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I. ELMÉLETI HÁTTÉR 

 
 

Szél játszik a patakkal, 
én meg a te hajaddal. 

Piros alkony lobban szőke  

 hajadba, 

 hajadba, 
mintha felhőn ragyogna. 

 

Korhely néz az üvegbe, 
én meg a te szemedbe. 

Hogyha kérek és ígérek 

 nehogy szánj, 
 nehogy szánj, 

maradj te csak piciny lány. 

 

Egér bújik alomba, 
te meg az én karomba. 

Vad manó hull, szarva szétáll 

 kukucskál, 
 kukucskál, 

rá ne nézzél, aludjál. 

 

Zápor hull a peremre, 
könnyed meg a kezemre. 

Jól tudod, hogy elborít majd  

 a vad láng, 
 a vad láng, 

még ha nem is akarnánk. 

(Weöres Sándor: Ciróka játék) 
 

 

1 Bevezetés 

A szexuális nevelés egyike a legfontosabb nevelési területeknek, hiszen az emberi 

szexualitás (továbbá azok a kapcsolatok, amelyekben a szexualitást megéljük) az 

életminőséget számos területen befolyásolja. Ahogy a szexualitás XX. századi történetéről 

monográfiát író Angus McLaren idézi W. C. Field frappáns mondatát: „A szex nem a 

legfontosabb dolog a világon, de nincs semmi, ami hozzá fogható” (McLaren, 2002. 21.). 
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Ha a nevelés felől nézzük: Fábián Róbert és Simich Rita, az Országos 

Egészségfejlesztési Intézet munkatársai szerint „a legfontosabb és legösszetettebb nevelési 

feladatra vállalkoznak azok, akik ebben vállalnak részt” (Fábián és Simich, 2006. 21. o.). Ha 

túlzó is ez a megfogalmazás, dolgozatunkból remélhetőleg kiderül, hogy csakugyan fontos és 

összetett nevelési feladatról van szó. 

Középiskolai tanárként, mentálhigiénés szakemberként, illetve fiatalokkal foglalkozó 

önkéntes segítőként is számtalan (kétszemélyes és csoportos) beszélgetésben volt részem, 

amelyben középiskolás vagy egyetemista fiatalok megfogalmazták dilemmáikat, kérdéseiket, 

véleményüket szerelemmel, párkapcsolattal, szexualitással kapcsolatban, és gyakran úgy tűnt 

számomra, kevés fogódzót ad nekik mind a családjuk, mind az iskola ezen a téren. 

Olvasmányokból, filmekből, internetes anyagokból és a kortársaiktól próbálnak tájékozódni, 

és kialakítani a saját viszonyukat ezekhez a kérdésekhez. Egyre erősebbé vált bennem a 

meggyőződés, hogy az iskolai nevelésben nagyobb tudatosságra lenne szükség ezen a téren. 

Magam is megéltem a saját kompetenciáim hiányát, hiszen az egyetemi tanárképzésem során 

egyáltalán nem foglalkoztunk ezzel a nevelési területtel, és nem voltak jó pedagógusmintáim 

sem arra, hogyan érdemes ezekkel a témákkal az iskolában foglalkozni.   

Így fordult szakmai érdeklődésem az iskolai szexuális nevelés felé, és ezért 

választottam doktori kutatásom témájául is ezt a területet. 

 

Hogy a szexuális nevelés helyzete Magyarországon nem megnyugtató, azt a 

szakemberek vélekedése is megerősíti. Lux Elvira, a hazai szexuálpszichológia egyik 

meghatározó alakja szerint „korunk nemi betegsége a szexuális kulturálatlanság” (2000, 12. 

o.). A szexuális kultúra (és a párkapcsolati kultúra) növekedéséért legtöbbet valószínűleg 

éppen a szexuális nevelés tehet. Ez természetesen nemcsak az iskolában kell, hogy történjen 
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(kiemelkedően fontos például a család szerepe), de az iskolának biztosan jelentős szerepet kell 

ebben vállalnia.    

Magyarországon azonban, fontossága ellenére, a szexuális nevelés a pedagógia 

számos más területéhez képest elhanyagolt. Vannak persze üdvözlendő kezdeményezések 

Magyarországon is (ezt a 5. fejezetben fejtem ki részletesebben). Azonban a területtel 

foglalkozó magyar szakemberek közül sokan egyáltalán nem elégedettek az eddigi 

eredményekkel.  

Berend Mihály és Péterfia Éva például ezt írták tanári kézikönyvükben: „Hogyan 

készít fel jelenleg az iskola a családi életre? Ha nem akarjuk a valóságot szépíteni […], csak 

azt írhatjuk, sehogyan sem” (1998. 9. o.). De még 2006-ban is így fogalmazott Buda Béla egy 

szexuálpedagógiai tankönyv előszavában: „a szexuálpedagógia talán a nevelésügy 

legfejletlenebb ágazata, mind elméleti, mind gyakorlati szempontból” (2006. 9. o.).  

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet munkatársainak néhány évvel ezelőtti 

országos, reprezentatív kutatása azt bizonyította, hogy a diákok szexualitásra vonatkozó 

ismeretei minden szempontból elégtelenek, így ők is azt a következtetést vonták le, hogy az 

iskolai szexuális nevelés komoly fejlesztésre szorul (Simich és mtsai, 2010).  

Sőt úgy tűnik, nem elégedettek a fiatalok sem, akiket a szexuális nevelés céloz. Egy 

2008-ban zárult felmérés szerint (amelyben 1.500 főt kérdeztek meg) a fiatalok 97%-a 

elégedetlen a jelenleg működő szexuális neveléssel, mivel annak keretében nem esik elég szó 

az érzelmekről, a párkapcsolatokról és a nemi szerepekről (Kolonits és Tárkányi, 2010).  

Pedig – ahogy Szilágyi Vilmos fogalmaz – „az eddig elhanyagolt szexuálpedagógia 

elméleti és gyakorlati művelése igen kedvező lehetőségeket rejt magában egész 

köznevelésünk továbbfejlesztése szempontjából” (Szilágyi, 2006, 205. o.).  
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Hogy a szexuális nevelés magyarországi helyzete nem megnyugtató, azt bizonyos 

népegészségügyi adatok is alátámasztják. Érdemes néhány adatot idézni a Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet által kiadott Egészségjelentés 2015 c. kiadványból (mely számos 

más szervezettel való együttműködésben készült): 

 “Az elmúlt évtizedben a szexuális úton terjedő fertőzések (például syphilis, 

urogenitális chlamydiasis, gonorrhoea) száma egyértelműen növekvő 

tendenciát mutatott. 2014-ben összesen 271 újonnan diagnosztizált HIV-

fertőzést regisztráltak, 13%-kal többet, mint az elmúlt évben. […] Az elmúlt 

évben 51 AIDS megbetegedést diagnosztizáltak, és 15 beteg halt meg a 

tünetegyüttes következtében” (Egészségjelentés, 2015. 40. o.). 

 A szexuális bántalmazás és erőszak az országnak 2010-ben az abból fakadó 

egészségveszteséghez kapcsolódóan 50 milliárd forint becsült gazdasági 

veszteséget okozott, a 15 év feletti korosztályt figyelembe véve (uo. 50. o.). 

Hozzáteszik ehhez a szerzők: “A kockázati tényező sajátosságaiból adódóan 

azonban vélhetően az adatok alulbecsültek, és valószínűsíthető, hogy a 

szexuális bántalmazás következtében kialakuló lelki sérülések sem jelennek 

meg teljes mértékben ebben a kockázati csoportban” (53. o.). 

 “A szexuális bántalmazás és erőszak miatt, mely főként mentális zavarok 

képében jelentkezik, 126 egészséges életévet vesztettek el az 5-14 éves 

gyermekek 2010-ben. A téma érzékenységét, az elérhető adatok 

megbízhatóságának sajátosságait figyelembe véve arra lehet következtetni, 

hogy ez egy jelentősen alulbecsült érték” (55. o.). 

 “A magyar abortuszok száma jelentősen meghaladja az EU-ban tapasztalható 

értékeket. 2012-ben például minden 1000 magyar élveszületésre 400 abortusz 

esett, míg ez a szám az EU15-ben 223, az EU13-ban 203 volt” (86. o.). 
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Ehhez tegyünk hozzá néhány friss adatot a Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban 

megjelent Magyarország, 2015 c. kiadványából: 

 „A párkapcsolatban élő 15 éves és annál idősebb népesség aránya az 1990. évi 

59%-ról 2011-re 51%-ra csökkent” (KSH, 2016. 16. o.). (Ebbe a házasságban 

és az élettársi kapcsolatban élőket egyaránt beleszámolták.) 

 A válások száma 1990 és 2010 között nagyjából stagnált. “Az ezután kezdődő 

csökkenő irányzat 2015-ben megállt, és a válások száma ismételten 

emelkedett: 20,6 ezer bontóperi végzést hoztak, az előző évinél 5,2%-kal 

többet” (uo. 17. o.).  

 “A házasságok mérlege 38 éve folyamatosan negatív, vagyis több házasság 

szűnik meg válás vagy özvegyülés miatt, mint amennyit kötnek” (17. o.). 

Ezek az adatok is azt mutatják, hogy bőven van tennivalónk a szexuális nevelés, a 

párkapcsolatokra és a házasságra való felkészítés terén. 

 

Dolgozatom elméleti részében először (a 2. fejezetben) a szexuális nevelés fogalmát 

szeretném körbejárni: megvizsgáljuk, hogyan határozzák meg a szexuális nevelést a kortárs 

szexuálpedagógusok, milyen kapcsolódása van a szexuális nevelésnek más nevelési 

területekhez, és kiemelten foglalkozunk majd a szexuális nevelés mentálhigiénés 

jelentőségével is. 

A 3. fejezetben a korszerű szexuális nevelés ismérveit próbálom összeszedni a 

szakirodalom alapján, részletesen kitérve a pszichoszexuális fejlődés és a pszichoszexuális 

érettség kérdésére, társadalmunk szexualitással kapcsolatos erkölcsi normáira, majd a 

korszerű szexuális nevelés céljaira és módszereire, nemzetközi és hazai ajánlások alapján.  
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A 4. fejezet a szexuális nevelés nemzetközi gyakorlatát tekinti át, a történeti 

előzmények bemutatása után részletesen foglalkozva az elmúlt évtizedek szexuálpedagógiai 

törekvéseivel. 

Az 5. fejezetben a magyarországi szexuálpedagógiai kezdeményezésekkel 

foglalkozunk, külön részt szentelve az egyházi kezdeményezéseknek, hiszen a dolgozat 

második részében bemutatott empirikus kutatásunkban az egyházi és az állami iskolák 

szexuális nevelési gyakorlatának összevetésére is sor került. 

A 6. fejezet a szexuális nevelés magyarországi jogszabályi hátterét tekinti át, 

kiemelten foglalkozva a Nemzeti Alaptanterv egymást követő változataival. 

A 7. fejezet pedig a szexuális nevelés eredményességével foglalkozik, a kutatási 

eredmények fényében. 

A dolgozat második részében empirikus kutatásunkat mutatjuk be, amely a 

magyarországi gimnáziumok szexuális nevelési gyakorlatát kívánta feltérképezni 

pedagógusokkal készített interjúk és diákokkal felvett kérdőívek alapján.        
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2 A szexuális nevelés 

2.1. A szexuális nevelés fogalma a kortárs szexuálpedagógiában 

Hogyan definiálhatnánk magát a szexuális nevelést? (A továbbiakban hol a nemi 

nevelés, hol a szexuális nevelés kifejezést használjuk, a szóismétlés elkerülése végett.)  

Ebben a fejezetben nem kívánjuk történeti oldalról vizsgálni ezt a kérdést, ezt majd 

megtesszük később. Inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy a kortárs szexuálpedagógiai 

kutatás milyen fogalmi keretben gondolkodik a szexuális nevelésről.  

A szexuális nevelés fogalmát a szexuálpedagógiai kutatók is többféleképp próbálják 

meghatározni. Abban azonban alapvetően megegyeznek, hogy a szexuális nevelés fogalmát 

igen átfogóan definiálják. 

Nézzünk meg néhány definíciós kísérletet különböző országok kutatóitól:  

1.) Az UNESCO 2009-es, igen fontos kiadványában, amely nemzetközi útmutatót ad a 

szexuális neveléshez, a következőképpen definiálják a szexuális nevelést (International 

Technical Guidance, 2009): „életkornak megfelelő, kulturális szempontból releváns 

megközelítése a szexre és a kapcsolatokra vonatkozó oktatásnak, amelyet tudományosan 

pontos, realisztikus, ítélkezéstől mentes információk alapoznak meg. A szexuális nevelés 

alkalmat kínál a saját értékek és attitűdök megvizsgálására, illetve döntéshozatali, 

kommunikációs és kockázatcsökkentő képességek kialakítására a szexualitás számos 

aspektusával kapcsolatban” (saját fordítás).
1
  

Ez a definíció tulajdonképpen már számos kritériumot el is vár a szexuális neveléstől: 

pl. a kulturális adottságok figyelembevételét, a tudományos megalapozottságot stb. Vagyis 

                                                
1 Az eredetiben: “Sexuality Education is defined as an age-appropriate, culturally relevant approach to 

teaching about sex and relationships by providing scientifically accurate, realistic, non-judgemental information. 

Sexuality education provides opportunities to explore one’s own values and attitudes and to build decision-

making, communication and risk reduction skills about many aspects of sexuality” (International Technical 

Guidance, 2009. 2.). 
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eszerint csak bizonyos kritériumok teljesülése esetén nevezhető szexuális nevelésnek a 

szexualitásra és a párkapcsolatokra vonatkozó oktatás. 

2.) A WHO által 2010-ben kiadott dokumentumban, amely az európai szexuális 

neveléshez fogalmaz meg irányelveket (WHO – BZgA, 2010), így fogalmaznak a szerzők: „A 

szexuális nevelés a nemiség kognitív, emocionális, szociális, interaktív és testi 

vonatkozásainak megtanulását jelenti.” Ez a definíció, mint látjuk, szintén hangsúlyozza, 

hogy a nemi nevelésnek komplexnek kell lennie, számos aspektus vizsgálatát tartja 

szükségesnek.      

3.) Egy mexikói kutatás kapcsán a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a 

szexuális nevelés tágan értelmezett definíciója lenne kívánatos, amely előtérbe helyezi a 

családi kommunikációt, az értékek tisztázását, a nők felkészítését az anyaságon kívüli 

szerepekre is (Weiss, Atkin, Gribble és Andrade-Palos, 1991). A szerzők tehát itt először (a 

kutatásuk alapján) meghatározták, milyen tartalmakra lenne szükség az iskolai nevelésben a 

párkapcsolat, szexualitás kérdéskörben, és a szexuális nevelés fogalmát ezek fényében tartják 

definiálandónak. (Azonban a definíciót, mint olyat, ők nem alkotják meg.) 

4.) A jimmai egyetem (Etiópia) egészségneveléssel foglalkozó munkacsoportja olyan 

definícióját alkotta meg a szexuális nevelésnek, amely egészen részletes leltárt ad a nemi 

nevelés kívánatosnak tartott tartalmáról. Eszerint a szexuális nevelés az alábbi tartalmakról 

szóló oktatás-nevelés: „az ember szexuális anatómiája, szexuális reprodukció, szexuális 

érintkezés, reproduktív egészség, érzelmi viszonyok, reproduktív jogok és felelősségek, 

absztinencia, fogamzásgátlás, családtervezés, testkép, nemi orientáció, nemi gyönyör, értékek, 

döntéshozatal, kommunikáció, randevúzás, kapcsolatok, nemi úton terjedő betegségek és azok 

megelőzése, valamint a születésszabályozás módszerei” (Netsanet, Tsion, Fessahaye és 

Fentie, 2012. 99. o., saját fordítás).
2
  

                                                
2 Az eredetiben: “Sex education is described as education about human sexual anatomy, sexual 

reproduction, sexual intercourse, reproductive health, emotional relations, reproductive rights and 
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Az ilyen típusú, „lajstromozó” definíciók hátránya az, hogy bármilyen körültekintően 

alkotják is meg őket, kimaradhatnak olyan témák, amelyeket egyébként indokolt lenne a nemi 

nevelés részeként megjeleníteni.  

5.) Holger Frederick Kilander amerikai szexuálpedagógus definíciója elkerüli ezt a 

csapdát: „A szexuális nevelés mai megfogalmazásban magában foglalja mindazokat a 

nevelési eljárásokat, amelyek segíthetik a fiatalokat az élet azon problémáira való 

felkészülésben, amelyek központja a nemi késztetés, és amelyek valamilyen formában minden 

normális ember életében elkerülhetetlenül előfordulnak. E problémák az élettapasztalatok 

hatalmas sorára terjednek ki, a személyes szexuálhigiéné egyszerű kis ügyeitől a sikeres 

házasság és a családi viszonyok rendkívül bonyolult egészségügyi, szociálpszichológiai és 

erkölcsi problémáiig” (idézi Szilágyi, 2006. 25. o.). 

6.) A magyar Zrinszky László jóval egyszerűbb definíciót használ a szexuális 

nevelésre: „mindazok a nevelési törekvések és hatások, melyek a nemi élet követendőnek 

tartott módjára vonatkoznak” (Zrinszky, 2002. 190. o.). Ez a definíció már felveti annak a 

szükségességét, hogy valaki/valakik (a nevelő? vagy valamilyen erre felhatalmazott 

közösség?) eldöntsék, mit tartanak a nemi élet „követendő módjának”, és annak megfelelően 

kell megtervezni a szexuális nevelést.   

7.) Olyan megközelítést is találtunk, ahol a kutatók a szexuális nevelés fogalmi 

meghatározását úgyszólván a kutatásban részt vevőkre bízzák. Egy nigériai kutatásban (ahol 

középiskolás diákokat, tanárokat és szülőket egyaránt megkérdeztek) feltették a kérdést, ki 

hogyan definiálná a szexuális nevelést (Orji és Esimai, 2003). Itt az alábbi 3 

válaszlehetőségből lehetett választani, akár többet is megjelölve (továbbá a „nem tudom” 

válaszlehetőség is adott volt): 

                                                                                                                                                   
responsibilities, abstinence, contraception, family planning, body image, sexual orientation, sexual pleasure, 

values, decision making, communication, dating, relationships, sexually transmitted infections (STIs) and how to 

avoid them, and birth control methods.” 
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 A diákok megtanítása arra, hogyan udvaroljanak, és hogyan éljenek 

szexuális életet. 

 A diákok megtanítása a házasság előtti szex veszélyeire. 

 A diákok megtanítása arra, hogyan kerüljék el a terhességet 

fogamzásgátlással. 

Érdekes módon a szülők 60%-a és a pedagógusok 54%-a a „nem tudom” választ 

jelölte meg (talán épp azért, mert összetettebbnek tekintették a szexuális nevelés kérdését 

annál, semhogy a fenti válaszok bármelyikét is megfelelőnek találták volna), a diákok 65%-a 

viszont megjelölte az első válaszlehetőséget. (Kétségtelen, hogy ez a válasz a 3 közül, ami a 

legtágasabban értelmezi a szexuális nevelést.)   

 

Empirikus kutatásunkban a pedagógusokkal készített interjúkban mi is feltettük a 

kérdést, hogyan értelmezik a szexuális nevelést (ld. később), hiszen ez segít megfelelően 

értelmezni az egyéb kérdésekre adott válaszaikat is. Fontosnak tartottuk azonban, hogy 

valamelyik fogalmi megközelítés mellett lecövekeljünk, amely a mi nézőpontunkat 

meghatározza a továbbiakban.  

Az imént bemutatott fogalmi megközelítések közül hozzánk legközelebb a Kilander-

féle definíció áll (nem véletlen, hogy a szexuálpedagógiával évtizedek óta foglalkozó magyar 

Szilágyi Vilmos is ezt a definíciót veszi át). Kilander megfogalmazása ugyanis jól érzékelteti 

nemcsak a témakör fontosságát, de annak tágasságát is. Ebbe a definícióba sok minden 

belefér, nem jelöli ki mereven a nemi nevelés határait, mégis eligazít, melyek azok a nevelési 

tartalmak, amelyeknek a szexuális nevelésben van a helyük. 

Ezen a ponton érdemes feltennünk a kérdést: vajon ennek az átfogó, holisztikus 

nevelési területnek csakugyan a szexuális nevelés-e a legadekvátabb elnevezése? Számos 

esetben tapasztaltam magam is, hogy kollégáim, doktorandusz évfolyamtársaim, amikor a 
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szexuális nevelés szóba került, sok esetben keverték a szexuális felvilágosítás fogalmával. 

Pedig abban a holisztikus megközelítésben, ami a szexuálpedagógiát ma jellemzi, jóval 

többről van szó, mint szexualitásról. Tulajdonképpen a párkapcsolati kultúra egésze van a 

nevelés fókuszában, amelynek természetesen fontos része a szexualitás is.  

Magam részéről ezért legadekvátabb elnevezésnek ma a párkapcsolati nevelést 

tartanám. (Ezzel együtt nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a szexualitás nemcsak 

a párkapcsolatokban jelenik meg. Mégis, talán érdemes a párkapcsolatok kérdését állítani a 

nevelés fókuszába.) Egyelőre azonban a nemzetközi szakirodalomban a szexuális nevelés az 

erre a nevelési területre leginkább használt fogalom.  (Látni fogjuk a 4. fejezetben, hogy pl. az 

Egyesült Államokban vannak olyan nevelési programok, amelyek az általam javasolthoz 

hasonló elnevezést használnak.)  

 

2.2. A szexuális nevelés kapcsolódása más nevelési területekhez 

A szexuális nevelés (vagy párkapcsolati nevelés) szorosan kapcsolódik a pedagógia 

számos más területéhez: például az erkölcsi neveléshez (hiszen a szexuális viselkedés 

rengeteg morális, etikai kérdést vet fel), az egészségneveléshez (elég a különféle, nem egyszer 

gyógyíthatatlan nemi betegségekre utalni) és a családi életre neveléshez.  

Grósz Emese (2004) részletesen kifejti a szexuális nevelés kapcsolatát a pedagógia 

más területeivel. Az erkölcsi nevelés kapcsán megjegyzi, hogy szerinte „nem a moralitás az, 

ami segít a „megfelelő” szexuális viselkedés kialakításában, hanem inkább a […] fejlesztő-

segítő nevelési attitűd” (Grósz, 2004. 45. o.). Ez azonban megítélésem szerint inkább 

módszertani kérdés: lehet vitatkozni azon, hogy az erkölcsi nevelésnek mi a leghatékonyabb 

formája, de nem megkerülhető, hogy a pedagógus törekedjen valamilyen (akár áttételes) 

módon erkölcsi normák, vagy legalábbis erkölcsi érzékenység kialakítására a szexualitás terén 

is. (A 3. fejezetben még lesz szó részletesebben a szexualitáshoz kapcsolódó, a nevelésben 
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megjelenő erkölcsi normákról.) Kár volna tehát a szexuális nevelést teljesen elválasztani az 

erkölcsi neveléstől.  

