusoknak (könyv, honlap, link stb.):
könyvek: 

• VAN STONE, Doris – LUTZER, Erwin W. (2019): Sehol sem sírhatsz. Budapest: Harmat Kiadó 
Alapítvány. 

• A NANE Egyesület kiadványai: Szexuális erőszak – információk áldozatoknak, túlélőknek és 
segítőiknek. http://mek.oszk.hu/13900/13907/13907.pdf (2020. 05. 04.)

• THOmAS, Shannon (2019): Gyógyulás a rejtett bántalmazásból. Budapest: Harmat Kiadó Ala-
pítvány.

• FERT mónika (2017): Felnőni tabuk nélkül – Az élet abc-je. Pécel: Katica Könyv műhely.

internetes cikkek:
• A trauma és a bántalmazás tünetei gyermekeknél. https://onlinepszichologus.net/blog/a-trauma-

es-a-bantalmazas-tunetei-gyermekeknel/ (2020. 05. 07.)
• Szexuálisan bántalmazott gyermekek. http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/szexualisan_

bantalmazott_gyermekek (2020. 05. 07.)
• A kisfilmről. https://nlc.hu/ezvan/20160303/szexualitas-gyerekek-sos-gyermekfalvak/ (2020. 05. 07.)
• Nevelőszülők. https://nlc.hu/ezvan/20150615/neveloszulok-prostituciora-kenyszeritett-gyerekek/ 

(2020. 05. 07.)
• Szexuális bántalmazás. https://nlc.hu/ezvan/20140114/szexualis-bantalmazas/ (2020. 05. 07.)
• Az eltitkolt szexuális bántalmazás. https://nepszava.hu/1091067_az-eltitkolt-szexualis-

bantalmazas (2020. 05. 07.)
• Iskolai zaklatások. https://hvg.hu/itthon/20140821_Iskolai_zaklatasok_szavunk_sincs_ra (2020. 

05. 07.)
• Hosszú az út a felépülésig. https://24.hu/elet-stilus/2019/12/07/hosszu-az-ut-a-felepulesig-a-

gyerekkori-szexualis-bantalmazasbol/ (2020. 05. 07.)
• Gyerekkori szexuális abúzus. http://muszajmunkacsoport.hu/tudastar/mit-nevezunk-gyerekkori-

szexualis-abuzusnak/az-aldozat/tenyek-es-tevhitek-gyermekkori (2020. 05. 07.)
• Amikor sír a rajz. https://www.life.hu/egeszseg/20120514-amikor-sir-a-rajz-szexualisan-

bantalmazott-gyermekek-rajzai.html (2020. 05. 07.)
• Pszichés betegségek. https://www.bura.hu/szakmai-informaciok/psziches-betegsegek-a-ds/

abuzus-bantalmazas-es-cs (2020. 05. 07.)

Ajánló diákoknak: 
• http://www.beszeljrola.hu/ (2020. 05. 07.)
• A szexuális erőszak jelei. https://yelon.hu/szuloknek/a-szexualis-eroszak-jelei/ (2020. 05. 07.)
• Lelki épség. https://yelon.hu/szuloknek/lelki-epseg-tisztelet/ (2020. 05. 07.)

https://onlinepszichologus.net/blog/a-trauma-es-a-bantalmazas-tunetei-gyermekeknel/
https://onlinepszichologus.net/blog/a-trauma-es-a-bantalmazas-tunetei-gyermekeknel/
http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/szexualisan_bantalmazott_gyermekek
http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/szexualisan_bantalmazott_gyermekek
https://nlc.hu/ezvan/20160303/szexualitas-gyerekek-sos-gyermekfalvak/
https://nlc.hu/ezvan/20150615/neveloszulok-prostituciora-kenyszeritett-gyerekek/ 
https://nlc.hu/ezvan/20140114/szexualis-bantalmazas/
https://nepszava.hu/1091067_az-eltitkolt-szexualis-bantalmazas
https://nepszava.hu/1091067_az-eltitkolt-szexualis-bantalmazas
https://hvg.hu/itthon/20140821_Iskolai_zaklatasok_szavunk_sincs_ra
https://24.hu/elet-stilus/2019/12/07/hosszu-az-ut-a-felepulesig-a-gyerekkori-szexualis-bantalmazasbol/
https://24.hu/elet-stilus/2019/12/07/hosszu-az-ut-a-felepulesig-a-gyerekkori-szexualis-bantalmazasbol/
http://muszajmunkacsoport.hu/tudastar/mit-nevezunk-gyerekkori-szexualis-abuzusnak/az-aldozat/tenyek-es-tevhitek-gyermekkori
http://muszajmunkacsoport.hu/tudastar/mit-nevezunk-gyerekkori-szexualis-abuzusnak/az-aldozat/tenyek-es-tevhitek-gyermekkori
https://www.life.hu/egeszseg/20120514-amikor-sir-a-rajz-szexualisan-bantalmazott-gyermekek-rajzai.html
https://www.life.hu/egeszseg/20120514-amikor-sir-a-rajz-szexualisan-bantalmazott-gyermekek-rajzai.html
https://www.bura.hu/szakmai-informaciok/psziches-betegsegek-a-ds/abuzus-bantalmazas-es-cs
https://www.bura.hu/szakmai-informaciok/psziches-betegsegek-a-ds/abuzus-bantalmazas-es-cs
https://yelon.hu/szuloknek/a-szexualis-eroszak-jelei/
https://yelon.hu/szuloknek/lelki-epseg-tisztelet/
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• Ingyenes online gyermekjogi tanácsadás. https://yelon.hu/szuloknek/hintalovon-segelyvonal/ 
(2020. 05. 07.)

  FOGLALKOZÁSTERVEZET

I. BEVEZETéS – RÁHANGOLóDÁS A TémÁRA: 

• A vetítésre kiképzett szakember bemutatása a gyerekeknek. 
• Szükséges felkészíteni a diákokat az érzékeny téma megtárgyalására, a feldolgozása során 

előfordulható intenzív, nehéz érzelmekre, testi tünetekre (pl. szorongás, a tenyér izzadása, kö-
römrágás stb.). Informálódás arról, hogy mi foglalkoztatja a diákokat e témában. A felkészítés 
fontossága vitathatatlan, az alkalmazott módszer oldja a feszültségeket és a zavart, erősíti a 
tanulók nyitottságát.
Feladat: mit látsz? Figyelj minden apró részletre! jegyezz le mindent, ami eszedbe jut! Beszél-
jünk a képről!

34. kép Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/farmer-fiatal-kolyok-lany-236215/ (2020. 05. 05.)
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II. A BÁBFILm mEGTEKINTéSE: 

A Chicoca fája130 egy 25 perces bábfilm, melyben egy szexuális zaklatás történetét dolgozzák fel a 
tünetektől a megoldási javaslatokig. A bábfilmben szereplő kismajmok történetében a gyermekeket 
ért szexuális zaklatás minden eleme megtalálható. Két kismajom szenved el szexuális bántalmazást 
egy hatalmas nagybácsitól. Ezt nem mutatja a film, csak a majmocskák beszélgetéséből hallunk 
róla, azon tanakodnak, elmondják-e a mamájuknak. Chicoca egy harmadik majom, aki azt tanácsolja 
nekik, hogy mindenképp szóljanak a mamának. A mama először hezitál, aztán elűzi a nagybácsit 
az erdőből. A történetet vidám dalocskák kísérik a nemi szervekről és arról, hogy akaratod ellenére 
senki sem nyúlhat az intim testrészeidhez.

A film a téma nehézsége ellenére a tanulók számára könnyen érthető, és rendkívül sok hasznos 
információt közvetít. A filmet a vetítésére kiképzett szakember jelenlétében nézhetik meg a diákok, 
lehetőség szerint szüleikkel vagy a tanáraikkal együtt. A filmet követően külön csoportokban beszélik 
meg a látottakat, a beszélgetéseket szintén az erre kiképzett szakember vezeti. A beszélgetés során 
a tanulók segítséget kapnak ahhoz, hogyan védjék meg magukat. 

A film nem ijesztget, nem mutatja az abúzust. nem azt üzeni, hogy mindenkitől félni kell, 
hanem a bizalmat építi a diákokban – hogy lehet bízni a felnőttekben, elsősorban a saját szü-
leikben –, és a testük feletti kontrollra tanít.

• A kisebbek rajzolnak a film után, a nagyok beszélgetnek, illetve a foglalkozást vezető felnőtt le-
hetőséget ad a négyszemközti beszélgetésre.

• A gyerekek többségének fogalma sincs róla, hogy neki a saját testével vannak jogai, hogy hova 
és hogyan nyúlhat hozzá egy felnőtt, hogy mi a jó érintés és a rossz érintés. Sok gyerek termé-
szetesnek tekinti az ütést, verést is.

• A tapasztalatok szerint szinte minden osztályban van olyan gyerek, akit érint a szexuális abúzus 
problémája, vagy van ilyen ismerőse. A foglalkozás sikere a kiképzett szakemberen (tanár, vé-
dőnő, szociális munkás) múlik: mennyire holisztikusan gondolkodik, mennyire tudja kiszélesíteni 
a témát. nemcsak a szexuális bántalmazásról, hanem az emberi méltóságról, a gyerek 
testének és lelkének érinthetetlenségéről, tiszteletéről is lehet beszélni, a nemi érésről, 
attól függően, mit hoz felszínre a film a gyerekekben.

• Ha a vetítés során előkerül egy abúzusélmény, azt természetesen kezelni kell, a gyereket tovább 
kell küldeni szakemberhez, indokolt esetben meg kell tenni a szükséges jogi lépéseket. 

III. HOVÁ, KIHEZ FORDULHATNAK SEGíTSéGéRT?

Szülő, pedagógus, háziorvos, védőnő, iskolai szociális munkás, a környezetükben élő egyéb sze-
mély, akiben megbíznak.

ezen kívül: 
• Kitől kérhetsz segítséget, ha bántanak? https://unicef.hu/wp-content/uploads/2014/10/Hova-

fordulhatsz-segitsegert_plakat.pdf (2020. 05. 07.)
• Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány  https://kek-vonal.hu/tovabbra-is-a-nap-24-orajaban-

elerheto-a-gyerekek-lelkisegely-vonala/ (2020. 05. 07.)
• Hintalovon Segélyvonal  https://yelon.hu/szuloknek/hintalovon-segelyvonal/ (2020. 05. 07.)

130  Chicoca fája. https://www.sos.hu/gyereksorsok/chicoca-faja-szexualis-abuzus/ (2020. 05. 05.) 
 Chicoca fája. http://www.csagyi.hu/kepzesek/felnottkepzest-kiegeszito-tevekenyseg/item/13-%E2%80%9Echicoca-
faja-prevencios-program-a-gyerekek-szexualis-zaklatasanak-megelozesere (2020. 05. 05.) 
 Kiskorú szexuális zaklatása – következmények nélkül. https://hvg.hu/itthon/20091030_gyermekzaklatas_eljaras_
hianyossagok (2020. 05. 05.) 
Chicoca fája. http://epa.oszk.hu/03400/03457/00083/pdf/EPA03457_csalad_1997_6_029-030.pdf (2020. 05. 05.)

https://unicef.hu/wp-content/uploads/2014/10/Hova-fordulhatsz-segitsegert_plakat.pdf
https://unicef.hu/wp-content/uploads/2014/10/Hova-fordulhatsz-segitsegert_plakat.pdf
https://kek-vonal.hu/tovabbra-is-a-nap-24-orajaban-elerheto-a-gyerekek-lelkisegely-vonala/
https://kek-vonal.hu/tovabbra-is-a-nap-24-orajaban-elerheto-a-gyerekek-lelkisegely-vonala/
https://hvg.hu/itthon/20091030_gyermekzaklatas_eljaras_hianyossagok
https://hvg.hu/itthon/20091030_gyermekzaklatas_eljaras_hianyossagok
http://epa.oszk.hu/03400/03457/00083/pdf/EPA03457_csalad_1997_6_029-030.pdf
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• Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT): A bántalmazottak segélyvonala 
http://bantalmazas.hu/ (2020. 05. 07.)

• Ifjúsági lelki elsősegély (Ifjúságért mentális Szövetség) http://ifjusagi-lelkisegely.hu/index.php 
(2020. 05. 07.)

• KERET Segélyvonal-koalíció a szexuális erőszak ellen (beépült a NANE segélyvonalába) http://
keretkoalicio.blogspot.com/ (2020. 05. 07.)

• Nők a Nőkért Együtt Az Erőszak Ellen Egyesület http://nane.hu/ (2020. 05. 07.)

összegzés

Fábián Róbert és Simich Rita, az Országos Egészségfejlesztési Intézet munkatársai szerint „a leg-
fontosabb és legösszetettebb nevelési feladatra vállalkoznak azok, akik ebben vállalnak részt”.131 
A szexuális nevelésnek számos olyan része van, amellyel kapcsolatban fontos, hogy engedjük, a 
gyermek vagy fiatal maga alakítsa ki véleményét, identitását, normarendszerét. A pedagógusoknak 
egyetlen dolguk a lehetséges utak felvázolása, annak elősegítése, hogy minden meghozott döntés 
felelősségteljes, átgondolt legyen, és ne külső nyomás által alakuljon. A jól képzett, gyerekbarát 
pedagógusokon kívül a sikeres szexedukációs órákhoz szükséges egy olyan tananyag, amelyben 
nem felvilágosító módon (frontálisan), hanem elsősorban tevékenységre épülve tanítják a gyerekeket. 
Olyan nevelési terület ez, melyet nagyban befolyásol a megvalósító intézmény, különösen a megva-
lósító személy normarendszere. A szexuális nevelést célzó iskolai órák a verbális feldolgozás for-
máin túlmenő metodikai elemeket (pl. drámapedagógiai elemek, kommunikáció- és készségfejlesztő 
gyakorlatok, egyéni feladatok, szerep- vagy egyéb játékok, műalkotások stb.) kevésbé tartalmaznak. 
Talán ez a módszertani anyag és a foglalkozástervezetek is hozzájárulhatnak a szexuális nevelést 
fejlesztő munkához. megkíséreltük bemutatni, és remélhetőleg sikerült kellőképpen érzékeltetnünk, 
milyen összetett nevelési területről van szó 

131  FÁBIÁN Róbert – dr. SImICH Rita (2006): Meglévő és működő modellprogramok, iskolai szexedukációs események 
értékelése. Országos Egészségfejlesztési Intézet, 21.

http://ifjusagi-lelkisegely.hu/index.php
http://keretkoalicio.blogspot.com/
http://keretkoalicio.blogspot.com/
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A Fejezet mellékletei

HASZNOS FORRÁSOK, LINKEK A SZExUALITÁSSAL KAPCSOLATOS PROBLémÁK 
TémAKÖRéHEZ

Beszélünk, olvasunk, videókat/filmeket nézünk a szexről, és a felnőttek szexualitása mellett egyre 
gyakrabban téma az is, milyen hatások érik kamaszainkat. 

A tinik szexualitásával kapcsolatban megválaszolatlanul maradnak kérdések. Eleget tudnak a 
szexről ahhoz, hogy belekezdjenek? Bajba kerülnek, ha túl korán ismerkednek meg az intimitással? 
Felnőttkorban is sújtják a korán kezdőket a negatívumok? Hosszú távon hogyan hat a túl korai szexu-
ális élet? Lehetnek előnyei is annak, ha valaki korán kezdi? Nincs mindent eldöntő válasz, mint ahogy 
nincs az első szexuális élmények átéléséhez ideális időpont sem. éppen ezért lenne fontos, hogy a 
szülők/pedagógusok ezekről is beszélgessenek a gyermekekkel, hiszen a mai kamaszok általában 
korábban kezdik a nemi életet, mint az előző generációk tagjai. A szexuális viselkedést ugyanúgy 
tanulni, illetve tanítani kell vagy kellene, mint az étkezést, járást, olvasást. 

A fent említett kérdések felvetik annak szükségességét, hogy az adott témában pedagógusként,  
szülőként, gyermekként informálódjunk, akár el is mélyedjünk. A teljesség igénye nélkül készült gyűj-
teményünkkel ehhez kívánunk segítséget nyújtani. Az önálló tanulás, az ismeretek magasabb fokú 
elsajátítása és a kíváncsiság kielégítése céljából gyűjtöttünk anyagokat a diákoknak is, amelyeket 
biztonsággal használhatnak, és amelyekből érdeklődésüknek megfelelően válogathatnak.

1. számú melléklet

A Who európai regionális irodája és a bzgA:
Az európai szexuális nevelés irányelvei

vázlat a politikusok, nevelési és egészségügyi intézmények és szakemberek részére

Szövetségi Egészségnevelési Központ, Köln, 2010
(Fordította: Dr. Szilágyi Vilmos)

Az eredeti dokumentum elérhető itt:
https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf (2020. 07. 09.)

A teljes anyag elérhető magyarul innen:
http://www.szexualpszichologia.hu/who_iranyelvei.html (2020. 07. 09.)

kivonAt

(A kivonatot dr. Pupek Emese, az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.7-16-2016-00001
Esélyteremtés a köznevelésben kiemelt projekt szakmai szakértője készítette.)

A gyermekeknek és fiataloknak a nemiséget mind a fejlődésük, mind a veszélyek szempontjából ismer-
niük kell ahhoz, hogy pozitív és egyben felelős attitűdöket alakíthassanak ki. Ily módon lesznek képesek 
felelős viselkedésre nemcsak önmagukkal, hanem az adott társadalom más tagjaival szemben is.

Ez a dokumentum válaszként jött létre a szexuális nevelés irányelveivel kapcsolatos, újabban fel-
merült igényekre a WHO európai régiójában, amely 53 országot tartalmaz, és hatalmas földrajzi 
régiót fog át az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig. ma már a legtöbb európai ország rendelkezik a 
szexuális nevelés nemzeti irányelveivel vagy minimum sztenderdjeivel, de még nem történt kísérlet 
arra, hogy az európai régiónak vagy az Európai Uniónak javasoljanak sztenderdeket.



SZExUALITÁSSAL KAPCSOLATOS PROBLémÁK 187

A szexuális nevelés szükségességét a legutóbbi évtizedek különböző fejleményei indokolják. Ilye-
nek a globalizáció, a különböző kulturális és vallási háttérrel rendelkező csoportok migrációja, az 
új médiumok, különösen az internet és a mobiltelefonok gyors elterjedése, a HIV-vírus és az AIDS 
megjelenése és terjedése, a gyermekekkel és fiatalokkal történő szexuális visszaélések és nem utol-
só sorban a fiatalok változó szexuális attitűdjei és viselkedése. Ezen új fejlemények miatt hatékony 
stratégiára van szükség, hogy a fiatalok képessé váljanak nemiségük biztonságos és kielégítő keze-
lésére. A megtervezett szexuális nevelés alkalmas lehet e célcsoport elérésére.

A hagyományos szexuális nevelés a nemiség olyan potenciális veszélyeire koncentrált, mint a nem 
kívánt terhességek és a nemi úton terjedő betegségek. Ez a negatív megközelítés gyakran ijesztő a 
gyermekeknek és a fiataloknak. A szexuális nevelés nem korlátozódhat a betegségek megelőzésére, 
hanem ezeket is egy szélesebb, nem ítélkező megközelítéssel tárgyalja, így nem a félelemre alapoz.

A szexuális nevelés az általános nevelésnek is része, s így befolyásolja a gyermek személyiségé-
nek fejlődését. A szexuális nevelés feleljen meg az életkornak!

A szexuális nevelés bevezetése – különösen az iskolákban – nem mindig könnyű: sokszor ellenál-
lásba ütközik, legtöbbször a vele kapcsolatos félelmek és téves elképzelések miatt.

