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A meNŐ projektről

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú
Egyesülete (ÉFOÉSZ KMRKE) 2020-ban kezdte el kidolgozni a meNŐ projektet a Slachta
Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet FOF2020 pályázati forrásából. 2021-ben hat alkalmas
workshop sorozatot valósítottunk meg értelmi fogyatékossággal élő nőknek. A beszélgetések
a nőiség, az önrendelkezés és a szexualitás szerteágazó témáit járták körbe. Ezt kiegészítve
jelent meg 2022-ben a csoportmunka témáit feldolgozó könnyen érthető kiadvány. A munka
folytatásaként -, a FOF2021 kontstrukción keresztül - újabb workshopok valósultak meg. A
két kis csoportos beszélgetéssorozat tapasztalatai alapján jött létre ez az útmutató kézikönyv,
melynek célja, hogy szakmai támogatást és ötleteket nyújtson a hasonló csoportokat indító
vagy támogató szakemberek számára.
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Bemutatkoznak a szerzők

Kármán Bianka drs. gyógypedagógus, interkulturális szakértő, egyetemi tanársegéd az
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán

Szabó Ákosné dr., PhD gyógypedagógus, szociológus, professor emeritus az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Karán

Mire vállalkoztunk? 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú
Egyesület (ÉFOÉSZ KMRKE) megbízásából és munkatársaival történő együttműködésben
lehetőséget kaptunk arra a fontos feladatra, hogy foglalkozási anyagot készítsünk és
próbáljunk ki értelmi fogyatékossággal élő nők és segítőik kis létszámú csoportjai számára.
Elősegítve azt, hogy az emberi szexualitásról tudjanak beszélgetni, vitatkozni és új
ismeretekkel, szempontokkal, impulzusokkal találkozni. Két - szorosan összefüggő -
tartomány ölelkezik a workshop címében: az önálló életvitel lehetőségei, értékei, örömei
és felelőssége, valamint a nőiség értelmezése széles rátekintéssel, emberi jogi
megközelítéssel. Természetesen, a könnyen érthető kommunikáció (KÉK) módszertanának
alkalmazásával.

A kidolgozott témák és a hozzájuk tartozó segédanyagok ötletgyűjteményként szolgálnak,
nem helyettesítik a szakemberek empátiáját a csoportok/csoporttagok előzetes ismereteinek,
tudásainak, tapasztalatainak, valamint szükségleteinek és igényeinek folyamatos
figyelemmel kísérése során. Reméljük, hogy a foglalkozások szemlélete és tartalmi
összeállítása hasznos ecsetvonásokat jelenthet a lehető legönállóbb életvitel, benne a
szexualitás - az egyének számára optimális, legboldogabb - megéléséhez.

Kapcsolat

A képzések, foglalkozások vezetőinek és résztvevőinek kérdéseire örömmel válaszolunk!
Szívesen adunk tanácsot a téma feldolgozásával kapcsolatos könnyen érthető
kommunikáció alkalmazása, illetve a differenciálás területén szerzett tapasztalatainkról!

Elérhetőségeink:
Kármán Bianka: karman.bianka@barczi.elte.hu
Szabó Ákosné, Kati: szabo.akosne@barczi.elte.hu
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Fogalmak és elméleti megközelítések

A jelzett célok befogadásához és a workshopok szakmai megvalósításához a
fogyatékossággal élő, akadályozott fejlődésű és/vagy akadályozott életvitelű személyek
szexuális szocializációjával kapcsolatos fogalmak, legfrissebb elméleti megközelítések,
alapvetések rövid bemutatásával, a szexuális nevelés és kísérés lehetőségeinek
felvázolásával tudunk – reményeink szerint – a leghatékonyabban hozzájárulni.

1. A szexualitás fogalmának az Egészségügyi Világszervezet által közzétett definíciója
multidiszciplináris tágasságban és rendkívüli tömörséggel értelmezi a nemiség tartományát:
„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 gondolatokban, 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, gazdasági,
politikai, etikai, jogi, történelmi, vallási és szellemi tényezők interakciója.” (WHO 2006, 5.,
fordította és idézi Szilágyi, 2011)

2. A szexuális nevelés a szociális kompetencia fejlesztésének egyik területe. „A szociális
kompetencia különböző szociális készségek együttes birtoklása. A szociális készségek
azok a reakciók, amelyek képessé teszik az embert arra, hogy egy adott szociális
interakción belül elérje kívánt célját, mégpedig oly módon, hogy az szociálisan
elfogadható legyen, és ne mások kárára történjék.” (Trower és mtsai, 1978, idézi
Zsolnai, 1995, 68.)

Ez a meghatározás azért fontos számunkra, mert a szexuális tevékenység, öröm,
elégedettség és a kihasználás, valamint az abúzus felismerését, „beazonosítását” a
gyakorlatban előforduló élethelyzetek elemzésével egyaránt lehetővé teszi az értelmi
fogyatékossággal élő személyek számára is. A szexuális nevelést a „szexuális viselkedés
nevelésénél” nagyobb, összetettebb területként kell értelmezni: különbséget tenni a „helyes”
és „helytelen” érintés között, megtanulni az érzelemkifejezés megfelelő formáit, segítséget
kérni, megosztani a környezettel a történteket.