Az egészségneveléshez való kapcsolódás nyilvánvaló: Grósz szerint a harmonikus 

partnerkapcsolat és az ehhez kapcsolódó egészséges nemi élet része az egészséges 

életmódnak, különösen, ha az egészséget testi-lelki-szociális értelemben értjük. (A következő 

fejezetben lesz szó részletesebben a szexuális nevelés mentálhigiénés jelentőségéről.) Az 

egészségnevelésnek így mindenképpen szerves része (kellene, hogy legyen) a szexuális 

nevelés. A magyarországi kezdeményezéseknél majd fogjuk látni, hogy egyes hazai 

szakemberek kifejezetten a komplex egészségnevelési programok keretében képzelik el a 

szexuális nevelést. (A kutatásunkban az interjúalanyok közt is találkozunk majd ezzel a 

megközelítéssel.) 

A családi életre nevelés bizonyos tekintetben tágabb, bizonyos tekintetben szűkebb a 

nemi nevelésnél. Úgy fogalmazhatunk, hogy a két területnek nagy a közös halmaza. A családi 

életre nevelés olyan témákkal is foglalkozik (pl. a családi gazdálkodás kérdései), amelyeket 

talán erőltetett volna a nemi nevelésbe beilleszteni. Ugyanakkor a párkapcsolat, szexualitás 

nemcsak a családi élet vagy az arra való előkészület részeként jelenik meg. Számos fiatal van 

ugyanis, aki akár egyáltalán nem kíván családot alapítani, ez azonban nem jelenti azt, hogy a 

párkapcsolatra, szexualitásra való felkészítésre ne lenne szüksége. 

A legújabb (ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a legadekvátabb) szexuálpedagógiai 

megközelítés a magánéleti nevelés keretében képzeli el a szexuális nevelést. Más kérdés, 

hogy a magánélet elválaszthatatlan a családi élettől, az egészséges életmódtól, illetve az 

erkölcsös élettől, ilyen értelemben a magánéleti nevelés éppúgy szorosan kapcsolódik a 

fentebb említett nevelési területekhez.   
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2.3. Szexuális nevelés és mentálhigiéné 

Az előző fejezetben már szó volt az egészségnevelés és a szexuális nevelés 

kapcsolatáról. Mivel jómagam elsősorban mentálhigiénével foglalkozom, számomra ennek 

legfontosabb része a lelki egészség és a szexuális nevelés kapcsolata.    

Az iskolában folyó szexuális nevelés ugyanis szorosan kapcsolódik az iskolai 

mentálhigiénéhez. A mentálhigiéné fogalmát Tomcsányi Teodóra így határozza meg: „A 

mentálhigiéné a lelkileg egészséges személyiség kialakítására […] irányuló mindenfajta 

erőfeszítés és igyekezet közös elnevezése” (Tomcsányi, 2003. 18. o.). Értelemszerűen az 

iskolai mentálhigiénéhez tartozik tehát minden olyan iskolai tevékenység (akár pedagógusok 

végzik azt, akár más szakemberek), amely a lelki egészség fejlesztését, megőrzését szolgálja.  

Buda Béla (1998) az iskolai mentálhigiéné lehetőségeinek taglalásakor kitér a 

szexualitással való iskolai foglalkozás fontosságára is. A körültekintően megtervezett 

szexuális nevelésnek valóban meghatározó szerepe lehet a párkapcsolatok és a későbbi 

házasságok minőségében, amely szoros összefüggésben van a lelki egészséggel. (Nem 

beszélve a párkapcsolatból, házasságból született gyermekek lelki egészségéről.) Ezt az 

állítást szeretném néhány kutatási eredménnyel alátámasztani. 

 

A hosszan tartó házassági konfliktusok bizonyíthatóan megnövelik bizonyos pszichés 

zavarok előfordulásának valószínűségét: ilyen pl. a depresszió, a különféle szorongásos 

zavarok, valamint az alkohol- és drogfogyasztás (Halford és Snyder, 2012). Egy vizsgálat 

igazolta, hogy a házassággal való elégedetlenség 3,7-szeresére növelte a problémás 

alkoholfogyasztás kialakulásának kockázatát (Whisman, Uebelacker és Bruce, 2006), egy 

holland mintán felvett kutatás eredményei pedig azt mutatják, hogy az alkoholizmus mellett 

egyéb pszichés zavarok kialakulásának a valószínűségét is növeli (Overbeek, Vollebergh, 

Graaf, Scholte, Kemp és Engels, 2006).   
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Mindezen tényezőknek egyébként gazdasági téren is jelentős hatása van. John 

Gottman 1998-ban publikált becslése szerint az Egyesült Államokban a munkahelyi 

hiányzások 30%-a házassági problémákra vezethető vissza. Ez évi 8 milliárd dollárd 

veszteséget jelentett az országnak (Kolonits és Tárkányi, 2010).  

Épp a házassági problémákból adódó számos pszichés és egyéb ártalom elemzése 

kapcsán vonja le például Gardner és Howlett (2000) azt a következtetést, hogy fontos lenne 

már a középiskolákban házasságra való felkészítést, előkészítést tartani, illetve a szexuális 

nevelési programokat ilyen irányban fejleszteni. 

 

A megfelelő szexuális nevelésnek nagy szerepe lehet a válások megelőzésében is. A 

válások lelki egészségre gyakorolt negatív hatásait (mind a szülők, mind gyermekeik 

vonatkozásában) a pszichológusok gyakorlati tapasztalata és számos kutatás is igazolja.  

Bognár Gábor és Telkes József egész könyvet szenteltek a válás lélektanának. Ebben 

írják, hogy a kutatások szerint a válási döntést megelőző időszakban inkább a nők mutatnak 

pszichés tüneteket (pl. alvászavar, magányosságérzés, lehangoltság), a válási döntés után 

azonban inkább a férfiak (Bognár és Telkes, 1986). Mindenesetre az alábbi megállapításra 

jutnak: „akár férfi, akár nő, akár „elhagyó”, akár „elhagyott” legyen valaki, a válás rendkívül 

megterhelő, traumatizáló élményt fog jelenteni számára” (uo. 51. o.). Beszámolnak persze 

olyan esetekről is, amikor a válás után valamelyik fél felszabadultságot és felhangoltságot él 

meg, ez az állapot azonban nagyon törékeny ezekben az esetekben. „Elég egy munkahelyi 

kudarc, vagy egy rosszul sikerült randevú, és a felszabadultság érzését hirtelen önvád és 

lehangoltság váltja fel” (uo. 62. o.). 

Nagyon gyakori jelenség a válás során a bűntudat. Egy kutatás egy évvel a válás után 

is a volt házastársak 40%-ánál talált a másikkal szembeni bűntudatot (uo. 74. o.). További 

veszélyeztető tényező, hogy a válás, amellett, hogy megterheli az ember 
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alkalmazkodóképességét, „szétzilálja azt a természetes kapcsolati hálózatot is, ami 

elsődlegesen segítséget nyújthatna a megterhelés elviselésében” (uo. 78. o.).    

Többféleképp magyarázzák a szakemberek azt a statisztikai tényt, hogy az elváltak 

nagyobb arányban vesznek igénybe pszichiátriai vagy pszichoterápiás ellátást. Bognár és 

Telkes a „stresszhipotézis” hívei: „a válás […] olyan élethelyzeti stresszel jár, ami 

pszichiátriai problémákat idézhet elő az egyébként pszichiátriai szempontból kevéssé 

veszélyeztetett népességben is” (uo. 310-311. o.).   

Helmuth Figdor osztrák pszichoterapeuta így fogalmaz az elváltakkal kapcsolatban: 

„minden válás […] egyben zátonyra futott házasság, az egykor hozott döntés hajótöréséről 

tanúskodik, […] ez tehát egy életkoncepció kudarca. […] Kételkedni kezdenek, képesek-e 

beteljesült kapcsolatban élni, szeretetreméltóak lenni, kitűzött életcélokat elérni, valaha is új 

partnerre lelni. Ezek összekapcsolódnak azzal a félelemmel, hogy intellektuálisan vagy 

testileg nem elég vonzóak, valamint az öregségtől és a magánytól való szorongással” (Figdor, 

2004. 46-47. o.).  

Egy romániai kutatás igazolta, hogy a válást átélt anyák körében szignifikánsan 

magasabb volt a depresszió, a szomatizáció és a szorongás szintje, és kimutatható volt az 

anyák tüneteinek negatív hatása a gyermekeik viselkedésére is (Jurma, 2015).  

 

A gyermekekkel kapcsolatban Bognár és Telkes leírja, hogy a bűntudat milyen gyakori 

kísérőjelenség: a legtöbb gyermek (életkortól függetlenül) magát vádolja a szülei válása miatt 

(Bognár és Telkes, 1986). Ennek következményeképpen pedig sokféle pszichopatológiai tünet 

vagy viselkedészavar léphet fel. Egyébként a gyermekeknek a válásra adott reakcióit erősen 

meghatározza a gyermek életkora: óvodáskorban pl. jellemző a szeparációs félelem 

megjelenése, serdülőkorban azonban inkább a saját jövendő házasságával kapcsolatos 
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szorongások erősödnek fel a fiatalban, és esetleg zavarok jelentkeznek a partnerkapcsolati 

próbálkozásaiban (uo.).   

Tárkányi Ákos amerikai vizsgálati eredményekből vonja le a következtetést: „a válás 

(vagy valamilyen közvetlenül hozzá kapcsolódó tényező) olyan maradandó pszichés 

károsodást okoz a gyermekeknek, amelynek a negatív hatása még felnőttkorban is 

kimutatható” (Tárkányi, 2011. 135. o.). Ugyanő hivatkozik rá, hogy egy amerikai vizsgálat 

eredménye szerint a kétszülős családban nevelt tizenévesek körében a dohányzás és az 

alkoholfogyasztás jóval ritkább volt, mint az egyszülős családban neveltek között.   

Egy kutatás igazolta azt is, hogy a később elváló szülők gyermekeinél már a válás előtt 

magasabb volt a szorongás, a depresszió és az antiszociális viselkedés szintje az átlagosnál, a 

válás után pedig a szorongás és a depresszió szintje tovább nőtt (Strohschein, 2005). 

A szexuális nevelésnek, illetve párkapcsolati nevelésnek a válások megelőzésében 

betöltött szerepe szintén igen nagy lehet, ami újabb bizonyítéka a nemi nevelés 

mentálhigiénés jelentőségének.  

 

Fejezetünkben megkíséreltük a szexuális nevelés fogalmi tisztázását. Láthattuk, hogy 

a szexuális nevelés mai fogalmi megközelítésében a szexuálpedagógiai szakemberek 

világszerte a terület komplexitását, átfogó jellegét hangsúlyozzák. Javaslatot tettünk a vizsgált 

nevelési terület alternatív elnevezésére: párkapcsolati nevelés. Megmutattuk röviden a 

szexuális nevelés kapcsolódását egyéb nevelési területekhez, és igazoltuk, hogy a szexuális 

nevelés szerves része kell, hogy legyen az iskolai mentálhigiénének is.  
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3 Korszerű nemi nevelés? 

A szexuális neveléssel (vagy párkapcsolati neveléssel) kapcsolatban felmerül egy alapvető 

kérdés: mit tekinthetünk ma (a XXI. század elején), Magyarországon korszerű nemi 

nevelésnek? Ebben a fejezetben ezt a kérdést kíséreljük meg megválaszolni.  

Ennek megválaszolásához rendelkezésünkre állnak nemzetközileg kidolgozott 

irányelvek (ld. később), mégis (a megfogalmazás rövidsége és frappánssága miatt) egy 

magyar szakember meghatározásával kezdjük (akinek a megközelítése egyébként 

összhangban van a nemzetközi iránymutatásokkal).  

Szilágyi Vilmos így fogalmaz: „A korszerű nemi nevelés célja […] a 

pszichoszexuálisan érett személyiség kialakítása, aki képes és kész a korszerű elveknek 

megfelelő életvezetésre. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az egyén nemi magatartása, viselkedése a 

partnerkapcsolatban megfelel társadalmunk erkölcsi normáinak.” (Szilágyi, 1997. 25. o.)  

Szilágyi idézett rövid megfogalmazása elfogadható lehet sokféle pedagógiai irányzat 

számára, azonban két olyan kifejezést is használ, amelyet érdemes kissé körüljárnunk: mit 

jelent a „pszichoszexuálisan érett személyiség”, és mit értünk „társadalmunk erkölcsi normái” 

alatt? A következő két alfejezetben ezeket a fogalmakat igyekszünk körüljárni. 

 

3.1. A pszichoszexuális érettség 

A fogalom megértéséhez először a pszichoszexuális fejlődés fogalmát kell tisztáznunk, aztán 

foglalkoznunk kell az érett személyiség fogalmával, hogy utána összekapcsolhassuk ezt a 

kettőt.    

3.1.1. A pszichoszexuális fejlődés fogalma a pszichoanalízist megteremtő Sigmund 

Freud nevéhez kötődik, aki munkássága során a XX. század elején többek között egy 
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fejlődéslélektani elméletet is kidolgozott, amelynek középpontjában a pszichoszexuális 

fejlődés áll. 

Freud már Három értekezés a szexualitásról című művében (1905/2015) kifejtette 

nézeteit a gyermeki szexualitásról, annak fejlődési szakaszairól. Ferenczi Sándor szerint 

ebben a művében „először láthatjuk az analitikus Freudot szintetikus munkában” (Ferenczi, 

1915/2015. 5. o.). Ebben a műben Freud lerakta a libidóelmélet alapjait.  

Az elmélet lényege röviden: a libidó (a legtágabb értelemben vett szexuális 

ösztönenergia) a gyermek fejlődése során más-más testrészre fókuszál. Egy mai 

pszichoanalitikusan orientált szakkönyv megfogalmazása szerint „a libidó szerveződésének 

időbeli sorrendje szerint határozzuk meg a gyermek pszichoszexuális fejlődésének fázisait 

(orális, anális-uretrális, fallikus, genitális fázis)” (Frenkl és Rajnik, 2007. 153. o.).  

1.) Az orális fázisban (a gyermek születésétől kb. kétéves koráig) a kitüntetett erogén 

zóna (azaz az örömszerzés szerve) a száj. A csecsemő szopása révén nemcsak táplálékhoz jut, 

de így ismeri meg az anyját, és a szopás közben (jó esetben) teljes biztonságot él meg. 

2.) Az anális fázis (ez Freud szerint nagyjából a gyermek 2 és 3 éves kora közé esik) 

meghatározó örömszerző szerve a végbélnyílás. A székletürítés szabályozása fontossá válik, 

ebben az időszakban történik a szobatisztaságra szoktatás. (Egyébként erre az időszakra esik 

az ún. dackorszak is.)
3
  

3.) A fallikus fázisban (ez a gyermek óvodáskora) már a nemi szerv válik fontossá. 

Ekkor kezdi érdekelni a gyermekeket a nemiség kérdése. Ekkor kezd érdekessé válni, hogy a 

fiúknak és a lányoknak más nemi szervük van (ehhez kapcsolódóan vannak érdekes, akár 

bizarr fantáziáik is: pl. „lehet, hogy a lányoknak levágták a fütyijét”?).  

                                                
3 Szilágyi Vilmos egyik könyvében utal rá, hogy a legtöbb kutató szerint ez az időszak a 

pszichoszexuális fejlődés legfontosabb szakasza, mert ekkor kezdődik a személyiségfejlődés, amelynek 2 

allappillére az éntudat és a nemiségtudat (Szilágyi, 1997). 
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Ebben az életkorban alakul ki az ödipális helyzet, amelynek elnevezésénél Freudot 

Ödipusz király mitológiai története ihlette. „Freud az álmok, a szabad asszociációk és az 

ideges tünetek eredetének elemzése során jellegzetesnek találta, hogy a gyermek vonzódása 

három- és ötéves kor körül az ellenkező nemű szülő felé fordul, s az azonos nemű szülőt 

akadályozójának, riválisának tartja” (Frenkl és Rajnik, 2007. 64. o.). Normális esetben ennek 

a helyzetnek a megoldása, hogy a gyermek belátja, hogy le kell mondania az ellenkező nemű 

szülőjéről, és elkezd azonosulni az azonos nemű szülővel. „A kislány úgy gondolja, ha olyan 

lesz, mint az anyu, akkor az apu majd úgy fogja szeretni” (uo. 65. o.).  

4.) A kisiskolás kor (nagyjából 6 és 12 éves kor között) Freud szerint a latencia 

korszaka. Ilyenkor „az óvodáskor élénk ösztönélete elcsitul, s nyugalmi időszak következik 

be” (uo. 83. o.). Ez nagyon kedvező abból a szempontból, hogy „a gyermek energiáit új 

ismeretek és készségek elsajátítására tudja fordítani” (uo. 84. o., kiemelés az eredetiben).  

5.) Végül 12 éves kor körül (ez a kamaszkor kezdete) kezdődik a genitális fázis.
4
 „A 

serdülőkor kezdetét fiúknál az első pollúció, leányoknál az első menstruáció jelzi” (Vikár, 

1999. 43. o.). Ebben az életkorban nagy erővel jelentkeznek a szexuális késztetések, és „a 

libidó először a részösztönöket szállja meg, mielőtt a genitális szexualitás uralomra jutna” 

(uo. 47. o.). Ez azt jelenti, hogy megjelenik a leskelődés (főleg a fiúknál), az obszcén szavak 

használata (ez egyfajta orális kielégülés, ahogy az ilyenkor gyakran megjelenő mohó falás is), 

az agresszív, akár szadisztikus fantáziák (gyakran önkielégítés közben), továbbá a piszkosság 

élvezete (ez pedig az anális részösztön feléledéseként értelmezhető). 

Az önkielégítés (főleg a fiúknál) általánosnak mondható, azonban a legtöbb serdülő 

küzd ellene, „hogy akaraterejét kipróbálja, és döbbenten tapasztalja az ösztön sodrását” (uo. 

55. o.). Általában igaz, hogy a serdülő nagy küzdelmet folytat azért, hogy ösztönkésztetéseit 

                                                
4 Mivel kutatásunkban a gimnáziumok gyakorlatát vizsgáltuk, ez a szakasz a legfontosabb a számunkra, 

ezért a többinél részletesebben írunk róla.   
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uralni tudja. (Gyakran jellemző erre az életkorra az aszketizmus is, ami gyakran hedonizmusba 

fordul – és viszont.)    

A serdülő érdeklődése (az esetek többségében) az ellenkező nem felé fordul, 

partnerkapcsolatokat próbál kialakítani, és normális esetben a szexuális vágyai egyre inkább a 

partnerrel való genitális együttlétre irányulnak (függetlenül attól, hogy ezeket a vágyakat 

mennyire éli ki). 

A korszak végére (egészséges fejlődésmenet esetén) kialakul, pontosabban 

megszilárdul a nemi identitás. „A serdülőkor végére a szexualitásban a genitalitásnak kell a 

vezető szerepet vállalnia, s a fiatalnak el kell jutnia a heteroszexuális partnerválasztáshoz” 

(Frenkl és Rajnik, 2007. 97. o.). Freud szerint a genitális fázissal a pszichoszexuális fejlődés 

tulajdonképpen befejeződik, az ember alkalmassá válik a párkapcsolatra, szexuális életre. Ez 

természetesen csak abban az esetben igaz, ha az addigi fejlődésmenet nem szenvedett 

jelentősebb zavart.  

 

Freud elméletét már kortársai részéről is sok kritika érte. A pszichoanalízis 

elméletének és terápiás gyakorlatának fejlődése során Freud tanítványai és követői is sok 

tekintetben vitatták, mások jelentősen átdolgozták, továbbfejlesztették ezt a fejlődéselméletet 

is.  

Az egyik sokszor megfogalmazott kritika, hogy Freud túl nagy jelentőséget 

tulajdonított a szexualitásnak, egyrészt a személyiségfejlődés, másrészt a különféle lelki 

betegségek kialakulásának tekintetében. Carl Gustav Jung például, aki, bár később szakított 

mesterével, Freud egyik legjelentősebb tanítványa volt, így fogalmaz: „A neurózis freudi 

szexuálteóriája igaz és valóságos princípiumra épül. De az egyoldalúság és kizárólagosság 

hibájába esik […]. Freud ebből a szempontból is tipikus képviselője a materialista kornak” 

(Jung, 1993. 56-57. o.).  
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Erik H. Erikson, aki mindmáig igen széles körben elfogadott elméletet dolgozott ki a 

pszichoszociális fejlődésről, kifejezetten hangsúlyozza: „az emberi életciklus pszichoszociális 

elemzésére kidolgozott elgondolásaim Freud úttörő jelentőségű klinikai megállapításain 

alapulnak” (Erikson, 1997. 27. o.). Ugyanakkor később megjegyzi: „Freud […] nem 

kerülhette el korának jellemző szemléleti vonzódásait” (uo. 29. o.), majd kifejti, milyen 

szemléleti korlátok jellemzik Freud és a korai pszichoanalitikusok műveit.   

Szilágyi (2006) is leírja (a szexuálpszichológiai szakirodalomra építve), hogy erősen 

vitathatónak tartja a freudi koncepciót, elsősorban a fázisok merev, időbeni egymásutániságát. 

A Freud által leírt fejlődésmenet egyes részleteivel kapcsolatban is számos kritika 

megfogalmazódott az évek során. Sokan vitatják például, hogy az ödipális helyzet minden 

esetben kialakulna. Buda Béla írta magyar nyelven az egyik legjobb összefoglalót a 

szexualitás lélektanáról (nem csoda, hogy a kötet 7 kiadást is megért, későbbi kiadások esetén 

a szerző az új kutatási eredmények fényében többször átdolgozta, kibővítette a könyvet). 

Ebben a könyvében írja: „Egyes kutatók az Ödipusz-komplexusban is a polgári család szoros 

szülő-gyermek kapcsolatának és a szülők félig-meddig tudatlan szexuális csábításának 

következményét látják” (Buda, 1997. 144. o.). Eszerint más családi miliőben nem 

törvényszerűen alakul ki ez a jelenség.   

A 6-12 éves életkor esetében is vitatott most már az eredeti elképzelés helyessége. 

„Ma úgy látjuk, hogy a Freud által látenciaszakasznak nevezett életidő […] még nagyon 

fontos periódus a nemi identitás megszilárdulása szempontjából. Az ekkor szerzett 

visszajelentések szükségesek a nemi identitás szerkezetének megerősítéséhez” (Buda, 1997. 

126. o., kiemelés az eredetiben). Később pedig: „A megfigyelések szerint a Freud által leírt 

latenciakorszak nem különíthető el, a 6-tól 12. életévig terjedő időszakban a kisgyermekkori 

szexuális jelenségek megszakítás nélkül folytatódnak” (uo. 140. o.). Szilágyi hasonlóképpen 
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vélekedik, bár elismeri, hogy „a kisiskolás kor a pszichoszexuális fejlődés viszonylag 

nyugodtabb szakasza” (Szilágyi, 2006. 87. o.). 

Azonban a Freuddal szemben megfogalmazott kritikai észrevételek ellenére sok, a 

pszichoszexuális fejlődéshez kapcsolódó freudi alapfogalmat (pl. libidó, fallikus fázis stb.) 

használnak ma is a pszichológiában, elsősorban természetesen a modern pszichoanalízis 

különféle irányzatainak (a mai szaknyelv ezeket gyakran pszichodinamikus szemléletű 

irányzatoknak hívja) képviselői.  

 

Hogyan viszonyulnak a pszichoszexuális fejlődés fogalmához más pszichológiai 

elméletek? 