A szexuális nevelés szinte sehol sem vizsgaköteles tárgy.

A WHO irányelveket dolgozott ki, amelyek gyakorlati segítséget nyújthatnak a megfelelő tantervek 
kialakításához, s ugyanakkor elősegíthetik a holisztikus szexuális nevelés bevezetését. Az irányelvek 
megmutatják: 

• mit kell ismerniük és megérteniük a gyermekeknek és fiataloknak; 
• milyen helyzetek és kihívások kezelésére legyenek képesek az adott életkorban;
• milyen értékrendet és attitűdöket kell kialakítaniuk; 

és kijelölik azt az utat, amelyen járva mindezt a nemiségükkel kapcsolatosan kielégítő, pozitív és 
egészséges módon érhetik el.

Fogalmak

Formális és informális szexuális nevelés: Növekedésük során a gyermekek és a fiatalok fokozatosan 
elsajátítják az emberi testre, az intim kapcsolatokra és a szexualitásra vonatkozó ismereteket, attitű-
döket, értékeket és készségeket. Ennek érdekében a tanulás legkülönbözőbb lehetőségeit alkalmaz-
zák. Ezek közül a legfontosabbak, különösen a fejlődés korai szakaszaiban, az informális források, 
beleértve a szülőket, akik a legfontosabbak ebben az életkorban. A formális szexuális nevelésben a 
szakemberek szerepe van jelen, akár orvosokról, pedagógusokról vagy pszichológusokról van szó. 
A szexualitás jelenségeinek megtanulása jórészt szakemberek nélkül történik, bár mégis jelentős 
szerepük lehet ebben.

A „szexualitás” fogalma a WHO szerint: „Az emberi szexualitás természetes része az emberi fejlő-
désnek az élet minden szakaszában, s testi, lelki és szociális alkotóelemei vannak. A szexualitás az 
egész emberi lét központi aspektusa, s magában foglalja a nemet, a nemi identitást és szerepeket, 
a szexuális orientációt, az erotikát, gyönyört, intimitást és a reprodukciót. A nemiség kifejeződik gon-
dolatokban, fantáziákban, vágyakban, hiedelmekben, attitűdökben, értékekben, viselkedésekben, 
szokásokban, szerepekben és kapcsolatokban. Bár a szexualitás mindezeket magában foglalja, nem 
mindig nyilvánul meg mindegyik. A szexualitást befolyásolja a biológiai, pszichológiai, szociális, gaz-
dasági, politikai, etikai, jogi, történelmi, vallási és szellemi tényezők interakciója.”

„A szexuális egészség a testi, lelki, mentális és szociális jóllét állapota a szexualitás vonatko-
zásában; nem pedig csupán a betegség, a diszfunkció vagy a fogyatékosság hiánya. A szexuális 
egészség feltételezi a pozitív és tiszteletteljes közeledést a nemiséghez és a nemi kapcsolatokhoz, 
valamint az élvezetes és biztonságos szexuális élmények lehetőségét, kényszertől, diszkriminációtól 
és erőszaktól mentesen. A szexuális egészség eléréséhez és megtartásához minden egyén szexuá-
lis jogait tisztelni, védeni és biztosítani kell.”



188 TABUK NéLKüL

„szexuális jogok mindazon emberi jogok, amelyeket már a nemzeti törvények, a nemzetközi 
emberi jogi dokumentumok és más, közösen elfogadott szabályok elismernek. Ezek tartalmazzák 
minden egyén jogát, kényszertől, diszkriminációtól és erőszaktól mentesen a szexuális egészség 
lehető legmagasabb szintjéhez, beleértve a szexuális és reproduktív egészséggondozó szolgálatok 
elérhetőségét:

• a szexualitással kapcsolatos, tárgyilagos információk elérhetőségét;
• a szexuális nevelést;
• a testi integritás tiszteletben tartását;
• a szabad partnerválasztást;
• a döntést a szexuális aktivitásról;
• a minden résztvevő által elfogadott szexuális kapcsolatokat;
• a közösen elfogadott házasságot;
• annak eldöntését, hogy vállaljanak-e gyermeket, és mikor;
• a kielégítő, biztonságos és élvezetes nemi életet.

Az emberi jogok felelős gyakorlása megköveteli, hogy mindenki tiszteletben tartsa mások jogait.”
„A szexuális nevelés meghatározható mint az életkornak megfelelő, kulturálisan jelentős tanítás a 

szexről és a kapcsolatokról, tudományosan pontos, reális és nem ítélkező információk révén. A sze-
xuális nevelés lehetővé teszi a saját értékek és attitűdök felülvizsgálatát, döntéshozó, kommunikációs 
és veszélycsökkentő készségek kialakítását a nemiség minden vonatkozásával kapcsolatban.”
A szexuális nevelés alapelvei
A holisztikus szexuális nevelésnek a következő alapelvekre kell épülnie:

1.  A szexuális nevelés számol a gyermek életkorával, fejlettségi és értelmi szintjével, s reagál az 
adott személy kulturális és szociális körülményeire és szociálpszichológiai nemére (gender), 
vagyis alkalmazkodik a fiatalok valóságos életéhez.

2. A szexuális nevelés a (szexuális és reproduktív) emberi jogokon alapul.
3. A szexuális nevelés a jóllét holisztikus koncepcióján alapul, amely az egészséget is magában 

foglalja.
4. A szexuális nevelés alapvetőnek tartja a nemek egyenlőségét, az önmeghatározást és a kü-

lönbségek elfogadását.
5. A szexuális nevelés a születéssel kezdődik.
6. A szexuális nevelés az egyének és közösségek fejlesztésével hozzájárul egy igazságos és 

szolidáris társadalom létrehozásához.
7.  A szexuális nevelés tudományosan megalapozott ismereteken alapul.

A szexuális nevelés a következő eredményekre törekszik:
1.  Egy olyan szociális légkör elősegítésére, amely toleráns, nyitott, és megbecsülést tanúsít a 

nemiség, a különböző életstílusok, attitűdök és értékek iránt.
2. A nemi különbségek és a gender-sokféleség tiszteletben tartására, valamint a nemi identitás 

és a nemi szerepek tudatosítása.
3. A körültekintő és a helyzet megértésén alapuló választások képességének kialakítására, s így 

felelős viselkedés ébresztésére a fiatalban önmagával és a partnerével szemben.
4.  Az emberi test, annak fejlődésének és funkcióinak ismeretére, főleg a nemiség vonatkozásában.
5. A nemi lényként fejlődés képességére, vagyis az érzelmek és szükségletek kifejezésére, a ne-

miség kellemesnek megélésére, azonkívül a saját nemi identitás és nemi szerep kialakítására.
6. Elegendő információ átadására a nemiség, a fogamzásgátlás, a nemi úton terjedő fertőzések 

(köztük a HIV) és a nemi erőszak megelőzésének testi, kognitív, szociokulturális és emocio-
nális vonatkozásairól.

7.  minden, a szexuális kapcsolatok megfelelő kezeléséhez szükséges készség kialakítására.
8. Tájékozottság kialakítására a tanácsadó és orvosi szolgálatok elérhetőségeiről, különösen a 

szexualitással kapcsolatos kérdések és problémák felmerülése esetén.
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9. A szexualitással kapcsolatos, különböző normák és modellek értékelésére az emberi jogok 
szempontjából, a saját kritikai attitűdök kialakítása érdekében.

10. Olyan (szexuális) kapcsolatok létesítésének képességére, amelyekre egymás igényeinek és 
kötöttségeinek kölcsönös megértése és tiszteletben tartása, vagyis egyenlőség jellemző. Ez 
elősegíti a szexuális visszaélések és az erőszak megelőzését.

11. A szexualitás, az érzelmek és kapcsolatok megbeszélésének képességére az ehhez szüksé-
ges, közérthető nyelven.

A szexuális nevelés hét jellemzője:
1.  A szexuális nevelés minőségét növeli a fiatalok rendszeres és aktív részvétele. A tanulók 

nem passzív befogadók, hanem aktív szerepet játszanak a szexuális nevelés megszervezé-
sében és értékelésében. így biztosítható, hogy a szexuális nevelés a tényleges igényekre 
irányul, és nem pusztán a nevelő előre meghatározott programját követi. A „kortársak általi 
nevelés” – mint a fiatalok részvételének speciális módja – sikeresnek bizonyult, különösen a 
nehezen elérhető csoportok esetében. Ám fontos számításba venni, hogy a kortársakat ki kell 
képezni a szexuális nevelésben való részvételre.

2.  A szexuális nevelést interaktív módon kell megvalósítani. Az interaktív eszmecsere több szinten 
történhet: egyrészt a pedagógusok és programtervezők között, másrészt a diákok között annak 
belátása folytán, hogy a diákokat a szexuális nevelés partnereinek kell tekinteni, élményeiket 
figyelembe kell venni, igényeik és kívánságaik pedig központi jelentőségűek, amikor a szexuális 
nevelés témáinak meghatározásáról van szó. Ennek során a fiatalok számára megfelelő nyelvet 
kell használni, s képessé kell tenni őket a szükséges szavak és fogalmak használatára a sze-
xualitásról folyó kommunikációban. A szexuális nevelésben fontosak a gyakorlatias, közismert 
kifejezések, ezért az oktatónak lazítania kell központi helyzetét, s inkább „facilitátorként” kell 
működnie, hogy lehetővé tegye a tartalmas kommunikációt, és ösztönözze a vitákat. A diákok 
így kifejthetik saját álláspontjukat és átgondolhatják saját attitűdjeiket. Végül pedig az interaktív 
munka azt is jelenti, hogy a tanulók igényeihez alkalmazkodva különböző módszereket haszná-
lunk az osztályban, és minden érzéküket megszólítjuk. A zene és a pszichodráma különböző 
tanulási lehetőségeket mozgósítanak, és közvetlenebb módon szólítják meg a tanulókat.

3.  A szexuális nevelés folyamatos, mert annak megértésén alapul, hogy a pszichoszexuális fejlő-
dés az egész életen át tartó folyamat. Tehát nem pusztán egyszeri esemény, hanem a tanulók 
változó élethelyzeteire reagál. Ez szorosan kapcsolódik az életkornak megfelelés fogalmához: 
az egyes témák visszatérnek, hogy a tanulók az életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő, bő-
vebb ismereteket kapjanak. Egészségügyi és tanácsadó szolgálatokat kell biztosítani, amelyek 
megfelelnek a fiatalok igényeinek, könnyen elérhetők és megbízhatók. A fiatalok igénylik, hogy 
tudjanak ezekről a szolgálatokról, s kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatba ke-
rüljenek azok személyzetével, és tudják, hogy szükség esetén hozzájuk fordulhatnak.

4. A szexuális nevelés folyamatossága kiegészül annak multiszektoriális jellegével. Az isko-
lára alapozott szexuális nevelés kapcsolódik más szektorokhoz azáltal, hogy együttműködik 
más, iskolán belüli és azon kívüli partnerekkel, például egészségügyi szolgálatokkal és ta-
nácsadó központokkal. Szűkebb értelemben véve az iskolán belüli szexuális nevelést tan-
tárgyközi vagy interdiszciplináris módon is kell végezni. A különböző tantárgyak eltérő, de 
egyaránt fontos vonatkozásokat érinthetnek.

5. A szexuális nevelés nem légüres térben történik, hanem szorosan kapcsolódik a diákok 
környezetéhez és a célcsoport sajátos tapasztalataihoz. épp ezért a szexuális nevelés 
kontextusorientált, és figyelemmel kíséri a tanulók igényeit. minthogy ezek szociális és kul-
turális háttere nagyon különböző, szükséges mindezt átgondolni (tehát elvetendő az „ugyanaz 
a méret jó lesz mindenkinek” megközelítés). Az életkor, a gender, a szociális háttér, a szexu-
ális orientáció, a diákok fejlettségi állapota és egyéni kapacitása is erősen befolyásoló ténye-
zők. Szélesebb kereteket nyújtanak a szexuális nevelés tartalmát és terjedelmét meghatározó 
speciális tantervek és a szexuális nevelést megalapozó univerzális emberi jogok.
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6. A szexuális nevelés szoros együttműködést alakít ki a szülőkkel és a szülői munkaközös-
ségekkel egy támogató környezet biztosítása érdekében. A szülők bevonandók az iskolai 
szexuális nevelésbe, vagyis tájékoztatni kell őket a szexuális nevelés megkezdése előtt, hogy 
kifejezhessék kívánságaikat és fenntartásaikat. Fontos, hogy az iskolák és a szülők kölcsö-
nösen támogassák egymást a folyamatos szexuális nevelésben. Ugyancsak kedvező lehet az 
együttműködés más tényezőkkel (ifjúsági szervezetek, egészségügyi és tanácsadó szolgála-
tok, vallásos csoportok) a szexuális nevelés terén.

7.  A szexuális nevelés figyelembe veszi a genderből adódó fogékonyságot, vagyis hogy a 
szociálpszichológiai nemek eltérő igényei és gondjai, például a nemek tanulási különbsége 
vagy a szexuális témák eltérő kezelése megfelelő visszhangot kapjanak. Ennek egyik módja 
a nemek időleges elkülönítése és olyan oktatói team alkalmazása, amely egy férfiből és egy 
nőből áll.

A szexuális nevelés mátrixa, törzsanyaga

mátrixstruktúra:
A mátrix bemutatja azokat a témákat, amelyeket a szexuális nevelésnek fel kell dolgoznia az adott 
életkori csoportban. Ezek a témáka következők: „Az emberi test és az emberi fejlődés”, „Termékeny-
ség és reprodukció”, „Szexualitás”, „érzelmek”, „Kapcsolatok és életstílusok”, „Szexualitás, egészség 
és jóllét”, „Szexualitás és jogok”, valamint „A nemiség szociális és kulturális meghatározói”.
A mátrixot a különböző életkori csoportok szerint strukturálták: 0–4, 4–6, 6–9, 9–12, 12–15 
évesek és felettük.

Ebben a mátrixban az ismeretadás olyan tények kiegyensúlyozott, átfogó és az életkornak meg-
felelő közlését jelenti, mint például az emberi test fejlődése, a gyermeknemzés, a nemiség pozitív és 
negatív vonatkozásai, a nem kívánt terhességek, a nemi úton terjedő fertőzések és a visszaélések 
megelőzése. Sohasem ijesztgető vagy elítélő. Tájékoztat a megoldásokról és a szexuális jogokról.
E mátrix a készségeket egy adott területen mutatott viselkedés képességeként határozza meg, így a 
készségek az egyes témákkal kapcsolatos gyakorlati viselkedést jelentik, amire a tanuló képes lesz 
a tanulás következtében. A szexuális nevelésben ez egészen különböző készségeket jelent – például 
hogyan kommunikáljon és tárgyaljon a fiatal, hogyan fejezze ki érzelmeit, hogyan kezelje a nem kívá-
natos helyzeteket –, de fontosak a fogamzásgátlás készségei is, vagy a nemi úton terjedő fertőzések 
elkerülése és problémák esetén a segítségkérés készsége.
Az attitűdöket ez a mátrix úgy határozza meg, mint a témákkal kapcsolatban elsajátított értékeket 
és véleményeket. Az attitűdök képezik azokat az alapelveket, amelyek viselkedésünket vezérlik. A 
szülők és nevelők kötelessége, hogy saját viselkedésük révén adjanak szilárd megalapozást a gyer-
mekeknek és fiataloknak. A gyermeknek éreznie kell, hogy biztonságban van, és épp olyan értékes, 
mint bárki más. Az idősebb gyermekekkel a szülők és nevelők fogadtassák el a különbségeket, tizen-
éves korban pedig a felelősséget önmagukért és másokért. Egy másik fontos feladat: pozitív attitűd 
kialakítása a nemiség iránt.

Ha a gyermek kérdéseire az életkorának megfelelő választ kap, ráébredhet arra, hogy a szexu-
alitás témái hasznosak és kellemesek, így pozitív attitűdöt alakíthat ki saját testéhez, és megfelelő 
kommunikációs készségeket tanulhat (például a testrészek helyes megnevezését). Ugyanakkor meg-
tanulja azt is, hogy vannak egyéni határok és társas szerepek, amelyeket tiszteletben kell tartani (pl. 
nem érinthetünk meg bárkit). még fontosabb, hogy a gyermek megtanulja érvényesíteni és kifejezni a 
saját határait (vagyis nemet mondhat, segítséget kérhet). Ebben az értelemben a szexuális nevelés a 
társas viselkedés nevelése is, és hozzájárul a szexuális visszaélések megelőzéséhez.

Az alábbi mátrixban a fő témák vagy a feltétlenül tanítandó, minimális sztenderdek narancs színű-
ek. A nem színezett témák kiegészítő jellegűek, tantervbe vételük tehát esetleges. A halvány betű 
azt jelzi, hogy ez a téma, készség vagy attitűd már egy korábbi (vagy egy későbbi) életkori csoportnál 
is szerepel.
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0–4 inFormáció készségek Attitűdök
emberi test 
és fejlődés

• a test részei és funkciói
• különböző testek és 

nemek
• testi higiénia
• magunk és mások elkülö-

nítése

• a testrészek megneve-
zése

• a higiénia gyakorlása 
(minden testrész megmo-
sása)

• a testi különbségek felis-
merése

• a szükségletek és vágyak 
kifejezése

• pozitív testkép és énkép: 
önbizalom

• a másság tisztelete
• a saját test értékelése
• a nemi egyenlőség tisz-

telete
• a jó közérzet, a közelség 

és a bizalom értékelése

termékenység 
és reprodukció

• terhesség, születés, 
újszülöttek

• a gyermeknemzés alapis-
meretei (honnét jönnek  
az újszülöttek)

• a családtaggá válás  
különböző lehetőségei  
(pl. adoptálás)

• egyeseknek van gyere-
kük, másoknak nincs

• helyes szóhasználattal 
tudjon beszélni ezekről

• a családtaggá válás 
különböző módjainak 
elfogadása

szexualitás • élvezet és örömszerzés a 
saját test érintésével, kora 
gyermekkori maszturbáció

• a saját test és a saját 
nemi szervek felfedezése

• normális része mindenki 
életének, hogy élvezze a 
testi közelséget

• a gyengédség és a fizikai 
közelség mint a szeretet 
és vonzalom kifejezése

• a nemi azonosság tudato-
sítása

• tudjon a saját testtel 
kapcsolatos érzésekről 
beszélni

• tudja kifejezni saját igé-
nyeit, vágyait és korlátait 
(pl. a doktorjáték kereté-
ben)

• pozitív attitűd a saját test 
és annak minden funkció-
ja iránt: pozitív énkép

• mások tisztelete
• kíváncsiság a saját és 

mások teste iránt

érzelmek • a szeretet különböző 
típusai

• elfogadó és elutasító 
érzések

• szavak az érzésekről
• az egyedüllét igényének 

érzése

• az empátia érzése és 
megnyilvánulása

• igent/nemet mondani
• saját érzelmeinek, vágyai-

nak és igényeinek közlése
• a békén hagyás szüksé-

gének kifejezése

• annak megértése, hogy 
az érzelmeket sokfélekép-
pen ki lehet fejezni

• pozitív érzések a saját 
nemisége iránt (jó dolog 
fiúnak vagy lánynak lenni)

• a saját élmények és 
érzelmek kifejezésének 
elfogadása

• a különböző érzelmek és 
körülmények elfogadásá-
nak pozitív attitűdje
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0–4 inFormáció készségek Attitűdök
kapcsolatok 
és életstílus

• a kapcsolatok különböző-
sége

• különböző családi kapcso-
latok

• beszélni a saját kapcsola-
tokról és a családról

• a közelség és bizalom 
érzése a kötődés alapján

• pozitív viszonyulás más 
életmódokhoz

• annak tudása, hogy  
a kapcsolatok sokfélék

szexualitás, 
egészség 
és jóllét

• jó és rossz élmények 
a saját testről: mit érez 
jónak a testem? (Figyelj a 
testedre!)