3. A szexuális jogok munkadefiníciója egyértelműen emberi jogként írja le a szexuális
neveléshez való hozzájutást: „A szexuális jogok a nemzeti törvényalkotás, nemzetközi emberi
jogi dokumentumok, illetve nemzetközi egyezmények által elismert emberi jogok részét
képezik. Értve ez alatt minden ember jogát, hogy kényszer, diszkrimináció és
erőszakmentesen: 
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hozzáférhessen az elérhető legmagasabb színvonalú szexuális egészségügyi•
ellátáshoz, mely magában foglalja a szexuális és reproduktív egészségügyi
szolgáltatásokat;
felvilágosítást igényelhessen és hozzájuthasson szexualitással kapcsolatos•
ismeretekhez;
szexuális nevelésben részesüljön;•
tiszteletben tartsák a testi integritását;•
szabadon dönthessen partnerét illetően;•
eldönthesse, hogy szexuálisan aktív vagy passzív;•
létesíthessen közös megegyezésen alapuló szexuális kapcsolatokat;•
létesíthessen közös megegyezésen alapuló házasságot;•
dönthesse el, hogy vállaljon, ne vállaljon, valamint, hogy mikor vállaljon gyereket;•
kielégítő, biztonságos és örömöt szerző szexuális élete legyen.” (WHO – 2006, 10.)•

4. Szakmapolitikai folyamatok Európában

A WHO 2010-es irányelvei, amelyek az európai régió 53 országa számára kínáltak keretet
a szexuális nevelés nemzeti irányelveinek vagy minimum sztenderdjeinek kialakításához,
Kölnben láttak napvilágot. A WHO Európai Régiójában körvonalazódott az átfogó, holisztikus
szexuális nevelés, oktatás (CSE = komprehenzív szexuális edukáció) irányelveinek hét
jellemzője: feltételezi a fiatalok rendszeres és aktív részvételét; megvalósítása interaktív
módon történik; folyamatos; multiszektoriális jellegű; kontextus-orientált és figyelemmel kíséri
a tanulók igényeit; szoros együttműködést alakít ki a szülőkkel és szülői
munkaközösségekkel; figyelembe veszi a gender-ből adódó fogékonyságot (Az európai
szexuális nevelés irányelvei, 2010).

A WHO irányelvek korcsoportokra bontva jelölik meg a szexuális nevelés területeihez
tartozó ismeretanyagokat, valamint a gyermeki képességek és attitűdök fejlesztését,
nevelését. Az alábbi áttekintés tájékoztatást kínál a korszerű szexuális nevelés szemléletéről
és átfogó tartalmairól:

Négy éves kortól foglalkozik a szexualitással, a szerelemmel, a nemi identitással,•
nemi szerepekkel, az azonos nemű emberek párkapcsolatával, a szexualitás
megjelenésével a médiában, az internet szexualitást formáló hatásával. (Négy éves
kor előtt már tapasztalatokat szereznek a testről és az intimitásról, valamint a nemek
egyenlőségének tiszteletben tartásáról.)
A 4-6 éves korú gyermekek számára szerepel többek között a társas kapcsolatok•
közötti különbségtétel, a barátság és szerelem megkülönböztetése, az eltérő érzelmek
elválasztása. A dokumentum erre az életkorra helyezi a szexuális visszaélések
témakört is, gyakran mesébe ágyazva.
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Az irányelvek fontos területét jelenti a migrációs háttérrel rendelkező fiatalok•
multikulturális csoportjaiban történő szexuális nevelés. A pedagógusok visszajelzései
alapján a kulturális tabuk kezelése, a szégyen, az előítéletek, a szexuális kultúrában
és a nyelvben tapasztalható különbözőségek komoly kihívást jelentettek számukra.
Ebben a munkamenetben innovatív eszközöket, helyes gyakorlatokat és elméleti
kereteket mutattak be és vitattak meg. A szexuális és reproduktív egészségről folyó
munkát a bevándorló gyermekek, fiatalok csoportjaiban könnyen érthető
kommunikációval és vizuális eszközökkel is támogatták. A homo- és heteroszexualitás
fogalmak helyett a szexuális gyakorlatok megvitatását tapasztalták a kutatók
célravezetőbbnek. Ezzel a megközelítéssel lehetőség nyílt a nyitottabb vitára és a
pozitív hozzáállásra: az embereket egyedinek kell tekinteni, nem egy etnikai vagy
nemzeti csoport sztereotipikus képviselőinek.
Értelmi fogyatékossággal élő fiatalok szexuális nevelése során a következő alapvető•
elveket szükséges szem előtt tartani: az érintett  fiatalok átlagos fejlődésű fiatalokéval
azonos szexuális igényei; a családtagok, valamint segítők bevonása; a célcsport
igényeinek megfelelő oktatás; a célcsoport láthatóságának növelése a témával
kapcsolatban; a szakemberek közötti folyamatos tudásgyarapítás- és megosztás a
témában (Sexuality Education. Lessons learned And Future Developments in the
WHO European Region, 2017).

5. A szexuális nevelés típusai

Céljától és módszerétől függően a nevelés igen különböző lehet. A nemi nevelés típusai a
nemiséggel kapcsolatos, alapvető beállítottságot fejezik ki. Ez a beállítottság lényegében
háromfajta lehet: pozitív, negatív vagy semleges. Ennek megfelelően a nemi nevelésnek
három alaptípusát ismerjük: a fejlesztő-segítő (progresszív), a távoltartó-elnyomó
(represszív) és a magára hagyó-közömbös (passzív) nevelést. 

5.1. A fejlesztő-segítő (progresszív) nevelés pozitívan értékeli a nemiséget, fejleszteni
kívánja az egyén nemi életét, mint közérzetének, egészségének fontos tényezőjét. Jellemzői:
a koedukáció, a tervszerű nevelési ráhatások, törekvés a pozitív nemi attitűdök és a kulturált
szexuális viselkedés kialakítására.