Justin J. Lehmiller (2014) bemutatja, milyen elméletek jelentek meg az évtizedek 

során, amelyek a pszichoanalitikus megközelítésekhez képest más tényezőket hangsúlyoznak 

a szexuális viselkedés kapcsán:  

1. A tanuláselméleti modellek (klasszikus kondicionálás, operáns 

kondicionálás, szociális tanuláselmélet) közül legkorszerűbbnek a szociális 

tanuláselmélet számít, amely a szexuális viselkedést alapvetően tanult 

viselkedésnek tartja, amelyben nagy szerepe van a mintakövetésnek.
5
 Ez az 

elmélet tehát szintén hangsúlyozza a szexualitás fejleszthetőségét, ezáltal a 

szexuális nevelés jelentőségét is. 

2. A csereelméletek a kapcsolatokra vonatkozóan (és így a szexuális 

kapcsolatokra vonatkozóan is) azt hangsúlyozzák, hogy a kapcsolatokban 

mindig valamilyen csere történik (valamit adunk valamiért), és döntően ez 

határozza meg, hogyan működnek a kapcsolatok. Ezek az elméletek 

                                                
5 „A pszichoszexuális fejlődést természetesen a tanuláselmélet hívei is egy hosszú folyamatnak látják, 

amely a születéssel kezdődik és a pszichoszexuális érettségben teljesedik ki” (Fábián és Simich, 2006. 13. o.) 
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kevésbé hangsúlyozzák a fejlődés jelentőségét a szexualitásban, bár nem is 

kérdőjelezik meg azt. 

3. A személyiségelméletek azt vizsgálják a szexualitás kapcsán, mely 

személyiségvonások befolyásolják a szexuális viselkedést, és hogyan. 

Természetesen a személyiségjegyek is sok esetben a pszichés fejlődés során 

alakulnak ki, ez az elmélet sem cáfolja tehát a fejlődés jelentőségét a 

szexualitásban. 

4. Az evolúciós elméletek pedig az evolúcióból kiindulva magyarázzák a 

szexuális viselkedés számos tényezőjét (ezen elméletek szerint például a 

férfiak tudattalanul azokhoz a nőkhöz vonzódnak, akik a külsejük alapján 

egészséges utódok kihordására képesek). Lehmiller megjegyzi, hogy ezek 

az elméletek nem tudnak választ adni számos kérdésre, például arra, hogy 

miért létezik homoszexualitás.
6
                     

Lehmiller hangsúlyozza, hogy a szexualitás korszerű megközelítése biológiai, 

pszichológiai és szociális tényezőket egyaránt figyelembe vesz, amikor a szexuális 

viselkedést magyarázni kívánja. 

Ami számunkra fontos: alapvetően elfogadott a pszichológia különféle kortárs 

elméleteiben is, hogy az ember szexualitáshoz való viszonya fejlődés eredménye, és hogy ez a 

viszony szorosan összefügg egyéb pszichés jelenségekkel.  

 

3.1.2. Az érett személyiség fogalmával a humanisztikus pszichológia prominens 

személyiségei, Abraham H. Maslow és Gordon W. Allport kezdtek érdemben foglalkozni. 

Mindketten megkísérelték az érett személyiség kritériumainak meghatározását. (Az ő 

megközelítésükre azóta is gyakorta hivatkoznak.)  

                                                
6 A homoszexualitás lélektani hátterével kapcsolatos roppant bonyolult és egymással vitatkozó 

tudományos nézetek bemutatása meghaladja doktori disszertációnk kereteit. Annyi azonban kijelenthető, hogy 

nincs tudományos konszenzus ezen a téren.  
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Maslow történelmi személyiségek életútját vizsgálta, olyan emberekét, akik szerinte 

sikeresek voltak az önmegvalósításban, és akiket a közvélemény igen sokra tartott, akiket 

szerinte joggal tekinthetünk érett személyiségnek. Elemzései alapján 14 pontban foglalta 

össze az érett személyiség jellemzőit (Allport, 1997): 

1. A valóság hatékony észlelése, kielégítő viszony a realitáshoz. 

2. Elfogadás önmagunkkal, másokkal és a természettel szemben. 

3. Spontaneitás. 

4. Feladatközpontúság. 

5. Távolságtartás. (A magánélet sérthetetlensége; a kapcsolatokban nincs jelen a 

birtoklás vágya.)   

6. Függetlenség a kultúrától és a környezettől. 

7. A befogadás állandó frissessége. 

8. Végtelen horizontok. (Ez a legvégső kérdések iránti érdeklődést, a spirituális 

nyitottságot jelenti.) 

9. Szociális érzékenység. 

10. Mély, de szelektív társas kapcsolatok. 

11. Demokratikus jellemszerkezet. 

12. Etikai szilárdság. 

13. Ellenségességtől mentes humorérzék. 

14. Alkotóképesség (kreativitás). 

Maslow kritériumrendszere talán túl részletes. Érdemes Allport kritériumait is 

felsorolnunk, ő tömörebben, kevesebb kritérium felállításával foglalta össze az érett 

személyiség jellemzőit. Fogjuk majd látni, hogy ezek a pszichoszexuális érettség később 

megfogalmazott kritériumaival szoros összefüggésben állnak. 

Allport (1997) szerint az érett személyiség hat kritériuma: 
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1. az én érzésének kiterjesztése (azaz az önközpontúság meghaladása); 

2. meghitt viszony másokkal; 

3. érzelmi biztonság (önelfogadás); 

4. valósághű észlelés, jártasságok és feladatok; 

5. az én tárgyiasítása, önismeret és humor; 

6. az egységesítő életfilozófia.  

  

3.1.3. Hogyan viszonyul mindehhez a pszichoszexuálisan érett személyiség? 

Most jutottunk el oda, hogy megfogalmazzuk: tulajdonképpen milyen személyiség 

kialakítására törekedjék a szexuális nevelés? Lássuk néhány megközelítését a 

pszichoszexuális érettségnek. 

Szilágyi Vilmos (1997), támaszkodva a nemzetközi szexuálpszichológiai 

szakirodalomra, a pszichoszexuálisan érett személyiség elsődleges jellemzőjének az 

intimkapcsolatokra való alkalmasságot tartja (ez alakul ki hamarabb). A teljes 

pszichoszexuális érettséghez azonban hozzátartozik a párválasztási érettség is, amikor a 

párválasztásban benne van a véglegesség igénye, a családalapítás szándéka és képessége. 

Megfogalmazza azt is, hogy milyen tényezők megléte esetén tekinti érettnek a házasodási 

motivációkat:  

- a reálisan mérlegelt összeillés,  

- a gyermek iránti kölcsönös vágy,  

- szerelem. 

Grósz Emese (2004) hasonlóan vélekedik. Szerinte a pszichoszexuális érettség 

kritériumai: képesség a családalapításra és az érett házaséletre. Ez a megfogalmazás roppant 

egyszerűnek tűnik, ne feledjük azonban, hogy az érett házasélet számos készséget és 
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képességet igényel (pl. az együttműködés, a kommunikáció, az alkalmazkodás, a 

felelősségvállalás stb. terén). 

Az eddigieket is magában foglaló, de azoknál teljesebb megfogalmazás a lengyel Lew-

Starowiczé (1985). Szerinte az érett személyiség magában foglalja a pszichoszexuális 

érettséget is, bár megjegyzi, hogy kultúránkban nem ritka az olyan ember, akinek 

személyisége számos területen érett, a pszichoszexuális érettség még sincs meg benne. A 

pszichoszexuális érettség kritériumaiként az alábbiakat írja le: 

- tartós érzelmi kapcsolat képessége a másik nemhez tartozóval; 

- a saját nőiesség/férfiasság fejlesztése, tudatos viszony a nemiséggel; 

- felelősségvállalás (önmagunkért és a másikért), a másik ember egyenlő félként 

való kezelése; 

- a saját szexuális szükségletek feletti uralkodás képessége. 

Forrai Judit, amikor a pszichoszexuális érettségről ír (1993), felsorolja az összes 

kritériumot, amely Lew-Starowicznál szerepelt, kiegészítve azokat még két kritériummal:  

- felelősségvállalás azért, hogy a partner is szexuális önkontrollal bírjon; 

- stabil énkép.  

A fenti megfogalmazások között sok átfedés van, érzékelhetően hasonlóképpen 

értelmezik a pszichoszexuálisan érett személyiség fogalmát, még ha vannak is hangsúlybeli 

különbségek (például abban, hogy mennyiben kapnak morális színezetet a megfogalmazott 

kritériumok).  

Ha választanunk kell, összességében talán Lew-Starowicz kritériumrendszere áll 

hozzánk legközelebb.
7
 (Fogjuk majd látni, hogy összhangban van ez a kritériumrendszer a 

WHO által néhány éve kiadott, szexuális nevelésre vonatkozó európai irányelvekkel is.)  

                                                
7
 Ezen a ponton ismét felmerül a homoszexualitás kérdése, hiszen a lengyel szakember „a másik 

nemhez tartozó” partnerrel való tartós érzelmi kapcsolatról beszél. A pszichológiában és más tudományokban is 

folyó (már korábban is említett) igen éles, ráadásul gyakran politikai, filozófiai vagy vallási ideológiákkal telített 

viták kereszttüzében nagyon nehéz állást foglalni abban a kérdésben, hogy a homoszexuális emberek esetében 



27 
 

 

Láthatjuk azt is a különböző megfogalmazásokból, hogy a pszichoszexuálisan érett 

személyiség és az Allport kritériumrendszere szerint érettnek tekintett személyiség 

tulajdonságai csakugyan számos összefüggést mutatnak. 

Allport első kritériuma az önközpontúság meghaladása. Ehhez tartozik a másikért való 

felelősségvállalás is, amit a pszichoszexuális érettség fontos részének tart Lew-Starowicz. A 

második kritérium Allportnál a másokkal való meghitt viszony. A pszichoszexuális érettség 

megközelítéseinél több helyen is szerepelt az intim kapcsolatokra való képesség. Az érzelmi 

biztonság, önelfogadás (Allport harmadik kritériuma) szorosan összefügg a stabil énképpel, 

ami Forrai Judit szerint szintén hozzátartozik a pszichoszexuális érettséghez.  

Így az is kijelenthető, hogy a korszerűnek tekinthető szexuális nevelés célkitűzései jól 

illeszkedhetnek az általában vett érett személyiség kialakítására törekvő nevelési 

koncepciókhoz. Vagyis ha úgy gondoljuk, hogy a nevelés egyik fontos célja az érett 

személyiség kialakítása (személy szerint ezen az állásponton vagyok), akkor ebbe a 

pedagógiai elképzelésbe jól beilleszthető a fenti megfontolások alapján korszerűnek tekintett 

szexuális nevelés is. 

 

3.2. Erkölcsi normák a szexualitásban 

A korszerű nemi nevelés fenti meghatározásában szerepelt az is, hogy kívánatos lenne, ha a 

szexuális nevelés hatására az egyén viselkedése a partnerkapcsolatokban megfelelne 

„társadalmunk erkölcsi normáinak”.    

                                                                                                                                                   
mik a pszichoszexuális érettség kritériumai. Erre ebben a dolgozatban nem vállalkozunk. Mindenesetre a 

heteroszexuális emberek esetében mindenképpen elfogadhatónak tartjuk Lew-Starowicz kritériumait. A 

homoszexuális vagy más szexuális kisebbséghez tartozó fiatalkorúak nemi neveléséről egyébként a 

közelmúltban jelent meg 2 részletben egy magyar nyelvű tanulmány (Somorjai, 2016). A szerző úgy látja 

(amerikai kutatási eredmények alapján), hogy az intézményes szexuális nevelés egyáltalán nem szentel figyelmet 

a kérdésben érintett serdülőkre.      
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Természetesen nem egyszerű meghatározni, melyek a XXI. század elején ezek a 

normák. Akár azt is mondhatnánk, hogy korunkban (a posztmodern vagy poszt-posztmodern 

korban) egyáltalán nem beszélhetünk egységes erkölcsi normákról a társadalomban 

(legfeljebb bizonyos területeken), de azért érdemes körüljárnunk a kérdést. Melyek tehát azok 

az erkölcsi normák, amelyek átadására törekednie érdemes az iskolai szexuális nevelésnek? 

Hallstead és Reiss egész könyvet szenteltek a szexuális nevelés különféle 

megközelítéseiben megjelenő értékek, értékrendek (pl. liberális értékek, vallásos értékek stb.) 

bemutatásának és azok elemzésének (Hallstead és Reiss, 2003). A szerzők világossá teszik, 

hogy a szexuális nevelés mindig valamilyen értékek mentén zajlik (akár tudatos ez, akár 

nem). Teljesen értéksemleges szexuális nevelésről ebben az értelemben nem beszélhetünk. 

Ezek az értékek pedig a képviselt erkölcsi normákat is erőteljesen meghatározzák. (Ez is 

alátámasztja azt, amit korábban írtunk: a szexuális nevelést nem tudjuk elválasztani az 

erkölcsi neveléstől.) Viszont egyértelműen kijelenthető összefoglalásuk alapján az is, hogy 

nincs társadalmi konszenzus a szexuális nevelésben megjelenítendőnek tartott értékek és 

erkölcsi normák tekintetében.  

Castleman szerint a liberális és a konzervatív tábor évtizedek óta harcban áll 

egymással a szexuális nevelés szerepét, céljait illetően (Castleman, 2006). Nem meglepő 

módon éppen az erkölcsi normák terén van a legnagyobb különbség a két tábor felfogása 

között (pl. a művi abortusz erkölcsi megítélésében). Nyilvánvalóan nehéz így egységes 

erkölcsi normákról beszélni társadalmi szinten, legalábbis a szexualitás terén. Ez 

természetesen az iskolai szexuális nevelés számára is kihívást jelent.  

Tegyük hozzá ehhez, hogy a klasszikus konzervatív és liberális felfogás mellett, 

elsősorban az angolszász pedagógiai gondolkodásban fontos irányzattá vált egy „harmadik 

út”, a kritikai pedagógia, amely mindkét nagy irányzattal vitában van. Mészáros György 

tanulmánya részletesen bemutatja a kritikai pedagógiai diskurzust, és hogy milyen pontokon 
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vitázik a konzervatív és a liberális pedagógiával (Mészáros, 2005). A kritikai pedagógia 

érzékenyen reflektál mindarra, ami a nevelési folyamatban normaként jelenik meg, hiszen ez 

az irányzat épp azt tartja problémásnak, ha a pedagógiai tevékenység újratermeli a társadalmi 

igazságtalanságokat, többek között a társadalmi normák közvetítése által. Ezzel tovább 

bonyolódik a helyzet, hiszen ezáltal nemcsak az válik kérdésessé, hogy mik „társadalmunk 

erkölcsi normái” (pl. a szexualitással kapcsolatban), hanem az is, hogy helyes-e egyáltalán a 

társadalmi normák közvetítésére törekedni a nevelésben.      

Ugyanakkor többek között a kritikai pedagógiának is köszönhető, hogy a szexuális 

nevelés témája a neveléstudományban nagyobb figyelmet kapott: „A pedagógia általában 

keveset foglalkozik a test, a vágyak, az érzelmek, a szexualitás világával. A kritikai irányzat 

azonban a neveléstudományi kutatás teljes jogú, fontos témaköreinek tekinti, és gyakran szól 

ezekről a témákról” (Mészáros, 2005. 96. o.).  

Érdemes itt szólni arról is, hogy a kritikai pedagógiára erős hatást gyakorolt többek 

között Michel Foucault filozófiája. Foucault háromkötetes nagy munkát szentelt a szexualitás 

történetének, és ennek a munkának a fókuszában a szexualitás és a hatalom viszonya áll. 

Idézzünk egy jellemző gondolatot a műből: „Aki a szexualitásról beszél, bizonyos mértékig 

kivonja magát a hatalom fennhatósága alól; megkérdőjelezi a törvényt; s ha csak csipetnyit is, 

megelőlegzi az eljövendő szabadságot” (Foucault, 1996. 10-11. o.). Foucault gondolatainak 

hatása mindenképpen meghatározó a kritikai pedagógia szexuális nevelés iránti 

érdeklődésében.    

  

Hogyan gondolkodnak erről a kérdésről a magyar szakemberek? 

Szilágyi (2006) úgy látja, a nemi nevelés erkölcsi normáit a humanizmus 

értékrendjéből kell merítenünk.
8
 Ő így értelmezi ezt: „A humanista szexuáletika persze nem 

                                                
8 Frederick Edwords, a kortárs amerikai humanizmus egyik meghatározó alakja egy előadásában 

figyelmeztet, hogy a „humanizmus” szónak sok jelentése van, és akik erről írnak vagy beszélnek, nem mindig 
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kívánja saját normatíváit sem természetfölötti, sem más tekintélyekre hivatkozva szentesíteni, 

vagy abszolút jellegűeknek feltüntetni, hanem igyekszik azokat a társadalom lényeges (bár 

változó) érdekeire alapozni” (Szilágyi, 2006. 34-35. o.). A kérdés azonban az, hogy ki van 

felhatalmazva arra, hogy eldöntse, mik a társadalom érdekei? A különféle szakemberek, 

társadalomtudósok, politikusok stb. sokszor egymással homlokegyenest ellenkező dolgokat 

tekintenek társadalmi érdeknek. Hogyan lehetne hát egységes álláspontra jutni ezen a téren? 

Erre a kérdésre nehéz megnyugtató választ adni.  

Egy korábbi írásában Szilágyi így fogalmaz: „Az erkölcsileg értékes nemi kapcsolat fő 

kritériumait a következőkben összegezhetjük: legyen egyenjogú partnerek szabad, önként és 

felelősségtudattal vállalt, kölcsönösen előnyös és fejlesztő hatású kapcsolata, amely 

figyelembe veszi a társadalom lényeges érdekeit is” (Szilágyi, 1997. 25. o.).    

Miksa Lajos szerint (2005) a „liberális szexuálpedagógia” (nem hivatkozik konkrét 

szerzőkre) három követelményt támaszt az erkölcsös nemi viszonnyal szemben: legyen 

önkéntes, egyenrangú és kölcsönös. Ezeket a szempontokat jónak tartja, de nem elegendőnek. 

Ezekhez hozzátesz (Erich Frommra hivatkozva) négy tényezőt: törődés, felelősség, tisztelet és 

ismeret. Itt is megjelenik a Castleman által elemzett konzervatív-liberális szembenállás (nem 

biztos, hogy Miksa Lajos magát konzervatívnak nevezi, de az kiderül a szövegből, hogy 

feltételezi valamifajta egységes liberális szexuálpedagógia meglétét, és részben ezzel szemben 

határozza meg saját álláspontját). 

Vajon a fentebb idézett Szilágyi-féle kritériumokból (valószínűsíthetően Miksa őt is a 

liberális szexuálpedagógusok közé sorolja, hiszen Szilágyi számos tekintetben igen 

megengedő nézeteket vall a szexuális viselkedés terén) csakugyan hiányoznak Fromm 

szempontjai? Hiszen a „felelősség” megjelenik Szilágyinál is. A „törődés”, „tisztelet” és 

„szeretet” szavak pedig ugyan nem jelennek meg nála explicit formában, de ha egy pár 

                                                                                                                                                   
teszik egyértelművé, melyik jelentésre gondolnak (http://americanhumanist.org/humanism/what_is_humanism). 

Ez a kritikai észrevétel Szilágyi esetében is felvethető. 
 

http://americanhumanist.org/humanism/what_is_humanism
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törekszik arra, hogy nemi kapcsolatuk csakugyan „kölcsönösen előnyös és fejlesztő hatású” 

legyen, ahogy Szilágyi fogalmaz, az feltételezi, hogy törődés, tisztelet és szeretet legyen 

bennük egymás iránt. Ilyen értelemben Miksa liberális szexuálpedagógusokra vonatkozó 

általánosító kritikája (legalábbis Szilágyi vonatkozásában) nem állja meg a helyét.  

Szilágyi imént idézett kritériumait (az erkölcsileg értékes nemi kapcsolatról) minden 

bizonnyal sokan elfogadnák a konzervatívabb szexuálpedagógusok közül is. Amiben 

vélhetőleg igazán nagy különbség lenne: ki mikor tekinti a szexuális kapcsolatot 

„előnyösnek” és „fejlesztő hatásúnak”? Lehet-e például fejlesztő hatású a házasság előtti vagy 

házasságon kívüli szexuális kapcsolat? Szilágyi Vilmos írásaiban egyértelművé teszi, hogy ő 

igenlő választ ad erre a kérdésre. Számos szerző azonban (pl. Tomka, 2010, Varga, 2007, 

Tárkányi, 2011) amellett érvel, hogy a házasság előtti szexuális kapcsolatnak inkább káros 

hatásai vannak (meg kell jegyeznünk, ez utóbbiak jellemzően keresztény világnézetű 

emberek). Hogyan lehetne ezek után egységes erkölcsi normákról beszélni?     

 

Érdemes ezek mellé odatenni, hogy a Bábosik István által írt Neveléselmélet című 

tankönyv, amikor a morális magatartás- és tevékenységformák kialakítását tárgyalja, az alábbi 

magatartásformákat emeli ki, amelyek fejlesztése, kialakítása általában az erkölcsi nevelés 

feladatkörébe sorolható:  

- a szellemi, fizikai vagy közéleti munka;  

- az értékóvó magatartás, vagyis a közösség szellemi, kulturális és természeti 

értékeinek védelme, óvása; 

- a segítőkészség vagy karitativitás; 

- a toleráns magatartás; 

- a fegyelmezettség (Bábosik, 2004. 20. o.).  
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Szilágyi megfogalmazása első ránézésre más értékeket emel ki a szexualitás kapcsán, 

azonban ezeknek az összefüggései kimutathatók a Bábosik által leírtakkal. A Szilágyi által 

megfogalmazott kritérium, hogy a nemi kapcsolat „kölcsönösen előnyös és fejlesztő hatású” 

legyen, feltételezi a partnerek egymás felé irányuló segítőkészségét is, a toleráns magatartást 

is (pl. az egymás világnézetéből, normáiból adódó különbségek elfogadását), valamint a 

fegyelmezettséget, amely végképp nélkülözhetetlen. (Példaként elég azokra az esetekre 

gondolni, amikor az egyik félnek akár igen erős szexuális vágyait kell mérsékelnie azért, mert 

partnere épp nem kívánja a testi érintkezést.)  

Bábosik könyvének ebben a fejezetében egyébként az Európai Unió stratégiai 

dokumentumaiban általában kiemelten említett magatartásformákból indul ki, és azokkal 

foglalkozik. Így fogalmaz: „egy nevelő-oktató intézmény pedagógiai programjából a kiemelt 

öt morális magatartás- és tevékenységforma megerősítése, mint nevelési célkitűzés, nem 

hiányozhat.” Hozzáteszi viszont: „Ennél több tervezhető, kevesebb azonban nem” (Bábosik, 

2004. 21. o.). Ezzel megengedi, hogy egy iskolai pedagógiai programban akár kimondottan a 

szexualitás terén is megjelenjenek erkölcsi célkitűzések.  