• ha az érzések nem jók, 
nem kell hagyni magunkat

• bízzanak testük jelzései-
ben

• a háromlépéses modell al-
kalmazása (mondj nemet, 
menj el, beszélj valakivel, 
akiben megbízol)

• a jóllét érzésének létre-
hozása

• a saját test értékelése
• annak tudása, hogy segít-

séget lehet kérni

szexualitás 
és jogok

• jog a biztonsághoz és  
a védelemhez

• a gyermekek biztonsága  
a felnőttek felelőssége

• jog a szexualitással kap-
csolatos kérdésekhez

• jog a nemi azonosság 
tisztázásához

• jog a meztelenség és  
a test felfedezéséhez,  
a kíváncsisághoz

• igent és nemet is tud 
mondani

• a kommunikációs készség 
fejlesztése

• képes kifejezni szükségle-
teit és vágyait

• a jó és a rossz titkok meg-
különböztetése

• a jogok tudatosítása, ami 
önbizalomhoz vezet

• „a testem az enyém” 
attitűdje

• annak érzése, hogy képes 
önálló döntéseket hozni

A nemiség 
szociális és 
kulturális 
meghatározói 
(értékek/normák)

• társadalmi szabályok és 
kulturális értékek/normák

• nemi szerepek
• szociális távolság fenntar-

tása különböző emberek-
kel

• az életkor befolyása a 
szexualitásra és az élet-
kornak megfelelő visel-
kedés

• a meztelenségre vonatko-
zó normák

• képes különbséget tenni 
a magán és a nyilvános 
viselkedés között

• betartja a társadalmi 
szabályokat és kulturális 
normákat

• a helyzetnek megfelelően 
viselkedik

• tudja, hová szabad nyúlni

• saját és mások testének 
tiszteletben tartása

• a magánélet és az intimi-
tás társadalmi szabályai-
nak elfogadása

• mások „igen” vagy „nem” 
válaszainak tiszteletben 
tartása
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4–6 inFormáció készségek Attitűdök
emberi test 
és fejlődés

• a test részei és funkciói
• a testek és a nemek meg-

különböztetése
• testi higiénia
• a testek és fejlődésük 

életkori különbségei

• a testrészek megneve-
zése

• a higiénia gyakorlati 
elsajátítása (testrészek 
tisztítása)

• a testi különbségek felis-
merése

• a szükségletek és vágyak 
kifejezése

• felismerik a saját és má-
sok egyedüllétigényét

• pozitív nemi identitás
• pozitív testkép és énkép: 

önbecsülés
• a másság tisztelete
• a nemi egyenlőség tisz-

telete

termékenység 
és reprodukció

• a reprodukcióval kapcso-
latos mítoszok (pl. néhol 
azt mondják gyerekeknek, 
hogy a babákat a gólya 
hozza)

• az élet: terhesség, szü-
letés, babák – és az élet 
vége

• az emberi szaporodás 
alapismeretei

• tudjon ezekről helyes szó-
használattal beszélni

• annak megértése, hogy 
egyeseknek van gyere-
kük, másoknak nincs

szexualitás • élvezet és öröm a saját 
test érintésével, kora 
gyermekkori maszturbáció

• a saját test és a saját 
nemi szervek felfedezése

• a szexualitás értelme és 
kifejezése (pl. a szeretet 
érzésének kifejezése)

• megfelelő szavak a nemi-
ségre

• a szexuális érzések 
(közelség, öröm, izgalom) 
minden más érzéshez ha-
sonlóak (pozitív érzések, 
kényszer vagy károsítás 
nélkül)

• beszélgetés szexuális kér-
désekről (kommunikációs 
készségek)

• a nemi identitás megszi-
lárdítása

• szexuális szavak haszná-
lata nem sértő módon

• pozitív testkép
• mások tisztelete

érzelmek • féltékenység, harag, 
agresszió, csalódás

• az azonos neműek közti 
barátság és szerelem

• a barátság és szerelem 
megkülönböztetése

• titkos szerelmek, első 
szerelem (belehabarodás, 
csalódások, viszonzatlan 
szerelem)

• a csalódások kezelése
• a saját érzelmek, vágyak 

és szükségletek kifejezé-
se és közlése

• saját és mások izgalmas 
ügyeinek kezelése

• megfelelően megnevezi 
saját érzéseit

• annak elfogadása, hogy 
a szerelem (mint minden 
más érzelem) természetes

• az élmények és érzelmek 
átélése és kifejezése 
jogos és fontos (a saját 
érzelmek értékelése)
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4–6 inFormáció készségek Attitűdök
kapcsolatok 
és életmód

• barátság
• azonos neműek kapcso-

lata
• különböző (családi)  

kapcsolatok
• a család különböző  

felfogása

• elfogadható viszony egy-
máshoz, a családtagok-
hoz és a barátokhoz

• a családi együttélés a köl-
csönös tiszteleten alapul

• kapcsolatok kiépítése és 
ápolása

• a különbözőségek elfoga-
dása

• a különböző életmódok 
tiszteletben tartása

szexualitás, 
egészség 
és jóllét

•  jó és rossz testi érzések: 
mit érez jónak a testem? 
(Figyelj a testedre!)

• ha a tapasztalatok/érzé-
sek nem jók, nem mindig 
kell hagyni magunkat

• figyelni a test jelzéseire és 
a három lépéses modell 
alkalmazása (mondj ne-
met, menj el, beszélj vala-
kivel, akiben megbízol)

• a jó közérzet érzésének 
biztosítása

• a választás lehetőségé-
nek attitűdje

• •tudatában van a kocká-
zatoknak

• saját testük értékelése
• annak tudatosulása, hogy 

jó, ha kérnek segítséget
szexualitás 
és jogok

• visszaélések; vannak 
rossz emberek, akik ked-
vesnek mutatkoznak, de 
erőszakosak lehetnek

• saját jogok (beleértve  
a tájékoztatáshoz és vé-
delemhez való jogot)

• a gyermekek biztonsága  
a felnőttek felelőssége

• kérdések feltevése
• ha baj van, fordulj valaki-

hez, akiben megbízol
• szükségletek és vágyak 

kifejezése

• „a testem az enyém” 
attitűdje

• legyen tudatában jogainak

A nemiség 
szociális 
és kulturális 
meghatározói 
(értékek/normák)

• nemi, kulturális és életkori 
különbségek

• az értékek és normák 
különbözhetnek ország és 
kultúra szerint

• minden érzés jó lehet, de 
a belőlük eredő cselekvé-
sek nem mindig jók

• társadalmi szabályok és 
kulturális normák/értékek

• az értékek különbségei-
nek felismerése

• a társadalmi szabályok és 
kulturális normák tisztelet-
ben tartása

• a különbségek megbe-
szélése

• társadalmilag felelős 
viselkedés

• nyílt, nem ítélkező hozzá-
állás

• az egyenlő jogok elfoga-
dása

• a szexualitással kapcso-
latos különböző normák 
tiszteletben tartása

• saját és mások testének 
tiszteletben tartása
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6–9 inFormáció készségek Attitűdök
emberi test 
és fejlődés

• testi változások, menst-
ruáció, magömlés, idővel 
egyéni változások követ-
keznek be a fejlődésben

• (biológiai) különbségek 
férfiak és nők között (kül-
ső, belső)

• testi higiénia

• képesek legyenek a he-
lyes szóhasználatra a test 
részeit és azok funkcióit 
illetően

• a testi változások értéke-
lése

• a test vizsgálata és ápo-
lása

• a bizonytalanság elfo-
gadásából eredő testi 
tudatosság

• pozitív testkép és énkép: 
önbizalom

• pozitív nemi identitás

termékenység 
és reprodukció

• a szülőség, terhesség, 
meddőség, adoptáció 
lehetőségei

• a fogamzásgátlás (lehet 
tervezni, és lehet dönteni 
a családalapításról)

• különböző fogamzásgátlá-
si módszerek

• a termékenységi ciklus 
alapjai

• a reprodukcióval kapcso-
latos mítoszok

• kommunikációs készsé-
gek fejlesztése

• megértsék, hogy befolyá-
solható a termékenység

• a sokféleség elfogadá-
sa – vannak, akik úgy 
döntenek, hogy gyermeket 
vállalnak, mások nem

szexualitás • szeretet, szerelem
• gyengédség
• szex a médiában (beleért-

ve az internetet)
• élvezet és öröm a saját 

test érintésekor (masztur-
báció/öningerlés)

• a megfelelő szexuális 
nyelv

• közösülés

• elfogadni saját és mások 
szükségletét a magánélet 
iránt

• a médiában látható szex 
megbeszélése

• szexuális szavak haszná-
lata nem sértő módon

• az „elfogadható szex” 
megértése (kölcsönös 
megegyezésen alapuló, 
önkéntes, egyenlő, élet-
kornak és a helyzetnek 
megfelelő)

• annak megértése, hogy a 
média különböző módo-
kon ábrázolja a szexet

érzelmek • a barátság, a szerelem és 
az élvezet különbsége

• féltékenység, harag, ag-
resszió, csalódás

• azonos neműek közti 
barátság és szerelem

• titkos szerelmek, első 
szerelem (belehabarodás, 
csalódások, viszonzatlan 
szerelem)

• a csalódások kezelése
• saját érzelmek, vágyak és 

szükségletek közlése
• saját és mások magánélet 

iránti szükségletét kezelni 
tudja

• megfelelően megnevezi 
saját érzéseit

• elfogadja, hogy a szeretet 
érzése természetes

• a saját élmények és 
érzelmek kifejezése jogos 
és fontos (saját érzelmek 
értékelése)

kapcsolatok 
és életmód

• a baráti és a szerelmi kap-
csolatok különbségei

• különböző családi kapcso-
latok

• házasság, válás, együtt-
élés

• önkifejezés a kapcsolat-
ban

• képes kompromisszu-
mokat kötni, toleráns és 
empatikus lenni

• szociális és baráti kapcso-
latokat alakít ki

• az elkötelezettség, fele-
lősségvállalás és őszin-
teség elfogadása mint a 
kapcsolatok alapja

• a sokféleség elfogadása
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6–9 inFormáció készségek Attitűdök
szexualitás, 
egészség 
és jóllét

• a szexualitás pozitív 
hatása az egészségre és 
a jóllétre

• nemi úton terjedő beteg-
ségek

• nemi erőszak és agresz-
szió

• hol kaphat segítséget

• a határok kijelölése
• figyelni tud testének 

jelzéseire
• a három lépéses modell 

alkalmazása (mondj ne-
met, menj el, beszélj vala-
kivel, akiben megbízol)

• felelősséget érez a saját 
egészsége és jólléte iránt

• tudatos a választások és 
lehetőségek terén

• tudatában van a kockáza-
toknak

szexualitás 
és jogok

• az önkifejezés joga
• a gyermekek szexuális jo-

gai (információ, szexuális 
nevelés, testi épség)

• a visszaélések lehetősége
• a gyermekek biztonsága a 

felnőttek felelőssége

• kérj segítséget és infor-
mációt

• ha bajban vagy, fordulj va-
lakihez, akiben megbízol

• jogaik megnevezése
• vágyak és szükségletek 

kifejezése

• felelősséget érez magáért 
és másokért

• tudatosság a jogok és 
lehetőségek terén

A nemiség 
szociális 
és kulturális 
meghatározói 
(értékek/normák)

• nemi szerepek
• kulturális különbségek
• életkori különbségek

• saját tapasztalatok, 
vágyak és szükségletek 
megbeszélése a kulturális 
normákkal kapcsolatban

• a különbségek felismeré-
se és kezelése

• a különböző életmódok, 
értékek és normák tisz-
telete
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9–12 inFormáció készségek Attitűdök
emberi test 
és fejlődés

• testi higiénia (menstruá-
ció, magömlés)

• serdülőkori változások 
(testi, lelki, szociális, 
érzelmi vonatkozások)

• a belső és külső nemi 
szervek, a reproduktív 
szervek és funkcióik

• a változások integrálása 
saját életükbe

• ismerik és használják  
a megfelelő szókincset

• kommunikálnak a serdülő-
kori változásokról

• a testen történő változá-
sok és különbségek meg-
értése és elfogadása  
(a pénisz mérete és 
alakja, a mellek és a 
szeméremtest jelentősen 
változhatnak, a szépség-
standardok időről időre 
változnak, és különböznek 
az egyes kultúrák között)

• pozitív testkép, énkép: 
önbecsülés

termékenység 
és reprodukció

• családtervezés
• a fogamzásgátlás külön-

böző módjai, használatuk, 
mítoszok a fogamzásgát-
lásról

• a terhesség tünetei, 
kockázatai és a nem 
biztonságos szex követ-
kezményei (nem kívánt 
terhesség)

• a menstruáció, a magöm-
lés és termékenység közti 
összefüggés megértése

• az óvszer és az egyéb 
fogamzásgátlók hatékony 
használata

• annak elfogadása, hogy  
a fogamzásgátlás mindkét 
fél felelőssége

szexualitás • az első szexuális élmé-
nyek

• a nemi orientáció
• a fiatalok szexuális visel-

kedése (és ennek változa-
tossága)

• szeretet, szerelem
• maszturbáció, élvezet, 

orgazmus
• a nemi identitás és a bio-

lógiai nem közti különbség

• a különböző szexuá-
lis érzések közlése és 
megértése, ezek korrekt 
megbeszélése

• tudatos döntés a szexuális 
élmények mellett vagy 
ellen

• a nem kívánt szexuális 
élmények elutasítása

• a reális és a médiában 
látható szexualitás kü-
lönbségei

• a modern média (mobil-
telefon, internet) hasz-
nálatának kockázatai és 
előnyei

• a nemi élet és beállí-
tottság sokféleségének 
elfogadása és megértése 
(fő, hogy a szex legyen 
konszenzuson alapuló, 
önkéntes, egyenlő jogú, 
az életkornak és a hely-
zetnek megfelelő)

• a szexualitásnak tanulási 
folyamatként értelmezése

• a szexualitás különbö-
ző kifejezési módjainak 
elfogadása (csók, érintés, 
simogatás stb.)

• annak megérései, hogy  
a szexuális fejlődés üteme 
egyénenként változó

érzelmek • különböző érzelmek 
vannak (pl. kíváncsiság, 
szerelem, ambivalencia, 
bizonytalanság, szégyen, 
félelem, féltékenység)

• az intimitás és a magán-
élet igénye egyénileg 
különböző

• a barátság, a szerelem és 
az élvezet megkülönböz-
tetése

• az azonos neműek közti 
barátság és szerelem

• saját és mások különböző 
érzelmeinek kifejezése és 
felismerése

• szükségletek, vágyak kife-
jezése, a határok tisztelet-
ben tartása

• a csalódások kezelése

• az érzelmek és az érté-
kek megértése (pl. nem 
szégyenli és nincs bűn-
tudata a szexuális vágyai 
miatt)

• mások magánéletének 
tiszteletben tartása
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9–12 inFormáció készségek Attitűdök
kapcsolatok 
és életmód

• a barátságok, ismeretsé-
gek és kapcsolatok kü-
lönbségei, a randevúzás 
különböző módjai

• a kellemes és kellemetlen 
kapcsolatok különböző 
fajtái (a nemi egyenlőség 
hiányának hatása a kap-
csolatokra)

• a barátság és a szeretet 
kifejezésének különböző 
módjai

• szociális kapcsolatok, 
barátságok kiépítése és 
fenntartása

• a saját elvárások és igé-
nyek közlése a kapcso-
latban

• pozitív attitűd a nemek 
egyenlősége és a szabad 
párválasztás iránt

• az elkötelezettség,  
a felelősségvállalás és 
az őszinteség elfogadása 
mint a kapcsolatok alapja

• mások tisztelete
• a nem, kor, vallás és 

kultúra stb. kapcsolatok-
ra gyakorolt hatásának 
megértése

szexualitás, 
egészség 
és jóllét

• a nem biztonságos és 
nem kívánt szexuális 
élmények tünetei, kocká-
zatai és következményei: 
nemi úton terjedő beteg-
ségek (STI, HIV), nem 
kívánt terhesség, pszicho-
lógiai következmények

• a szexuális visszaélések 
gyakorisága és típusai, az 
elkerülés lehetőségei, hol 
kaphat segítséget

• a szexualitás pozitív 
hatása az egészségre és 
a jóllétre

• felelősséget vállal 
magáért és másokért a 
biztonságos és kellemes 
szexualitás érdekében

• határok és vágyak kom-
munikálása, hogy elke-
rülje a nem biztonságos 
vagy nem kívánt szexuális 
tapasztalatokat

• problémák esetén segítsé-
get és támogatást kérjen 
(serdülőkor, kapcsolatok 
stb.)

• tudatosság a választások 
és a lehetőségek terén

• kockázatokkal kapcsola-
tos tudatosság

• az egészség és jóllét 
iránti kölcsönös felelősség 
érzése

szexualitás 
és jogok

• szexuális jogaink
• az IPPF és WAS megha-

tározása szerint
• nemzeti törvények és ren-

deletek (életkor alapján)

• törvényekbe foglalt jogok 
és felelősségek

• segítség- és információ-
kérés

• tudatosság a jogok és 
lehetőségek terén

• a szexuális jogok elfoga-
dása magára és másokra 
vonatkoztatva

A nemiség 
szociális 
és kulturális
meghatározói
(értékek/normák)

• a közvélemény, média, 
pornográfia, kultúra, 
vallás, szociális nem, 
törvények, társadalmi-
gazdasági státusz hatása 
a szexuális döntésekre, 
partnerkapcsolatokra és 
viselkedésre

• a külső hatások meg-
vitatása és személyes 
értékelése

• a modern média (pl. inter-
netes pornográfia) szere-
pének kritikai értékelése

• különböző életstílusok, 
értékek és normák tiszte-
letben tartása

• szexualitással kapcsola-
tos különböző nézetek, 
vélemények és viselkedé-
sek tiszteletben tartása
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12–15 inFormáció készségek Attitűdök
emberi test 
és fejlődés

• a test ismerete, a testkép 
és a test módosítása (a 
női nemi szervek meg-
csonkítása, a körülme-
télés, a szűzhártya és 
annak pótlása, anorexia, 
bulímia, testékszerezés, 
tetoválás)

• a menstruációs ciklus,  
a másodlagos nemi jelle-
gek, azok funkciói  
a férfiaknál és a nőknél, 
és az azt kísérő érzések

• szépségideál a médiában; 
testi változások az élet 
során

• szolgáltatások, ahol se-
gítséget kérhetnek, ehhez 
kapcsolódó témák

• ismerje, hogyan hatnak 
a testtel kapcsolatos 
érzések az egészségre, 
énképre, viselkedésre

• a serdülés teljes megérté-
se és ellenállás a kortár-
sak nyomásának

• kritikus szemlélet a médi-
ával és a szépségiparral 
szemben

• kritikus gondolkodás 
a test változtatásával 
szemben

• a különböző testalkatok 
elfogadása és elismerése

termékenység 
és reprodukció

• a (fiatalkori) gyermekválla-
lás hatásai (mit jelent  
a gyermeknevelés,  
a családtervezés,  
a fogamzásgátlás, a nem 
kívánt terhesség)

• információk a fogamzás-
gátlásról

• a sikertelen fogamzás-
gátlás és okai (alkohol, 
mellékhatások, feledé-
kenység, nemi egyenlőt-
lenség stb.)