5.2. A távoltartó-elnyomó (represszív) nevelés a nemiséggel kapcsolatos negatív
beállítottságon alapul. Célja a „bűnös nemi ösztön” elnyomása, a fiatalok megvédése a
nemiség veszélyeitől. Eszközei: az izolálás (a fiúk és lányok elkülönítése, a szexuális
ingerek és információk távoltartása), a nemi megnyilvánulások (pl. szexuális játékok,
önkielégítés) büntetése, negatív attitűdök, félelem és bűntudat ébresztése a szexualitással
kapcsolatban.  A távoltartó-elnyomó szexuális nevelés gyakran okoz általános szorongást
és neurotikus zavarokat.
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5.3. A magára hagyó, közömbös (passzív) nemi nevelés nem igyekszik aktívan befolyásolni
a szexuális attitűdöket és viselkedést. Ez a viszonyulás lehet elveken alapuló, tudatos
semlegesség (pl. „a nemiség magánügy” szemléleten nyugvó), gyakran viszont a
bizonytalanság vagy az ambivalencia kifejezője. A látszólagos közömbösség mögött
húzódhat negatív beállítottság, amely számára a nemiség tabu, de takarhat pozitív
beállítottságot is a nemiség zavartalan kibontakozása céljával. 

6. A szexuális nevelés kapcsolata a nevelés más területeivel

Az egyén nemi szerepviselkedésének alakulása szoros kapcsolatban áll a nevelés
valamennyi területével. A transzfer-hatások pozitív vagy negatív üzeneteket közvetítenek a
családi környezet és a nevelők szexuális beállítottságától függően. A szexuális nevelésnek
a legszorosabb kapcsolata az egészséges életmódra neveléssel, a családi életre neveléssel,
valamint az erkölcsi és világnézeti neveléssel alakult ki. Az egészséges életmódra nevelés
témájában hangsúlyosan csak a szexuálhigiéné, a reprodukció és a betegségek jelennek
meg, a szexualitással érintőlegesen foglalkozik. 

Hasonlóan szoros kapcsolatot feltételezhetnénk a nemi nevelés és az ún. családi életre
nevelés között. A házasélet, mint a nemi életnek a hagyományos szemlélet által
„jóváhagyott” módja, része a családi életnek. Ma már azonban nyilvánvaló, hogy szexuális
életre és kapcsolatra nem kizárólag házasságban kerül sor. A nevelés mindkét említett
területe a korszerű életvezetés ismereteinek fontos része. Valóban számolnunk kell a nevelés
területei közötti transzfer-hatással. A személyiség integrált rendszer: bármelyik részét éri
valamilyen hatás vagy inger, annak eredménye, következménye nem marad elszigetelt. A
személyiség szexuális szféráját tehát áttételesen, indirekt módon is lehet alakítani (Szilágyi
2006/1, Szilágyi 2006/2 alapján).
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A progresszív szexuális nevelés céljai és alapelvei

Az Önálló életvitel és nőiség értelmi fogyatékossággal élő nők életében c. workshopok
vezetésére vállalkozó szakembereknek mindenekelőtt saját szexuális alapbeállítottságukat
kell tisztázniuk (és szükség esetén módosítaniuk). A továbbiakban a progresszív nemi
nevelés alapvető céljait, tartalmi és szemléleti alapjait tekintjük át a workshopok
tematikájának figyelembevételével:

1. Megbízható ismeretek, információk biztosítása az emberi nemiségről, beleértve a
növekedést és fejlődést, a fajfenntartást, a nemi szervek anatómiáját és fiziológiáját, a testi
szerelmet, a maszturbációt, a szexuális diverzitást, a házasságot és a családi életet, a
szexuális reagálást, a terhességet és szülést, a fogamzásgátlást és abortuszt, a szexuális
visszaéléseket és a nemi úton terjedő betegségeket.

2. Biztosítani a résztvevők számára a szexuális attitűdök és értékrendek
megismerésének lehetőségét, hogy formálhassák saját nemi szerepüket, értékrendjüket,
elfogadják saját nemi beállítottságukat, növeljék önbizalmukat, megértsék felelősségüket
önmagukkal és másokkal szemben, tiszteletben tartsák az eltérő szexuális értékrendű
embereket.

3. A kapcsolatlétesítés és fenntartás készségeinek fejlesztése, beleértve a
kommunikáció, a döntéshozatal és önérvényesítés készségeit, a kölcsönösen örömszerző
kapcsolatok alakításának képességét, a kizsákmányoló kapcsolatok elkerülését. 

4. A felelősségteljes, boldog, örömszerző, stresszoldó, feszültségoldó és
kapcsolaterősítő szexuális viselkedés gyakorlatának elősegítése, beleértve a tartózkodást
az éretlen nemi kapcsolatoktól, valamint a szexuális egészség védelmét (Szilágyi, 2006).
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Motivációs célú kitekintés a workshopok vezetőinek 
egy ausztráliai szexuális nevelési intervencióra

2019-ben egy ausztráliai tanulmány egy olyan szexuális nevelési intervenciót, kurzust
mutatott be, amelyet értelmileg akadályozott (értelmi fogyatékossággal élő) felnőtt személyek
más érintett, értelmileg akadályozott embereknek tartottak.

Az értelmi fogyatékossággal élő személyek szexuális
nevelésének, támogatásának hagyományos gyakorlata

Az értelmi fogyatékossággal személyek számára a szexuális nevelést hagyományosan olyan
egészségügyi szakemberek, tanárok és más szakmák művelői nyújtják, akik kompetensnek
érzik magukat abban, hogy meghatározzák a szexuális nevelési, információs és tanulási
lehetőségeket, tartalmakat és módszereket. 

Az ausztráliai intervenció - a „Semmit rólunk nélkülünk!” alapelv figyelembevételével, érintett
személyekkel együttműködésben kidolgozott alternatív program, amely felhasználja a
kliensek – saját maguk által előadott - történeteit.