 

Az egyházi iskolák esetében természetesnek tekinthető, hogy a szexualitás és a 

párkapcsolatok terén képviselt erkölcsi normák összhangban vannak az adott egyház által 

képviselt erkölcsi normákkal. (Ezt az egyház, mint fenntartó joggal várja el az iskolától.) Ez 

nem jelenti azt, hogy az iskola egyes pedagógusai által képviselt normák közt ne lehetnének  

eltérések, valószínűsíthető viszont, hogy az erkölcsi nevelés szempontjából kiemelt szerepet 

betöltő pedagógusoktól az iskola vezetése elvárja az adott egyház tanításával összhangban 

lévő erkölcsi normák képviseletét.    
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A Magyarországon iskolát fenntartó egyházak a szexualitás terén általában szigorúbb 

erkölcsi normákat fogalmaznak meg, mint amelyekről eddig beszéltünk. Egy jellemző példa: 

a házasság előtti nemi élet kérdése.  

A Katolikus Egyház Katekizmusa, amely a hivatalos egyházi ún. Tanítóhivatal 

tanítását mutatja be, a házasságon kívüli testi egyesülést paráználkodásnak nevezi, és 

erkölcsileg helytelen cselekedetnek tartja (KEK 2353.). Ez világossá teszi, hogy a hivatalos 

katolikus álláspont nem tartja helyesnek a házasság előtti szexuális életet sem, a közösülést 

semmiképp. (Hosszabb kifejtést érdemelne, hogy a testi gyengédség mely formáit tartja 

megengedhetőnek a házasságkötés előtt, erre vonatkozóan nem fogalmaz teljesen 

egyértelműen a katekizmus szövege.)      

A protestáns egyházak esetében nem beszélhetünk ugyanúgy „hivatalos” tanításról, 

hiszen ezekben az egyházakban nincs tanítóhivatal, mint a katolikus egyház esetében. A 

házasság előtti nemi élet kérdésében sem teljesen általános az az erkölcsi szigor, amit a 

katolikus egyház esetében láttunk, különféle erkölcsteológiai felfogások léteznek egymás 

mellett.  

Az evangélikus egyházban például sokan a katolikus tanításhoz hasonlóan vélekednek 

ebben a kérdésben, egy példa erre az evangélikus Lelkipásztor c. szakfolyóiratból: „A bibliai 

és a keresztyén rend szerint […] a szexualitás helye a házasság” (Reuss, 2005. 365. o.). Ezzel 

szemben a nemrég bevezetett 10. osztályos evangélikus hittankönyv így fogalmaz: „A 

szexuális élet házasság előtti tiltására nincs teológiailag jelentős ok” (Béres, Csepregi, 

Kodácsy-Simon, Réz-Nagy és Simon, 2015. 107. o.). Egy pár sorral később: „A szexuális élet 

érett személyiséget feltételez, ezért mindenkinek jobb, ha nem a „kipróbálás” iránti vágy, a 

türelmetlenség, a partner sürgetése, a versengés vagy a vagányság játssza a főszerepet.” A 

könyv szerzői tehát óvatosságra intenek, ezzel együtt megengedő álláspontot képviselnek a 

házasság előtti nemi élet terén. 
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A református egyházban szintén nem létezik a tanítóhivatal, mint intézmény. Ezzel 

együtt a házasság előtti nemi élet kérdésében sok református teológus hasonlóan szigorú 

álláspontot foglal el, mint a katolikusok. Cseri Kálmán például egyértelműen fogalmaz: 

„nyilvánvaló, hogy a szexualitás helye a házasságban van” (Cseri, 2012. 171. o.). Később: 

„Isten a nemi aktus kizárólagos helyét a monogám házasságban jelölte ki” (uo. 214. o.).  

A református szexuálterapeuta házaspár, Clifford és Joyce Penner, könyvükben 

kifejezetten pozitívan, igenlően írnak a szexualitásról, és a házasságon belül a felszabadult, 

gátlásoktól mentes nemi életet támogatják. A házasság előtti nemi élet tekintetében viszont ők 

is egyértelműen fogalmaznak: „A Biblia szerint nemiségünk drága kincs. A házasság idejére 

adatott, mert csakis ennek az elkötelezett kapcsolatnak a keretén belül kaphatja meg az őt 

megillető helyet és tiszteletet” (Penner és Penner, 2011. 38. o.).     

 

Részben az erkölcsi normák terén meglévő, fent részletezett különbségek miatt 

gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy a magyarországi iskolák a szexuális nevelés terén 

teljesen egységes célokat tűzzenek ki. Arra azonban lehet esély, hogy a szexuálpedagógiával 

foglalkozó szakemberek megállapodjanak az iskolai szexuális nevelésben képviselhető 

erkölcsi normák terén egy olyan közös minimumban, amely minden magyarországi iskola 

számára elfogadható, és amelyet aztán az egyes iskolák tetszés szerint bővíthetnek, akár 

szigoríthatnak.  

Nagyon találó, amit ezzel kapcsolatban Zrinszky László ír: „Ilyen körülmények között 

a szexuális nevelés sem egységes. De bármilyen etikai, pszichológiai és egészségügyi 

meggondolások domináljanak is benne, keresi azokat a pedagógiai megoldásokat, melyek 

nem veszik semmibe a tradicionális értékfelfogást, ugyanakkor igyekeznek megfelelni a 21. 

század új kihívásainak is” (Zrinszky, 2002. 194. o.).  
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3.3. A korszerű nemi nevelés céljai és alapelvei 

Milyen célokat és alapelveket tűzhet ki maga elé a szexuális nevelés, amennyiben 

korszerűségre törekszik? Ebben az alfejezetben ezt vizsgáljuk.   

Az elmúlt évtizedekben fontos külföldi szervezetek fogalmaztak meg a szexuális 

neveléssel kapcsolatos célkitűzéseket. Az Egyesült Államok Szexuális Nevelési Tanácsa 

(SIECUS) pl. még a kilencvenes években kidolgozott egy útmutatót az átfogó szexuális 

neveléshez (magyar nyelven ennek összefoglalását közli pl. Asztalos és Nagyné, 2012). 

Kanadában szintén megszületett egy hasonló dokumentum a szexuális nevelésre vonatkozó 

irányelvekről.  

Még fontosabbak azonban a nemzetközi szervezetek által kidolgozott iránymutatások.  

Az UNESCO 2009-ben adta ki a már korábban említett nemzetközi útmutatóját a 

szexuális neveléshez (International Technical Guidance, 2009). Az útmutatót hosszas 

előkészítő munka előzte meg: kutatásokat végeztek a világ számos országában, és számos 

szakértőt vontak be a munkába.  

A célokat illetően így fogalmaz a szöveg: „A szexuális nevelés elsődleges célja, hogy 

a gyerekek és a fiatalok fel legyenek vértezve tudással, készségekkel és értékekkel ahhoz, 

hogy felelős döntéseket tudjanak hozni szexuális és társas kapcsolataikról” (3. o.; saját 

fordítás).  

Leírják továbbá, hogy a szexuális nevelési programok többnyire az alábbi célokat 

tűzik ki: 

o Növelni a tudásszintet és a megértést. 

o Megmagyarázni és tisztázni az érzéseket, értékeket és attitűdöket. 

o Készségeket fejleszteni vagy megerősíteni. 

o Elősegíteni és fenntartani a kockázatcsökkentő viselkedést.  
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Az útmutató ezután hosszan sorolja a hatékonynak bizonyult szexuális nevelési 

programok jellegzetességeit. (Ezzel később, a 7. fejezetben foglalkozunk.) 

  

Néhány éve európai irányelveket is kidolgoztak. A WHO (Egészségügyi 

Világszervezet) Európai Regionális Irodája és a németországi BZgA (Szövetségi 

Egészségnevelési Központ, Köln) 2010-ben adott ki egy fontos dokumentumot Az európai 

szexuális nevelés irányelvei. Vázlat a politikusok, nevelési és egészségügyi intézmények és 

szakemberek részére címmel. Ezt a dokumentumot számos európai országból összehívott, a 

szexuális nevelés terén tapasztalt szakemberek alkották meg. Ennek 4. fejezetét (A szexuális 

nevelés alapelvei és eredményei) a szokásosnál kicsit hosszabban idézem.  

 

„A holisztikus szexuális nevelésnek a következő alapelvekre kell épülnie:  

1. A szexuális nevelés számol a gyermek életkorával, fejlettségi és értelmi szintjével, 

s reagál annak 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 jól-lét holisztikus koncepcióján alapul, amely az egészséget 

is magában foglalja.  

4. A szexuális nevelés alapvetőnek tartja a nemek egyenlőségét, az önmeghatározást 

és a különbségek 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.” (WHO – 

BZgA, 2010.) 
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Időzzünk el egy kicsit a felsorolt alapelveknél. Ez a dokumentum, mint látjuk, a „holisztikus” 

(vagyis egészleges, teljességre törekvő) kifejezést használja a szexuális nevelésre nézve, ami 

szinkronban van a szexuális nevelésnek azzal a tágas, átfogó megközelítésével, amit a kortárs 

szexuálpedagógiai kutatók többsége képvisel (ld. 2. fejezet). Számos olyan dolog megjelenik 

az alapelvek között, amelyek tulajdonképpen a fejlett nyugati világ alapértékei közé 

tartoznak: az emberi jogok tisztelete, a nemek közti egyenlőség, a tolerancia, az igazságos és 

szolidáris társadalom stb. Ezek az elvek éppen ezért valóban irányadók lehetnek Európa 

egészére nézve.   

A szöveg így folytatódik: 

„A szexuális nevelés a következő eredményekre törekszik:  

1. Egy olyan szociális légkör elősegítése, amely toleráns, nyitott és megbecsülést 

tanúsít a nemiség, a különböző életstílusok, attitűdök és értékek iránt.  

2. A nemi különbségek és a gender sokféleség tiszteletben tartása, valamint a nemi 

identitás és a nemi szerepek tudatosítása.  

3. A körültekintő és a helyzet megértésén alapuló választások képességének 

kialakítása, s így felelős viselkedés önmagával és a partnerrel szemben.  

4. Ismerni az emberi testet, annak fejlődését és funkcióit, főleg a nemiség 

vonatkozásában.  

5. A nemi lényként fejlődés képessége, vagyis az érzelmek és szükségletek 

kifejezése, a nemiség kellemeskénti megélése, azonkívül a saját nemi identitás és 

nemi szerep kialakítása. 

6. Elegendő információval rendelkezés a nemiség, a fogamzásgátlás, a nemi úton 

terjedő fertőzések (köztük a HIV) és a nemi erőszak megelőzésének testi, kognitív,  

szociokulturális és emocionális vonatkozásairól.  



38 
 

7. Rendelkezés minden, a szexuális kapcsolatok megfelelő kezeléséhez szükséges 

készséggel.  

8. Tájékozottság a tanácsadó és orvosi szolgálatok elérhetőségéről, különösen a 

szexualitással kapcsolatos kérdések és problémák felmerülése esetén.  

9. A szexualitással kapcsolatos, különböző normák és modellek értékelése az emberi 

jogok szempontjából, a saját kritikai attitűdök kialakítása érdekében.  

10. Olyan (szexuális) kapcsolatok létesítésének képessége, amelyekre egymás 

igényeinek és kötöttségeinek kölcsönös megértése és tiszteletben tartása, vagyis 

egyenlőség jellemző. Ez elősegíti a szexuális visszaélések és erőszak megelőzését.  

11. Képesség a szexualitás, az érzelmek és kapcsolatok megbeszélésére, az ehhez 

szükséges, közérthető nyelven.” (WHO – BZgA, 2010.) 

  Az alapelvek kapcsán kiemelt európai alapértékek (az emberi jogok tisztelete, a nemek 

közti egyenlőség, a tolerancia) természetesen itt is visszaköszönnek. Mindezeknek 

kétségkívül vannak erkölcsi vonatkozásai is, ráadásul a szöveg egyéb erkölcsi értékeket is 

kiemel: pl. felelősség, egymás értékeinek tiszteletben tartása. A dokumentum szerzői tehát 

nem hagynak kétséget afelől, hogy álláspontjuk szerint a szexuális nevelésnek nemcsak 

információk átadására (a 4., 6. és 8. pont elsősorban erre vonatkozik) és képességek 

kialakítására (ld. 3., 5., 7., 9., 10., 11. pontok) kell törekednie, de bizonyos erkölcsi értékek 

átadására is. 

  Úgy gondolom, az összehívott szakembereknek valóban sikerült olyan alapelveket és 

kívánatos eredményeket megfogalmazni a szexuális nevelés kapcsán, amelyek az európai 

szexuálpedagógia egésze számára elfogadhatóak lehetnek. (Ez még akkor is igaz, ha nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a különbségeket, amelyeket a szexuálpedagógusok által 

képviselt erkölcsi normák kapcsán fentebb megvizsgáltunk.)   
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  Ugyanakkor Európa mai helyzetéről gondolkodva nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt 

a tényt, hogy Nyugat-Európa több országában is (pl. Németország, Franciaország, Egyesült 

Királyság) egyre nagyobb iszlám közösségek élnek. Az iszlám vallású gyermekek esetében az 

iskolai szexuális nevelés újabb dilemmákat vet fel. Az iráni származású szexológus, Alireza 

Tabatabaie, aki jelenleg a cambridge-i egyetemen tanít, felhívja a figyelmet rá, hogy a 

muszlimok körében a gyermekek és serdülők szexuális nevelését általában kifejezetten 

ellenzik (Tabatabaie, 2015). Ezért azokban az iskolákban, ahová muszlim diákok is járnak, 

fokozott óvatossággal kell a szexuális nevelést megtervezni. Semmiképp nem megkerülhető 

például, hogy a pedagógusok egyeztessenek a szülőkkel a szexuális nevelés kapcsán.  

  Tulajdonképpen a multikulturális nevelés problematikája jelenik meg ebben, amely 

természetesen nemcsak az európai iszlám közösségek kapcsán ad kihívásokat a pedagógiai 

intézményrendszernek.    

  Ez a probléma Magyarországot egyelőre kevéssé érinti, nem tudhatjuk azonban, hogy 

a jelenlegi, Európa egészét érintő menekültválság következményeként hogyan alakul a 

következő években Magyarország etnikai és vallási összetétele.      

 

            Nézzük meg itt is, hogy látják a korszerű szexuális nevelés céljainak és alapelveinek 

kérdését a magyar szakemberek! 

Szilágyi Vilmos szerint a korszerű szexuális nevelés négy célt tűz maga elé: 

1. megbízható ismeretek, információ átadása (a szexualitáshoz kapcsolódó 

témakörökben); 

2. a különféle szexuális attitűdök és értékrendek megismertetése; 

3. a kapcsolatépítés és -fenntartás készségeinek fejlesztése; 
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4. a felelősségteljes szexuális viselkedés gyakorlatának elősegítése. 

 

  Mint az alábbi táblázatból látszik: ha nem is szó szerint ugyanaz a megfogalmazás, de 

szinte ugyanazt a 4 célt fogalmazza meg Szilágyi, mint amelyek az UNESCO kiadványában 

szerepelnek a szexuális nevelési programok céljaiként: 

 

UNESCO (2009) Szilágyi Vilmos (2006) 

Növelni a tudásszintet és a megértést. Megbízható ismeretek, információ átadása. 

Megmagyarázni és tisztázni az érzéseket, 

értékeket és attitűdöket. 

A különféle szexuális attitűdök és 

értékrendek megismertetése. 

Készségeket fejleszteni vagy megerősíteni. A kapcsolatépítés és -fenntartás készségeinek 

fejlesztése. 

Elősegíteni és fenntartani a 

kockázatcsökkentő viselkedést. 

A felelősségteljes szexuális viselkedés 

gyakorlatának elősegítése. 

 

   Az utolsó pontban van egyedül számottevő különbség: a felelősségteljes szexuális 

viselkedés ugyanis többet jelent, mint a kockázatok csökkentését, bár nyilvánvalóan az is 

része.   

 

Szilágyi megfogalmaz bizonyos tartalmi alapelveket a korszerű szexuális nevelés 

kapcsán. Ilyen alapelvek: 

 A szexualitás az élet természetes és értékes velejárója. 

 A szexuális viselkedés tanítható és tanulható. 

 Az erkölcsi normák tekintetében a humanizmus értékrendje az irányadó (ld. fentebb). 

Itt megjegyeznénk, hogy az első 2 alapelvvel nincs vitánk, a szexuális viselkedés 

tanulhatóságát a korábban bemutatott pszichológiai elméletek is kellően igazolják. Az 

erkölcsi normák tekintetében viszont már bemutattuk, hogy nem annyira egyszerű ez a kérdés, 

mint ahogy ebből a megfogalmazásból gondolnánk. 
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A szexuális nevelés módszertani alapelvei pedig Szilágyi szerint a következők: 

1. folyamatosság, bővítés és elmélyítés; 

2. az életkori, nemi és egyéni sajátosságok figyelembevétele; 

3. aktív előkészítés és immunizálás (ne várjuk passzívan, amíg a gyerek kérdez); 

4. felvilágosítás és jellemnevelés egysége; 

5. személyes kapcsolat, bizalom és őszinteség; 

6. közösség és koedukáció (ez nem zárja ki, hogy esetenként egyéni vagy nemek 

szerinti foglalkozást is tartsunk); 

7. szakszerűség, tárgyilagosság és világosság; 

8. személyes példamutatás, természetesség és kongruencia; 

9. munkamegosztás és koordináció (ne csak az iskola vegyen benne részt, hanem a 

család, az egészségügyi és egyéb intézmények, valamint a média is); 

10. felelősségre nevelés (Szilágyi, 2006. 31-37. o.). 

Megítélésem szerint ezek az elvek ugyan nem mind tisztán módszertani jellegűek (pl. a 

felelősségre nevelést nem módszertani kérdésnek, inkább nevelési célkitűzésnek tekinthetjük), 

de mindenesetre elég árnyalt szempontrendszert adnak a szexuális neveléshez. 

 Ha összevetjük a Szilágyi által felsorolt módszertani alapelveket a WHO ajánlásaival, 

azt látjuk, hogy a 2., a 7. és 10. alapelv explicit formában szerepel a WHO ajánlásában is (vö. 

a WHO által felsorolt alapelvek között az 1. és 7. ponttal, illetve az eredmények között a 3. 

ponttal), a 4. alapelv pedig szintén kiolvasható a WHO ajánlások egészéből.  

A Szilágyi által felsorolt többi alapelv számos fontos pedagógiai szempontot tesz 

hozzá a szexuális nevelés gyakorlati megvalósításához. Láthatjuk, hogy Szilágyi erőteljesen 

hangsúlyozza pl. a pedagógus személyes képességeit, attitűdjeit is (5. és 8. alapelv), valamint 

az iskolai szexuális nevelés közösségi jellegét. Továbbá Szilágyi hangsúlyozza azt is, hogy 
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együttműködés szükséges az iskola és a nevelés egyéb színterei között. (Egyébként a WHO 

dokumentumának 6. fejezetében, amikor a szöveg a szexuális nevelés gyakorlati 

megvalósítását kezdi részletezni, megjelennek ezek a szempontok is.)    

  

Nézzünk meg egy másik magyar megközelítést is: Berend és Péterfia (1998. 12-14. o.) 

a családi életre nevelés tantárgy tanári kézikönyvében azt írják, hogy a családi életre nevelés 

tantárgy (amelynek tematikáját Czeizel Endre dolgozta ki, ld. alább, a 5. fejezetben) a 

következő alapértékek mentén szerveződik (amelyekből megfogalmazhatók a nevelési célok 

is): 

1. a család, mint a társadalom elemi sejtje; 

2. a háromgyermekes családmodell elsődlegessége; 

3. a boldog, kiegyensúlyozott, tabuktól, megszorításoktól mentes, örömszerző nemi 

élet; 

4. spontaneitás helyett tudatosság a szexuális életben; 

5. a szexuálisan terjedő betegségek legyőzése; 

6. optimális családtervezés.  

Érdemes az itt felsorolt 6 alapértéket szintén összevetni a WHO ajánlásaival. Ezúttal a 

3., a 4. és az 5. alapérték található meg közvetlenül a WHO ajánlásaiban (vö. az eredmények 

között elsősorban a 3., 5. és 6. pontokat). Az 1., 2. és 6. alapérték szorosabban a családi 

élethez kapcsolódik. A WHO ajánlásaiban azonban (mondhatnánk, a politikai korrektség 

jegyében) a család kifejezést (és a családdal kapcsolatos bármiféle értékelvű állítást) végig 

kerülik, érthető hát, ha ezek az alapértékek abban a szövegben nem jelennek meg.  

A Czeizel-féle családi életre nevelés tantárgy tehát épít bizonyos, a családdal 

kapcsolatban megfogalmazott alapértékekre, amelyek terén már egyáltalán nem feltétlenül 

van konszenzus a kortárs európai szexuálpedagógiában. (Feltételezésem szerint különösen a 
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háromgyermekes családmodell elsődlegessége kapcsán alakulnának ki éles viták egy szakmai 

fórumon, de az optimális családtervezés kérdésében sem lenne egyszerű konszenzusra jutni.)    

      

Ebben a fejezetben megkíséreltük megválaszolni, mit nevezhetünk ma korszerű 

szexuális nevelésnek. Ennek a kapcsán tisztáztuk a pszichoszexuális érettség fogalmát, és 

foglalkoztunk társadalmunk szexualitással kapcsolatos erkölcsi normáinak heterogenitásával 

is. Azonban a nemzetközi és hazai szakmai ajánlások fényében kirajzolódott egy kép arról, 

milyen célokat és alapelveket tűzhet ki maga elé a szexuális nevelés a nyugati civilizációban, 

ezáltal Magyarországon is.  
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4 A szexuális nevelés nemzetközi gyakorlata 

4.1. Történeti előzmények 

A szexuális nevelés helyzete sokat változott az évszázadok során. Szilágyi Vilmos (2006) és 

Grósz Emese (2004) is áttekinti a szexuális nevelés történetét. A II. világháború végéig tartó 

időszakot alapvetően e művek alapján foglaljuk össze, a XX. század második felének 

kezdeményezéseit pedig részletesebben mutatjuk be a következő alfejezetben. 

 Az antik Egyiptomban a szexualitás és a vallás szoros összefonódása volt jellemző (a 

vallási rítusokban is fontosak voltak a szexuális szimbólumok). Az ázsiai és közel-keleti 

civilizációk az ókorban a szexualitás változatos formáit ismerték, ennek bizonyítéka például a 

Káma Szutra. Ezekben a kultúrákban is megvolt a szexualitás spirituális szerepe, erre példa az 

indiaiak tantra jógája. 

 Az ókori görög kultúra nagy figyelmet fordított a szépségre és az érzékiségre, és ők is 

összekapcsolták ezt vallási kultuszokkal (afrodiziákus kultuszok, Dionüszosz-kultusz). A 

római kultúrában már megjelent az orfeikus vallás is, amely gondolkodásában először 

választotta szét radikálisan az embert szellemi-lelki és testi összetevőre, az előbbit nagyra 

értékelve, az utóbbit állatinak, megvetendőnek tartva. (Innen eredeztethető a későbbi dualista 

felfogás.) Az orfeikus eszmék hatására kezdték el értékként kezelni a női szüzességet, a 

házastársi hűséget és a monogámiát. A szexualitáshoz való viszonyulás itt már ambivalens 

volt. (Ez az ambivalencia a középkorban teljesedett ki igazán.) 