• a terhesség (azonos 
neműek közti kapcsolat 
esetén is) és a meddőség

• tények és mítoszok a 
különböző fogamzásgátló 
módokról (megbízhatóság, 
előnyök és hátrányok), 
beleértve a sürgősségi 
fogamzásgátlást is

• a terhesség tüneteinek és 
jeleinek felismerése

• az egészségügyi szak-
ember által jóváhagyott 
fogamzásgátlás alkalma-
zása

• a szexuális élmények 
igenlésének vagy elutasí-
tásának tudatos eldöntése

• a fogamzásgátlás megbe-
szélése

• a fogamzásgátlás tudatos 
kiválasztása és hatékony 
alkalmazása

• a (fiatalkori) gyermekválla-
lással, fogamzásgátlással, 
abortusszal kapcsolatos 
normák személyes érté-
kelése

• pozitív attitűd a fogamzás-
gátlás kölcsönös felelős-
ségével kapcsolatban
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12–15 inFormáció készségek Attitűdök
szexualitás • szexualitással kapcso-

latos szerepelvárások 
és szerepviselkedés, a 
nemek közti különbségek

• nemi identitás, szexuális 
orientáció, homoszexua-
litás

• szexuális élvezet megfele-
lő módon (időt szánva rá)

• az első szexuális élmé-
nyek

• élvezet, maszturbáció, 
orgazmus

• az intim beszélgetés és 
egyezkedés készségeinek 
kialakítása

• a lehetséges választások 
következményeinek, elő-
nyeinek és hátrányainak 
értékelése alapján szabad 
és felelős döntések

• a nemi élet tisztelettudó 
élvezete

• a reális és a médiában 
mutatott szexualitás meg-
különböztetése

• a szexualitás mint tanulási 
folyamat megértése

• a szexualitás és a sze-
xuális orientáció sokszí-
nűségének elfogadása, 
tisztelete és megértése 
(kölcsönös konszen-
zus, önkéntes, egyenlő, 
életkornak és helyzetnek 
megfelelő, önbecsülés)

érzelmek • a barátság, a szerelem és 
az élvezkedés megkülön-
böztetése

• különböző érzelmek 
vannak (pl. kíváncsiság, 
szerelem, ambivalencia, 
bizonytalanság, szégyen, 
félelem, féltékenység)

• a barátság és a szerelem 
különböző kifejezései

• a saját szükségletek, vá-
gyak és határok kifejezé-
se és másokénak  
a tiszteletben tartása

• eligazodik a különböző, 
egymással ütköző érzé-
sek, érzelmek és vágyak 
között

• az emberi érzések külön-
bözőségének elfogadása 
(nemük, vallásuk, kultúrá-
juk stb. és azok értelme-
zése miatt)

kapcsolatok 
és életstílus

• az életkor, a nem, a vallás 
és a kultúra befolyása

• különböző kommuniká-
ciós stílusok (verbális és 
nonverbális): hogyan lehet 
javítani azokat

• hogyan lehet a kapcso-
latokat kialakítani és 
fenntartani

• a család szerkezete és 
változásai (pl.: egyszülős 
családok)

• a kapcsolatok, családok 
és életmódok különböző 
(kellemes vagy kényelmet-
len) fajtái

• a méltánytalanság, 
a diszkrimináció és az 
egyenlőtlenség szóvá 
tétele

• a barátság és a szerelem 
különböző formájú kifeje-
zései

• szociális kapcsolatok és 
barátságok kiépítése és 
fenntartása

• saját elvárások és igények 
közlése a kapcsolatban

• törekvés egyenlő és kielé-
gítő kapcsolatok kialakí-
tására

• a nem, a kor, a vallás,  
a kultúra stb. kapcsola-
tokra gyakorolt hatásának 
megértése
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12–15 inFormáció készségek Attitűdök
szexualitás, 
egészség 
és jóllét

• testi higiénia és önvizs-
gálat

• a szexuális visszaélések 
gyakorisága és típusai, az 
elkerülés lehetőségei, hol 
kaphatnak segítséget

• a kockázatos (szexuális) 
viselkedés és következ-
ményei (alkohol, drog, 
megfélemlítés, prostitúció, 
média)

• a nemi betegségek tüne-
tei, terjedése és megelő-
zésük (STI, HIV)

• egészségügyi rendszerek 
és szolgáltatások

• a szexualitás pozitív 
hatása az egészségre és 
jóllétre

• felelős és jól megalapo-
zott döntések (a szexuális 
viselkedéssel kapcsolat-
ban)

• probléma esetén segít-
ségkérés és -adás

• az egyezkedési készség 
fejlesztése a biztonságos 
és élvezetes szex érde-
kében

• a nem biztonságos vagy 
kellemetlen szexuális kap-
csolat megtagadása vagy 
befejezése

• az óvszer és a fogamzás-
gátló hatékony használata

• a kockázatos helyzetek 
felismerése és kezelése

• az STI-tünetek felisme-
rése

• az egészség és jóllét 
közös felelősségének 
érzése

• az STI/HIV megelőzésére 
vonatkozó felelősségérzet

• a nem kívánt terhesség 
megelőzésére vonatkozó 
felelősségérzet

• a szexuális visszaélések 
megelőzésére vonatkozó 
felelősségérzet

szexualitás 
és jogok

• az IPPF és a WAS által 
meghatározott szexuális 
jogok

• nemzeti törvények és ren-
deletek (életkori határok)

• a szexuális jogok isme-
rete magára és másokra 
vonatkoztatva

• segítség- és információ-
kérés

• a szexuális jogok elfoga-
dása magára és másokra 
vonatkoztatva

A nemiség 
szociális 
és kulturális 
meghatározói 
(értékek/normák)

• a média, a pornográfia,  
a kultúra, a vallás, a 
szociális nem, a törvények 
és a társadalmi-gazdasági 
státusz befolyása  
a szexuális döntésekre,  
a partnerkapcsolatokra és  
a viselkedésre

• a családban és a társada-
lomban előforduló ellent-
mondásos (inter)perszo-
nális normák és értékek 
megfelelő kezelése

• a média és a pornográfia 
kritikus értékelése

• személyes vélemény  
a (változó) nemiségről egy 
változó társadalomban 
vagy csoportban
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15- információ készségek Attitűdök
emberi test 
és fejlődés

• pszichés változások  
a pubertásban

• a test ismerete, testkép,  
a test megváltoztatása

• a női nemi szervek meg-
csonkítása, körülmetélés, 
a szűzhártya és annak 
pótlása, anorexia, bulímia

• szépségideál a médiában; 
egész életen át tartó testi 
változások

• szolgáltatások, ahol se-
gítséget kérhetnek, ehhez 
kapcsolódó témák

• a valóság és a média 
közti különbségek azono-
sítása

• a serdülőkor lényegének 
megértése, ellenállás a 
kortársak befolyásoknak

• kritikus szemlélet a médi-
ával, a reklámokkal és a 
szépségiparral szemben, 
a test átalakításának 
lehetséges kockázatai

• az emberi test kulturális 
normáival kapcsolatos 
kritikus szemlélet

• a különböző testalkatok 
elfogadása és értékelése

termékenység 
és reprodukció

• a termékenység az élet-
korral változik (béranya-
ság, orvosilag asszisztált 
reprodukció)

• terhesség (azonos nemű-
ek közti kapcsolat esetén 
is) és meddőség, abor-
tusz, fogamzásgátlás, sür-
gősségi fogamzásgátlás

• a hatástalan fogamzás-
gátlás és okai (alkohol, 
mellékhatások, feledé-
kenység, nemi egyenlőt-
lenség stb.)

• információ a fogamzás-
gátlás módjairól

• a család és a karrier / a 
személyes jövő tervezése

• a tizenévesek teherbe-
esésének következményei 
(lányok és fiúk)

• „tervezett babák”, gene-
tika

• a partnerek egyenlő felek-
ként megvitatják a kényes 
témákat a különböző 
vélemények tiszteletben 
tartásával

• a tárgyalási készség 
használata

• a fogamzásgátlással és a 
(nem kívánt) terhességgel 
kapcsolatban megalapo-
zott döntések meghoza-
tala

• a fogamzásgátlás tudatos 
választása és a hatékony 
fogamzásgátlás alkalma-
zása

• a nemi különbségek figye-
lembevétele a termékeny-
séget, a gyermeknemzést 
és az abortuszt illetően

• a terhességgel, szülő-
séggel stb. kapcsolatos 
különböző kulturális/
vallási normák kritikus 
szemlélete

• a férfiak fontos, pozitív 
szerepének jelentősége 
a terhesség és a szülés 
alatt

• a fogamzásgátlás köl-
csönös felelősségének 
elfogadása
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15- információ készségek Attitűdök
szexualitás • a nemi kapcsolat több 

mint pusztán koitusz
• a szex jelentése a 

különböző korosztályok 
számára, nemenkénti 
különbségek

• szexualitás és fogyatékos-
ság, a betegség hatása a 
szexualitásra (cukorbeteg-
ség, rák stb.)

• megvásárolt szex: (prosti-
túció, kis ajándékok (étke-
zés/szórakozás) fizetése 
szexért cserébe), porno-
gráfia, szexfüggőség

• szexuális viselkedés vari-
ációi; különbségek 
a felizgulás terén

• a kapcsolat formáinak 
és annak megbeszélése, 
hogy legyen, vagy ne 
legyen nemi érintkezés

• a homoszexuális vagy 
biszexuális érzések be-
vallása

• készségek fejlesztése az 
intim kommunikáció terén

• nehézségek és ellentmon-
dásos vágyak kezelése  
a partnerrel

• a saját vágyak kifejezése, 
a határok kijelölése és 
mások határainak tiszte-
letben tartása

• a szexualitás erőviszonya-
inak figyelembevétele

• pozitív viszonyulás az 
élvezethez és a nemiség-
hez

• a különböző szexuális 
orientációk és identitások 
elfogadása

• annak elfogadása, hogy 
a nemiség különböző for-
mákban jelen van minden 
korcsoportban

• a homoszexualitással 
szembeni negatív érzések 
(undor, gyűlölet) megvál-
toztatása, az orientációs 
különbségek elfogadása 
és helyeslése

érzelmek • az érzelmek különbö-
ző típusai (szerelem, 
féltékenység), érzések és 
cselekvés megkülönböz-
tetése

• a racionális gondolatok és 
az érzések különbségé-
nek tudatosítása

• bizonytalanság a kapcso-
lat elején

• az érzelmek megbeszé-
lése: szerelem, csalódás, 
ambivalencia, megcsalás, 
bizalom, féltékenység, 
bűntudat, félelem, bizony-
talanság

• a különböző / az egymás-
sal ütköző érzésekkel, 
érzelmekkel és vágyakkal 
való foglalkozás

• annak elfogadása, hogy 
az emberek különböző-
képpen éreznek (nem, 
kultúra, vallás stb. és ezek 
értelmezése miatt)

kapcsolatok 
és életmód

• nemi szerepviselkedés, 
elvárások és félreértések

• a családszerkezet és vál-
tozásai, kényszerházas-
ság; homoszexualitás/bi-
szexualitás/ aszexualitás, 
egyszülős családok

• hogyan lehet a kapcso-
latokat fejleszteni és 
fenntartani

• méltánytalanság, diszkri-
mináció, az egyenlőtlen-
ség szóvá tétele

• nem tűrni az igazság-
talanságot, leállítani a 
megalázó nyelvhasznála-
tot vagy megalázó viccek 
mesélését

• tisztázni, mit jelent anyá-
nak/apának lenni

• kiegyensúlyozott kapcso-
latra törekedni

• támogató és gondoskodó 
partnerré válni

• nyitottság a különböző 
kapcsolatokra és életstí-
lusokra;

• a kapcsolatok társadalmi 
és történeti meghatározói-
nak megértése
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15- információ készségek Attitűdök
szexualitás, 
egészség 
és jóllét

• egészségügyi rendszerek 
és szolgáltatások

• kockázatos szexuális 
viselkedés és lehetséges 
hatása az egészségre

• testi higiénia és önvizs-
gálat

• a szexualitás pozitív 
hatása az egészségre és 
jóllétre

• nemi erőszak, nem 
biztonságos abortusz, 
gyermekágyi halálozás, 
szexuális aberráció

• a HIV/AIDS és STI átadá-
sa, megelőzés, kezelés, 
ellátás és támogatás

• szexuális zaklatások elle-
ni önvédelmi ismeretek

• probléma esetén segítség 
és támogatás kérése

• az óvszer hatékony hasz-
nálata

• a partner és a saját 
szexuális egészség iránti 
felelősség internalizálása

szexualitás 
és jogok

• szexuális jogok: hozzá-
férés, informálás, rendel-
kezésre állás, a szexuális 
jogok megértése

• jogtulajdonosok és kötele-
zettek koncepciója

• nemi alapú erőszak
• az abortusz joga
• emberjogi szervezetek és 

az Emberi jogok Európai 
Bírósága

• az emberjogi nyelvezet 
megértése

• a szexuális jogok biztosí-
tásának követelése

• a jogsértések felismerése 
és fellépés a diszkrimi-
náció és a nemi erőszak 
ellen

• a szexuális jogok elfoga-
dása önmagunk és mások 
számára

• a jogalkotók és kötelezet-
tek közti hatalmi viszo-
nyok ismerete

• társadalmi igazságosság 
iránti érzék

A nemiség 
szociális 
és kulturális 
meghatározói 
(értékek/normák)

• szociális korlátok; közös-
ségi normák

• a média, a pornográfia, 
a kultúra, a vallás, a szo-
ciális nem, a törvények 
és a társadalmi-gazda-
sági státusz befolyása 
a szexuális döntésekre, 
partnerkapcsolatokra és 
viselkedésre

• a személyes értékek és 
hiedelmek meghatáro-
zása

• a családban és a tár-
sadalomban előforduló 
ellentmondásos (inter)
perszonális normák és 
értékek

• a HIV-fertőzöttek nem 
kirekesztő, tisztességes 
kezelése

• médiakompetencia

• a szociális, történeti és 
kulturális befolyás tuda-
tossága a szexuális visel-
kedés vonatkozásában

• eltérő értékek és hit-
rendszerek tiszteletben 
tartása

• önbizalom és önértékelés 
a saját kulturális környe-
zetben

• a társadalmi változások-
kal kapcsolatos saját 
szerep és felelősségérzet
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2. számú melléklet

international technical guidance on sexuality education
An evidence-informed approach

Nemzetközi technikai útmutató a szexualitás oktatásához
Bizonyítékokon alapuló megközelítés

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2018
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770 (2020. 07. 09.)

kivonAt
(A kivonatot dr. Pupek Emese, az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.7-16-2016-00001
Esélyteremtés a köznevelésben kiemelt projekt szakmai szakértője készítette.)

átfogó szexuális nevelés (cse)
Az átfogó szexuális nevelés (CSE) központi szerepet játszik a fiatalok biztonságos, produktív és tel-
jes életre való felkészülésében egy olyan világban, ahol a HIV és az AIDS, a szexuális úton terjedő 
fertőzések (STI), a nem szándékos terhességek, a nemi alapú erőszak (GBV) és a nemek közötti 
egyenlőtlenség továbbra is komoly kockázatot jelent a jóllétükre. Annak ellenére, hogy a magas szín-
vonalú, tanterven alapuló CSE előnyeiről világos és egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre, kevés 
gyermek és fiatal részesül benne.

A CSE-programokat jól képzett és támogatott tanároknak kell biztosítaniuk az iskolai környezet-
ben, mivel ezek fontos lehetőséget kínálnak arra, hogy a szexuálisan aktív fiatalokat elérjék, és így ők 
szexuális ismeretekhez jussanak, strukturált tanulási környezetet biztosítva nekik a tanulásuk során. 

mi az átfogó szexuális nevelés (cse)?
Az átfogó szexualitás-nevelés (CSE) egy olyan tantervalapú folyamat, amelyben a szexualitás kog-
nitív, érzelmi, fizikai és társadalmi vonatkozásait oktatják és megtanulják. Célja, hogy a gyermekeket 
és a fiatalokat ismeretekkel, készségekkel, attitűdökkel és értékekkel látja el, amelyek képessé te-
szik őket: egészségük, jóllétük és méltóságuk megvalósítására; tiszteletteljes társadalmi és szexuális 
kapcsolatok kialakítására; annak mérlegelésére, hogyan befolyásolják döntéseik a saját életüket és 
mások életét; jogaik megértésére és jogaik védelmének biztosítására egész életük során.

A tanterv magában foglalja a legfontosabb oktatási célokat, a tanulási célok kidolgozását, a kon-
cepciók bemutatását és az egyértelmű, kulcsfontosságú üzenetek továbbítását strukturált módon. A 
CSE-t tartalmaznia kell a tanterveknek. A CSE-t az iskolában és az iskolán kívül is elérhetővé kell 
tenni.

A CSE fejleszti a tanulók analitikai, kommunikációs és egyéb életképességeit az egészség és a 
jóllét szempontjából: szexualitás, emberi jogok, egészséges és tiszteletteljes családi élet és interper-
szonális kapcsolatok, személyes és közös értékek, kulturális és társadalmi normák, nemek közötti 
egyenlőség, megkülönböztetésmentesség, szexuális magatartás, erőszak és nemi alapú erőszak 
(GBV), beleegyezés és testi integritás, szexuális visszaélések és olyan káros gyakorlatok, mint a 
gyermek, a korai és kényszerházasság (CEFm), valamint a nők nemi szervek megsértése/kivágása.

Az „átfogó” szó az átfogó szexuális nevelés fogalmában a témák szélességére és mélységére 
vonatkozik, valamint azokra a tartalmakra is, amelyeket az oktatás során hosszabb időn keresztül, 
folyamatosan és következetesen továbbítanak a tanulók számára, nem pedig egyszeri leckét vagy 
beavatkozást jelentenek.
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Ez a tantervbe illesztett CSE a nemek közötti egyenlőségen alapul, és a kulturális különbségeket 
is figyelembe véve kontextusba helyezi a tartalmat.

A szexualitás fogalmát nem egyszerű meghatározni. Számos szakértő a közegészségügy és a 
szexológia területén megvitatta a szexualitásra vonatkozó alapfogalmakat, és egy elfogadott munka-
definíciót és fogalmi keretet terjesztett elő.

A „szexualitás” e szerint az emberiség alapvető dimenziójaként értelmezhető, amely magában 
foglalja: az emberi test megértését és az azzal való kapcsolatot; ide tartoznak az érzelmi kötődés 
és a szerelem; a szex; a nemek és a nemi identitás; a szexuális irányultság; a szexuális intimitás; az 
öröm és a reprodukció fogalmai is. A szexualitás összetett, és magában foglal biológiai, társadalmi, 
pszichológiai, szellemi, vallási, politikai, jogi, történelmi, etikai és kulturális dimenziókat, amelyek egy 
élettartam alatt alakulnak ki. A „szexualitás” szó jelentése különböző nyelveken és kulturális körül-
mények között eltérő. Figyelembe véve számos változót és a jelentések sokféleségét a különböző 
nyelveken, a szexualitás következő szempontjait kell figyelembe venni a CSE összefüggésében:

• A szexualitás a személyi és a szexuális kapcsolatok egyéni és társadalmi jelentéseire utal a bi-
ológiai szempontok mellett. Szubjektív tapasztalat, az intimitás és a magánélet iránti igény egy 
része.