Az értelmi fogyatékossággal élő emberek jogát a szexualitáshoz szociális környezetük
gyakran nem ismeri el életük fontos részeként. Az életüket kísérők és az ismereteket
közvetítők úgynevezett „rendkívüli szexualitás” fogalmat és tartalmat hoznak létre, amely
nem áll összhangban a felnőtt szexualitásról általánosan kialakított elképzelésekkel. 

A rendkívüli szexualitás e fogalma korlátozza és „eltávolítja” a szexualitás azon aspektusait,
amelyek elérhetetlenek és „alkalmatlanok” (megvalósíthatatlanok) az értelmi fogyatékos
emberek számára, ideértve a reproduktív szexet, az „öníró” szexuális identitást és gyakran
a magánéletet, illetve az intimitást is.  

Miért alkalmas a bemutatott kurzus az értelmi fogyatékossággal
élő személyek – szexualitással kapcsolatos – támogatására?

A szerzők bemutatják az érintettek által vezetett (peer-led) szexualitási és kapcsolati
programot („Szexuális Élet és Tiszteletteljes Kapcsolatok” = SL&RR). A program célja
megmutatni, hogy az innovatív megközelítés hogyan járulhat hozzá a szexuális oktatás,
nevelés elképzeléseihez. Ez az oktatási forma az értelmi fogyatékossággal élő
személyek szerepét a képzés tárgyáról a tudás tulajdonosaira, fejlesztőire és segítőire
módosítja, a konzervatív iránytól eltérő aspektusba helyezi.
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A hatékonyság kérdéséről

A hagyományos oktatási szerkezetben a szexuális nevelést végző tanárok csak azt az
információt osztották meg a fiatalokkal, amiről úgy gondolták, hogy hasznos lehet a
számukra. A vizsgálatok során kiderült, hogy az értelmi fogyatékossággal élő fiatalok ezeket
a nevelési eszközöket nem találják hasznosnak, sokkal inkább egymáshoz vagy más
fiatalokhoz fordulnak ilyen téren. A program az értelmi fogyatékossággal élő emberek
képzésének egy merőben eltérő módja: az érintett embereket, a saját megélt szexualitásukat
és a szexualitáshoz való jogukat helyezi középpontba a kortársoktatás és valós történetek
segítségével.

Ausztrália szerte nyolc hálózat kínálja a program lehetőségét: az értelmi fogyatékossággal
élő oktatók és segítőik első körben egy képzésen vesznek részt. Az elmúlt évtizedben több
mint 60 kortársoktatót és ugyanennyi segítőt képeztek. 

Az SL&RR program videós vagy élőszóban előadott, valós történeteken keresztül mutatja
be az előadás témáját, mely után a résztvevők közösen elemzik a történetet és
kulcsfontosságú üzenetet, tanulságot fogalmaznak meg hozzá. Az előadásokon nem ritka
a kiegészítő tevékenységek használata, például a kapcsolat-kártyáké. A program 2018-ban
a negyedik szezonját futotta, minden szezon után alapos értékelésen és változtatáson esett
át. A projekt foglalkozik az LMBTQ közösség értelmi fogyatékossággal élő tagjaival is. A
szerző a szexuális oktatáson kívül kiemeli az értelmi fogyatékossággal élő emberek
szexualitáshoz való jogát is és fontosnak tartja megemlékezni arról, hogy az értelmi
fogyatékossággal élő emberek jogaiért a mai, nyitott felfogású és elfogadó világban is ki
kell állni.

A cikk a kutatás korlátait sem hallgatja el: a kutatások időben és mélységben még az út
elején járnak, de egyre több értelmi fogyatékossággal élő fiatalt tudnak bevonni a programba
kortársoktatóként vagy résztvevőként. Céljuk, hogy személyes és megfigyelés útján szerzett
tapasztalataikat minél pontosabban és jobban tudják alkalmazni kutatásaik során (Patsie
Frawley & Amie O’Shea, 2019).

A hazai helyzetről

Magyarországon is erősödik az értelmi fogyatékossággal élő személyek – az ENSZ
egyezmény alapján megfogalmazható – jogtudatos szocializációjának, és a könnyen érthető
kommunikáció gyakorlatának a meghonosodása (l. erről részletesen Horváth Péter László
doktori disszertációját /2020/, Szegedi Tudományegyetem). A szexuális nevelés, kísérés
szemléletváltása évtizedek óta folyamatban van Magyarországon is, lásd erről
irodalomjegyzékünket.
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A meNŐ képzés tematikája, módszertana 
és eszközei

A sorstárs segítés szerepe

A „Semmit rólunk, nélkülünk!” elvet követve számunkra is fontos volt, hogy érintett személy
is részt vegyen a képzés lebonyolításában. Ezért oktatótársként csatlakozott hozzánk Sallai
Ilona önérvényesítő, az ÉFOÉSZ munkatársa. Ilona tapasztalati szakértőként elősegítette,
hogy a tervezett feladatok és tevékenységek minél inkább megfeleljenek a csoport
igényeinek, és valóban az eredményes közös gondolkodást, tanulást szolgálják. Ilonának
nagy szerepe volt abban is, hogy hatékonyan és könnyen érthetően tudjunk kommunikálni
a résztvevőkkel. Hozzájárult, hogy a csoport tagjai megértő, biztonságos környezetben tudják
megosztani tapasztalataikat, véleményüket nőiségük, valamint fogyatékosságuk
megéléséről, illetve az őket érő esetleges hátrányos megkülönböztetésről.