Európában a középkor óta alapvetően a keresztény egyházak fennhatósága alatt állt a 

szexuális nevelés. Se Grósz, se Szilágyi nem említi, hogy a szexualitásról való keresztény 

gondolkodásban nagyon meghatározó volt Szent Ágoston szerepe, akinek a szexualitáshoz (és 
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általában a testhez) való viszonyulását minden bizonnyal erősen befolyásolta az is, hogy 

sokáig a dualista felfogású manicheizmus hatása alatt állt.
9
  

Ágoston tekintélye olyan nagy volt az egyházban, hogy tanítása évszázadokra 

meghatározta a szexualitásról vallott uralkodó keresztény felfogást. Somfai Béla jezsuita 

szerzetes így ír erről: „A későbbi keresztény korok szexuális etikájának gyökerét általában 

szent Ágostonhoz viszik vissza. Befolyása napjainkig tart” (Somfai, 1999. 40. o.). A szexuális 

kapcsolat a középkorban lényegében bűnnek számított, és a házasságban is csak utódnemzés 

céljából tartották megengedhetőnek, de az igazi erényes életet a cölibátusban élés jelentette.   

Közben azért a középkorban sokat fejlődött az anatómia és az orvostudomány, 

gyarapodtak a nemi működésre (főleg a rendellenességekre) vonatkozó ismeretek is.  

A reneszánsz korban megváltozott az emberről való gondolkodás, ezzel párhuzamosan 

a szexuális normák is enyhültek. Hogy mennyire így volt ez, azt (néha zavarba ejtő) 

reneszánsz költemények is mutatják, pl. az Európa-szerte elismert magyar költő, Janus 

Pannonius alábbi verse (Egy buja kéjhölgyre): 

Mellem a mellre, ha combom a combra, ha ajkam az ajkra  

Rátapad, és dákóm mélyen öledbe merül:  

Kezdetben te legyőzöl minden lányt bujaságban,  

S lassan indul az én kéjem a kéjed után.  

Repkénynél szorosabb ölelésed, a csókod a kagylót  

Múlja felül, besegít nyelved, a kéz, a farod.  

Ám amikor szétárad a gyors kéj, Lúcia, rajtad:  

Már ez elég, liheged, már ez elég, jaj, elég.  

Mért lankadsz már most? mondd, Lúcia, mért hagyod abba?  

Dákóm még meredez, ez neki még nem elég. 

(Csonka Ferenc fordítása; forrás: http://eletmod.transindex.ro/?cikk=471) 

 

                                                
9 A manicheizmusról (és arról, hogy időlegesen Szent Ágoston is a manicheus tanokat vallotta) ld. pl. a 

Terebess Ázsia Lexikon szócikkét: http://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/mani.html. Ágoston viszonyát a 

manicheizmushoz a Magyar Katolikus Lexikon szócikke (http://lexikon.katolikus.hu/A/%C3%81goston.html) is 

bemutatja.  

http://eletmod.transindex.ro/?cikk=471
http://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/mani.html
http://lexikon.katolikus.hu/A/%C3%81goston.html
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Ennek az időszaknak véget vetett a szifiliszjárvány, hiszen ez a szabados szexuális 

életet élők számára komoly fenyegetettséget jelentett. Viszont a szifilisz elterjedése 

hozzájárult a szexualitásról való orvosi ismeretek fejlődéséhez. 

A XVI-XVII. századig egyértelműen a szexualitás valláserkölcsi megközelítése 

dominált, a szexuális nevelést egyházi emberek végezték. Új fejlemény volt az Erzsébet-kori 

Angliában, hogy a házitanítók kezdték növendékeiket a nemi életre felkészíteni. Ez a korszak 

megengedőbb volt a szexualitás terén: „a briteknél a szexualitás az élet egy kellemes 

velejárójának számított” (Grósz, 2004. 26. o.). A viktoriánus kor aztán újra szigorúbban 

viszonyult a szexualitáshoz.  

Azonban az orvostudomány továbbra is fejlődött, a XIX. század második felében 

különösen nagy lendületet kapott az orvostudományok keretében a szexualitás kutatása. A 

szexuális nevelésben is fontos szerepet kaptak az orvosok: a tanárokat, és sokszor a szülőket 

is az orvosok készítették fel a nemi nevelés feladataira. A tanárok pedig tanácsokkal, 

intelmekkel fordultak a diákok felé.  

 

Egyes kutatók szerint igazából Rousseau-val kezdődött a szexuális nevelés 

jelentőségének felismerése (Szilágyi, 2006. 47. o.). Az ő követői, a filantropisták foglalkoztak 

a szexuális felvilágosítással, amit a maszturbáció és a nemi betegségek elleni küzdelemre 

szűkítettek.  

A második hullámot a XIX. század végén a reformpedagógia megjelenése jelentette, 

amikor sokan a koedukációt és a nők felszabadítását kezdték propagálni. 

A harmadik nagy hullám pedig Freud és a pszichoanalízis hatására indult (Freud 

elméletét a pszichoszexuális fejlődésről már bemutattuk a 3. fejezetben), ekkor a 

pszichoanalitikusok által megfogalmazott megállapításokat próbálták a nevelésben 

érvényesíteni. Michel Foucault szerint a szexuális magatartás pszichológiai kutatását 
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leginkább a pszichoanalízis vitte előre, mivel Freud volt az első, aki az egyéni 

fejlődésmenetben „nem a biológiai történéseket tartotta meghatározónak, hanem a 

gyermekkori társas hatásokat, a családi kapcsolatok befolyását” (Grósz, 2004. 30. o.). Az 

viszont még nem volt teljesen világos, hogy a szexualitásról való tudásból mit érdemes 

beépíteni a fiatalok nevelésébe. 

 

A XX. század elején több irányzat élt egymás mellett a nemi nevelés terén. 

A konzervatívok egyik fő képviselője F. W. Foerster volt, aki 1907-ben könyvet írt a 

szexuális nevelésről. Szerinte a legerősebb szexuális nevelési tényezőnek továbbra is a 

vallásnak kell lennie. Az irányzat másik képviselője, F. Paulsen a fő nevelési feladatnak az 

akarat edzését, az önuralom fejlesztését tartotta. Szerinte a szexuális felvilágosítás a szülők 

dolga, a pedagógusoknak nem kell erről beszélniük.  

A szexuálreformerek a szexuális nevelés radikálisabb irányzatát képviselték (a 

mozgalom vezéralakjai Ellen Key és Magnus Hirschfeld voltak). Fő célkitűzéseik: „1. a 

házasságon kívüli nemi kapcsolatok elismertetése; 2. annak megelőzése, hogy az emberek 

elveszítsék képességüket a szerelemre és a harmonikus nemi életre; valamint 3. a 

családtervezés és születésszabályozás általánossá tétele, a művi abortuszok leküzdése, 

megszüntetése” (Szilágyi, 2006. 49. o.). 

A harmadik nagy irányzat a pszichoanalitikus nemi nevelés volt (1926-ban német 

nyelvű pszichoanalitikus folyóirat indult a szexuális nevelésről). Pszichoanalitikus 

módszerekkel dolgozó nevelési és házassági tanácsadások is indultak Németországban az 

1920-as években.  

A legismertebb a szexuálpedagógia művelői közül Wilhelm Reich volt, illetve a hozzá 

kapcsolódó szexuálpolitikai mozgalom. Ők radikálisan át akarták alakítani a szexuális 

nevelést. 1928-ban alakult meg a Weltliga für Sexualreform (Szexuálreform Világliga), 
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melynek legfőbb követelései között szerepelt a nők emancipációja, a lányanyák és 

gyermekeik védelme, ill. a tervszerű szexuális nevelés is. A nácizmus azonban elsodorta a 

mozgalmat, a ligát feloszlatták. Számos szexológus emigrált. Így az 1930-as és 1940-es évek 

felvilágosító könyvei továbbra is elsősorban moralizáló könyvek voltak (Magyarországon 

ilyenek voltak pl. Tóth Tihamér vagy Csaba Margit könyvei).    

Persze a költészet világa egészen más volt ezen a téren is. Egy példa erre a század első 

felének egyik legnagyobb magyar költője, Kosztolányi Dezső egyik kevésbé ismert verse:  

Picike kéjnők, ti kiket kifestett 

fantáziám, tiétek ez a dal, 

egy férfitől, kinek az álma feslett 

s útszélre vágta már a viadal. 

[…] 

Sáros angyalkák, ti hüvelyknyi lányok, 

piskótatestek, kapualjban állók, 

idézzetek halálos éjeket, 

és piszkos, parfümös ruháitokban 

készítsetek mocsaras kéjeket. 

[…] 

És hogyha majd őszen, lerongyolódva, 

az ablakotokon bezörgetek, 

eresszetek be rongyos ágyatokba, 

az agg költőnek adjatok helyet. 

(Kis bordélyház – részletek; forrás: http://vers-versek.hu)     

 

Közben azonban a szexualitás biológiai, pszichológiai és szociológiai kutatása tovább 

folyt. Az 1940-es és 1950-es években, az Egyesült Államokban meghatározó jelentőségű e 

téren a behavioristák munkássága (a legismertebbek talán A. C. Kinsey kutatásai), ekkor 

kezdték kidolgozni a már korábban említett szociális tanuláselméletet is. Ez utóbbi 

meghatározó hatással volt az amerikai szexuálpedagógiára. Míg Európában az attitűdök és 

http://vers-versek.hu/
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értékek kialakítására helyeződött a hangsúly, addig Amerikában a szociális jártasságok 

fejlesztésére (Grósz, 2004).  

 

4.2. Szexuális nevelés az elmúlt évtizedekben 

A II. világháború utáni időszakot már országonként mutatjuk be ebben az alfejezetben, 

sorra véve néhány, a szexuális nevelés szempontjából kiemelkedő jelentőségű európai 

országot és az Egyesült Államokat.  

  

4.2.1. Svédország járt az élen Európában a szexuális nevelés II. világháború utáni 

megújulásában. Itt már az 1950-es évek közepe óta kötelező a nemi nevelés az iskolákban. A 

pedagógusok felkészítésére kézikönyveket adtak ki, és tanfolyamokat tartanak. 1968-ra 

készült el a Középfokú nemi ismeretek című oktatási segédanyag, amely olvasókönyvet, 

munkafüzetet, módszertani füzetet (a pedagógusoknak), magnófelvételeket és 

diafilmsorozatot tartalmaz (Szilágyi, 2006).  

Bár a svédek nagyon hamar fontos lépéseket tettek a szexuális nevelés terén, ez nem 

jelenti azt, hogy Svédországban ideális lenne a szexuális nevelés gyakorlata. Ekstrand, 

Engblom, Larsson és Tydén kutatása alapján (2011) a szexuális nevelésben részt vevők nem 

minden tekintetben elégedettek a svéd iskolák gyakorlatával (a szerzők meg is jelölik, miben 

látnák szükségesnek a fejlesztést). Ezzel együtt a svéd szexuálpedagógia úttörő szerepe 

elvitathatatlan.   

 

4.2.2. Az NSZK-ban az 1960-as években a svédek kiadványait kezdték lefordítani, 

oktatási módszereiket átvenni, de az NDK-ban is voltak már azokban az években fejlesztésre 

irányuló törekvések. Az NSZK-ban 1968-tól kötelező a szexuális nevelés az iskolákban 

(Milhoffer, 2004). Hamburgban pl. önálló szexuálpedagógiai tanszék is van. Németország 

újraegyesítése óta is töretlen a fejlődés e téren (Szilágyi, 2004, 2006). 
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A tanárképzésben számos változatban próbálják felkészíteni a pedagógusokat erre a 

feladatra. Karl Heinz Valtl (2004) összehasonlító elemzést végzett a németországi 

tanárképzésben megvalósuló különféle szexuálpedagógiai kurzusokról, és megállapította, 

hogy a kurzusok 6 típusba sorolhatók aszerint, hogy az alábbi szempontok közül melyik van 

az oktatómunka központjában: 

1. Tantervek és irányelvek. 

2. Felkészülés az iskolai munkára. 

3. A tanár kutatómunkájának eredményei. 

4. A hallgatók projektjei. 

5. Szenzibilitás illetve látókörtágítás. 

6. Sajátélmény. 

Egyiket sem tartja alkalmatlannak a szexuális nevelésre való felkészítésben, azt 

hangsúlyozza, hogy a különféle megközelítéseknek más-más előnyei és hátrányai vannak.  

A 2. típusú tanfolyamok pl. nagy hangsúlyt fektetnek konkrét módszertani készségek 

begyakoroltatására (pl. tanulságos esetek feldolgozása, szerepjátékok), specifikus iskolai 

helyzetekre való felkészülésre, az intervenciós kompetencia fejlesztésére. Ez Valtl szerint 

optimális felkészülést biztosít a kompetens nevelői viselkedés terén, azonban a szakismeretek 

és elméleti viták könnyen háttérbe szorulnak ezeken a kurzusokon. 

A 6. típusú kurzusok főleg a hallgatók egyéni kompetenciájának fejlesztésére 

törekszenek. E kurzusok veszélye, hogy a sajátélményű munka a személyiségfejlődés 

feldolgozatlan konfliktusait érinti, amiket viszont csak pszichoterápiás támogatással lehet 

feldolgozni, amire nyilván a kurzus keretében már nincs mód. 

Valtl szerint „több, különböző típusból összeálló keverék lenne optimális, amelynek 

révén a szakmai kompetencia, a szexuálpedagógiai szociálkompetencia és a témákkal 

kapcsolatos egyéni kompetencia is megszerezhető lenne” (Valtl, 2004, 42. o.).         
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A németek nagy figyelmet fordítanak a szülők bevonására is. Az 1995-ös új brémai 

iskolatörvény például megszabja, hogy minden iskolában előre egyeztetni kell a szülőkkel a 

szexuális nevelés céljait, tartalmát és formáját. Marianne Isenberg egy tanulmányában (2004) 

arról számol be, hogy Brémában miképpen sikerült ebben az időszakban a szülőkkel együtt 

kidolgozni a tartományi irányelveket. Ezt követően minden év elején konferenciát tartottak, 

amelyen megtörténtek az arra a tanévre vonatkozó egyeztetések. Több témában is készültek 

szülői tájékoztató füzetek.  

Érdekes tapasztalat Németországban, hogy a multikulturális iskolai osztályokban nem 

könnyű a szexuális nevelés osztályszintű megvalósítása, mivel a kulturális különbségek miatt 

a szülők szexuális neveléssel kapcsolatos elvárásai, értékrendje közt is óriási különbségek 

lehetnek. Ennek dilemmáiról ír pl. az ún. német-orosz szülők gyerekei kapcsán Insa 

Janoschek (2004). Ezek a szülők ugyanis sok esetben egyáltalán nem engedélyezik, hogy 

gyermekük részt vegyen a szexualitással foglalkozó iskolai órákon. Ennél azonban nagyobb 

kihívás is van a pedagógusok számára: a 3.3. fejezetben már utaltunk az Európában élő 

muszlim vallású gyermekek szexuális nevelésének dilemmáira. Az ott megfogalmazottak 

természetesen Németországra is érvényesek. 

 

4.2.3. Hollandiában nincs a szexuális nevelésre vonatkozóan kötelező tanterv 

(egyébként is jellemző a holland oktatásra, hogy az iskoláknak nagy szabadságuk van 

tantervük kialakítása terén), mégis csaknem minden középiskolában történik szexuális oktatás 

a biológiaóra keretében, és az általános iskolák több mint fele foglalkozik a szexualitással és 

fogamzásgátlással. Egy fontos eredmény: 2008-ban a tizenéves terhességek száma – európai 

viszonylatban – Hollandiában volt a legalacsonyabb: 8,4‰ a 15–19 éves lányok között 

(http://bocs.hu/index.php?&t=/fdk/minden.php?d=1730).  

http://bocs.hu/index.php?&t=/fdk/minden.php?d=1730
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A témával itt az 1970-es évek óta foglalkoznak az iskolák (Kivela, Ketting és 

Baltussen, 2011). 1993 óta azonban a hangsúly arra került, hogy az iskolák a diákjaikat 

megtanítsák saját döntéseket hozni az egészségüket és a szexuális életüket illetően. A 

tankönyveket és segédanyagokat ennek megfelelően dolgozták át: a tananyag a szaporodás 

biológiai aspektusai mellett értékekkel, attitűdökkel, kommunikációs és tárgyalási 

készségekkel is foglalkozik. Az iskolai oktatás önmagában persze nem magyarázza meg a 

holland rekordot. Ebben minden bizonnyal szerepe van még a médiának, az egészségügynek 

és a szülők nevelési attitűdjeinek is (www.szexualpszichologia.hu/tort2.html). 

A holland középiskolákban a legismertebb és leggyakrabban használt a ‘Lang Leve de 

Liefde’ (LLL, “hosszan élő szerelem”) elnevezésű program (Kivela, Ketting és Baltussen, 

2011). Ezt a programot 1990-es kidolgozása óta többször átdolgozták (mindig az aktuális 

kutatások figyelembevételével), 2011-ben már a 4. verziója vált elérhetővé az iskolák 

számára. A program fő módszertani elemei: viták, megbeszélések (melyeket rövid 

filmrészletek megnézése előz meg), egyéni és csoportos feladatok, kérdések és válaszok, 

kreatív házi feladatok. A tanárok számára nemcsak a kidolgozott segédanyagok 

hozzáférhetők, hanem többnapos tréning keretében készítik fel őket a program vezetésére.  

 

4.2.4. Az európai országok közül érintjük még – magyar vonatkozásai miatt – 

Romániát, ahol Grósz Emese és munkatársai dolgoztak ki egy integratív, kapcsolatközpontú 

szexuális nevelési modellt rengeteg didaktikai tervvel, módszertani ötlettel. Grósz (2004) 

részletesen bemutatja a modellt és a hozzá kidolgozott didaktikát.  

A program elméleti hátteréül a pozitív és transzkulturális pszichológia szolgál. 

Tanulási modellje a rogersi élménytanulás. Épít a közvetett tanulási hatásokra, pl. a tanár 

modellképző hatására és a csoport tanulási hatásaira. 

http://www.szexualpszichologia.hu/tort2.html
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A program kidolgozásakor először meghatározták a szexualitás 6 fő megnyilvánulási 

területét: 

1. emberi fejlődés; 

2. kapcsolatok; 

3. képességek; 

4. szexuális viselkedés; 

5. szexuális egészség;  

6. társadalom és kultúra. 

Ezután minden területhez kidolgozták a közvetítendő üzeneteket, és azokból kiindulva 

készítették el a didaktikai terveket az egyes témákhoz. 

 

4.2.5. Az Egyesült Államokban rengeteg szexuális nevelési programot dolgoztak ki az 

elmúlt évtizedekben. Két alapvető irányzat van: az egyik elsősorban a fogamzásgátlás 

tanítását tartja fontosnak a nem kívánt terhességek megelőzésében, a másik az 

önmegtartóztatásra nevelést (Tárkányi, 2011). Mindkét irányzathoz számos kidolgozott 

program kapcsolódik, és számos kutatást is végeztek mindkét irányzat esetében a programok 

hatékonyságával kapcsolatban. 

A fogamzásgátlás tanítását szorgalmazó irányzat hívei azokra a kutatásokra 

hivatkoznak, melyek azt igazolják, hogy a nemi felvilágosítás késlelteti a nemi élet 

megkezdését, csökkenti a nemi partnerek átlagos számát és növeli az óvszer használatának 

valószínűségét (Tárkányi, 2011). De az önmegtartóztatásra nevelő programok (AE, abstinence 

education) is tudnak kutatási eredményekre hivatkozni: pl. egy kaliforniai középiskolában egy 

AE program eredményeként két év alatt a hetedére csökkent a terhességek aránya a diákok 

között (uo.).  
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A házasságra való felkészítésnek több irányzata is kialakult az Egyesült Államokban. 

Ilyen irányzat a jellemnevelés (character education, CE), a „családi és fogyasztói ismeretek” 

nevű tantárgyhoz kapcsolódó irányzat (family and consumer education science, FACS), a 

legnagyobb irányzat pedig a „párkapcsolatra és házasságra nevelés” (relationship and 

marriage education, RME). Ez utóbbi irányzat elnevezése tehát igen hasonló ahhoz, amit 

magam is javasoltam a 2. fejezetben („párkapcsolati nevelés”).  

Az AE programok esetében a siker mércéje elsősorban az, hogy mennyire sikerül 

elérni, hogy a fiatalok ne éljenek nemi életet a házasságkötésig. Az RME programok sikerét 

viszont azzal mérik, hogyan változott a program hatására a fiatalok felfogása, viselkedése, 

párkapcsolati készségei (Tárkányi, 2011). Ez alapján is nyilvánvaló, hogy az RME programok 

holisztikusabb szemléletet képviselnek a szexuális nevelés terén.  

Tárkányi Ákos tanulmánya (2011) részletesen bemutat számos RME programot. Az 

egyik ismertebb RME program a Connections: Relationships and Marriage (Párkapcsolatok: 

kapcsolatok és házasság) nevet viseli. A hatékonyságmérések azt igazolták, hogy nőtt a 

programban résztvevők fogalmi tudása a kapcsolatokról, csökkent az agressziójuk a 

párkapcsolatokban, és csökkentek a korai terhesség rizikófaktorai (Gardner, Giese és Parrott, 

2004). A házassággal kapcsolatban pozitívabb hozzáállás alakult ki bennük, a válást pedig 

kevésbé pozitív dolognak tartották. Növekedett az önbecsülésük, szüleikkel való kapcsolatuk 

és kommunikációjuk is javult. A szexuális kapcsolatra késztető csoportnyomással szemben 

növekedett az ellenállásuk. A program tehát számos tekintetben bizonyult eredményesnek.  

Más RME programok hatékonyságvizsgálatai szintén kedvező eredményeket mutattak. 

Fontos tapasztalat volt viszont, hogy a kurzusok hatásai idővel elhalványodnak, ez indokolttá 

teszi, hogy a hatás tartóssá tétele érdekében ismétlésre kerüljön sor. 

A kutatók a következő tanulságokat fogalmazták meg a programokkal kapcsolatban:  

Szükség van 
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 jól képzett tanárokra (akik nemcsak a tananyagot ismerik jól, de a 

diákokkal is jó kapcsolatuk van); 

 érdekes tananyagra; 

 elegendő időre a vitákhoz; 

 olyan tanulási környezetre, amelyben a fiatalok többféle családi és 

kapcsolati tapasztalattal rendelkeznek; 

 a fiatalok számára fontos témákra; 

 rendszeresen visszatérő további oktatásra (Tárkányi, 2011). 

A diákok által érdekesnek tartott anyagok interaktívak, sok kreatív feladatot 

tartalmaznak (köztük aktív fizikai tevékenységeket is), sok beszélgetés van bennük, illetve 

használnak multimédiás anyagokat is.   

 

 4.2.6. A nemzetközi gyakorlatról szólva szólnunk kell még egy fontos irányzatról, 

amely nem köthető konkrét országhoz, hiszen Nyugat-Európában és Amerikában egyaránt 

sokan képviselik az utóbbi években: a genderfeminizmusról. Az irányzat számos társadalmi 

kérdéssel foglalkozik, de a szexuális neveléshez kapcsolódóan is fogalmaz meg bizonyos 

törekvéseket. 