• Ezzel egyidejűleg a szexualitás egy társadalmi konstrukció, amelyet a hiedelmek, a szokások, 
a viselkedés és az identitások változékonysága jellemez. „A szexualitás az egyéni gyakorlatok, 
valamint a kulturális értékek és normák szintjén alakul ki” (Weeks, 2011).

• A szexualitás kapcsolódik a hatalomhoz. A hatalom végső határa a saját test irányításának le-
hetősége. A CSE foglalkozhat a szexualitás, a nem és a hatalom közötti kapcsolattal, valamint 
annak politikai és társadalmi dimenzióival. Ez különösen igaz az idősebb tanulókra.

• A szexuális viselkedést szabályozó elvárások kultúránként nagyon különböznek. Egyes viselke-
déseket elfogadhatónak és kívánatosnak tekintenek, másokat elfogadhatatlannak tartanak. Ez 
nem azt jelenti, hogy ezek a viselkedések nem fordulnak elő, vagy hogy azokat ki kellene zárni a 
szexuális nevelés keretében folytatott megbeszélésekből.

• A szexualitás az egész életben jelen van, különféle módon nyilvánul meg, és kölcsönhatásba lép 
a fizikai, érzelmi és kognitív érzékeléssel. Az oktatás fontos eszköz a szexuális jóllét előmozdí-
tásában, valamint a gyermekek és a fiatalok egészséges és felelősségteljes kapcsolatokra való 
felkészítésében életük különböző szakaszaiban.

Egy finnországi tanulmány az iskolai alapú szexuális nevelésnek a tanulók szexuális ismereteire és 
attitűdjeire gyakorolt hatásáról kimutatta, hogy a pozitív hatások nagyrészt a tanárok motivációjának, 
hozzáállásának és készségeinek, valamint a részvételi oktatási technikák alkalmazási képességének 
tudhatók be. (Kontula, 2010).

A tanulóközpontú megközelítés javasolt, ami lehetővé teszi a tanulók számára, hogy aktívan részt 
vegyenek a tanulási folyamatokban. mivel a tanulás a személyes fejlődés egyik formájaként tekint-
hető, a hallgatókat arra kell ösztönözni, hogy reflektáló gyakorlatokat alkalmazzanak, hogy kritikusan 
gondolkodjanak saját életükről.

Az iskolák központi szerepet játszanak a CSE biztosításában:
• az iskolai hatóságoknak hatásköre van arra, hogy a tanulási környezet sok szempontját szabá-

lyozzák annak védelme és támogatása érdekében;
• az iskolai alapú programokról kimutatták, hogy nagyon költséghatékony módon járulnak hozzá 

például a HIV megelőzéséhez, és biztosítják a fiatalok jogait;
• az iskolák társadalmi támogató központokként működnek, amelyek képesek összekapcsolni a 

gyermekeket, a szülőket, a családokat és a közösségeket más szolgáltatásokkal (például egész-
ségügyi szolgáltatásokkal).

A nem formális és a közösségi alapú kezdeményezések szintén fontos lehetőségek a tanterven ala-
puló CSE biztosítására.
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A tanterv szerinti szexuális oktatási programok hozzájárulnak a következő eredményekhez:
• a nemi közösülés késleltetett megkezdése;
• csökkent a nemi közösülés gyakorisága;
• csökkent a szexuális partnerek száma;
• csökkent a kockázatvállalás;
• az óvszerek fokozott használata;
• a fogamzásgátlás fokozott használata.

A legfontosabb megállapítások összefoglalása:
• A szexualitás nevelése – az iskolákban vagy az iskolákon kívül – nem növeli a szexuális aktivi-

tást, a szexuális kockázatot vállaló viselkedést vagy az STI-/HIV-fertőzés arányát.
• A szexualitás oktatásának pozitív hatása van, ideértve a fiatalok ismereteinek növekedését és 

az SRH-juk (szexuális és reproduktív egészség), valamint a szexuális magatartásuk és hozzá-
állásuk javítását.

• Szinte az összes tanulmányozott szexuális oktatási program növeli a tudást a szexualitás külön-
böző szempontjairól, valamint a terhesség vagy a HIV és más fertőző fertőzések kockázatáról.

• A csak absztinenciát támogató programok hatástalannak bizonyultak a szexuális beavatkozás 
késleltetésében, a nemi gyakoriság csökkentésében vagy a szexuális partnerek számának csök-
kentésében. Hatékonyak azok a programok, amelyek összekapcsolják a szexuális tevékenység 
késleltetését az óvszerrel vagy a fogamzásgátlókkal kapcsolatos tartalommal. 

• A terhesség megelőzésére és az STI/HIV megelőzésére irányuló programok hatékonyabbak, 
mint az singlefocus programok, például a hatékony fogamzásgátlók és óvszerhasználat növelé-
sében, valamint az óvszer nélküli szexről szóló jelentések számának csökkentésében. 

• Az egyértelmű, jogokon alapuló megközelítés alkalmazása a CSE-programokban rövid távú po-
zitív hatásokra vezet a tudás és a hozzáállás szempontjából, ideértve a szexuális kapcsolaton 
belüli jogok jobb megismerését.; 

• A szexuális nevelés akkor a leghatékonyabb, ha az iskolai alapú programokat közösségi elemek-
kel egészítik ki, beleértve az óvszer elosztását: ilyen programokat jelenthetnek azok a képzé-
sek, amelyeket az egészségügyi szolgáltatók tartanak ifjúságbarát szolgáltatásokként, valamint 
a szülők és a tanárok bevonására is építő rendezvények.
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Fő FOGALmAK, TémÁK éS TANULÁSI CéLOK

szerkezet
Nyolc kulcskoncepció létezik, amelyek ugyanolyan fontosak, és amelyek kölcsönösen erősítik egy-
mást, és egymás mellett tanítják őket.

A témákat többször megismételik úgy, hogy azok egyre összetettebbé válnak egy a korábban ta-
nultakra építő (spiral-curriculum) megközelítés alkalmazásával.

1. kapcsolatok
2. értékek, jogok, kultúra és szexualitás
3. A nemek megértése
4. erőszak és biztonságban maradás
5. egészségügyi és jóléti készségek
6. emberi test és fejlődés
7. szexualitás és szexuális viselkedés
8. szexualitás és reproduktív egészség

A kulcsfogalmakat tovább osztják 2–5 témára, amelyek közül mindegyik korcsoportonként tartalmaz 
ötleteket és ismereteket, attitűd- és készségalapú tanulási célokat.

A tudás kritikus alapot nyújt a tanulóknak, míg az attitűdök segítenek a fiataloknak megérteni 
magukat, a szexualitást és a világot. Ugyanakkor olyan készségek, mint a kommunikáció, a meghall-
gatás, a megtagadás, a döntéshozatal és a tárgyalás, a személyek közötti, kritikus gondolkodás, az 
öntudat és az empátia fejlesztése, a megbízható információkhoz vagy szolgáltatásokhoz való hoz-
záférés, valamint a kihívást jelentő megbélyegzés és megkülönböztetés felismerése mind lehetővé 
teszik a tanulók számára a cselekvést.

A szemléltető tanulási célokban bemutatott tanulásnak ez a három területe – tudás, attitűd és kész-
ségfejlesztés – nem szükségszerűen lineáris, hanem egy iterációs és egymást kölcsönösen erősítő 
folyamatot tükröz, és a tanulóknak több lehetőséget kínál a tanuláshoz, a kulcsfontosságú ötletek 
újraértékeléséhez és megerősítéséhez. Az ebben a szakaszban ismertetett tanulási célok szándéko-
san inkább szemléltető, mint előíró jellegűek, és semmiképpen sem kimerítőek, sem a témakörben, 
sem a tanulás területein. A tanulás mindhárom területének kombinációja kritikus jelentőségű a fiata-
lok felhatalmazása és a hatékony CSE szempontjából. 

A helyi sajátosságokat szem előtt kell tartani: vannak olyan tartalmak, amelyeket néhány ország-
ban elfogadhatónak tekintenek, míg ugyanazokat máshol nem tekintik annak. Az országspecifikus 
sajátosságok, a társadalmi és kulturális normák, valamint a járványügyi háttér alapján más-más tar-
talmak is megjelenhetnek a képzésben.

A tantervbe illesztett CSE-nek a korosztályi sajátosságokat is figyelembe kell vennie. Ha egy prog-
ram az idősebb tanulókkal kezdődik, akkor a korábbi életkori témákat és tanulási célokat kell lefednie 
annak biztosítása érdekében, hogy az alapvető ismeretek megfelelő módon épüljenek a készségekre 
és attitűdökre.
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A legfontosabb fogalmak, témák és tanulási célok áttekintése

1. kulcsfogalom: 
kapcsolatok

2. kulcsfogalom: 
értékek, jogok, kultúra 
és szexualitás

3. kulcsfogalom:  
A nemek megértése

témakörök:
1.1. Családok
1.2. Barátság, szerelem és 
romantikus kapcsolatok
1.3. Tolerancia, befogadás és 
tisztelet
1.4. Hosszú távú kötelezettség-
vállalások és szülővé válás

témakörök:
2.1. értékek és szexualitás
2.2. Emberi jogok és szexua-
litás
2.3. Kultúra, társadalom és 
szexualitás

témakörök:
3.1. A nemek és a nemi normák 
társadalmi felépítése
3.2. Nemek közötti egyenlőség, 
sztereotípiák és torzítás
3.3. Nemen alapuló erőszak

4. kulcsfogalom: 
erőszak és 
biztonságban maradás

5. kulcsfogalom:
egészségügyi 
és jóléti készségek

6. kulcsfogalom:
Az emberi test és 
a fejlődés

témakörök:
4.1. Erőszak
4.2. Beleegyezés, adatvédelem 
és testi integritás
4.3. Az információs és kom-
munikációs technológiák (IKT) 
biztonságos használata

témakörök:
5.1. A Normák és a társak 
befolyása a szexuális viselke-
désre
5.2. Döntéshozatal
5.3. Kommunikációs, megtaga-
dási és tárgyalási készségek
5.4. A médiaműveltség és a 
szexualitás
5.5. A Segítség és a támogatás 
megtalálása

témakörök:
6.1. Szexuális és reproduktív 
ana tómia és élettan
6.2. Reprodukció
6.3. Pubertás kor
6.4. Testkép

7. kulcsfogalom:
szexualitás és szexuális viselkedés

8. kulcsfogalom:
szexualitás és reproduktív egészség

témakörök:
7.1. Szex, szexualitás és 
a szexuális életciklus
7.2. Szexuális magatartás 
és szexuális válasz

témakörök:
8.1. A terhesség és a terhesség megelőzése
8.2. HIV- és AIDS-megbélyegzés, gondozás, ke-
zelés és 
támogatás
8.3. Az STI-k, köztük a HIV megértése, felisme-
rése és 
csökkentése

 
A fenti területek mindegyikéhez részleteket az eredeti anyag tartalmaz a 37. oldaltól a 80. oldalig.
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támogatás kiépítése és a cse-programok végrehajtásának tervezése
Országos szinten az oktatásért, egészségügyért felelős minisztériumok kulcsszerepet töltenek be az 
olyan politikai és erkölcsi vezetés megteremtésében, amely lehetővé teszi a CSE megerősítését biz-
tosító és támogató környezetet. Ugyanígy ők vannak a konszenzus kialakításának középpontjában a 
kormány és a civil társadalom különféle részei között is, amelyeket be kell vonni a szexuális ismeretek 
oktatásának fejlesztésébe és megvalósításába.

A vezetés és az elkötelezettség biztosítása érdekében további fő érdekelt felek bevonása szüksé-
ges: szülők és szülő-tanár szövetségek; oktatási szakemberek és intézmények, ideértve a tanárokat, 
az igazgatókat, az iskolaellenőröket és a képzési intézményeket; vallási vezetők és valláson alapu-
ló szervezetek; a tanárok szakszervezetei; kutatók; közösségi és hagyományos vezetők; LGBTQ-
csoportok; nem kormányzati szervezetek, különösen azok, amelyek a szexuális és a reproduktív 
egészséggel és a fiatalokkal kapcsolatos jogokkal foglalkoznak; a HIV-vel élők; a média (helyi és 
nemzeti); valamint a releváns adományozók vagy külső finanszírozók.

A hatékony tanterv kidolgozásának jellemzői
Az előkészítő szakaszban:
1. bevonja az emberi szexualitás, a viselkedésváltozás és a kapcsolódó pedagógiai elmélet 
szakértőit: éppúgy, mint a matematika, a tudomány és más területek, az emberi szexualitás egy be-
vett terület, kiterjedt kutatási és tudományos ismeretek alapján. A kutatást és az ismereteket ismerő 
szakértőket be kell vonni a tantervek kidolgozásába, kiválasztásába és adaptálásába. Ezenkívül a 
CSE tantervfejlesztőinek ismeretekkel kell rendelkezniük a nemek, az emberi jogok és az egészség-
ügy területén, valamint tudniuk kell, hogy milyen környezeti és kognitív tényezők befolyásolják azo-
kat a kockázatos viselkedéseket, amelyekkel a fiatalok különböző életkorokban alakítják a szexuális 
életüket, és hogy ezeket a tényezőket hogyan lehet a legjobban kezelni a részvétel módszertanán 
keresztül, amely a tanulás három területére irányul.

A CSE-tantervfejlesztőknek ismeretekre van szükségük más pozitív eredményt hozó CSE-
programokról is, különösen azokról, amelyek hasonló közösségeket és fiatalokat céloztak meg. Ha a 
fejlesztőknek hiányzik ez a tapasztalat, a gyermekek és a serdülők fejlesztésének és szexualitásának 
szakértőit be kell vonni a megfelelő tartalom és a környezet biztosítása érdekében.

2. A fiatalok, a szülők/családtagok és más közösségi szereplők bevonása: a szexualitás okta-
tásának minőségét javítja a fiatalok szisztematikus részvétele. A tanulók nem a szexuális ismeretek 
oktatásának passzív kedvezményezettjei, hanem aktív szerepet játszhatnak és kell játszaniuk a sze-
xuális oktatás tartalmának megszervezésében, kikísérletezésében, végrehajtásában és fejlesztésé-
ben. Ez biztosítja, hogy a szexualitás oktatása igényorientált legyen, és azon kortárs realitásokon 
alapuljon, amelyekben a fiatalok navigálják a szexualitásukat, és ne csupán az oktatók által előre 
meghatározott menetrend követése alapján valósuljon meg (WHO Europe és BZgA, 2010). A fia-
talok hozzájárulása segíthet meghatározni, hogy a tantervet hogyan használják a különféle típusú 
oktatók, köztük a társoktatók, és hogy hogyan lehet alkalmazkodni a tevékenységekhez különböző 
helyzetekben, ideértve a formális és a nem formális környezetet is. A szülők és a közösség vezetői 
szintén fontos szerepet játszanak. Intervenciók a szülők magasabb szintű bevonásával és a közös-
ség érzékenyítésével (például házi feladatokkal, iskola utáni foglalkozásokkal a szülők és gyermekek 
számára). A szülők arra való ösztönzése, hogy tanuljanak a programról, megmutatta a legnagyobb 
hatást gyermekeik szexuális egészségének javítására (Wight és Fullerton, 2013 – UNESCO, 2016). 

3. becsülje meg a program által célzott gyermekek és fiatalok társadalmi, valamint srh-
szükségleteit és viselkedését fejlődő képességeik alapján: a tantervtervezési folyamatnak fi-
gyelembe kell vennie a fiatalok szexuális szükségleteiről és viselkedéséről szóló bizonyítékokon ala-
puló információkat, ideértve a meglévő akadályokat is, amelyek nem kívánt, nem szándékos és nem 
védett szexuális tevékenységhez vezetnek. Ezenkívül a szociális biztonsággal foglalkozó tantervek 
kidolgozásának folyamatában figyelembe kell venni a gyermekek és a fiatalok változó képességeit, 
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valamint a sajátos körülményeiket, kulturális értékeiket stb., valamint az ezek alapján fennálló eltérő 
igényeiket. A fiatalok igényeit és értékeit fókuszcsoportokon és interjúkon keresztül lehet felmérni 
magukkal a fiatalokkal, valamint a velük dolgozó szakemberekkel. Ezeket az interakciókat ki lehet 
egészíteni a célcsoport vagy hasonló populációk kutatási adatainak áttekintésével.

4. értékelje a tantervek kidolgozásához és végrehajtásához rendelkezésre álló (emberi, idő-
beli és pénzügyi) erőforrásokat: ez minden program fontos lépése. Noha ez a pont nyilvánvalónak 
tűnik, számos olyan tanterv létezik, amelyeket nem lehetett teljes mértékben végrehajtani, vagy ame-
lyek idő előtt megszűntek, mert nem voltak összhangban a rendelkezésre álló forrásokkal, ideértve a 
munkatársak idejét, a munkatársak készségeit, a helyiséget és a készleteket is.

5. összpontosítson a világos célokra, eredményekre és a legfontosabb tartalomra, a megközelí-
tés és a tevékenységek meghatározása érdekében: a hatékony tantervnek világosak a céljai; pozitív 
értékek fejlesztésére összpontosít, ideértve az emberi jogok tiszteletben tartását, a nemek közötti egyen-
lőséget és a sokféleséget. Hangsúlyt kell helyezni a különféle korú, nemű és jellemzőkkel bíró gyermeke-
ket és fiatalokat érintő kulcsfontosságú kérdésekre (például HIV, GBV vagy nem szándékos terhesség). 

6. A témakörök logikus sorrendben történő lefedése: sok hatékony tanterv először a tanulók 
megerősítésére és motiválására összpontosít a szexualitással kapcsolatos értékek, attitűdök és nor-
mák feltárására után, majd a biztonságos, egészséges és pozitív életmód kialakításához szükséges 
speciális ismeretekkel, hozzáállásokkal és készségekkel foglalkozik: ide tartozik még a HIV, a STI és 
a nem szándékos terhesség megelőzése, a jogok ismertetése.

7. környezetorientált és a kritikus gondolkodást elősegítő tervezési tevékenységek: a tanulók 
eltérő társadalmi-gazdasági hátterűek, és életkoruk, nemük, szexuális irányultságuk, nemi identitá-
suk, családi és közösségi értékeik, vallásuk és egyéb jellemzőik szerint különbözhetnek. Fontos az 
olyan tantervek végrehajtása, amelyek megfelelő figyelmet fordítanak a tanuló körülményeire, és elő-
segítik a meglévő személyes és közösségi értékek megértését és a kritikus gondolkodást, valamint a 
család, a közösség és a társak szexualitással és kapcsolatokkal összefüggő elgondolásait.

8. Az egyetértés és az életvezetési készségek kezelése: az egyetértéssel kapcsolatos oktatás 
elengedhetetlen az egészséges és tiszteletteljes kapcsolatok kiépítéséhez, a jó szexuális egészség 
ösztönzéséhez és a potenciálisan kiszolgáltatott személyek védelméhez a káros hatásoktól. A fiata-
loknak a más emberek személyes határainak elismerésére és tiszteletére való megtanítása előse-
gítheti egy olyan társadalom megteremtését, ahol senki sem szégyelli magát azért, hogy hajlandó 
szexuális tevékenységet folytatni, illetve hogy kész azt bármikor elutasítani vagy visszavonni (IPPF, 
2015). A beleegyezéssel kapcsolatos minőségi oktatásnak arra kell törekednie, hogy támogassa a 
fiatalokat a kockázatok felmérésében és abban, hogy megvédjék magukat a nem kívánt szexuális 
gyakorlathoz vezető helyzetektől, továbbá elősegítse számukra az ismeretek és a bizalom fejleszté-
sét az irányba, hogy más emberekkel pozitív kapcsolatokat keressenek.