A workshop alkalmak felépítése

Az alábbiakban igyekeztünk feladat ötleteket gyűjteni a képzés témáihoz, melyeket megfelelő
differenciáltsággal érdemes kezelni, esetleg válogatni lehet belőlük a csoport összetételéhez
igazodva. Az alkalmakat javasoljuk mindig nyitó körrel kezdeni és záró körrel befejezni. A
nyitó kör lényege a megérkezés, lássuk, hogy melyik csoporttag milyen állapotban van és a
könnyű témák által a megszólalás, bevonódás facilitálása, az alkalom megnyitása. A záró
kör lényege a direkt visszajelzés, ismétlés és a lezárás. Amennyiben a csoportnak
kifejezetten fontosak a rituálék, a nyitó és zárókör minden alkalommal lehet ugyanaz, de
ezeket váltogathatjuk is.

Néhány példa nyitó körre:
Hogy vagy?•
Mit reggeliztél?•
Mit csináltál ma?•
Mondd el a neved és egy rád jellemző tulajdonságot!•
Meséld el, hol, kikkel laksz!•
Mit vársz a mai naptól?•
Miben változott az életed a járvány alatt?•

Néhány példa záró körre:
Mi tetszett a legjobban?•
Miről legyen szó a következő alkalommal?•
Mi az, ami nem tetszett?•
Milyen feladatot/játékot szeretnél többet csinálni?•
Mit viszel ma magaddal?•
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A differenciálásról

A differenciált oktatás-ismeretátadás alapvető célja, hogy a résztvevők minél inkább a saját,
egyéni felkészültségi szintjükhöz és tempójukhoz mérten tudjanak haladni. Nem a
résztvevőket alakítjuk az anyaghoz és a tanulás körülményeihez, hanem fordítva. Heterogén
csoportoknál –, ami az intellektuális képességzavart mutató személyek esetén
elkerülhetetlen – ezen módszer alkalmazása kötelező jellegű. Megvalósulhat egyéni
szempontok alapján, de az adott téma feldolgozását több (hasonló képességű és előzetes
tudású) személyből álló kis csoportra is szabhatjuk. Differenciálni többféle szinten és
eszközzel lehet. Egy ilyen lehetőség a segítségadás módja és mértéke, a feladatok szintjén,
a tevékenységek szintjén, illetve a technikai kivitelezésben. Fontos lehet még a tanulási
stílusok mentén, a szociális keretek szintjén vagy a célok és értékelés szintjén (Szekeres,
2019). Ezek minden témánál, feladatnál, gyakorlatnál átgondolandó szempontok, ugyanis
így érheti el a csoportvezető a foglalkozások legnagyobb szintű hasznosulását és a
résztvevők motivációjának fenntartását.

13



Irodalomjegyzék

Egészségnevelési Központ (BZgA) és a WHO Regionális Európai Irodája (2006): Az•
európai szexuális nevelés irányelvei. WHO 2006. (Fordította Szilágyi V.)

Az európai szexuális nevelés irányelvei. Szövetségi Egészségnevelési Központ, Köln,•
2010. (Fordította: Dr. Szilágyi V.) 

Patsie Frawley & Amie O’Shea (2019): ‘Nothing about us without us’: sex education by•
and for people with intellectual disability in Australia, Sex Education,
DOI:10.1080/14681811.2019.1668759 (Letöltés dátuma: 2022. június 1.)

Sexuality Education. Lessons learned And Future Developments in the WHO European•
Region, 2017

Szekeres Á. (2019): Differenciált tanulás. In..: Szekeres Á.-Mesterházi Zs. (szerk.)(2019):•
Nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Kar, Budapest.

Szilágyi V. (2006/1) Szexuálpedagógia – Szexuális egészségnevelés. Atheneum Kiadó•

Szilágyi V. (2006/2) Szexuálpszichológia – Tankönyv és dokumentáció.  Medicina Rt.•

Trower, P., Bryant, B., és Argyle, M. (1978): Social skills and mental health. University of•
Pittsburgh Press, Pittsburgh

Zsolnai A. (1995) A szociális kompetencia fejlődése gyermekkorban. Új Pedagógiai•
Szemle, 45 (1) 68-74.

14

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14681811.2019.1668759


Gyakorlat- és feladatgyűjtemény 
a feldolgozott témák mentén

1. Bevezetés, ismerkedés, önérvényesítés

Feladat: kitöltés és ragasztás a meNŐ munkafüzetbe.•
Ez vagyok én.
Ez a füzet _________________ tulajdona.

Feladat: Alakítsuk ki a csoport szabályait! •
Szerintetek mi a fontos, amíg itt vagyunk? – flipchart

Közösen gyűjtsük össze a szabályokat, mindenkinek lehessen ötlete, amit a◦
csoportvezető egy flipchartra feljegyez. A végén aláírással vagy szóbeli
beleegyezéssel - fontos, hogy - ezt mindenki elfogadja. A szabálysor minden
alkalommal legyen a teremben, hogy szükség esetén visszautalhassunk rá.
Előfordulhat, hogy a csoport számára nehézséget okoz a szabályok◦
összegyűjtése. Főleg olyan esetekben, ha az érintettek nem vettek még részt
ilyen jellegű workshop-on. Időnként nem releváns szabályokat is
megemlíthetnek, amelyek elveszik az időt és a figyelmet a feladatról (pl. más
helyezetekben tanult viselkedési szabályok, iskolai vagy munkahelyi házirend
elemei). A feladat gördülékenységét elősegítheti, ha nyomatott kártyák vagy
interaktív eszközök segítségével a segítő előre összegyűjt néhány ide tartozó
és néhány nem ide tartozó szabályt (pl. a tömegközlekedésen adjuk át a
helyünket az időseknek). A szabályok listája bármikor bővíthető a csoport
igényei és ötletei alapján. 
Mindenképp jelenjen meg: elfogadó szemlélet; egymás tiszteletben tartása;◦
merjenek/fontos kérdezni; ami itt elhangzik, köztünk marad.