 Meghaladná a dolgozat kereteit, hogy részletesen bemutassam a genderfeminizmus 

gondolatrendszerét. Jutta Burggraf (aki amúgy kritikusan viszonyul az irányzathoz), így 

fogalmaz: „Az ideológia értelmében a férfiságot és a nőiséget alapvetően nem a szexus 

határozza meg, hanem ehelyett a kultúra. […] A férfi és a nő közötti különbségek (a magától 

értődő morfológiai különbségeken kívül) eszerint nem „adott” természetüknek felelnek meg, 

hanem ehelyett a kultúra „divatja” alakította ki ezeket azoknak a társadalmilag megkonstruált 

szerepeknek és sztereotípiáknak megfelelően, amelyeket az egyes társadalmak tulajdonítanak 

a nemeknek” (Burggraf, 2008. 4. o.).  
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 Gyakran idézik Simone de Beauvoir híres mondását: „Nem születünk nőnek, hanem 

azzá tesznek minket!” (idézi pl. Burggraf, 2008. 5. o.) Sok félreértésre adhat okot ez a 

mondat, pedig csakugyan fontos igazságra világít rá: a társadalom, a család, az iskola, a 

környezet mind-mind meghatározó szerepet játszik abban, hogy egy lánynak született kisbaba 

milyen női szerepeket, viselkedésmódokat stb. alakít ki. Természetesen ugyanez igaz a fiúkra 

is.  

Sok vita van azonban a mai napig annak kapcsán, hogy a számos kutatás által is 

kimutatott férfi-női különbségek közül melyeket lehet a biológiai adottságokkal magyarázni 

(számos különbséget tárt fel pl. az agykutatás is a nemek között: ld. erről Mundy, 2008), és 

melyek magyarázhatók különféle társadalmi hatásokkal, illetve sok esetben mindkettővel. 

David Lee Mundy számos kutatási eredményre támaszkodva fogalmazza meg, hogy „a 

mérsékelt megközelítés elismeri az esszencializmus és a konstruktivizmus részeit is. Sem a 

biológiai esszencializmus, sem a társadalmi kontstruktivizmus híveinek nincs egyedül igazuk, 

hanem a biológiai és a társadalmi tényezők keverednek, és átfedik egymást. A biológia és a 

nevelés olyan szorosan összefonódik, hogy alig megkülönböztethetők” (Mundy, 2008. 37. o.). 

Mindenesetre az iskolai nevelés is meghatározó lehet abból a szempontból, hogy a 

felnőtté váló fiatal milyen módon alakítja ki nemi szerepeit: milyen módon lesz férfi ill. nő, a 

nemi identitását milyen elemek határozzák meg, stb. Nem csoda hát, ha a genderfeminizmus 

képviselői az iskolai nevelés, és azon belül a szexuális nevelés kérdésével is gyakran 

foglalkoznak. 

Kereszty Orsolya a feminista pedagógiákról írva így fogalmaz: „Kiindulási pontjuk a 

nemi szerepek társadalmi meghatározottsága, és ennek alapján érvelnek amellett, hogy a 

nők/lányok jelentős hátrányba kerülnek az iskolában” (Kereszty, 2007. 638. o.).  

A lányok hátrányát a feminista pedagógiák számos területen kimutatják, a szexuális 

nevelés szempontjából azonban talán az a legfontosabb kérdés, hogy a lányokat milyen 
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családi szerepekre készíti fel az iskola: mennyire teszi lehetővé a nőknek, hogy a 

társadalmilag bevett családi szerepektől eltérő magatartásformákat, szereprepertoárt 

alakítsanak ki. Kereszty megjegyzi azt is, hogy „a feminista pedagógiáknak nem célja újabb 

metanarratívák létrehozása, és egyetlen helyesnek deklarált ideológia implikálása” (uo. 645. 

o.). 

Sokan viszonyulnak nagyon kritikusan, nem egyszer kifejezetten ellenségesen ehhez 

az irányzathoz. Gabrielle Kuby, a genderfeminizmusról szóló, magyarul is megjelent 

könyvében hosszasan bírálja az irányzatot, és bemutatja, milyen törekvések kapcsolódnak 

hozzá (Kuby, 2008). Ezek egy része az iskolai nevelést is érinti, és kétségtelenül vannak 

köztük erősen vitatható elemek. Például annak érdekében, hogy a gyermekek ne az általuk 

sztereotipnek tartott nemi szerepeket (pl. az autót vezető apa, a vacsorát főző anya, stb.) 

sajátítsák el, vannak törekvések arra, hogy az iskolai tankönyvekben egyenesen tilos legyen 

az ezeket a szerepeket közvetítő képeket használni (Kuby, 2008. 220. o.). Ez – mármint a 

tankönyvi képek használatának ilyen irányú törvényi szabályozása – megítélésem szerint is 

túlkapás.  

Azonban Kuby kritikája sokszor igaztalan, egyoldalú, gyakran erősen 

propagandisztikus, és nem vesz tudomást az irányzat törekvéseinek pozitív, a nyugati 

civilizációt felfrissítő elemeiről. Kétségtelen értéke pl. a genderperspektívának, hogy 

igyekszik kiszélesíteni mind a nők, mind a férfiak lehetőségeit: azáltal, hogy a 

hagyományosnak tartott nemi szerepeket megkérdőjelezi, elősegíti, hogy a női szerepek és a 

férfi szerepek terén egyaránt szélesebb repertoárból választhassanak a fiatalok, és ez 

mindenképpen előremutató törekvés. 

Valószínűleg hosszú időnek kell még eltelnie, míg kellően konstruktív párbeszéd 

alakul ki a genderperspektíva képviselői és annak ellenzői, valamint az irányzathoz 
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differenciáltabban viszonyuló gondolkodók között, és talán sikerül valamiféle szintézist 

kialakítani a nemi szerepekről való gondolkodásban.        

       

4.3. A nemi nevelés alaptípusai 

A szexuális nevelés rövid történetének és az elmúlt évtizedek nemzetközi 

gyakorlatának bemutatása után felmerülhet a kérdés: tulajdonképpen milyen főbb típusokba 

sorolhatók a szexuális nevelés különféle megközelítései?   

A fejezet zárásaként ismertetünk két, egymáshoz nagyon hasonló tipológiai 

megközelítést (mindkettőt magyar szakember írta le ebben a formában).    

Szilágyi Vilmos (1997) a nemi nevelés 3 alaptípusát különbözteti meg: 

1. Távoltartó-elnyomó (represszív): Jellemző rá a fiúk és lányok izolálása, a 

nemi megnyilvánulások büntetése, a negatív attitűd a szexualitással 

szemben, a félelem és bűntudat ébresztése. 

2. Magárahagyó-közömbös (passzív): Nemiségre vonatkozó tárgyilagos 

információk átadása, értékelés nélkül. 

3. Fejlesztő-segítő (progresszív): A nemiség pozitív értékelése, koedukáció, 

tervszerű nevelés, célja a pozitív nemi attitűdök és a kulturált szexuális 

viselkedés kialakítása. 

Szilágyi érthetően ez utóbbit tartja kívánatosnak (amint az már a 3. fejezetből is 

kiderülhetett).  

A távoltartó-elnyomó nevelés szerinte a hagyományos, patriarchális nevelésre 

jellemző, amelyben hangsúlyosak a valláserkölcsi megfontolások. A megfogalmazás alapján 

azt gondolhatja az olvasó (még ha ezt explicit formában nem is írja le a szerző), mintha az 

egyházi keretek között zajló nemi nevelésre (ahol nyilvánvalóan ma is fontosak a 

valláserkölcsi megfontolások) ma is ez lenne a jellemző, azonban fogjuk majd látni az elmúlt 
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évtizedek magyarországi egyházi kezdeményezéseinek bemutatásánál, hogy ez korántsem 

mindig van így. (Ahogyan egyébként az egyházak szexualitással kapcsolatos tanítása is sokat 

változott az évszázadok során.)  

A magárahagyó-közömbös nevelésre a II. világháború után kibontakozó svéd modellt 

hozza példának, jelezve, hogy a svéd nevelési gyakorlat értéksemlegessége nem bizonyult 

szerencsésnek, ugyanis „az ismeretekhez mindig kapcsolódik valamilyen értékelő beállítódás” 

(Szilágyi, 1997. 22. o.), és ha a szülők-nevelők nem alakítanak ki ilyet, akkor más hatások 

érvényesülnek (pl. a kortársak és a média hatása), és ezek nem feltétlenül kívánatos irányban 

hatnak. 

Érdemes itt beszélni az ún. titkos nevelőkről. A gyermekeket nagymértékben érik 

olyan hatások, akár a médiából, akár kortársaktól, különféle (akár felnőtt) ismerősöktől, 

könyvekből, stb., amelyek „nem tervszerűek, nem egységesek és nehezen ellenőrizhetőek” 

(uo. 36. o.). Ezen hatások kapcsán használhatjuk a titkos nevelők fogalmát. Ahogy Szilágyi 

írja, a kilencvenes években végzett kutatások azt igazolták, hogy a gyermekek szexuális 

ismereteik legnagyobb részét a titkos nevelőktől szerzik be. (Elvileg elképzelhető persze, 

hogy e téren történt változás az azóta eltelt években.) Ezek a kutatási eredmények is 

alátámasztják a tudatosan megtervezett nemi nevelés fontosságát.   

 

Zrinszky László (2002) sok tekintetben hasonló tipológiát használ, mint Szilágyi. Ő az 

alábbi 3 fő koncepciót különbözteti meg a nemi nevelésben: 

1. Elzárkózás vagy késleltetés: „amit tanítványaink még nem élhetnek át a maguk 

teljességében, azzal nem is kell, és nem is lehet előzetesen foglalkozni” 

(Zrinszky, 2002. 191. o.). Ez a stratégia a szexualitást sokszor tabuként kezeli, 

próbálja elterelni a téma kapcsán fellépő kíváncsiságot, próbálja lebeszélni a 

diákokat a „túl korai” szexualitásról, stb.     
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2. Szabadon engedés: szisztematikus felkészítés nincs a nemiségre, de a diákok 

ezzel kapcsolatos felvetései elől nem zárkóznak el a pedagógusok, hanem 

valamilyen módon reagálnak rájuk. 

3. Aktív felkészítés: előretekintően és pozitív hozzáállással próbálni felkészíteni a 

diákokat, hogy konstruktívan tudják megoldani a nemiség kapcsán felmerülő 

problémákat.   

 

Ahogy az elmúlt években kidolgozott nemzetközi irányelvek ismertetésekor, valamint 

a nemzetközi gyakorlat alakulásának bemutatásánál is láthattuk: a szexuálpedagógiai 

megközelítések nagy része ma már egyértelműen a 3. típust tartja kívánatosnak (akár Szilágyi, 

akár Zrinszky tipológiáját vesszük alapul).  

A következő fejezetben annak járunk utána a szakirodalom alapján, mi a helyzet e 

téren Magyarországon. 
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5 Magyarországi szexuálpedagógiai kezdeményezések az elmúlt 

évtizedekben  

Az alábbi fejezetben az elmúlt évtizedek magyarországi kezdeményezéseit foglalom össze a 

szexuális nevelés terén. Mivel a kutatásunkban is hangsúlyos lesz az állami-önkormányzati és 

az egyházi iskolák összehasonlítása, ebben a fejezetben külön foglalkozunk az egyházi 

kezdeményezésekkel is. 

 

5.1. Szexuálpedagógia – nem egyházi közegben 

A kiindulópontunk 1973, ekkor ugyanis kormányhatározat született (1973. X. 18.), amely 

előírta a családi életre nevelés – beleértve a szexuális nevelést is – bevezetését az állami 

oktatás minden szintjén.
10

 Ezt követően készült el Szilágyi Vilmos szexuálpedagógiai 

tankönyve a tanárképző főiskolák számára. Több tanárképző főiskolán is indultak ekkor 

szexuálpedagógiai speciálkollégiumok, azonban ezek nem voltak kötelezőek, és bár a diákok 

érdeklődése igen nagy volt ezek iránt, néhány év elteltével sorra megszűntek ezek a kurzusok.  

1983-ban a Magyar Pszichiátriai Társaságon belül Buda Béla és Szilágyi Vilmos 

létrehoztak egy szexológiai munkacsoportot, amelyből később megalakult a Magyar 

Szexológiai Társaság.  

Székely Lajos 1992-ben kidolgozott egy oktatási segédanyagot a közoktatás számára 

(általános és középiskolai osztályfőnöki órákra). Kun János több mint 100 iskolában mutatta 

be 1993-ban Szeretetművészet című tantárgyi kísérletét.  

1998-ban megalakult a Magánéleti Kultúra, Korszerű Életvezetés Alapítvány, amely 

szakkönyvek kiadása mellett 1998-2002 közt negyedévente megjelentette a Magyar 

Szexológiai Szemle című folyóiratot. Ennek egyik különszáma 2000-ben Vezérfonal az 

                                                
10 A nem egyházi kötődésű magyar szexuálpedagógiai törekvések bemutatásánál, ahol külön nem jelölöm a 

forrást, ott Szilágyi (2006) összefoglalására támaszkodom. 
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intézményes szexuális neveléshez címmel jelent meg, de a folyóirat egyébként is tartalmazott 

szexuálpedagógiai vonatkozású írásokat. 

A Szülészeti-Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság (SzNPTT) elindított 

egy szexuális felvilágosító programot, amelynek keretében 2002 és 2008 közt 2100 

alkalommal, mintegy 10.000 oktatási óra keretében közel 500.000 iskolás gyermeknek 

tartottak foglalkozásokat (Bezdom, 2008). Ezek a számok impozánsak, meg kell azonban 

jegyezni, hogy ezek a foglalkozások tisztán orvosi-egészségügyi megközelítésűek, amelyeken 

ráadásul a foglalkozást vezetők saját bevallásuk szerint kizárólag információk átadására 

törekednek.
11

  

Szintén alapvetően orvosi-egészségügyi megközelítés jellemzi a Semmelweis 

Egyetem egyik diákszervezetének, a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének ezirányú 

tevékenységét. Az egyesület prevenciós egészségfejlesztési tevékenységet fejt ki, többek 

között (főleg budapesti vagy az agglomerációhoz tartozó) iskolákban. Egyik szekciójuk (a 

reproduktív-egészségügyi szekció) tevékenysége a szexuális prevenció. Ahogy a szervezet 

honlapja fogalmaz: “Ebben a szekcióban főleg a szexuális kultúra témakörébe tartozó órákat 

tartunk, többek közt anatómiai ismeretekről, intim higiéniáról, megbízható fogamzásgátlásról, 

és nemi úton terjedő fertőzésekről” (http://semmelweis.hu/boe/prevencio/szexualis-

prevencio/). 

Az egyik legígéretesebb hazai kezdeményezés Czeizel Endre családi életre nevelés 

tanterve volt. Czeizel szerint ez a tantárgy tematikai felépítésében lényegében azonos azzal a 

fakultatív tárggyal, amit több nyugati ország középiskoláiban bevezettek az 1980-as években. 

Néhány országban kutatásokkal is vizsgálták a tantárgy eredményességét. Angliában például 

a tantárgy hatásának elemzésekor a következő eredményekre jutottak: 

                                                
11 Jól jelzi ezt az SzNPTT programjával kapcsolatban megjelent interjú címe: ‘Nem akarunk semmit tiltani, csak 

az információk átadása a célunk’ (Schüttler, 2003). 

http://semmelweis.hu/boe/prevencio/szexualis-prevencio/
http://semmelweis.hu/boe/prevencio/szexualis-prevencio/
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- Azokban az iskolákban, ahol tanították ezt a tantárgyat, a fiúknál átlagosan 2 

évvel, a lányoknál 1 évvel később történt az első szeretkezés.  

- A fogamzásgátlás használata 70%-kal növekedett. 

- A szexuális úton terjedő fertőzések, a nem kívánt terhességek és az abortuszok 

száma egyaránt csökkent (Czeizel, 2006).  

A tantárgy hazai előzménye Czeizel 1988-as televízió-sorozata volt (Ki viszi át a 

szerelmet?). 1995-ben vezették be Magyarországon a Nemzeti Alaptantervet (NAT). Nem 

sokkal ezután, 1996-ban Czeizel Endre lett a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet főigazgatója, 

és ekkor dolgozta ki a Felkészítés a családi életre elnevezésű tantárgy koncepcióját. A 

tematika öt nagy területet ölelt fel: 

1. serdülés és nemi egészség; 

2. párkapcsolat, szerelem; a nemi élet lépcsői; 

3. fogamzásgátlás; az abortusz negatív hatásai; 

4. szexuális úton terjedő betegségek; 

5. családtervezés (az egészséges babák születésének előkészítése). 

 A tematikát (amelyet 15–16 évesek számára dolgozott ki a szerző) lehetett tanítani 33 

órás külön tantárgyként, vagy az osztályfőnöki órák menetébe illesztve, 15 órában. Czeizel 

megírta a tantárgy tankönyvét a diákok számára (1996), két évvel később pedig megjelent a 

tankönyvhöz tartozó tanári segédkönyv, amelyet Berend Mihály és Péterfia Éva írtak (1998), 

valamint oktatási segédanyagként videófilmek is készültek.  

A pedagógusok felkészítése a következőképpen történt: egyhetes képzés keretében 

készítettek fel 62 egészségnevelőt, akik aztán 398 iskola összesen 706 pedagógusát 

készítették fel szintén egyhetes kurzus keretében a tantárgy tanítására. (Ebből 606 pedagógus 

le is vizsgázott.) Az 1997/98-as tanévben 300 iskolában kezdték meg az oktatást, a következő 

tanévben pedig már 502 iskolában zajlott az e tematika szerinti családi életre nevelés. Az 
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1998-as országgyűlési választások után azonban az új kormány nem támogatta ezt a 

programot, következésképpen az a legtöbb iskolában vélhetőleg el is halt (Czeizel, 2006).  

Érdemes megemlíteni Bácskai Júlia magánélettan kurzusait, amelyek tulajdonképpen 

önismereti foglalkozássorozatot jelentenek. A tantárgyhoz tartozó két tankönyv (Bácskai, 

1997, 1998) foglalkozik a párkapcsolat kérdéseivel is. Az 1. kötet ‘Te és Én’ című 3. fejezete 

foglalkozik az ismerkedés, udvarlás, szerelem, kommunikáció, férfiideál, nőiesség stb. 

témáival. A következő évben megjelent 2. kötetben olvasható ‘Te és Én’ című fejezet már 

konkrétan foglalkozik a szexualitással is. (Néhány alfejezet címe: ‘Szerelem, szenvedély’; ‘A 

szex törvényei’; ‘2x tíztanácsolat a szexről’) A két kötet stílusa és megfogalmazásai 

megítélésem szerint kissé erőltetettek, kamaszosak, kétségtelen erénye viszont, hogy jó 

érzékkel választ idézeteket a korosztályt érdeklő műalkotásokból (dalszövegekből, filmekből 

és irodalmi művekből egyaránt idéz). Ezen kívül vannak benne jól használható gyakorlatok, 

amelyek osztályfőnöki órákon akkor is bevethetők, ha a pedagógus nem szeretné a könyv 

tematikáját teljes egészében végigvenni. 

A már többször említett Szilágyi Vilmosnak több kötete és számos cikke is a szexuális 

neveléssel foglalkozik. Legátfogóbb munkája e témában talán Szexuálpedagógia (2006) c. 

könyve, amelyben egyebek mellett átfogó szexuális nevelési programot mutat be, módszertani 

javaslatokkal együtt. (A kötet természetesen épít a szerző korábbi publikációira is.)    

Az Országos Egészségfejlesztési Intézetben is foglalkoznak a munkatársak szexuális 

neveléssel, elsősorban háttéranyagokat, kutatási beszámolókat jelentetnek meg ebben a 

témában (pl. Fábián és Simich, 2006, Simich, 2007, Simich és munkatársai, 2010).  

Nem szabad megfeledkezni Forrai Judit e téren kifejtett munkásságáról sem, aki 

évtizedek óta publikál e területen. Érdemes külön kiemelnünk tankönyvét (Forrai, 2008) és az 

ehhez kapcsolódó tanári segédkönyvet (Forrai, 2007). Forrai tankönyve a fentebb említett 

Czeizel-féle könyvtől némileg eltérő felépítésű. Négy nagyobb fejezetből áll a kötet: 
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1. párkapcsolat kialakítása; 

2. fogamzásgátlás; 

3. szexuális úton terjedő fertőzések; 

4. agresszió, zaklatás, szexuális erőszak, emberkereskedelem. 

Összehasonlítva Czeizel 1996-os és Forrai 2008-as tankönyvét, röviden summázva a 

következőket mondhatjuk: a párkapcsolatról és szerelemről szóló, valamint a 

fogamzásgátlásról szóló fejezet kidolgozottabb, árnyaltabb a Czeizel-féle könyvben (jó példa 

erre ez utóbbiban az abortusz kapcsán felmerülő morális problémák felvetése), a nemi 

betegségekről szóló rész egyformán korrekt és kidolgozott mindkettőben (nem csoda, hiszen 

felkészült orvos mindkét szerző). Czeizel könyvének fontos többlete az utolsó fejezet, amely a 

családtervezésről szól (mivel az ő tankönyve elsősorban a családi életre kíván előkészíteni, 

érthető, hogy ennek külön fejezetet szentel), Forrai Judit könyvének viszont az egyik 

legkidolgozottabb fejezete az utolsó, mely a szexuális visszaélésekről szól, és amely téma 

Czeizelnél még nem szerepel.  

Az Ars Erotica Alapítvány tanórai keretekben tart csoportos foglalkozásokat a 

szexualitással, párkapcsolattal kapcsolatos témákban (általános és középiskolákban egyaránt). 

Honlapjukon olvashatjuk az alábbiakat: „Programjainkba sok olyan témát illesztünk, amit 

fontosnak gondolunk abban, hogy segítse a fiatalok egészséges és kiegyensúlyozott szexuális 

életét, és legfőképpen, hogy segítse őket eligazodni ebben a zajos, pornográf vizualitással 

terhes, de legfőképpen értékrendjében megzavarodott világban. Hogy már most és később is 

képesek legyenek meghozni a saját felelős döntéseiket” (http://www.arserotica.hu/szamunkra-

a-szexualis-neveles/). Az alapítvány szakmai igazgatója Mester Dóra, aki magát szex-

edukátorként definiálja (erre vonatkozó szakmai képesítését San Franciscóban szerezte). 

Időről időre iskolai szexuális nevelésre vonatkozó módszertani képzést is szerveznek 

pedagógusok részére. 

http://www.arserotica.hu/szamunkra-a-szexualis-neveles/
http://www.arserotica.hu/szamunkra-a-szexualis-neveles/
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Vannak olyan programok is, amelyek egy-egy részterületet céloznak meg. Ilyen 

például a Labrisz Leszbikus Egyesület által szervezett Melegség és megismerés program, 

amelyet szintén elsősorban iskolákban tartanak, meghívás alapján. A program célja, hogy a 

fiatalok megismerkedjenek a homoszexuálisok életével, társadalmi helyzetével, problémáival, 

továbbá, hogy eloszlassa a homoszexualitással kapcsolatos előítéleteket 

(www.labrisz.hu/mm).  

 

5.2. Egyházi kezdeményezések   

Az egyházi iskolák kapcsán beszéltünk már arról, hogy azokban többnyire szigorúbb erkölcsi 

normákat képviselnek a szexualitás terén, mint az állami/önkormányzati, világnézetileg 

semleges intézményekben. Érthető hát, ha több vállaltan keresztény kezdeményezés is indult a 

szexuális nevelés terén az elmúlt évtizedekben.  