Az életviteli készségek – például a kockázatértékelés, a beszédkészség vagy az érvelő képesség 
– alapvető fontosságúak a gyermekek és a fiatalok számára. A kockázatértékelési készségek segíte-
nek a tanulóknak felismerni a negatív vagy nem szándékos SRH-kimenetelek iránti érzékenységüket, 
és többek között megértik a HIV, vagy más STI, valamint a nem szándékos terhesség következmé-
nyeit. megállapították, hogy a beszámolások, a szimulációk és a szerepjátékok hasznos kiegészítés-
ként szolgálnak a statisztikai és egyéb tényszerű információkhoz, segítséget nyújtva a tanulóknak a 
kockázat, az érzékenység és a súlyosság fogalmainak felfedezésében. A beszédkészség fejlesztése 
a gyermekek és fiatalok számára eszközöket is biztosít a szexualitásról folytatott beszélgetések navi-
gálásához, megállapodások megkötéséhez és a másokkal fennálló vitás kérdések rendezéséhez. Az 
ilyen készségek tanításához általában a tipikus helyzeteket szimuláló szerepjáték-tevékenységeket 
végeznek, az egyes készségek elemeit fokozatosan összetett forgatókönyvek alapján azonosítják. 
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Az óvszerbemutatókat és az olyan helyek látogatását, ahol óvszer áll rendelkezésre, szintén a tár-
gyalási készségek tanításához használják.

9. tudományos szempontból pontos információkat kell szolgáltatnia a hiv-ről, az Aids-ről és 
más sti-kről, a terhesség megelőzéséről, a korai és nem szándékos terhességről, valamint 
a különböző védelmi módszerek hatékonyságáról és elérhetőségéről: a tantervben szereplő 
információkat tudományosan pontos és kiegyensúlyozott bizonyítékokkal kell ellátni; az óvszerek és 
a fogamzásgátlás egyéb (hagyományos és modern) formáinak kockázatait vagy hatékonyságát nem 
túlozva vagy alábecsülve kell bemutatni. Számos tanterv nem nyújt megfelelő információt a modern 
fogamzásgátlásokról (sürgősségi fogamzásgátlás, női óvszerek). Sok országban továbbra is csak az 
önmegtartóztatás programjait vezetik be annak ellenére, hogy szilárd bizonyítékok mutatják, hogy ez 
a megközelítés nem hatékony. A csak absztinencia programok valószínűleg hiányos vagy pontatlan 
információkat tartalmaznak olyan témákról, mint például a nemi közösülés, a homoszexualitás, a 
maszturbáció, az abortusz, a nemi szerepek és elvárások, az óvszer és a HIV (UNFPA, 2014).

10. beszéljük meg, hogy a biológiai élmények, a nemek és a kulturális normák hogyan be-
folyásolják a gyermekek és fiatalok szexualitását és általánosságban az srh-t: a biológiai 
tapasztalatok, a nem és más kulturális normák befolyásolják a gyermekek és fiatalok szexualitását 
és SRH-ját. A menstruáció például sok lány számára jelentős biológiai tapasztalat. A nemi alapú 
megkülönböztetés gyakori, és a fiatal nők gyakran kevesebb hatalommal vagy irányítással bírnak 
kapcsolataikban, így kiszolgáltatottabbá válnak a fiúk és a férfiak, különösen az idős férfiak általi 
kényszer, visszaélés és kizsákmányolás ellen. A férfiak és a fiúk szintén nyomásként élhetik meg, 
hogy teljesítsék a férfi szexuális sztereotípiákat (pl. fizikai erő, agresszív viselkedés és szexuális él-
mény), és káros viselkedést valósítsanak meg.

Az egyenlő kapcsolatok hatékony előmozdítása és a kockázatos szexuális viselkedés csökkentése 
érdekében a tanterveknek meg kell vizsgálniuk ezeket a biológiai tapasztalatokat, a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket és a sztereotípiákat. A programoknak meg kell vitatniuk a fiatal nők és fiatal férfi-
ak konkrét körülményeit, és hatékony készségeket és módszereket kell nyújtaniuk a nem kívánt vagy 
nem védett szexuális tevékenység elkerülésére.

Ezeknek a tevékenységeknek a nemek közötti egyenlőtlenség, a társadalmi normák és a sztereo-
típiák átalakítására kell összpontosítaniuk, és semmiképpen sem szabad elősegíteniük a káros nemi 
sztereotípiákat.

11. Az egyedi szexuális magatartást befolyásoló speciális kockázati és védelmi tényezők ke-
zelése: a kockázatos és védő magatartásról szóló világos üzenetek biztosítása a hatékony progra-
mok egyik legfontosabb jellemzője. A leghatékonyabb CSE-programok több formátumban ismételten 
megerősítik a védő viselkedésről szóló világos és következetes üzeneteket.
Néhány példa ezekre az üzenetekre:

• A HIV és más STI megelőzése: a fiataloknak el kell kerülniük a szexuális kapcsolatot, vagy helye-
sen kell használni az óvszert; ne váltogassák sűrűn a szexuális partnerüket; óvatosak legyenek a 
sugar daddies jelenséggel (idős férfiak, akik ajándékokat, készpénzt vagy ajándékokat kínálnak, 
gyakran szexuális tevékenységért cserébe). más programok ösztönzik a fertőző betegségek – 
köztük a HIV – tesztelését és kezelését. A tanterv tartalmának és az oktatói képességnek szintén 
lépést kell tartania a HIV megelőzésével kapcsolatos legfrissebb tudományos ismeretekkel.

• A terhesség megelőzése: a fiataloknak minden alkalommal tartózkodniuk kell a szexuális kap-
csolatoktól és/vagy a modern fogamzásgátlást kell használniuk. Ezenkívül a fiataloknak tudniuk 
kell, hol lehet elérni az SRH-szolgáltatásokat.

• A nemi alapú erőszak és a diszkrimináció megelőzése: a CSE-programoknak világos üzeneteket 
kell tartalmazniuk az egyenlőtlenségeket erősítő magatartásmód megváltoztatásának módjairól 
(otthon, az iskolában és a közösségben), valamint a nőkkel szembeni káros gyakorlatok átalakí-
tásának szükségességéről.
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A kockázati és védő tényezők fontos szerepet játszanak a fiatalok döntéshozatalában a szexuális 
magatartásról. Ezek magukban foglalják a kognitív és a pszichoszociális tényezőket, valamint a kül-
ső tényezőket, például a serdülőbarát egészségügyi és szociális támogatási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést. A tantervalapú programok, különösen az iskolai alapú programok általában a belső 
kognitív tényezőkre összpontosítanak, bár tartalmaznak információkat egyrészt a reproduktív egész-
ségügyi szolgáltatások eléréséről, másrészt a szexuális nevelésben kiemelt ismeretekről, értékekről, 
normákról stb. 

12. Annak kezelése, hogy miként kezelhetők olyan konkrét helyzetek, amelyek hiv-fertőzéshez, 
egyéb sti-khez, nem kívánt vagy nem védett szexuális kapcsolathoz vagy erőszakhoz vezet-
hetnek: ideális esetben maguknak a fiataloknak a bevonásával fontos meghatározni azokat a konkrét 
helyzeteket, amelyekben kockázatnak vannak kitéve, a nemkívánatos szexuális tevékenységekre gya-
korolt nyomás, valamint az azok elkerülésére vagy megtárgyalására irányuló stratégiák gyakorlásának 
hiánya miatt. Ugyanígy kritikus fontosságú, hogy minden fiatal megértse az egyetértés fogalmát, és 
hogy elkerülje mások belenyomását a nem kívánt helyzetekbe vagy cselekedetekbe. Azokban a közös-
ségekben, ahol a drog- és/vagy alkoholfogyasztás nem védett nemi közösüléshez kapcsolódik, szintén 
fontos foglalkozni a kábítószerek és az alkohol szexuális viselkedésre gyakorolt hatásával.

13. vegye figyelembe az óvszerrel és a fogamzásgátlókkal kapcsolatos egyéni attitűdöket és 
kortárs normákat: az egyéni attitűdök és az egymás közötti normák befolyásolják az óvszer és a 
fogamzásgátló használatát. A hatékony CSE-tantervek világos üzeneteket tartalmaznak az óvszerről 
és más modern fogamzásgátló módszerekről, valamint pontos információt nyújtanak hatékonyságuk-
ról. Ezek a programok segítik a hallgatókat az óvszerrel és a modern fogamzásgátlókkal kapcsolatos 
hozzáállásuk feltárásában, és segítik az ezek felhasználásában észlelhető akadályok felismerését 
(pl. az óvszer beszerzése, a partner kérése a használatra, illetve bármilyen egyéb kellemetlenség 
felismerése). 

14. Adjon információt arról, hogy milyen szolgáltatások állnak rendelkezésre a gyermekek és 
a fiatalok egészségügyi igényeinek, különös tekintettel az srh-szükségleteikre: a hatékony 
CSE-tantervek tartalmaznak információkat az ifjúságbarát egészségügyi szolgáltatások elérésének 
módjáról, ideértve a szexualitással és a kapcsolatokkal összefüggő tanácsadást, a menstruációs 
egészségügyi kérdéseket, a modern fogamzásgátlást és terhességi teszteket, az abortuszt (ameny-
nyiben törvényes), az STI és a HIV megelőzését, a tanácsadást, a tesztelést és a kezelést, a vakci-
názást HPV ellen stb.132

előkészítő szakasz
1. Vonja be az emberi szexualitás, a viselkedésváltozás és a kapcsolódó pedagógiai elmélet szak-
értőit!
2. Vonja be a fiatalok, a szülők/családtagok és a közösség többi szereplőjét!
3. mérje fel a program által célzott gyermekek és fiatalok társadalmi és SRH-szükségleteit, valamint 
viselkedésüket fejlődő képességeik alapján!
4. értékelje a tantervek kidolgozásához és végrehajtásához rendelkezésre álló (emberi, időbeli és 
pénzügyi) erőforrásokat!
A tartalom fejlesztése
5. A tartalom, a megközelítés és a tevékenységek meghatározása érdekében összpontosítson az 
egyértelmű célokra, eredményekre és a legfontosabb tanulásokra!
6. A témákat logikus sorrendben fedje le!
7. Tervezzen olyan kontextusorientált tevékenységeket, amelyek elősegítik a kritikus gondolkodást!
8. Vegye figyelembe az egyetértést és az élettudásokat!

132 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770
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9. Tudományos szempontból pontos információkat szolgáltasson a HIV-ről, az AIDS-ről és más fer-
tőző betegségekről, a terhesség megelőzéséről, a korai és nem szándékos terhességről, valamint a 
különböző védelmi módszerek hatékonyságáról és rendelkezésre állásáról!
10. Vizsgálja meg, hogy a biológiai élmények, a nemek és a kulturális normák hogyan befolyásolják 
a gyermekek és fiatalok tapasztalatait, és hogy ezek következtében a fiatalok hogyan navigálhatják 
szexualitásukat és általában az SRH-t!
11. Keresse meg az egyedi szexuális magatartást befolyásoló különleges kockázati és védő ténye-
zőket!
12. Beszéljen arról, hogyan lehet kezelni azokat a konkrét helyzeteket, amelyek HIV-fertőzéshez, 
egyéb STI-khez, nem kívánt vagy nem védett nemi közösüléshez, valamint erőszakhoz vezethetnek!
13. Vegye figyelembe az óvszerekre és a fogamzásgátlókra vonatkozó egyéni attitűdöket és kortárs 
normákat!
14. Adjon információt arról, hogy milyen szolgáltatások állnak rendelkezésre a gyermekek és a fiata-
lok egészségügyi szükségleteinek kielégítésére, különös tekintettel SRH-igényükre!

cse-programok tervezése és végrehajtása
1. döntse el, hogy önálló vagy integrált programot kíván-e használni: dönteni kell arról, hogy a 
szexuális nevelést önálló tantárgyként kell-e tanítani, vagy integrálva egy meglévő tantárgyba, pél-
dául  az egészségügy vagy a biológiai tantárgyakba. Ezt a döntést sok szempont befolyásolhatja: az 
általános oktatási szakpolitikai elvárások, az erőforrások rendelkezésre állása, az iskolai tantervben 
szereplő versengő prioritások, a tanulók igényei, a CSE-programok közösségi támogatása és az 
időbeosztás kérdései. A pragmatikus válasz elismeri, hogy bár ideális lenne a szexuális ismeretek 
oktatását külön tantárgyként bevezetni, mégis gyakorlatiasabb lehet beépíteni és továbbfejleszteni 
azt, amit a tanárok már tanítanak, és integrálni a CSE-t a meglévő tantárgyakba, mint például a 
társadalomtudományba vagy a biológiába. Ezekben a helyzetekben fontos, hogy a CSE-tartalom 
ne híguljon fel, és hogy komolyabban vegyék a diákok a témakört, ezért vizsga vagy más értékelési 
megközelítés alkalmazandó, továbbá a vizsgák több lehetőséget kínálnak a tanár hatékonyságának 
és a tanulók eredményeinek mérésére is.

2. tartalmazzon több, egymást követő, több éven át tartó foglalkozást: a tanulás maximali-
zálása érdekében a szexualitással foglalkozó témákat minden korosztálynak megfelelő módon kell 
lefedni több év alatt, spiráltanterv alkalmazásával. Fontos, hogy a fiatalok egyértelmű üzeneteket 
kapjanak a viselkedésről, és erősítsék meg a fontos fogalmakat az évek során. A fiatalok szexuális 
kockázatvállalásának csökkentése érdekében foglalkozni kell a döntéshozatalt befolyásoló kockázati 
és védő tényezőkkel. Az osztálytermi tantervekben és az órák tervezésében a tanév során és az 
iskolai évek alatt gondosan kell megfelelő időt és helyet elkülöníteni a CSE-nek, hogy hatékonysága 
növekedhessen.

3. A cse-tanterv kísérleti tesztelése: a CSE-tanterv kísérleti tesztelése lehetővé teszi bármely ele-
mének kiigazítását. Ez lehetőséget ad a programfejlesztőknek a tartalom finomítására és a szüksé-
ges változtatások feltárására. A teljes tantervet kísérleti úton kell tesztelni, és gyakorlati visszajelzést 
kell szerezni a résztvevőktől, különösen arról, hogy szerintük a tanterv mely elemek működtek jól, és 
melyek nem, valamint hogy hogyan lehetne a gyenge elemeket erősebbekké, relevánsabbakká tenni, 
vagy azt felismerni, hogy az adott elem milyen más formában lenne hatékony.

4. olyan részvételi oktatási módszereket kell alkalmazni, amelyek aktívan bevonják a gyerme-
keket és a fiatalokat, és segítenek számukra az információk internalizálásában és integrálá-
sában: az oktatóknak interaktív, részvételi és tanulóközpontú megközelítéseket kell alkalmazniuk, az 
interaktív módszereket hozzá kell igazítani a konkrét tanulási célokhoz, például a szerepjátékhoz. Az 
információs és kommunikációs technológiák használhatóak a feladatokhoz, az anonimitás biztosítá-
sa a visszajelzések gyűjtéséhez stb.
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5. válassza ki az alkalmas és motivált oktatókat a tanterv végrehajtásához az iskolákban és a 
nem formális környezetben: a szexuális oktatási programokat leggyakrabban tanárok, kortársak, 
egészségügyi szakemberek vagy e három szakembertípus együttesen végzi (Fonner et al., 2014). 
Pound és munkatársai szerint (2016) a fiatalok a következőket tartják a jó oktatók tulajdonságainak: 
a) tájékozottak; b) szakértelemmel rendelkeznek a szexuális egészség területén; c) legyenek pro-
fik; d) speciális képzettséggel kell rendelkezniük a szexuális nevelés terén; e) legyenek magabizto-
sak, zavarba ejtőek, egyértelműek, megközelíthetőek és megfoghatatlanok, legyen tapasztalatuk a 
szexről való beszélgetésben, mindennapi nyelvet használjanak; f) legyenek megbízhatóak, legyenek 
képesek az információkat bizalmasan kezelni; g) rendelkezzenek tapasztalati ismeretekkel; h) jól dol-
gozzanak a fiatalokkal; i) képesek legyenek megérteni és elfogadni a fiatalok szexuális tevékenysé-
gét; j) tartsák tiszteletben a fiatalokat és az önállóságot, tekintsék őket egyenlőknek; k) hasonlítsanak 
az ifjúságra, kiegyensúlyozott nézeteket nyújtsanak és ne legyenek ítélkezők.

Az oktatók lehetnek meglévő tantárgyak tanárai vagy speciálisan képzett tanárok, akik csak a 
szexuális ismeretek oktatását tanítják. Tanulmányok kimutatták, hogy a programokat mindkét típusú 
tanár hatékonyan képes végrehajtani (Kirby és mtsai., 2006). A program hatékonyságát számos té-
nyező befolyásolhatja, ideértve a felnőttek képzésének szintjét és minőségét, a program minőségét, 
a megtervezett szerinti programvégrehajtást, valamint az iskola és a szélesebb társadalmi környezet 
hozzáállását.

6. biztosítson az oktatók számára érzékenyítést, az értékek tisztázását, minőségi, előzetes és 
munkahelyi képzést, valamint folyamatos szakmai továbbképzési lehetőségeket: a szexuális 
nevelés megvalósítása gyakran új fogalmakat és tanítási módszereket foglal magában, és az érzé-
kenyítés, az értékek tisztázása és a képzési lehetőségek fontosak a tanárok számára. Ezeknek a 
folyamatoknak a részvételen alapuló tanulási módszerek tanítását és gyakorlását kell biztosítaniuk; 
megfelelő egyensúlyt kell teremteniük a tartalom és a készségek között; a végrehajtandó tanterven 
kell hogy alapuljanak; lehetőséget kell nyújtaniuk a kulcsfontosságú órák megismétlésére a tanterv-
ben; világos célokkal kell rendelkezniük; továbbá konstruktív visszajelzést kell adniuk minden tanár-
nak a tananyag átadásának hatékonyságáról.

Az iskolavezetőknek bátorítást, útmutatást és támogatást kell nyújtaniuk az oktatásban részt vevő 
tanároknak. A felügyelőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a tantervet a tervek szerint hajtsák végre, 
hogy minden részét teljes mértékben végrehajtsák (nem csak a biológiai tartalmat, amely gyakran ré-
szét képezheti a vizsgáknak), és hogy a tanárok támogatást kapjanak, hogy segítsenek reagálni az új 
és kihívásokkal teli helyzetekre, ha azok a munka során felmerülnek. A felügyelőknek folyamatosan 
tájékozódniuk kell a szexuális nevelés területén bekövetkező fontos fejleményekről annak érdekében, 
hogy az iskolai programhoz bármilyen szükséges kiigazítást végrehajtsanak.

7. biztosítsa a titoktartást, a magánélet védelmét és a biztonságos környezetet minden gyer-
meknek és fiatalnak: figyelembe véve, hogy a szexualitás olyan téma, amely többek között erős 
érzelmeket, reakciókat válthat ki, valamint szorongást, zavart és érzékenységet kelthet (Pound et al., 
2016, p. 4), fontos, hogy minden gyermek és fiatal számára bizalmas, privát és biztonságos környezet 
álljon rendelkezésre a tanuláshoz, és hogy a diákok megoszthassák kérdéseiket.