Rövid előadás olyan nőkről, akik fogyatékossággal élnek és érdekérvényesítésben•
vesznek részt.

Átbeszélendő fogalmak: jogok, kötelezettségek, érdekérvényesítés,◦
önérvényesítés.

Feladatötletek az önérvényesítés témakör feldolgozásával kapcsolatban:
Gyűjtsd össze a jogaidat és kötelességeidet (min. 3)! •

Írástudó személyek táblázatot kaphatnak, amiben összefoglalják.◦
Nem vagy nehezen író-olvasó résztvevők személyi segítővel tölthetik ki a◦
táblázatot vagy közösen egy csoportban, a csoportvezetővel jegyezhetik fel.
Végén a csoport válaszainak összegzése.◦
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Hogyan tudunk kiállni és felszólalni magunkért? Gyűjtsétek össze csoportokban! (Pl.•
blogot írunk; konferenciát vagy képzést szervezünk; politikusokkal beszélünk;
elmondjuk a véleményünket az intézményi ellátásokkal, szolgáltatásokkal
kapcsolatban.

Rajzold/írd le egy fontos döntésed! •
Mindenki mutassa be, beszéljétek meg az alábbi témákat: Miről döntöttél? Ki◦
segített a döntésben? Ki hozta meg a végső döntést? Mi lett a következménye? 
Előfordulhat, hogy a csoport tagjai olyan élethelyzetben vannak vagy olyan◦
környezetben élnek, ahol kevés lehetőségük adódik rá, hogy döntéseket
hozzanak. A feladat során fontos lehet tisztázni, hogy mit jelent a döntés;
illetve hogyan jelennek meg és miért fontosak a döntések az ő hétköznapjaik
során.

2. Önismeret, az én testem

Feladat: Rajzold le magad! •
Differenciálás lehetősége: üres papír, önálló alkotás vagy sematikusan előre◦
felrajzolt minta „egyéniesítése/kidíszítése” ez lehet arckép vagy egész alakos,
képességektől függően.
Mindenki mutassa be a rajzát. Mit tartsz fontosnak magadon/magadról?◦

Beszélgessünk! Te mitől érzed nőnek magad? – flipchartra összegyűjteni az ötleteket.•
Amennyiben a csoportvezető úgy érzi, hogy ez a téma további feldolgozást◦
igényel, az összegyűjtött szempontokon végig lehet menni, hogy az adott
szempont kinek mennyire fontos a saját nőiségében. 
Mozgásos kivitelezés: a terem egyik vége az igen, a másik a nem, a terem◦
közepe pedig a közepesen/nem tudom. Minden szempontnál mindenki álljon a
rá jellemző helyre. Magasan funkcionáló csoportnál, vagy ha nem akarunk
éppen mozgásos játékot bevetni: licitálni lehet (akár játékpénzzel) az adott
tulajdonságok/jellemzők fontosságára. Ez digitálisan is kivitelezhető pl. Kahoot
vagy Mentimeter felületen történő szavazással.

Az 1. mellékletben található fejlődési sort rakják sorrendbe a résztvevők. Beszéljük•
át a felnőtté válás során tapasztalható testi változásokat!

Differenciálási lehetőség: önmagától rakja ki vagy egy formalap alapján (a◦
melléklet kinyomtatva, de nem szétvágva) helyezze rá – egyezteti a megfelelő
fázisokat.
Először a női majd a férfi fejlődési sort rakjuk ki és beszéljük át mik a változások,◦
jellegzetességek, különbségek.
Térjünk ki a testi higiéné kérdéseire.◦
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Beszélgessünk: Van-e olyan dolog, amit te máshogy szeretsz csinálni, mint ahogy•
elvárják tőled? – flipchartra gyűjtsük össze a csoport ötleteit.

Előtte adhatunk gondolkodási időt a csoport tagjainak, készítsenek maguknak◦
jegyzetet.
A megvitatásnál kerüljenek elő a következő fogalmak: nemi szerepek, nemi◦
sztereotípiák, biológiai nem, társadalmi nem.

Mit tehetünk? •
Beszélgessünk arról, hogy mit tehetünk ezekben a helyzetekben. Fontos, hogy◦
milyen helyzetben jön elő, kivel kapcsolatban. Hogyan jelezhetjük, ha nekünk
valami nem tetszik?
Feldolgozható tipikus szituációkon keresztül pl. valaki lakásnézőbe megy és aki◦
bemutatja, folyamatosan a tipikusan „csajos” dolgokat emeli ki az érdeklődő
számára pl. sok virág, szép színek, de az érdeklődőt inkább a beszerelt
elektronika és más használati eszközök érdeklik. Játszátok el, hogyan jelzi az
érdeklődő és hogyan folytatódik a szituáció!
Ugyanígy más szituációkat is eljátszhatunk többféle végkifejlettel. A csoport◦
feladata, hogy eldöntse melyik a helyes viselkedés.

Sorolj fel 3 külső és 3 belső tulajdonságot, amit szeretsz magadban!•

Nem vagy nehezen író-olvasó résztvevők személyi segítővel tölthetik ki a◦
táblázatot vagy közösen egy csoportban, a csoportvezetővel jegyezhetik fel.
A végén a csoport válaszainak összegzése.◦
Adott esetben a külső és belső tulajdonság fogalmak tisztázása szükséges (az◦
előzőekre vissza lehet utalni).