A Timóteus Társaság Alapítvány 1994-ben kapta a felkérést a Nemzeti 

Egészségvédelmi Intézettől, hogy dolgozzon ki egy programot a fiatalok számára. Ez lett a 

FÉK program (Fiatalok az Élet Küszöbén), amely a Timóteus Társaság szervezésében, Grész 

Gábor vezetésével zajlik. Idővel elkészült (több kötetben) a programhoz tartozó tanári 

kézikönyv is, óravázlatokkal, olvasmányokkal, játék- és feladatgyűjteménnyel. A FÉK 

program nemcsak a szexualitásra és a családi életre kívánja előkészíteni a fiatalokat, hanem 

többek között a kommunikációs és kapcsolatépítési képességeket is fejleszteni szeretné, 

valamint a drogokkal is foglalkozik. A program hangsúlyozottan a keresztény értékek talaján 

áll (Grész, 2010).  

Grész Gábor szerint egy jó családi életre nevelés program 5 részből áll 

(értelemszerűen a FÉK programot is ennek megfelelően dolgozták ki): 

1. Az önismeret fejlesztése. 

http://www.labrisz.hu/mm
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2. Az érzelmi intelligencia (EQ) és az emberi kapcsolatokhoz szükséges készségek 

fejlesztése. (Kutatások igazolják, hogy az EQ többet számít a sikeres és boldog élet 

szempontjából, mint az IQ.) 

3. Párkapcsolatokra vonatkozó ismeretek. 

4. A csapdák és veszélyek elkerülésére való felkészítés. 

5. Jellemfejlesztés és az értékrend kialakítása. 

A Timóteus Társaság egyrészt felkészítést tart a fiatalokkal foglalkozó 

szakembereknek a FÉK program kapcsán (ezeken pedagógusok mellett védőnők, szociális 

munkások stb. is részt vesznek), másrészt munkatársaik iskolákba is kimennek, ahol 

közvetlenül a diákoknak tartják ezeket az órákat. (Számos országban indították el egyébként a 

Magyarországról átvett FÉK programot, többek között Kínában, Ukrajnában, Romániában, 

Szerbiában és Bulgáriában.)  

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2001 novemberében jött létre a 

Családpedagógiai Intézet. Megalakulásuk óta rendszeresen indítanak Családi Életre Nevelő 

(CSÉN) tanfolyamokat pedagógusok és védőnők számára (a két szakmai kör számára némileg 

eltérő tematikával). A tanfolyamot elvégzett pedagógusok és védőnők (ahogy ők hívják, a 

CSÉN-tanácsadók) sokfelé tartanak családórákat (iskolákban, egyházközségekben, más 

szervezetekben), ahol a családi életre igyekeznek felkészíteni a fiatalokat.  

A családórákat segítendő 2005-ben vastag kézikönyvet adtak ki, amelyben elméleti 

tanulmányok (a tanfolyamok előadásainak anyaga) mellett található tematika, tanmenet, 

óravázlatok a családórákhoz, számtalan módszertani ötlet (játékok, gyakorlatok), beszámolók 

az első évek iskolai tapasztalatairól, szakirodalmi ajánló, stb.  

A Családpedagógiai Intézet küldetésnyilatkozata így fogalmaz: „programunkat a 

keresztény értékrendre építjük fel, de igyekszünk kiterjeszteni azon túlra is: világnézeti 
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hovatartozástól függetlenül, az emberiség története során elfogadott, általános humán 

értékrendre alapozva” (Hortobágyiné, 2005. 7. o.).  

Ugyanehhez a szakmai körhöz kapcsolható Magyarországon az ún. MFM-projekt. Az 

MFM-projekt (Mädchen, Frauen, Meine Tage, azaz „lányok, asszonyok, menstruáció”) 1999-

ben indult Németországban, Elisabeth Raith Paula müncheni orvos találta ki és indította el. 

Az általa kidolgozott Ciklus-show elnevezésű, igen látványos és interaktív program (nevét a 

női menstruációs ciklusról kapta) elterjesztését Magyarországon a Kecskemét-

Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület vállalta, amelynek vezetői hozták létre a Sapientián 

a Családpedagógiai Intézetet is (http://www.mfm-projekt.hu/node/14).  

2006 novemberében tartották az első magyarországi képzést MFM-munkatársaknak, 

aztán ezt újabbak követték. Az MFM-munkatársak 2015. december 31-éig összesen 710 

Ciklus-showt tartottak az országban, összesen több mint 9000 lány vett ezeken részt 

(http://www.mfm-projekt.hu/node/15). A program központi gondolata: „a serdülő lányok 

önképét és életérzését nagymértékben meghatározza, milyennek tapasztalják meg és értékelik 

a testüket, milyen üzeneteket hallanak testükkel – és így saját magukkal kapcsolatban. A saját 

test értékességének megtapasztalása alapvető fontosságú ahhoz, hogy az egészségünkkel, 

termékenységünkkel és szexualitásunkkal felelősen tudjunk bánni.” (http://www.mfm-

projekt.hu/node/15).      

A Regnum Marianum katolikus lelkiségi mozgalom egyik meghatározó alakja, Varga 

Péter már az 1980-as évektől kezdve rendszeresen tartott fiataloknak előadásokat szerelem, 

párkapcsolat, szexualitás témakörben. (Előadásai sok esetben teljesen szekuláris környezetben 

– például állami iskolákban – is sikeresek voltak országszerte.) Ezeket az előadásokat egy idő 

után újságcikksorozatban, majd végül könyv formátumban is megjelentette (Varga, 2007). A 

könyv használatát nagyon megnehezíti, hogy a szerző meghagyta a könyvben is azt a 

könnyed, sokszor kissé pongyola, itt-ott a közönségesség határát is súroló fogalmazásmódot, 

http://www.mfm-projekt.hu/node/14
http://www.mfm-projekt.hu/node/15
http://www.mfm-projekt.hu/node/15
http://www.mfm-projekt.hu/node/15
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amely egyébként élő előadásait színessé, élvezetessé tette a kamaszok számára, leírt 

szövegben azonban zavaróan hat. Oktatási segédanyagként viszont használható a könyv, és 

főleg a szexualitással kapcsolatban tele van életszerű, a valós életből vett esetekkel, példákkal.  

Végül megemlítjük az egyházi kezdeményezések között Tomka Ferenc könyvét 

(2010). A szerző katolikus papként hosszú ideje tartott plébániai ifjúsági csoportjaiban 

alkalmakat szerelem, párkapcsolat, szexualitás témakörben, és ennek során kidolgozott egy 

nyolc alkalomra bontott tematikát. Ezt mutatja be a könyv, ezáltal pedagógusok, ifjúsági 

vezetők számára segédanyagként használható ilyen jellegű foglalkozásokhoz, de a fiatalok 

számára közvetlenül is olvasható. A könyv a hasonló témájú katolikus könyvekhez képest is 

igen szigorú erkölcsi mércét állít fel, ez nem könnyíti meg a használatát. Ugyanakkor 

(amellett, hogy jó kérdések, témafelvetések vannak a könyvben) fontos kutatási eredményeket 

is felhasznál a szerző (pl. részletesen bemutatja a szerelemmel és szexualitással kapcsolatos 

hormonműködést), ezáltal azok számára is hasznos segédanyag lehet, akik erkölcsi szigorával 

nem tudnak maradéktalanul azonosulni. 

 

5.3. A pedagógusok felkészítése 

Az átfogó szexuális nevelés (vagy párkapcsolati nevelés) komplexitása megkívánja, hogy 

alapos felkészültséggel rendelkezzenek az ebben résztvevő pedagógusok (láthattuk a 4. 

fejezetben, milyen sokféle tanárképzési program létezik pl. Németországban). Vajon mi a 

helyzet e téren Magyarországon?  

Fontos kérdés, hogy egyáltalán mi szükséges a felkészültséghez. A WHO már 

többször idézett dokumentumában (WHO – BzgA, 2010) hangsúlyozzák, hogy a szexuális 

nevelést végző pedagógusnak szüksége van szexuálpedagógiai képzésre, a témakör iránti 

nyitottságra, és erősen motiváltnak kell lennie annak tanítására. Kiemelik, hogy hinnie kell a 

dokumentumban megfogalmazott alapelvekben (ld. 3.3. fejezet). Fontos továbbá, hogy kész 
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legyen a szexualitással, valamint a társadalmi értékrenddel és normákkal kapcsolatos 

attitűdjeinek átgondolására, hiszen modellként szolgál majd a diákok számára.  

Kriston Andrea szerint (2008) ahhoz, hogy alkalmas legyen a szexuális nevelésre, a 

pedagógus számára a legfontosabb, hogy saját szexualitásának történetét feldolgozza 

(onnantól kezdve, hogy pl. a szülei őt magát fiúnak vagy lánynak várták, milyen férfi ill. női 

szerepeket alakított ki kisgyerekkorától kezdve, stb.).  

Simonyi Gáspár szerint (2008) a szexuális nevelést végző pedagógusok esetében 

fontos a megfelelő önismeret, a segítő magatartás, továbbá konfliktuskezelési készségek és 

kommunikációs módszerek ismerete.  

Szilágyi Vilmos (2006) a pedagógus személyiségtényezői közül legfontosabbaknak a 

szexualitással és a szexuális neveléssel kapcsolatos beállítottságot, a szexuális kultúra szintjét 

és a szexuálpedagógiai felkészültséget tartja. Úgy látja, a pedagógusok felkészítéséhez 

legalább 60 órás kurzusra lenne szükség, hogy el tudják látni ezt a feladatot. De valójában ez 

csak kezdetnek elég. „Tény, hogy a szexuális nevelés az átlagosnál nagyobb önismeretet és 

emberismeretet, vagyis pszichológiai kultúrát feltételez, amit folyamatos önképzéssel kell 

fejleszteni” (Szilágyi, 2006. 67. o.). (Érdemes megnézni, hogy a 4. fejezetben bemutatott 

német szexuálpedagógiai képzéseken milyen módszerekkel próbálják felkészíteni a 

pedagógusokat.) 

 

A magyar pedagógusok felkészültségének (pontosabban felkészületlenségének) 

illusztrálására hadd hivatkozzam két korábbi, pedagógusok és pedagógusjelöltek körében 

zajlott felmérésre: 

Győri Istvánnak és munkatársainak 1990-es kérdőíves vizsgálata (Győri, Schmidt és 

Simon, 1990) pedagógusokra (általános iskolai és középiskolai tanárok, valamint 

tanítóképzőben oktató pedagógusok) irányult. Két fontos adatot emelek ki a vizsgálat 
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eredményeiből: a megkérdezett pedagógusok mintegy kétharmada nem tartja elegendőnek a 

főiskolán vagy az egyetemen kapott felkészítést a szexuális nevelésre; az iskolai szexuális 

nevelés gyakorlata pedig hozzávetőleg 80%-uk szerint nem megfelelő. 

Lachata István 1996-os kutatása sem mutat kedvező képet. Az egri tanárképző 

főiskola végzős hallgatói körében készített kérdőíves felmérést. A vizsgálat egyik fontos 

adata: a megkérdezettek kevesebb, mint fele érzi magát felkészültnek a szexuális nevelésre 

(Lachata, 1998).  

Tudomásunk szerint a 2000-es években nem volt a magyar pedagógusok ilyen irányú 

felkészültségének mérésére irányuló kutatás. Bár az Országos Egészségfejlesztési Intézet 

végzett egy kutatást 2006-ban egészségneveléssel foglalkozó pedagógusok körében (ennek 

eredményeit ismerteti Fábián és Simich, 2006), ez a kutatás inkább a komplex 

egészségnevelési tevékenységgel foglalkozott (amelynek csak egy része a szexualitás, és 

sokszor csak közvetett módon), valamint ez a kutatás a tanárok felkészültségét közvetlenül 

nem mérte fel. 

Az előző fejezetekből azonban már kiderülhetett, hogy az elmúlt időszakban voltak 

olyan kezdeményezések, amelyek vélhetően felkészültebbé tették a magyar pedagógusok 

legalább egy részét (pl. a Czeizel-féle családi életre nevelés tantervhez kapcsolódó felkészítő 

kurzusok, a Sapientia CSÉN tanfolyamai, a Timóteus Társaság továbbképzései, az Ars 

Erotica Alapítvány módszertani képzései, stb.). 

Vannak a fentiekben bemutatottatokon kívül is pedagógus továbbképzések 

szexuálpedagógiai témában. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) 2006-ban 

összegyűjtötte az akkor működő magyar programokat a szexuális nevelés terén, és 

kiadványaiban ezeket be is mutatta (Fábián és Simich, 2006, illetve Simich, 2007). Ebbe 

nyilván az azóta indult kezdeményezések már nem kerülhettek be, így pl. nem szerepel benne 

az Ars Erotica Alapítvány programja. 



72 
 

Ezekben a kiadványokban nemcsak a szexuális nevelésre irányuló, hanem pl. 

drogprevenciós vagy komplex egészségfejlesztési programok, illetve a pedagógusok lelki 

egészségét szolgáló tréningek (pl. kiégés-prevenció) is szerepelnek.   

Az OEFI által felsorolt pedagógus továbbképzések közül emeljük ki azokat, amelyek 

témánk szempontjából relevánsak: 

 Az Egészségvirág Egyesület 60 órás iskolai egészségfejlesztési programja, 

amelynek keretében a szexuális nevelésre vonatkozó felkészítést is kapnak 

a résztvevők. A program komplex egészségfejlesztési megközelítésre épül, 

amelyet jól bemutat pl. Kulin Eszter és Darvay Sarolta (2012) tanulmánya.    

 A Katolikus Pedagógiai Szervezeti és Továbbképzési Intézet 

továbbképzése: „az egészséges életmódra nevelés módszerei az egyházi 

iskolában”. Ebben a programban is hangsúlyos helyet kap a szexuális 

nevelés.     

 A Mediconsult Kft. által szervezett 40 órás továbbképzés: „Egészséges 

Élet” (külön kurzus keretében van az 5-8. osztályosokat, ill. a 9-12. 

osztályosokat tanító tanárok felkészítése). A programot angol 

szakemberekkel együttműködve dolgozták ki. Ennek keretében is 

közvetlenül foglalkoznak a szexualitás kérdéseivel. 

A többi, a kiadványok által bemutatott továbbképzési programot vagy már említettük 

az előző fejezetekben (pl. a FÉK programhoz tartozó továbbképzést), vagy azok csak nagyon 

áttételesen kapcsolódnak a szexuális neveléshez. (Tanulságos, hogy mennyivel több 

drogprevenciós továbbképzési programot tudtak összeszedni az OEFI munkatársai.)  

 

Fejezetünkben áttekintettük, milyen szexuálpedagógiai kezdeményezések voltak 

Magyarországon az elmúlt évtizedekben, külön foglalkozva az egyházi keretek közt 
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megvalósuló vagy egyházi hátterű kezdeményezésekkel is. Ennek kapcsán sorra vettük a 

pedagógusok felkészítésére irányuló programokat, kurzusokat is.     
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6 Jogszabályi háttér 

Ebben a fejezetben szeretnénk áttekinteni, jelenleg milyen jogszabályok vannak érvényben 

Magyarországon, amelyek a szexuális nevelést szabályozzák.  

Gritz Arnoldné (2008) az alábbi jogszabályokat sorolja fel, amelyek Magyarországon 

meghatározzák az iskolai egészségnevelést, ezen belül a szexuális nevelést is: 

 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 

 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 

 Nemzeti Alaptanterv 

 Nemzeti Egészségprogramok 

Meg kell itt rögtön jegyeznünk néhány dolgot, hiszen azóta eltelt néhány év:  

1.) 2011-ben változott a jogszabályi környezet, az 1993-as közoktatási törvény 

hatályát vesztette, és új törvény született helyette, ez lett a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről. Azonban a doktori értekezésben bemutatott kutatásunk szempontjából az imént 

felsorolt jogszabályok a relevánsak, hiszen a kutatásban megkérdezett diákok középiskolai 

oktatását-nevelését még az 1993-as törvénynek megfelelően végezték az iskolák. (Az új 

köznevelési törvény ugyanis 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba, és az annak megfelelően 

átdolgozott pedagógiai programot felmenő rendszerben kellett bevezetnie az iskoláknak.)    

2.) Az új törvényhez közvetlenül kapcsolódik a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. Ez 

a rendelet előírja, hogy az iskoláknak a helyi pedagógiai program részét képező 

egészségfejlesztési programot kell kidolgoznia. (A program tartalmával kapcsolatban is 

számos előírást megfogalmaz ez a jogszabály.)          

3.) A Nemzeti Alaptanterv szintén megváltozott 2008 óta, ennek részleteire még 

visszatérünk a továbbiakban.  
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4.) Az 1997-es egészségügyi törvény “2011. évi módosítása az ifjúsági egészségügyi 

gondozás egyik céljaként írja elő a közoktatási intézményekben a korcsoportokhoz igazított 

teljes körű iskolai egészségfejlesztés bevezetését és megvalósítását” (Egészségjelentés, 2015. 

63. o.). Ezzel összhangban van az imént hivatkozott 2012-es EMMI-rendelet is. Remélhetőleg 

a következő években ezek az egészségfejlesztésre vonatkozó jogszabályok előrelépést hoznak 

a szexuális nevelés terén is.  

 

A legfontosabb számunkra a fenti jogszabályok közül egyértelműen a Nemzeti 

Alaptanterv (NAT), hiszen ez határozza meg, milyen nevelési célkitűzésekkel dolgozzanak az 

iskolák, milyen tartalmakat kell megtanítani a diákoknak, stb. Az egyéb jogszabályok (pl. a 

közoktatási, ill. most már köznevelési törvény) által meghatározott szempontoknak a Nemzeti 

Alaptantervben meg is kell jelenniük, ezért úgy gondolom, elegendő a NAT vonatkozó 

részeinek vizsgálata témánk szempontjából.   

A NAT-ot 1995-ben vezették be először, azonban az azóta eltelt években többször is 

átdolgozták azt. A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy a NAT egymást követő változatai mit 

irányoztak elő a szexuális nevelésre nézve. 

 

6.1. Az 1995-ös Nemzeti Alaptanterv 

A NAT a 130/1995. (X. 26.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 

mellékleteként jelent meg. Nézzük, mi szerepelt az elsőként bevezetett NAT-ban, ami 

közvetlenül kapcsolódik a szexuális neveléshez.  

A műveltségi területek oktatásának közös követelményei c. fejezetben szerepelnek az 

alábbi mondatok: „Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek 

egészséges életmódra nevelésében. […] Megkerülhetetlen feladata az iskolának, hogy 
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foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. Fordítson figyelmet a családi 

életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre.” 

  

Az Ember és társadalom műveltségi területen emberismeretből a 10. évfolyam 

követelményei közt szerepelnek az alábbiak: 

„Nemiség, szerelem, házasság 

Tananyag: Nemiség (az állat és az ember nemisége, homoszexualitás). Nemi érettség, 

a szerelemre érettség. Szerelem (nemiség és szerelem; tisztaság, szüzesség, önmegtartóztatás 

és önkielégítés). A kiegészülésre vágyó ember (vágy, vonzalom, fellángolás), a másik személy 

szeretete felelősséggel, a feltétel nélküli, áldozatos szeretet. Ismerkedés, udvarlás, együttjárás, 

jegyesség. A férfi-nő kapcsolat és a szerelem változatai a különböző kultúrákban. A házasság 

(mint otthonteremtés, mint érzelmi, biológiai, gazdasági, jogi és erkölcsi szövetség; 

családtervezés). 

Fejlesztési követelmények (kompetenciák, képességek): Tekintse értéknek a gondosan 

kiválasztott, mély társas kapcsolatra való törekvést.” 

A tananyag (vagyis az ismeretek szintje) elég ígéretesnek mondható, sok fontos témát 

tartalmaz, azonban meglepő, hogy a fejlesztési követelményeknél ilyen kevés szerepel. 

Hiszen indokolt lett volna a felsorolt ismeretekhez hozzákapcsolni bizonyos fejlesztési 

célkitűzéseket: pl. az ismerkedéshez, udvarláshoz, együttjáráshoz szükséges képességek 

fejlesztése.  

Ugyanez a hiányosság figyelhető meg egyébként a közvetlenül ezt megelőző résznél, 

mely a Kapcsolatok címet viseli (ez a terület sok tekintetben megalapozója a nemi 

nevelésnek). Itt is a tananyag részletezésénél megnevezi a szöveg pl. a kapcsolatkultúra 

legfontosabb erényeit vagy a konfliktuskezelést, de a fejlesztési követelményeknél már nem 

szerepelteti a kapcsolatépítés készségeinek a fejlesztését vagy a konfliktuskezelési módok 
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elsajátítását. Holott nevelési szempontból ezeknek a készségeknek a fejlesztése az, ami igazán 

lényeges, hiszen az ismeretek önmagában nem elegendőek ahhoz, hogy a gyermek pl. 

kapcsolatokat tudjon kialakítani, pláne azokat elmélyíteni.  

 

Az Ember és környezet műveltségi területen a biológia és egészségtan tárgykörben, 

szintén a 10. évfolyam követelményei között olvashatjuk:  

Tananyag: „Az utódvállalás egészségügyi ismeretei (fogamzásgátlás, családtervezés, 

alkalmassági vizsgálat, terhességi vizsgálat, szülési módok, csecsemőgondozás).” 

Fejlesztési követelmények (kompetenciák, képességek): „Legyen képes 

felelősségteljes nemi magatartásra.”. 

A tananyag megfogalmazásával elégedettek lehetünk, sőt ezúttal a fejlesztés 

követelmény is megfelelő, még ha igen sommás is. (Ezzel együtt az is világos, hogy a 

felelősségteljes nemi magatartás képességének kialakításához olyan dolgokra is szükség van, 

amelyek nem itt, a biológia és egészségtan témakörben szerepelnek. Ehhez kapcsolódnak pl. 

az Ember és társadalom műveltségi területnél szereplő Értékrendek és erkölcsök c. részben 

megfogalmazottak.) 

   

Tágabb értelemben a nemi neveléshez kapcsolódik sok egyéb terület is (pl. a már 

említett Értékrendek és erkölcsök c. rész, vagy a háztartástan bizonyos részei, pl. a családon 

belüli munkamegosztás kérdése).   

Összességében azt mondhatjuk, hogy az 1995-ös NAT fontos témákat sorolt fel, 

melyek a nemi neveléshez kapcsolódnak, de kevéssé volt kidolgozott az ehhez kapcsolódó 

fejlesztendő kompetenciák, képességek köre.   
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6.2. A 2007-es Nemzeti Alaptanterv 

A Nemzeti Alaptantervet először 2003-ban újították meg. Az új NAT hangsúlyozottan a 

kompetenciaalapú oktatást helyezi előtérbe. A kutatásunkban vizsgált középiskolások 

szempontjából azonban a 2007-es NAT a releváns, hiszen az ő gimnáziumi képzésüket ez 

határozta meg. Egyébként a 2003-ashoz képest a 2007-es NAT relatíve kevés változtatást 

tartalmaz, amelyeket részben az Európai Unióhoz való csatlakozás tett indokolttá, ahogy azt 

az OKM 2007-es kiadványa is kifejti (Tanévkezdő kiadvány, 2007). 

Vizsgáljuk meg tehát a 2007-es NAT-ot a szexuális nevelés szempontjából. 