Ez a biztonságérzet úgy érhető el, hogy a tanárok megfelelő képzettséggel bírnak a nehéz kérdé-
sek és beszámolók kezeléséhez, valamint előnyösebb a kisebb osztálylétszám vagy a kiscsoportos 
beszélgetés. Az oktatóknak tisztában kell lenniük azzal is, hogy a szexuális zaklatást megélt tanulók 
dönthetnek úgy, hogy ezt az információt nyilvánosságra hozzák, miután többet megtudtak jogaikról. 
Az iskoláknak fel kell készülniük erre, és a helyi törvényekkel és politikákkal összhangban eljárásokat 
és kiegészítő segítő szolgáltatásokat kell kialakítaniuk.

8. többkomponensű kezdeményezések végrehajtása: a fiatalok SRH-biztosításának egyik leg-
ígéretesebb fejlesztése a többkomponensű program, amely iskolai alapú szexuális oktatást kínál az 
oktatáson kívüli, közösségi vagy egészségügyi intézményen alapuló szolgáltatások mellett. A legma-
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gasabb szintű hatás akkor jelentkezik, ha az iskolai alapú programokat közösségi elemekkel egészítik 
ki, ideértve az egészségügyi szolgáltatókat, az ifjúságbarát szolgáltatások nyújtását, az óvszerosz-
tást, valamint a szülők és a tanárok bevonását 

9. értékelje a digitális média mint megvalósítási mechanizmus felhasználásának helyessé-
gét: a szexuális oktatás digitális média alapú közvetítése gazdag lehetőségeket kínál, különösen 
azért, mert képes a digitális beavatkozásokat a felhasználók – beleértve a fiatalokat, akiket nem min-
dig lehet megfelelően kezelni az iskolai órákba bevitt statikus tantervalapú programokban – egyedi 
igényeihez igazítani (UNESCO, 2016). A digitális médián keresztül eljuttatott, a szexualitás nevelésre 
irányuló programok legfrissebb tanulmányai változásokat találtak a célzott viselkedésben, beleértve 
a későbbi nemi kapcsolatokat, valamint a tudás és a hozzáállás változásait, például az óvszer biz-
tonságosságát, az absztinenciához való hozzáállást, valamint a HIV és más STI-k és a terhesség 
ismereteit illetően (Guse et al., 2012 – UNESCO 2016).

A digitális médián keresztül történő CSE során számos tényezőt gondosan figyelembe kell venni, 
például hogy mekkora technológiai támogatásra és felszerelésre van szükség a program megfelelő 
végrehajtásához. Sok esetben a mobiltelefonok széles körben és/vagy olcsón elérhetőek, így ha-
tékony eszközöket kínálhatnak a fiatalok közötti információcseréhez. Etikai következményekkel jár 
a szexuális ismeretek oktatásának a digitális médián keresztüli biztosítása, akár egy nagyobb tan-
tervalapú program részeként, akár önálló beavatkozásként, beleértve azt is, hogy a fiatalok online 
magatartását vagy személyes profiljait fel kell tárni a program munkatársai, tanárai vagy a kutatók 
előtt (Guse et al., 2012 – UNESCO, 2016). A szexuális ismeretek oktatásának digitális médiában tör-
ténő közvetítésével járó lehetőségeket és kockázatokat legkönnyebben a fiatalok bevonásával lehet 
felmérni és megtervezni, mivel ezekhez a technológiákhoz sokkal közelebb állnak a fiatalok, mint sok 
idősebb szakember, a tanáruk vagy a szüleik.

10. Fenntartja a minőséget a cse-program ismétlésekor: az egy országban vagy kultúrában 
hatékonynak talált programokat sikeresen meg lehet ismételni különböző kontextusokban, még akkor 
is, ha magas erőforrású környezetből alacsony forrású környezetbe szállítják őket. Az adaptációt a 
program vagy a tananyag alapvető alkotóelemeinek gondos megfontolása és megértése révén kell 
elvégezni. Néhány adaptációnak valószínűleg korlátozott hatása van az eredetire. Ide tartozik például 
a nyelv megváltoztatása (a szókincs fordítása és/vagy módosítása), a képek cseréje olyan fiatalok, 
családok vagy helyzetek bemutatására, amelyek a célközönségnek megfelelőbbek, és a kulturális re-
ferenciák helyettesítése. Fontos, hogy a módosítást megfelelő képzettséggel rendelkező munkatárs 
végezze el, hogy ne sérüljenek a legfontosabb üzenetek, és a változtatás csupán a tartalom releván-
sabbá tétele érdekében hasson a hatékonyságra.133

1. Döntse el, hogy önálló vagy integrált programot használ-e!
2. Tartalmazzon több, egymást követő, több éven át tartó munkamenetet.
3. Kísérleti teszt a CSE tantervében.
4. Olyan részvételi oktatási módszereket alkalmaznak, amelyek aktívan bevonják a gyermekeket és 
a fiatalokat, és segítik őket az információk internalizálásában és integrálásában.
5. Válassza ki a képes és motivált oktatókat a tanterv végrehajtásához az iskolákban és a nem for-
mális környezetben!
6. Biztosítson oktatókat szenzibilizációval, értékek tisztázásával, minőségi elő- és munkahelyi kép-
zéssel, valamint folyamatos szakmai továbbképzési lehetőségekkel!
7. Teremtse meg a gyermekek és fiatalok számára a bizalmat és a biztonságos környezetet!
8. Végezzen többkomponensű kezdeményezéseket!
9. értékelje a digitális média felhasználásának megfelelőségét!
10. Tartsa fenn a minőséget a CSE-program replikálásakor!

133 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770
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A cse-programok nyomon követése és értékelése:
1. értékelje a programot, és kérjen folyamatos visszajelzést az iskoláktól, a közösségektől, az 
oktatóktól és a tanulóktól arról, hogy miként érik el a program eredményeit: a program rend-
szeres ellenőrzéséhez és értékeléséhez az adatok gyakori felülvizsgálatára van szükség, például a 
résztvevők száma, a tanulók demográfiai jellemzői és egyéb dokumentációk, mint például alkalma-
zott módszerek, megfigyelések útján, valamint interjúkkal, hogy több információ álljon rendelkezésre 
a tanárokról, a tantervekről, a tanulói tapasztalatokról, a tanulási környezet biztonságáról. 

2. integráljon egy vagy több kulcsfontosságú mutatót (indikátort) a nemzeti oktatási értékelő 
rendszerekbe a szexuális oktatás terjesztésének szisztematikus mérése érdekében: a szexu-
ális nevelés végrehajtásának szisztematikus figyelemmel kísérése nemzeti rendszereken keresztül 
történhet, ahol az oktatási kérdésekre vonatkozó rendszeres adatgyűjtés tartalmazhat egy vagy két 
kulcskérdést a szexuális nevelésről. 

3. értékelje a program eredményeit és hatását: az eredményértékelés felbecsüli a kockázati/
védő tényezőket, például a hozzáállás, a viselkedés vagy a készségek változásait, az azonosított 
célcsoportokban elért fiatalok százalékos arányát és más rövid távú mutatókat. Bizonyos mutatókra 
a vonatkozó bizonyítékokat különféle típusú kutatásokkal lehet összegyűjteni. Például a célközönség-
gel készített interjúk és a programfigyelési adatok elemzése felhasználható a fiatalok CSE-ben való 
részvételének értékelésére. 

A hatásvizsgálat összekapcsolja a megfigyelt eredményváltozásokat egy adott programmal. A mu-
tatók magukban foglalják a program végső céljait, például a HIV- és az AIDS-fertőzöttek arányának 
csökkenését, a nem szándékos terhességek számának csökkenését stb. A hatást olyan kutatási 
módszerekkel – például randomizált, ellenőrzött vizsgálatokkal értékelik –, amelyek lehetővé teszik 
az ok-okozati megkülönböztetést. Ugyanakkor kihívást jelenthet a CSE hatásának olyan egészség-
ügyi mutatók alapján történő nyomon követése, mint a serdülőkori terhesség vagy a HIV előfordulása. 
Fontos megjegyezni, hogy más tényezők – például a szolgáltatásokhoz való hozzáférés – fontos 
szerepet játszhatnak a megfigyelt változásokban.
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http://www.szexualpszichologia.hu/who_iranyelvei.html
http://www.szexualpszichologia.hu/who_iranyelvei.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183281
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183281
https://moly.hu/konyvek/a-parkapcsolatok-iskolaja
https://csaladteologia.sapientia.hu/system/files/csalad.pdf
https://csaladteologia.sapientia.hu/system/files/csalad.pdf
http://ujalma.hu/wp-content/uploads/2012/01/jatekgyujtemeny_tanaroknak.pdf
http://www.harmonet.hu/csalad_otthon/21893-golyamese-helyett-a-gyerek-szexualisfelvilagositasa.html
http://www.harmonet.hu/csalad_otthon/21893-golyamese-helyett-a-gyerek-szexualisfelvilagositasa.html
https://www.youtube.com/watch?v=4bS8zxkT7mE
http://docplayer.hu/1855433-Modszertani-segedlet-pedagogusoknak-az-elso-szexszel-kapcsolatos-orak-megtartasahoz-oravazlatok-projektotletek-megbeszelendo-kerdesek.html
http://docplayer.hu/1855433-Modszertani-segedlet-pedagogusoknak-az-elso-szexszel-kapcsolatos-orak-megtartasahoz-oravazlatok-projektotletek-megbeszelendo-kerdesek.html
http://docplayer.hu/1855433-Modszertani-segedlet-pedagogusoknak-az-elso-szexszel-kapcsolatos-orak-megtartasahoz-oravazlatok-projektotletek-megbeszelendo-kerdesek.html
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_Prezentacio.pdf 
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_1.1._Feladatlap.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.2._Feladatlap.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.2._Feladatlap.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.2._Megoldasok.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.2._Megoldasok.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.3._Feladatlap.pdf
http://tuddhogyertsd.hu/wp-content/uploads/2019/12/THE_2019_2.3._Feladatlap.pdf
http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/szexualisan_bantalmazott_gyermekek
http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/szexualisan_bantalmazott_gyermekek


SZExUALITÁSSAL KAPCSOLATOS PROBLémÁK 221

• Nevelőszülők. https://nlc.hu/ezvan/20150615/neveloszulok-prostituciora-kenyszeritett-gyerekek/ 
(2020. 05. 16.)

• Szexuális bántalmazás. https://nlc.hu/ezvan/20140114/szexualis-bantalmazas/ (2020. 05. 16.)
• Az eltitkolt szexuális bántalmazás. https://nepszava.hu/1091067_az-eltitkolt-szexualis-ban-

talmazas (2020. 05. 16.)
• Iskolai zaklatások. https://hvg.hu/itthon/20140821_Iskolai_zaklatasok_szavunk_sincs_ra (2020. 

05. 16.)
• Hosszú az út a felépülésig. https://24.hu/elet-stilus/2019/12/07/hosszu-az-ut-a-felepulesig-a-

gyerekkori-szexualis-bantalmazasbol/ (2020. 05. 16.)
• Mit nevezünk gyerekkori szexuális abúzusnak? http://muszajmunkacsoport.hu/tudastar/mit-

nevezunk-gyerekkori-szexualis-abuzusnak/az-aldozat/tenyek-es-tevhitek-gyermekkori (2020. 
05. 16.)

• Amikor sír a rajz. https://www.life.hu/egeszseg/20120514-amikor-sir-a-rajz-szexualisan-
bantalmazott-gyermekek-rajzai.html (2020. 05. 16.)

• Tanulom magam. https://www.youtube.com/channel/UCprDlwp0p9pKAZQ8wnzAQ4g (2020. 
05. 16.)

• Homoszexuális, Aszexuális, Pánszexuális. Mi mit jelent? https://www.youtube.com/
watch?v=zxZxI-Eb584 (2020. 05. 16.)

• Az ember szaporodási szervrendszere.  https://www.youtube.com/watch?v=wCOIrqjg7Hs (2020. 
05. 16.)

• Női nemi szervek – VII. osztály (videólecke). https://www.youtube.com/watch?v=dnh1Kc_w9yg 
(2020. 05. 16.)

• Hormonmentes. https://www.youtube.com/channel/UC2uLLE-rmSE-FQ267LH_KTg (2020. 05. 
16.)

• https://www.youtube.com/results?search_query=yelon.+hu (2020. 05. 16.)
• Tanároknak, szülőknek. http://tuddhogyertsd.hu/tanaroknak-szuloknek/ (2020. 05. 16.)
• Nemi betegségek. http://tuddhogyertsd.hu/nemi-betegsegek/ (2020. 05. 16.)
• A leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségek I. https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-

leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-i/ (2020. 05. 16.)
• A leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségek II. https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-

leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-ii/  (2020.05.16.)
• AIDS. https://hu.wikipedia.org/wiki/AIDS (2020. 05. 16.)
• Terhességmegszakítás. https://hu.wikipedia.org/wiki/Terhess%C3%A9gmegszak%C3%ADt%C

3%A1s (2020. 05. 16.)

http://muszajmunkacsoport.hu/tudastar/mit-nevezunk-gyerekkori-szexualis-abuzusnak/az-aldozat/tenyek-es-tevhitek-gyermekkori
http://muszajmunkacsoport.hu/tudastar/mit-nevezunk-gyerekkori-szexualis-abuzusnak/az-aldozat/tenyek-es-tevhitek-gyermekkori
https://www.life.hu/egeszseg/20120514-amikor-sir-a-rajz-szexualisan-bantalmazott-gyermekek-rajzai.html
https://www.life.hu/egeszseg/20120514-amikor-sir-a-rajz-szexualisan-bantalmazott-gyermekek-rajzai.html
https://www.youtube.com/watch?v=zXZxI-Eb584
https://www.youtube.com/watch?v=zXZxI-Eb584
https://www.youtube.com/watch?v=wCOIrqjg7Hs
https://www.youtube.com/watch?v=dnh1Kc_w9Yg 
https://www.youtube.com/channel/UC2uLLE-rMSE-FQ267LH_KTg
https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-i/
https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-i/
https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-ii/
https://medicoverkorhaz.hu/blog/a-leggyakoribb-szexualis-uton-terjedo-betegsegek-ii/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Terhess%C3%A9gmegszak%C3%ADt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Terhess%C3%A9gmegszak%C3%ADt%C3%A1s
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4. számú melléklet – fiataloknak

könyvek fiataloknak, amelyek tabutémákat feszegetnek: 
• HOPPÁL Borbála (2014): Az én testem – Tinilányok kérdései – Hoppál Bori válaszai. Corvina 

Könyvkiadó, Budapest.
• BABIC, Violeta (2009): majdnem nagylányok könyve. Szeged: Könyvmolyképző.
• COx, Lizzie (2018): Nőj fel! Csak lányoknak. Budapest: Ventus Libro.
• RIGON, Emmanuelle – COSTA-PRADES, Bernadette (2013): Kamaszdolgok lányoknak. Buda-

pest: Napraforgó.
• RIGON, Emmanuelle – COSTA-PRADES, Bernadette (2015): Túlélési tippek kamaszodó lányok-

nak. Budapest: móra.
• mEZő Adrienn (2019): Segítsééég! mi történik velem? Felvilágosító könyv kamaszoknak. Buda-

pest: Roland Toys Kft.
• DAVIDSON, Rosemary – VINE, Sarah (2008): Lányok könyve. Budapest: Partvonal.
• GROSSETETE, Charlotte (2016): Lánynak lenni csúcs! Szeged: Könyvmolyképző.
• THOR-WIEDEmANN, Sabine (2016): Abszolút lány. Budapest: Scolar.
• THOR-WIEDEmANN, Sabine (2016): Abszolút fiú. Budapest: Scolar.
• SCHIFFER, Howard B. (2015): Hogyan szeress? A szexualitásról fiúknak és lányoknak. Buda-

pest: Park. 
• FRITH, Alex (2015): mi történik velem? Fiúknak. Kisújszállás: Pannon-Literatúra Kft.
• ARENES, jacques – COSTA-PRADES, Bernadette (2015): Túlélési Tippek kamaszodó fiúknak. 

Budapest: móra. 
• GASK, marina (2005): milyenek a fiúk?... és a lányok? Budapest: Ciceró Könyvstúdió Kft.
• DAWTON, james (2016): Fiú vagyok. Budapest: Tilos az Á Könyvek.
• SENOUSSI, Samir (2013): Fiúnak lenni csúcs. Szeged: Könyvmolyképző.
• FISCHER, Nick (2015): Bumm a gatyában. Budapest: manó Könyvek.
• mILES, Chris (2015): Hű, de nagy vagy! Budapest: manó Könyvek.
• RANKLIN, Lissa m. D. (2011): mi újság alul? Budapest: jószöveg műhely Kft.
• GREENWOOD, Elinor (2015): 100% lány, 100% fiú – Hogyan, mikor és miért változok? Buda-

pest: HVG Könyvek.
• SCHNEIDER, Sylvia – RIEGER, Birgit (2001): Felvilágosítókönyv fiataloknak. Budapest: Cser. 
• Beszéljünk a szexről, Budapest: Officina’96, 2009.
• BASSO, michael j. (2013): A szexualitás rejtélyes világa – Kalauz tinédzsereknek, Pécs: Pécsi 

Direkt Kft. Alexandra Kiadója.

internetes cikkek/linkek/videók diákoknak:
• Testi változások – Gond van a testemmel vagy testképemmel. https://yelon.hu/tag/testi-

valtozasok/ (2020. 05. 17.)
• Így szeresd a leghűségesebb társadat a testedet. https://yelon.hu/?s=%C3%8Dgy+szeresd+a+l

egh%C5%B1s%C3%A9gesebb+t%C3%A1rsadat+a+testedet (2020. 05. 17.)
• Hogyan mutassam meg, hogy szeretem?  https://www.youtube.com/watch?v=0ippr93AvSo 

(2020. 05. 17.)
• Mi a szerelem? Miért leszünk szerelmesek? https://www.youtube.com/watch?v=uypPcal3dxE 

(2020. 05. 17.)
• A 13 évesek is lehetnek szerelmesek? https://www.youtube.com/watch?v=5oh0R67xxpy (2020. 

05. 17.)
• Létezik a nagy Ő? https://www.youtube.com/watch?v=BVu__bN0NSk (2020.05.17.)
• 10 tipp, hogy jobb beszélgetőpartner legyél. https://www.youtube.com/watch?v=bdy8Plkmg88 

(2020. 05. 17.)
• A fiúk serdülőkora. https://www.youtube.com/watch?v=jlHR9_jBPty (2020. 05. 17.)

https://yelon.hu/tag/testi-valtozasok/
https://yelon.hu/tag/testi-valtozasok/
https://yelon.hu/?s=%C3%8Dgy+szeresd+a+legh%C5%B1s%C3%A9gesebb+t%C3%A1rsadat+a+testedet
https://yelon.hu/?s=%C3%8Dgy+szeresd+a+legh%C5%B1s%C3%A9gesebb+t%C3%A1rsadat+a+testedet
https://www.youtube.com/watch?v=0ippr93AvSo 
https://www.youtube.com/watch?v=uYpPcal3dXE 
https://www.youtube.com/watch?v=5oh0R67XXpY
https://www.youtube.com/watch?v=bdY8Plkmg88 
https://www.youtube.com/watch?v=jlHR9_jBPtY
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• A kamaszkor nyavalyái. https://www.youtube.com/watch?v=pSmIiLd8x0m (2020. 05. 17.)
• Kamaszszerelem.  https://www.youtube.com/watch?v=fgrx5vlr7p0 (2020. 05. 17.)
• 7 jel, hogy…  https://www.youtube.com/watch?v=ddbus9rxa6U (2020. 05. 17.)
• A meztelen igazság. https://www.youtube.com/watch?v=VkUGrg1rWBs&index=2&list=PLVe8ED

W7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvy (2020. 05. 17.)
• Havi érzés. https://www.youtube.com/watch?v=VkUGrg1rWBs&index=2&list=PLVe8EDW7TUC

V80QWFqeplgrFux4DZosvy (2020. 05. 17.)
• A legelső. https://www.youtube.com/watch?v=zV_7xofByyg&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqep

lgrFux4DZosvy&index=4 (2020. 05. 17.)
• Életre szóló hiba. https://www.youtube.com/watch?v=_w3B1HBcEIQ&list=PLVe8EDW7TUCV80

QWFqeplgrFux4DZosvy&index=3 (2020. 05. 17.)
• A kaland ára. https://www.youtube.com/watch?v=00b3RPbAQDI&index=5&list=PLVe8EDW7TU

CV80QWFqeplgrFux4DZosvy (2020. 05. 17.)
• Tapints a lényegre. https://www.youtube.com/watch?v=HgRAxwOkxeU&index=6&list=PLVe8E

DW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvy (2020. 05. 17.)
• Vágytól az ágyig.  https://www.youtube.com/watch?v=hfcAUbP2VQ4 (2020. 05. 17.)
• 9 jel, hogy készen állsz az első szexre!  https://www.youtube.com/watch?v=H73RNNivbA0 (2020. 