Nyomtasd és vágd ki a 2. mellékletben található képeket! Csoportosítsátok őket: kik•
férfiak és kik nők? Honnan tudhatjuk ezt? Mik a jellemzők? Lehet-e átfedés?

Esetlegesen tisztázandó fogalmak: testalkat, arcvonás, tulajdonságok stb.◦
Szükséges lehet visszutalni a korábban megbeszéltekre.

Gyűjtsünk közösen férfiasnak és nőiesnek tartott tulajdonságokat és beszéljük meg,•
jellemző lehet-e ez másra is? – flipchart vagy beszélgetés.

Álljunk, üljünk körbe! Egymás után mindenki mondjon a tőle jobbra lévő személy•
számára egy olyan tulajdonságot, amit szeret benne.
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3. Kapcsolatok

Minden körbe írj/rajzolj/ragassz legalább egy személyt/képet. (3. melléklet)•
A csoportvezető a táblánál példákkal bemutatja. ◦
Kiosztjuk mindenkinek, kitöltik (akár segítséggel).◦
Mindenki elmeséli a sajátját.◦
Segítő kérdések: Kikkel szoktad megbeszélni a fontos dolgokat? Ki a családod?◦
Kik a barátaid? Idegenekkel miről szoktál beszélgetni? Sok ismerősöd van? Kiben
bízol meg? Mi az, amit az adott személyekkel nem lehet/szabad megbeszélni?

Képek válogatása: barátság vagy szerelem?•
Nyomtassuk ki a 4. mellékletben található képeket. A csoport feladata, hogy◦
eldöntse, baráti vagy szerelmespár látható a képen? A feladat differenciálható:
mindenki kap 1-2 képet vagy egyenként közösen megbeszéljük.
A kirakás után vitassuk meg: Miből láthatjuk? Honnan lehet tudni? Mi a különbség?◦
Tisztázandó fogalmak: intimitás, érintés, vonzalom, bizalom stb.◦

Szituációs játék: szitutációk eljátszása és megvitatása•
Egy idegen a buszon melléd ül, simogatni kezd. Mit teszel? (Nem oké!)◦
A barátnőd szomorú, elmeséli, hogy valami rossz történt vele. Megvigasztalod◦
(érintés, ölelés oké).
A szituációs játékot nem kell előre megrendezni, csak a szerepeket kiosztani. A◦
jelenet végén beszéljük meg, hogy mi miért történt. Amennyiben máshogy
kellene reagálni egy szituációra, azt beszéljük meg és játsszuk el újra!

4. Párkapcsolat, szexualitás, család

A téma felvezetése előtt fontos lehet felmérni a csoport előzetes tapasztalatait. Amennyiben
van olyan résztvevő, aki zaklatás, abúzus áldozata lett, az érintett személy állapotától,
nyitottságától függően érintsük a témát. Ha van olyan rész ami felzaklathatja, vagy
zavarhatja, legyen lehetsősége kilépni a helyzetből, valamint segítséget kérni kompetens
szakembertől.

Beszélgessünk! •
Neked volt már, hogy tetszett valaki? Hogyan közeledtél hozzá? Sikerült◦
megismerkedned vele? - Párban vagy csoportosan beszélgethetünk, a csoport
nyitottságától és képességeitől függően.

Beszélgessünk! •
Neked volt már párkapcsolatod? Szeretnél párkapcsolatot? Ha igen, milyen◦
volt? Ha nem, miért szeretnél? Mesélj róla!
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Beszélgessünk!•
Szoktatok filmeket nézni? Szeretitek a szerelmes filmeket, sorozatokat? Mit◦
szoktak benne csinálni a párok? Milyen közös dolgokat csinálnak? Honnan
tudjuk, hogy szerelmesek? 
Ti ismerkedtetek már? Jártatok valakivel? Milyen volt? Hogy történt? Voltál már◦
szerelmes? Elmondtad neki?

Párkapcsolati videó megnézése, megbeszélése. •
YouTube: "Kipróbálnám milyen egy esküvő". Elérhető ezen a linken:
https://www.youtube.com/watch?v=IIU_ms_oobk

Rajzold le az álomférfit (vagy nőt)!•
Ha az „álomférfi” kifejezés nehezen értelmezhető vagy kevésbé megfogható a◦
résztvevők számára, megfogalmazhatjuk másképpen is az instrukciót. Pl.:
Rajzolj le egy olyan férfit/nőt, aki nagyon tetszene neked!

Sétálós játék (állj az ablakhoz, ha... vagy állj az ajtóhoz, ha...)•
A két pólus bármi lehet az adott teremben: az egyik az állítással kapcsolatban az „igen”-
t, a másik a „nem”-et fejezi ki. Differenciálás: igény esetén köztes/nem tudom válaszra
is kijelölhetünk helyet vagy jó képességű csoportnál 1-5 közötti pontozást is
választhatunk egy elképzelt vonalon – minél inkább jellemző rád, annál több pontot érő
helyre állsz. 

Tetszett már valaki.◦
Voltam már szerelmes.◦
Megfogtam már egy fiú kezét.◦
Volt már párkapcsolatom.◦
Volt már szexuális kapcsolatom.◦
Megfogtam már lány kezét.◦
Végeztem már önkielégítést.◦
Randevúztam már.◦

Igény esetén tisztázandó fogalmak: szexuális kapcsolat, önkielégítés, randevú.

Férfit és nőt ábrázoló „vaktérkép” kitöltése (5. melléklet)•
Differenciálás: kitöltése önálló rajzzal/kivágható nemi jelleg ráhelyezése a◦
„vaktérképre”.