05. 17.)
• A világ összes fogamzásgátlója.  https://www.youtube.com/watch?v=f64Kml3adQ4 (2020. 05. 17.)
• Útmutató gondolatok a fogamzásgátló-választáshoz. https://www.youtube.com/

watch?v=TxgrHSmy4f0 (2020. 05. 17.)
• Nem kívánt terhesség.  https://www.okosdoboz.hu/video?id=145 (2020. 05. 17.)
• Te is lehetsz szifiliszes, nemcsak Ady | hormonmentes. https://www.youtube.com/

watch?v=lKyiTDD3Dgw (2020. 05. 17.)
• Vissza a suliba 2019 | Lányoknak! Intim higiéniai termékek tárolása a táskában + mi a tampon / 

betét. https://www.youtube.com/watch?v=gmgvkIxfaq8 (2020. 05. 17.)
• Homoszexuális, Aszexuális, Pánszexuális. Mi mit jelent? https://www.youtube.com/

watch?v=zxZxI-Eb584 (2020. 05. 17.)
• Cicik és egyebek – a lányok serdülőkora. https://www.youtube.com/watch?v=7iFVbpQIrL8&list=

PLoFrHmKhxFD6i9qetdCKfaI4VNlkEhe4L&index=5&t=0s (2020. 05. 17.)
• 7 dolog, amit jó lett volna tudni, mielőtt megjött. https://www.youtube.com/watch?v=U6kg8uL6WZw 

(2020. 05. 17.)
• Ezért menstruálsz | A menstruációs ciklus működése. https://www.youtube.com/

watch?v=WDm3cBxwB2Q (2020. 05. 17.)
• Így hozd ki a maximumot a ciklusodból | hormonmentes https://www.youtube.com/

watch?v=7wuxUBemFxQ (2020. 05. 17.)
• Női ciklus lépésről lépésre: a női test havi menetrendje https://yelon.hu/2017/09/13/noi-ciklus-

lepesrol-lepesre/ (2020. 05. 17.)
• Mi van a gatyában? | Férfi reproduktív anatómia | hormonmentes https://www.youtube.com/

watch?v=5xD6t0nUvho (2020. 05. 17.)
• A méret a lényeg? | hormonmentes  https://www.youtube.com/watch?v=xexVHTUPWUy (2020. 

05. 17.)
• Miért áll fel a fiúknak? https://www.youtube.com/watch?v=Lk7lt7ec_to (2020. 05. 17.)
• 10 dolog, amit biztosan nem tudsz a spermáról | hormonmentes https://www.youtube.com/

watch?v=E3mx8QsTfZ0 (2020. 05. 17.)
• Beszélni a szexről 10. rész - #betegségek https://www.youtube.com/watch?v=PeBNFdgQV_w 

(2020. 05. 17.)
• Minden, amit a HIV-ről és az AIDS-ről tudnod kell | hormonmentes https://www.youtube.com/

watch?v=xDlL1cb8mIA (2020. 05. 17.)
• Zebra: abortusz – 2018. október 8. https://www.youtube.com/watch?v=vGL00g09mWQ (2020. 

05. 17.)

https://www.youtube.com/watch?v=pSmIiLd8x0M
https://www.youtube.com/watch?v=ddbus9rXa6U
https://www.youtube.com/watch?v=zV_7XofByyg&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zV_7XofByyg&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=00b3RPbAQDI&index=5&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY
https://www.youtube.com/watch?v=00b3RPbAQDI&index=5&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY
https://www.youtube.com/watch?v=HgRAXwOkXeU&index=6&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY
https://www.youtube.com/watch?v=HgRAXwOkXeU&index=6&list=PLVe8EDW7TUCV80QWFqeplgrFux4DZosvY
https://www.youtube.com/watch?v=TXgrHSmY4f0
https://www.youtube.com/watch?v=TXgrHSmY4f0
https://www.youtube.com/watch?v=lKYiTDD3Dgw
https://www.youtube.com/watch?v=lKYiTDD3Dgw
https://www.youtube.com/watch?v=gMgvkIXfaq8
https://www.youtube.com/watch?v=zXZxI-Eb584
https://www.youtube.com/watch?v=zXZxI-Eb584
https://www.youtube.com/watch?v=7iFVbpQIrL8&list=PLoFrHmKhxFD6i9qetdCKfaI4VNlkEhe4L&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7iFVbpQIrL8&list=PLoFrHmKhxFD6i9qetdCKfaI4VNlkEhe4L&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=WDm3cBxwB2Q
https://www.youtube.com/watch?v=WDm3cBxwB2Q
https://www.youtube.com/watch?v=7wuxUBeMFXQ
https://www.youtube.com/watch?v=7wuxUBeMFXQ
https://www.youtube.com/watch?v=5xD6t0nUvho
https://www.youtube.com/watch?v=5xD6t0nUvho
https://www.youtube.com/watch?v=xexVHTUPWUY
https://www.youtube.com/watch?v=E3Mx8QsTfZ0
https://www.youtube.com/watch?v=E3Mx8QsTfZ0
https://www.youtube.com/watch?v=XDlL1cb8MIA
https://www.youtube.com/watch?v=XDlL1cb8MIA
https://www.youtube.com/watch?v=vGL00g09MWQ
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• Hogyan néz ki egy gyilkolás? (Ez esetben: Abortusz) https://www.youtube.com/watch?v=2wvGQ-
V4UPc&pbjreload=10 (2020. 05. 17.)

• Talán az egyik legvártabb videóm #abortusz: https://www.youtube.com/watch?v=y08WjRCaLs4 
(2020. 05. 17.)

• Videók http://tuddhogyertsd.hu/videok/ (2020. 05. 17.)
• YouTube: Tanulom magam https://www.youtube.com/channel/UCprDlwp0p9pKAZQ8wnzAQ4g 

(2020.05.17.)
• hormonmentes.hu https://hormonmentes.hu/ (2020. 05. 17.)
• yelon.hu https://yelon.hu/ (2020. 05. 17.)

olvasmányok:
• https://yelon.hu/2018/12/05/meddig-es-hogyan-gyaszoljuk-a-vesztesegeinket/ (2020. 05. 17.)
• https://yelon.hu/2018/03/10/mi-az-a-szex-mitol-lesz-jo/ (2020. 05. 17.)
• https://yelon.hu/2017/07/24/mi-az-az-oralis-szex/ (2020. 05. 17.)
• https://yelon.hu/2019/11/21/vedekezes-hormonok-nelkul/ (2020. 05. 17.)
• https://yelon.hu/2019/10/21/mi-az-a-fogamzasgatlas/ (2020. 05. 17.)
• https://yelon.hu/2019/10/21/amiert-jo-az-ovszer/ (2020. 05. 17.)
• http://tuddhogyertsd.hu/intim-higienia/ (2020. 05. 17.)
• http://tuddhogyertsd.hu/vedekezes/ (2020. 05. 17.)
• https://yelon.hu/szuloknek/a-szexualis-eroszak-jelei/ (2020. 05. 17.)
• https://yelon.hu/szuloknek/lelki-epseg-tisztelet/?gclid=EAIaIQobChmIrqnsr83p6AIVDZ53Ch3fy

wgVEAAyASAAEgKKgvD_BwE (2020. 05. 17.)
• https://yelon.hu/szuloknek/hintalovon-segelyvonal/ (2020. 05. 17.)
• https://yelon.hu/2019/12/05/hogyan-milyen-betetet-hasznaljak/ (2020. 05. 17.)
• https://yelon.hu/2020/03/17/amikor-felall-mi-az-erekcio/ (2020. 05. 17.)
• Film: Philadelphia – Az érinthetetlen (filmdráma,1993.)

 

https://www.youtube.com/watch?v=2wvGQ-V4UPc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=2wvGQ-V4UPc&pbjreload=10
https://yelon.hu/szuloknek/lelki-epseg-tisztelet/?gclid=EAIaIQobChMIrqnsr83p6AIVDZ53Ch3fYwgVEAAYASAAEgKKgvD_BwE
https://yelon.hu/szuloknek/lelki-epseg-tisztelet/?gclid=EAIaIQobChMIrqnsr83p6AIVDZ53Ch3fYwgVEAAYASAAEgKKgvD_BwE
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BOROS DANIELLA 
Tanulmányai: Szent István Egyetem – Kereskedelem és marketing BA, Logisztikai menedzsment 
mA; Eszterházy Károly Egyetem – Közgazdásztanár mA. Dolgozott a rendőrség kötelékében, illetve 
a versenyszférában ügyvezető helyettesként is. 2017 óta az EFOP 3.1.7. „Esélyteremtés a közneve-
lésben” című kiemelt projekt munkatársa, ahol több alprojektben (Bari shej, Tanoda, Tabuk nélkül, 
Képzés) is szakmai munkát végez.

CZVIK LÁSZLóNé 
jelenleg az Oktatási Hivatal szakmai szakértője. Húsz éven át óvodapedagógusként, majd további 
húsz éven keresztül szakvizsgát tett szociális munkásként dolgozott a Nyíregyházi Család- és Gyer-
mekjóléti Központban, két éve nyugdíjas. Aktív időszaka alatt számos területen képezte magát. Ti-
zennégy évig drogprevenciós előadásokat tartott általános és középiskolákban, valamint a „Kapcso-
lattartás-ügyelet” tagja, vezetője volt közel húsz évig. Képzett mediátor, facilitátor. Gyermekszeretete, 
maximalizmusa, felelősségtudata végigkísérte a munkásságát.

DOROGI ERZSéBET 
Szociálpedagógus, szociálpolitikus, felnőttoktatási szakértő, coach. Több mint húsz éves szakmai 
tapasztalattal rendelkezik a gyermekvédelem és a hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatása 
terén. 2017-től az Oktatási Hivatalban dolgozik tanoda-tanácsadóként. Dolgozott foglalkoztatási célú 
civil szervezetekben családgondozóként, mentorként, szakmai vezetőként, tanoda létrehozásában 
és működtetésében projektvezetőként és szakmai vezetőként. Részt vett több hazai és európai uniós 
pályázat (TÁmOP, EFOP) megírásában és lebonyolításában. Szemléletére jellemző a komplexitás, 
az innovatív módszerek alkalmazása a célcsoport személyes hatékonyságának fejlesztése érdeké-
ben. Szakmai tudásának és kreativitásának ötvözésével személyre szóló mesekönyveket és fejlesztő 
könyveket készít.

HAjDU ZSOLT 
Szociálpedagógus és pedagógiatanár, valamint az inkluzív nevelés tanára. Hét éve foglalkozik tano-
davezetőként halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel. Az iskolai erőszak témája különösen 
fókuszában áll munkájának, hisz napi szinten tapasztalja, hogy mennyire fajsúlyos kérdés a gyerekek 
közötti agresszió. Kreativitása, lelkesedése nagy segítsége abban, hogy szakmai munkáját magas 
szinten végezni tudja.

KÁLó NORBERT 
Általános szociális munkás. 2006-tól Szendrőlád települési önkormányzat megválasztott képviselője, 
két választási ciklusban a Szendrőládi Kisebbségi Önkormányzat vezetője is volt. jelenleg az Oktatá-
si Hivatal tanoda-tanácsadója, továbbá a BHIm RAO Egyesület aktív tagja 2005-től.

Számtalan európai uniós és hazai finanszírozású pályázat szakmai segítője. Szakértelmét, tapasz-
talatait a HEFOP, TÁmOP, EFOP által támogatott tanodaprogramok által szerezte és mélyítette el. 
Segítőkész, nagy munkabírású, igazi „tenni akaró” személyiség, aki munkája során több civil szerve-
zetet is támogat tudásával.
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KANDIKó RITA 
Az Oktatási Hivatal tanoda-tanácsadója. Alapító elnöke a Nagyvázsonyban (Veszprém megye) mű-
ködő „Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesületnek. Ifjúságsegítőként 23 éve foglalkozik, elsősorban vidéken, 
kistelepülésen élő, nehéz sorsú fiatalokkal. munkájának köszönhetően folyamatosan tanul a fiatalok-
tól és a sok-sok önkéntestől, akik a világ szinte minden pontjáról érkeznek Nagyvázsonyba Erdélytől 
Nepálon át Paraguayig.

NémETH ÁDÁm 
Az Oktatási Hivatal tanoda-tanácsadója, több futó projekt trénere. Vezetett gyermekvédelmi intéz-
ményt, tanított általános és középiskolában. jelenleg nehéz starttal induló fiatalok, szülők és peda-
gógusok sajátélményalapú képzésével foglalkozik, mely munkának sok örömet és még több fejlődési 
lehetőséget köszönhet. megoldásfókuszú coachingban képződik, és az foglalkoztatja, hogy miként 
építhetők be ennek elemei a fiataloknak szóló élményalapú foglalkozásokba. munkájában a kíváncsi 
figyelem, a remélt jövő felé tartás, a precizitás és a partneri hozzáállás jellemzi.

NémETH-KOVÁCS NóRA 
Szociálpedagógus, gyógypedagógiai segítő munkatárs és dúla. jelenleg az Oktatási Hivatal köz-
nevelési esélyteremtő projektjében dolgozik, a „Tanoda” és a „Tabuk nélkül” programok keretében. 
Hátrányos helyzetű családokat, közösségeket támogatva családgondozóként és mentorként is tevé-
kenykedett.

DR. NOVODOmSZKI ORSOLyA
Pályája során általános és középiskolai diákcsoportok oktatása, nevelése, pályaorientációs progra-
mok szervezése kapcsán Békés megye iskoláinak nagy részével tartott kapcsolatot, ahol a tanulók, a 
pedagógusok, az oktatásirányítás aspektusainak megismerése során erősödött meg benne a mentá-
lis egészség és a mentális egészségre nevelés jövőformáló alapvetésének jelentősége. Ennek egyik 
eszköze a „Tabuk nélkül” projekt, amelyben szakértőként tevékenykedett a fenti célért.

PETROVICS KINGA 
Szociális munkás, mediátor, felnőttképzési szakember. A szociális területen belül elsősorban a gyer-
mekvédelemmel, a szegénységgel és a roma lakosság helyzetével kapcsolatos kérdések foglalkoz-
tatják. 7 évig dolgozott terepen, majd külföldön szerzett tapasztalatot. 2013-tól az Emberi Erőforrá-
sok minisztériuma különböző háttérszerveinél megvalósuló, integrációs célú, kiemelt uniós projektek 
szakmai stábjaiban vállal szerepet, jelenleg az Oktatási Hivatal munkatársaként tevékenykedik.

RÁCZNé ÖRDÖGH ÁGNES 
Pedagógus, európai uniós szakértő, humán erőforrás menedzsment szakértő. 2008 óta foglalkozik 
tanodákkal, illetve tanoda típusú programokkal, ezáltal elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek-
kel, fiatalokkal. Az Oktatási Hivatalban 2017 júniusa óta tanoda-tanácsadó, majd az EFOP-3.1.7-16-
2016-00001 számú kiemelt projekt „Tabuk nélkül” című programelemében szakmai szakértő. Eddigi 
munkássága nagyrészt a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek segítésére irányult, a legtöbb általa 
menedzselt, szakmai vezetésével megvalósított projekt a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégi-
ához illeszkedő, esélyteremtési, felzárkózási, integrációs intézkedéseket célozta. Fő tevékenysége a 
civil szervezetek fejlesztésére, forrásteremtésére, stratégiai irányvonalának meghatározására, meg-
valósításának segítésére irányul.
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SOmOSKőI TAmÁS 
2009-től a Nógrád megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége által 2001 óta 
fenntartott tanodákban dolgozik. Előbb történelem, angol, és pályaorientációs foglalkozásokat szer-
vezett, később fotózni és filmezni kezdett a fiatalokkal. Az utóbbi években nemzetközi ifjúsági cse-
reprogramokat is szervez, és nemzetközi önkéntesekkel dolgozik együtt. jelenleg a Lucfalvi Tanoda 
szakmai vezetője, tanoda-tanácsadóként 2017 óta dolgozott az Oktatási Hivatalnak.

ÖTVÖS-VARGA KRISZTINA 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, de a mindennapokban technika és életvitel tantárgyakat is 
tanít, osztályfőnök felső tagozaton. Pedagógiai módszertani sokszínűségre, szakmai megújulásra 
törekszik. Okleveles romológia szakos tanárként alsós kisdiákoknak a cigány nyelv és népismeret 
tantárgy tanítása is feladata, ezen ismeretek átadására szívügyeként tekint. Fontos számára a hatá-
ron túli gyermekek segítése is, 2009-ben csatlakozott a Vasárnapi Iskola mozgalomhoz, azóta végzi 
önkéntes misszióját a partiumi Biharfégyháza településen. Két tanodaprogramot valósított meg pro-
jektmenedzserként, az általa vezetett őrdaru Egyesület segítségével. mindkét Püspökladányi Tanoda 
sikertörténet volt.

VARGA ANETT 
Tanító, drámapedagógus. jelenleg az Oktatási Hivatal tanoda-tanácsadója. Több EFOP-os projekt-
elemben is dolgozott hátrányos helyzetű gyerekekkel. 2019-ben elvégezte az AVKF Főiskola Alter-
natív pedagógiai szakirányú továbbképzését. meggyőződése, hogy a gyerekek csak szeretetteljes, 
bizalmi és biztonságos környezetben képesek fejlődni, továbbá hogy a nonkognitív készségek fej-
lesztése magával hozza a kognitív készségek fejlődését is. Fő módszertani elvét – a játszva tanulást 
– a cserkészetből hozza, ahol egy évtizeden át dolgozott önkéntes vezetőként. 

VIDÁK GÁBOR 
Ifjúságsegítő, szociális munkás és emberi erőforrás tanácsadó. Több év tapasztalatot szerzett gyer-
mekvédelmi területen, illetve közel tíz éves tanodás múlttal rendelkezik. A gyermekvédelem mellett a 
szenvedélybeteg-ellátásban, azon belül is az alacsonyküszöbű ellátásban dolgozik egy ártalomcsök-
kentő szolgáltatásban 2013 óta. Szakmai munkája kapcsán több egészségnapon, iskolai rendezvé-
nyen, szociális és oktatási intézményben tartott előadást és drogprevenciós foglalkozást diákoknak, 
fiataloknak és szociális területen dolgozó szakembereknek egyaránt. A szakmai gyűjteményben is 
igyekezett releváns és naprakész információkat összegyűjteni és átadni a témát érintően.
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