Társkereső hirdetés kitöltése (6. melléklet)•
A hirdetésen néhány fontos külső és belső tulajdonság feltüntetése a feladat.◦
Abból a szempontból, hogy az adott személy milyen párra vágyik. Előtte
érdemes feleleveníteni a fenti fogalmakat.
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Beszéljük meg! Ahhoz, hogy könnyebben találjunk párt, fontos tudnunk, hogy◦
nekünk mi az, ami tetszik/szimpatikus.
Beszéljük át a párkeresési módszereket, lehetőségeket.◦

Kérdések órája•
Várunk egy önként jelentkezőt, aki kiül a többiek elé. Tőle bármit lehet kérdezni◦
a csoport témájával kapcsolatban. Addig folytatjuk, amíg van jelentkező.
Fontos, hogy a résztvevők bármikor élhetnek a „passzolás” lehetőségével,◦
amennyiben úgy döntenek, hogy valamire mégsem szeretnének válaszolni. 

Szerepjáték•
Kávézóban/szórakozóhelyen megtetszik valaki és ismerkedni próbálsz.◦
Megbeszélés: Mi történt? Miért? Te hogy csinálnád? ◦
Munkatársad, akit már régóta ismersz, randevúra hívott. Játsszátok el az első◦
randit! (helyszín, cselekvés, ismerkedő kérdések stb.)
Megbeszélés: Mi történt? Miért? Te hogy csinálnád?◦

Az ismerkedés folyamata – vizualizáció•
A fenti szituációk összefoglalásaként beszéljétek meg, hogy hogyan lehet◦
ismerkedni, kezdeményezni. Erről készüljön a csoportvezető által egy
összefoglaló folyamatábra. Pl. pálcikaemberekkel és szövegbuborékokkal
(„elnagyolt” példa a 7. mellékletben).
Amennyiben több időtök van, készíthettek szociális történeteket az ismerkedés,◦
randevú és további szituációkra vonatkozóan. Pl. szakítás, járás, összeköltözés.

Rajzoljunk családfát!•
Mindenki kap egy családfa sablont, amire beírhatja/berajzolhatja a rokonait,◦
párját. Aki szeretne gyereket, megjelenítheti.

Gyűjtsük össze! (flipcharton)•
Mi kell ahhoz, hogy jó szülők legyünk?◦

Szexuális aktust ábrázoló képek megbeszélése (8.melléklet)•
Beszéltünk az ismerkedésről, párkapcsolatról, családalapításról,◦
gyermekvállalásról. Ezeknek mind része a szexualitás. A jó és biztonságos
szexhez ismernünk kell a saját és partnerünk testét.
A képeket vetítsük ki, kérdezzük meg a csoportot és beszéljük át, hogy mik◦
történnek rajta. A felmerülő kérdésekre mindenképpen fordítsunk időt!

Erőszakos közeledést ábrázoló fotók átbeszélése (9. melléklet)•
A képeket vetítsük ki, kérdezzük meg a csoportot és beszéljük meg, hogy mik◦
történnek rajtuk! A felmerülő kérdésekre mindenképpen fordítsunk időt.
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Emeljük ki a csoport számára, hogy ez nem helyes viselkedés! Beszéljük meg,◦
mit tehetünk, ha ilyet látunk vagy tapasztalunk! Helyezzünk nagy hangsúlyt a
segítségkérés fontosságára!

5. Covid-19, tapasztalatok megosztása, lezárás

Családfa •
Vegyétek elő a már kitöltött családfákat.◦
Beszéljétek át a covid járvány alatti tapasztalatokat a családdal való◦
kapcsolattartásban! 
Miben változott? Találtatok-e valamilyen más megoldást? Milyen érzés (volt) ez?◦

Beszéltünk az ismerkedésről, párkapcsolatról, családalapításról, gyermekvállalásról.•
Fontos tudni, hogy bizonyos betegségek szexuális úton (is) terjednek. Más betegségek
is hatással lehetnek ránk és a testünkre. Beszéljétek meg az alábbi témákat:

védekezés◦
nőgyógyászati vizsgálatok – checklist készítése◦
a covid hatásai testünkre, kapcsolatainkra◦

Gondolattérkép – milyen témákról beszéltünk az alkalmak során? •
A csoportvezető flipcharton gondolattérképet alkot a különböző témákból,◦
amelyeket a csoport felvet, jelölve a témák kapcsolódásait.
A spontán gyűjtés után: végigvehetjük a fő témákat – képekkel megerősítve –◦
amiket használtunk (segíti a visszahívást).
Ha a résztvevők számára nehézséget jelent a témák felidézése, itt is◦
hasznunkra válhatnak azok az interaktív, online felületek, amelyeken könnyen
tervezhetünk saját játékos feladatot. Pl.: https://learningapps.org/;
https://wordwall.net

Mellékletek forrásai:

1. és 9. melléklet: Atkinson D., Gingel A., Martin J. (1997): I have the right to know. How to
run a course on sexuality & personal relationships for people with learning difficulties. British
Institute of Learning Disabilities, Kidderminster.
2. és 4. melléklet: vecteezy.com, unsplash.com, pixabay.com
3. és 6. melléklet: saját szerkesztés
5. melléklet: Hadházy J. (1998): Ők ketten. Szexuálpedagógiai segédanyag az értelmi
fogyatékosokkal való foglalkozáshoz. Te és én című mellékletkötet. ÉFOÉSZ Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, Hajdúhadház.
7. melléklet: az ÉFOÉSZ által szervezett, 6 alkalmas próba workshopok egyikén felrajzolt ábra.
8. melléklet: Kármán B., Dr. Szabó Á.-né (2022): meNŐ – Önálló életvitel és nőiség értelmi
fogyatékossággal élő nők életében. ÉFOÉSZ KMRKE, Budapest.
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