A kiemelt fejlesztési feladatok c. fejezetben a testi és lelki egészségről szólván itt is 

szerepel az alábbi mondat: „Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a 

szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli 

párkapcsolatokra történő felkészítéssel.” (Ez szinte szó szerint megegyezik az 1995-ös NAT-

ban megfogalmazott szöveggel.) 

Az Ember és társadalom műveltségi területen itt csak elvétve találunk olyan 

célkitűzéseket, amelyek a nemi neveléshez köthetők. Az 5-6. évfolyamon megemlítik a 

tartalmi kulcselemek között a „nemek közötti kapcsolatokat”, minden további kommentár 

nélkül. A 9-12. évfolyam tartalmi elemei között szerepel az alábbi: „kommunikációt 

folytassanak olyan témakörökről, mint […] az erkölcs, a szexualitás”, de semmi támpontot 

nem kapunk, ezen belül miről lenne fontos kommunikálniuk a diákoknak. Később szerepel 

még az alábbi: „szembesüljenek a szabadság és a felelősség emberi dimenzióival a magán- és 

a közélet különböző területein”. Ebbe csakugyan beleérthető a felelősségteljes nemi élet 

kérdése is.  

Mindenesetre meglepő, hogy a nemiség, szerelem, házasság kérdéskör ennyire 

háttérbe szorult az 1995-ös NAT-hoz képest.    
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Még meglepőbb, hogy az Ember a természetben műveltségi területen is alig jelenik 

meg a téma. A 7-8. évfolyam követelményei közt szerepel „a szexualitás szerepének elemzése 

az evolúció folyamatában”. Ugyanitt, szintén 7-8. osztályban, Az ember egészsége témakörön 

belül olvashatjuk még: „Az öröklődés és az egészség közti kapcsolat felismerése, öröklött 

kockázatok, betegségek létének tudatosulása, e tudás alkalmazása a jövőkép formálásában (pl. 

családalapítás, gyermekvállalás)”.  

Ezeken kívül csak olyan tartalmak jelennek meg (egyéb műveltségi területeken), 

amelyek közvetetten kapcsolódnak a nemi neveléshez (pl. önismeret, kommunikáció).     

A 2007-es NAT a szexuális nevelést tekintve tehát jelentős visszalépést jelent az 1995-

öshöz képest. Még ha el is fogadjuk, hogy az oktatási tartalmak helyett inkább a 

kompetenciákkal foglalkozik a szöveg, akkor is érthetetlen, hogy azok a kompetenciák, 

amelyek fejlesztése a korábban bemutatott nemzetközi iránymutatásokban szerepel, ennyire 

nem jelennek meg.
12

 

Kérdés persze ennek a fényében, hogy mennyiben lehet számon kérni a 

pedagógusokon, iskolákon a szexuális nevelés komplexitását. (Fogjuk majd látni a 

kutatásunkban: az általunk megkérdezett pedagógusok jóval alaposabban foglalkoznak a 

területtel, mint amit a NAT megkövetelt.)  

 

6.3. A 2012-es Nemzeti Alaptanterv 

A bemutatott kutatási eredményeink szempontjából elvileg nem lenne releváns az új 

NAT, hiszen azt a 2013/2014-es tanévben kellett először alkalmazni, a középiskolásoknál a 9. 

évfolyamon, és aztán felmenő rendszerben, így a kutatásban megkérdezett 12. évfolyamos 

diákok középiskolai tanulmányait ez még elvileg nem befolyásolta. Mégis érdemes 

                                                
12 Fábián és Simich (2006) még a 2003-as NAT-ról fogalmazzák meg kritikájukat (a 2003-as és a 2007-

es NAT között a szexuális nevelés tekintetében lényegében nincs különbség). Ők is úgy látják, hogy az 

alaptanterv nagyon keveset tartalmaz a szükséges ismeretekből a szexualitás terén.   
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áttekintenünk, hiszen meghatározó lehet abban a tekintetben, hogyan alakul a következő 

években Magyarországon az iskolai szexuális nevelés.
13

 

A 2012-es NAT a fejlesztési területek között külön taglalja az erkölcsi nevelést, a testi 

és lelki egészségre nevelést, valamint a családi életre nevelést. Nyilvánvalóan mindhárom 

szükséges a komplex, holisztikus nemi neveléshez (ahogy erről már a 2.2. fejezetben írtunk). 

Idézünk a szövegből: „A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és 

fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben 

felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra 

kérdéseivel is.”  

 

Az Ember és társadalom műveltségi területhez tartozik az erkölcstan. Ennek 

műveltségi tartalmainál már az 5-8. évfolyamon szerepel az alábbi témakör: „Nemiség, 

szerelem. A házasság. Család, otthonteremtés.” Aztán a 9-12. évfolyamon: “Én és Te. 

Szeretet, barátság, szerelem, szexualitás. Szülők és gyermekek. Otthon, család.“  

 

Az Ember és természet műveltségi területnél külön szerepel a Szaporodás, 

egyedfejlődés, szexualitás témakör. Ebből kiemelem mindazt, amit 7-12. évfolyamra irányoz 

elő a szöveg: “Az emberi termékenységet befolyásoló folyamatok megbeszélése, a káros 

hatások elkerülésére alkalmas módszerek megismerése. […] A nemi élettel kapcsolatos 

személyes felelősség felismerése, alapvető morális és egészségügyi szabályok betartása 

mellett szóló érvek bemutatása. Érvelés a tudatos családtervezés, a várandós anya 

felelősségteljes életmódja mellett.” Ezekkel a tartalmakkal alapvetően elégedettek lehetünk, 

láthatóan sokkal többről van itt szó, mint egyszerű szexuális felvilágosításról. 

                                                
13 Hozzá kell tennünk, hogy a jelenlegi oktatási kormányzat ismét tervbe vette a NAT átdolgozását. 

Elképzelhető, hogy az új NAT, amely a legutóbbi (2016. szeptemberi) kormányzati bejelentések szerint 2017-

ben vagy 2018-ban már életbe is lép, megint jelentősen módosítani fogja a szexuális nevelés jogszabályi 

helyzetét is.     
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A szöveg az alábbi műveltségi tartalmakat sorolja fel ennél a témakörnél a 7-8. 

évfolyamon: “Szaporodási szervrendszerek. Nemi jellegek, nemi hormonok. Menstruációs 

ciklus. A szexualitással kapcsolatos alapvető egészségügyi szabályok. Családtervezés, 

fogamzásgátlás. A méhen belüli fejlődés, születés, születés utáni életszakaszok.”   

Ennél a műveltségi területnél szerepel a Magatartás és lelki egészség témakör is. Itt is 

felsorolnak néhány olyan műveltségi tartalmat, amely a nemi nevelés szempontjából releváns. 

7-8. évfolyamon az alábbiakat: “A viselkedési normák és szabályok szerepe. Társas 

szükségletek, kapcsolatok jelentősége.” Ebbe értelemszerűen beleérthetjük a párkapcsolatokat 

is. Külön szerepelnek továbbá olyan témák is, mint alkalmazkodás, konfliktuskezelés, 

problémamegoldás, amelyek általában az emberi kapcsolatok működéséhez fontosak, de 

természetesen nélkülözhetetlenek a párkapcsolatokban is. 

Az Egészség témakörnél pedig szerepel (szintén 7-8. évfolyamon) még az alábbi: “Az 

egészség megőrzéséhez szükséges életvitel elemek (táplálkozás, mozgás, higiénia, felelős 

szexualitás, lelki egészség, függőségek kerülése).”  

A 9-12. évfolyamra meghatározott műveltségi tartalmaknál újabb elemek is 

megjelennek: “Szaporodás, egyedfejlődés, szexualitás. A nemi szervek felépítése, működése. 

A szexualitással kapcsolatos alapvető egészségügyi szabályok. Családtervezés. 

Fogamzásgátlás. Méhen belüli fejlődés, szülés. Az értelmi és érzelmi fejlődés kapcsolata. A 

felnőtté válás testi és szellemi fejlődési folyamatának főbb jellemzői.” (Van átfedés a 7-8. 

évfolyamra meghatározott tartalmakkal, de láthatóan számos új tartalom is megjelenik.) 

 

Ezeken kívül még az Életvitel és gyakorlat műveltségterületnél is jelennek meg olyan 

elemek, amelyek a családi életre neveléssel függnek össze (pl. a családi munkamegosztás 

kérdése).  
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Összességében témánk szempontjából messze a 2012-es Nemzeti Alaptanterv a 

legalaposabb, ez jelenít meg leginkább holisztikus célkitűzéseket a nemi nevelés terén. (Bár 

talán nem méltányos összehasonlítani a 2007-es NAT-tal, hiszen az új szöveg újra 

középpontba helyezi és felsorolja a műveltségi tartalmakat, míg a 2007-es változat a 

kompetenciákra helyezte a hangsúlyt.) Ezzel együtt biztatónak tarthatjuk az új jogi 

szabályozást a szexuális nevelés terén.  

Az igazán fontos kérdés persze az, hogyan jelennek meg az új jogszabályok által 

meghatározott elemek az iskolák gyakorlatában. Ehhez pedig kulcsfontosságú, hogy milyen 

tankönyvek születnek (erkölcstanból, biológiából), és hogy a pedagógusok milyen felkészítést 

kapnak, milyen segédanyagok állnak rendelkezésükre, stb.    

 

6.4. A kerettantervek 

Szóljunk néhány szót zárásul a kerettantervekről is, amelyeket mindig az éppen 

érvényben lévő Nemzeti Alaptanterv alapján dolgoztak ki. 

A kerettantervek rövid elemzését a kutatásunk szempontjából releváns időszakban 

(vagyis amikor az 1993-as közoktatási törvény és a 2007-es NAT volt érvényben) a szexuális 

neveléshez kapcsolható tartalmak tekintetében Asztalos és Nagyné végezték el 

tanulmányukban (2012). Alapvető következtetésük, hogy „a kerettantervek nem segítik 

megfelelően a tankönyvírók, iskolák, valamint a pedagógusok munkáját” (7. o.). Fontos 

kritikai észrevételük, hogy csak a NAT által meghatározott műveltségi tartalmak jelennek 

meg a kerettantervekben, ellenben “a kiemelt fejlesztési feladatok, valamint a 

kulcskompetenciák szexuális neveléshez kapcsolódó részeivel egyáltalán nem találkozunk” 

(8. o.).  

Azonban jogi szempontból lényeges különbség van a NAT és a kerettantervek között: 

„míg a Nemzeti alaptanterv mindenki számára kötelező irányelveket, tartalmakat hordoz, 
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addig a kerettantervek előírásai, követelményei csak javaslatok, nem kötelező érvényűek  a 

tankönyvírók, az iskolák és a pedagógusok számára” (6. o.). Éppen ezért nem tartom 

szükségesnek, hogy a kerettantervek elemzésével részletesebben foglalkozzunk ebben a 

dolgozatban.   

 

Az iménti fejezet alapján kirajzolódott egy kép arról, hogy a jogszabályok (elsősorban 

a Nemzeti Alaptanterv egymást követő változatai) mit írnak elő a középiskolákra nézve a 

szexuális nevelés terén. Ez alapján azt mondhatjuk, történtek előrelépések, és a jelenleg 

érvényes szabályozás ígéretes a szexuális nevelés jövőjére nézve. Azonban tudjuk jól, hogy a 

jogszabályok önmagukban kevés segítséget adnak a pedagógusoknak. 
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7 A szexuális nevelés eredményessége 

Ebben a fejezetben az iskolai szexuális eredményességének kérdésével szeretnénk 

foglalkozni.  

Az iskolai szexuális nevelés ill. párkapcsolati nevelés igazi eredményessége 

álláspontom szerint csak hosszabb távon derül ki. (Hiszen – legalábbis akkor, ha holisztikus 

szemléletben gondolkodunk – a nevelési célkitűzések is hosszú távúak.) Tulajdonképpen azt 

kellene ehhez megvizsgálni, hogy a nevelési programokban részt vevő diákok élete hogyan 

alakul a továbbiakban: milyen párkapcsolataik vannak, hogy alakul a házasságuk, mennyire 

elégedettek a párkapcsolataikkal, házasságukkal, szexuális életükkel. 

Ugyanakkor mindehhez nyilvánvalóan nemcsak az iskolai években kapott szexuális 

nevelés járul hozzá, hanem a családi szocializációjuktól a kortársak és a média hatásán át a 

felnőtt életük tapasztalataiig számos tényező befolyásolja mindezt. Hogyan lehetne kiszűrni, 

mekkora hatása van mindebben az iskolai szexuális nevelésnek? Az eredményességmérés 

tehát meglehetősen összetett feladat ebben az esetben. Bizonyos felmérések ettől még 

természetesen adhatnak fontos szempontokat az eredményesség megítéléséhez. 

 

Számos kutatás van világszerte a különböző szexuális nevelési programok 

hatékonyságát illetően (korábban már hivatkoztunk ilyen kutatásokra, pl. a svéd vagy az 

amerikai szexuális nevelési programok kapcsán).  

Dilworth egy kutatásában (2009) például azt vizsgálta, milyen pozitív hatásai vannak, 

ha az iskolai szexuális nevelési programokba partnerként a szülőket is bevonják. Affainie-

Godwyll, Jurich, Whitted és Espino (2014) több átfogó szexuális nevelési program evaluálását 

végezte el. Mónica Silva az Egyesült Államok szexuális nevelési programjaira vonatkozó 

számos kutatás eredményeit összegezte és elemezte (Silva, 2001). Ő is hangsúlyozza, milyen 

jelentősége van a hatékonyság szempontjából a programban való szülői részvételnek. 
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Az UNESCO számos kutatást végeztetett 2008-2009 során különböző országok 

szexuális nevelési programjainak hatékonysága kapcsán. Elsősorban arra voltak kíváncsiak, 

hogyan hatnak ezek a programok a résztvevők szexuális viselkedésére. Néhány fontos 

megállapítás e kutatások alapján: 

o A szexuális nevelési programok többnyire (ha nem is mindig) 

csökkentették a kockázatos nemi viselkedést.  

o Egyértelműen igazolódott, hogy nincs káros hatása a programoknak (pl. 

nem növelték a szexuális aktivitást). 

o A tudásszint egyértelműen növekedett a programok hatására 

(International Technival Guidance, 2009). 

Ugyancsak az UNESCO adott ki 2011-ben egy kutatási jelentést, amely a világ több 

földrészéről kiválasztott 6 különböző ország szexuális nevelési programjainak több 

szempontú vizsgálatát mutatja be (Kivela, Ketting és Baltussen, 2011). 

A különböző kutatások eredményei sok esetben beépülnek a gyakorlatba: a különböző 

ajánlásokat ezek alapján fogalmazzák meg a már említett szervezetek (pl. az UNESCO 

kifejezetten a nemzetközi útmutató elkészítéséhez, előkészítésként készíttette a kutatásokat 

2008-2009 során), illetve az egyes programokat is továbbfejlesztik a kutatások alapján (ahogy 

pl. a holland Lang Leve de Liefde program kapcsán említettük). 

 

Az UNESCO által kiadott nemzetközi útmutatóban (International Technical 

Guidance, 2009) a kutatások eredményei alapján felsorolják a hatékony szexuális nevelési 

programok 13 jellegzetességét (hatékony programnak azt tekintették, amelynek hatására 

igazolhatóan növekedett a részt vevők tudása, tisztázódtak az értékeik és attitűdjeik, fejlődtek 

a szükséges képességeik, és változott a szexuális viselkedésük is). Eszerint egy hatékony 

szexuális nevelési program: 
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1. Egyértelmű, fókuszált célokat tűz ki (köztük a nemi betegségek és a 

nem kívánt terhességek megelőzését). 

2. Foglalkozik a kockázatos és a biztonságos szexuális viselkedés 

kérdésével. 

3. Foglalkozik azokkal a jellegzetes helyzetekkel, amelyek nem kívánt 

vagy nem biztonságos szexuális érintkezéshez vezethetnek, és segít 

ezek elkerülésében. 

4. Egyértelmű üzeneteket fogalmaz meg a nemi betegségek vagy a 

terhesség kockázatát csökkentő viselkedésről. 

5. Foglalkozik azokkal a szexuális viselkedésre ható kockázati 

tényezőkkel és védőfaktorokkal, amelyek a szexuális nevelési 

program által befolyásolhatók (pl. tudás, értékek, társadalmi normák, 

attitűdök és képességek). 

6. Olyan oktatási módszereket alkalmaz, amelyek aktívan bevonják a 

diákokat, és segítik őket az ismeretek internalizálásában és 

integrálásában. 

7. Összetett, pedagógiailag átgondolt aktivitásokat épít be, amelyek 

képesek változást előidézni a kockázati tényezők és védőfaktorok 

terén. 

8. Tudományos szempontból pontos ismereteket ad át a kockázatos 

szexuális viselkedésről és az egyes védekezési módszerek 

hatékonyságáról. 

9. Segíti a kockázatok felismerését. 

10. Foglalkozik a személyes értékekkel és különféle normákkal a 

szexuális elköteleződés illetve a partnerváltogatás kérdésében. 
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11. Foglalkozik az óvszerhasználattal és a fogamzásgátlással kapcsolatos 

attitűdökkel és normákkal. 

12. Foglalkozik nemcsak a képességekkel, hanem a képességek 

használatához szükséges önbizalom erősítésével is. 

13. A témákat logikus sorrendbe rendezi.      

 

Milyen tapasztalatok vannak Magyarországon az iskolai szexuális nevelés 

hatékonyságát illetően? 

Hogy mennyiben eredményes (vagy nem eredményes) az iskolai szexuális nevelés, 

többek között a diákok szexuális ismeretein, attitűdjein, szokásain mérhető le. (Még akkor is, 

ha tudjuk jól, ezeket nem csak és sokszor nem is elsősorban az iskola formálja.) Erre 

vonatkozóan vannak felmérések Magyarországon is.  

Ki kell emelnünk Forrai Judit és Tóth László 1996-os kutatását, amely az első ilyen 

jellegű országos felmérés volt Magyarországon (Forrai és Tóth, 1997). Érdemes felhívnunk a 

figyelmet a kutatók által levont néhány fontos tanulságra, amely a szexuális neveléssel 

foglalkozók számára is fontos:  

- A legtöbb esetben csak ott volt mérhető bármiféle eredménye a szexuális 

felvilágosításnak, ahol az iskolában több alkalommal foglalkoztak ezzel a témával. 

- Sok esetben, mire az iskolai szexuális felvilágosításra sor kerül, már nemi életet 

élnek a diákok (azaz az oktatás bizonyos értelemben elkésik). 

- Az általános iskolai felvilágosítás tűnik a legfontosabbnak, ettől várhatunk a 

legtöbb eredményt. 

 

  Egy későbbi reprezentatív országos kutatás, melyet az Országos Egészségfejlesztési 

Intézet kutatócsoportja végzett, és amelyben összesen több mint 3000 diákot kérdeztek meg 
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(8. és 10. osztályosokat), szintén elsősorban a diákok szexuális ismereteit, attitűdjeit és 

szokásait mérte fel (Simich és mtsai, 2010). Ennek a kutatásnak is emeljük ki néhány fontos 

eredményét: 

 A fiatalok nagyon kevéssé beszélnek a szexualitásról felnőttekkel. “Sem szüleikkel, 

sem tanáraikkal, sem a védőnőkkel, orvosokkal nem osztják meg kérdéseiket” (66. 

o.). 

 A tizedikes fiúk 63%-a, a lányok 56%-a említette, hogy már volt szexuális élménye 

(konkrétan coitus).  

 “A szexualitásról való ismeretek szintje nemektől, életkortól függetlenül elégtelennek 

mondható” (67. o.). Éppúgy keveset tudnak a fogamzásgátlásról, mint a nemi 

betegségekről vagy azok megelőzéséről.  

A kutatócsoport ezek alapján az alábbi fejlesztési irányokat rajzolta meg: 

 Komplex, holisztikus szemléletű egészségfejlesztési programok bevezetését tartják 

szükségesnek, amelyek a szexualitás terén az ismeretek átadása mellett képességek 

és készségek kialakítását is célozzák. 

 A szexuális nevelésre való felkészítés beépítését javasolják a tanárképzésbe. 

 A fiataloknak már az általános iskola felső tagozatán szinte minden ismeretre 

szükségük van a szexualitás terén, ezért ezek átadására kell törekedni már ebben az 

életkorban.  

 

A szexuális neveléssel foglalkozó magyar szakembereknek érdemes megszívlelni 

ezeket a javaslatokat, függetlenül attól, hogy milyen keretek között foglalkoznak a szexuális 

neveléssel, milyen tematikát és milyen oktatási segédanyagokat használnak.  
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Láthattuk, hogy vannak magyar kezdeményezések, programok, tankönyvek, 

segédanyagok a szexuális nevelés terén. Ha valaki elkötelezett a téma iránt, van mihez 

nyúlnia, van mire építenie az iskolai foglalkozásokat. „Programok, segédanyagok, képzések 

kellő számban a rendelkezésünkre állnak, egyedül a szemléletváltás vezethet eredményre” 

(Fábián és Simich, 2006. 53. o.).  

Talán ezen a ponton érdemes újra megemlítenem javaslatomat: a szexuális nevelés 

elnevezés helyett érdemes lenne a párkapcsolati nevelés kifejezést használni, hiszen talán az 

elnevezés is befolyásolhatja a nevelési folyamatban érvényesülő szemléletet.  

Fontos kérdés azonban az is: az átlagos magyar iskolák gyakorlatában hogyan jelenik 

meg a szexuális nevelés? Hiszen lehetnek az említett szakanyagok, oktatási programok 

bármily kidolgozottak, ha nem vagy alig használják őket a gyakorló pedagógusok, vagy nem 

szánnak elég időt erre a területre az iskolák. Ennek a kérdésnek jártunk után empirikus 

kutatásunkban.  
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II. EMPIRIKUS VIZSGÁLAT 

 

1 Kérdésfeltevés és hipotézisek   

Kutatásomban a magyarországi gimnáziumok szexuális nevelési gyakorlatát akartam 

feltérképezni. Az anyagi és emberi erőforrásaim nem tették lehetővé, hogy országos szinten 

reprezentatív kutatást végezzek. Felmerült ezért, hogy csak Budapesten belül kutakodjak, 

vagy esetleg a gimnáziumokon belül csak bizonyos típust vizsgáljak. 

   Mégis úgy döntöttem, megpróbálok kellően heterogén mintát választani, amiből 

bizonyos trendeket óvatosan bár, de talán ki lehet olvasni az ország gyakorlatáról.   

 Szintén jó lett volna, ha az alkalmazott módszereken kívül (kérdőívek a diákokkal és 

interjúk a pedagógusokkal) tudtam volna egyéb kutatási eszközöket is használni, pl. 

fókuszcsoportos vizsgálatot vagy óramegfigyeléseket. Különösen hasznos lett volna 

longitudinális vizsgálatot végezni.  

A realitások talaján maradva próbáltam hát egy olyan kutatást lebonyolítani, amelyet a 

rendelkezésemre álló erőforrások is lehetővé tesznek. Azt gondolom viszont, hogy ez alapján 

is tudunk a gimnáziumi szexuális nevelés magyarországi gyakorlatáról bizonyos óvatos 

állításokat tenni. 

  

 

  A következő kérdésekre szerettem volna választ kapni: 

 Milyen mértékben biztosítanak órakeretet az iskolákban célzottan a szexuális 

nevelésre? Milyen tantárgy(ak) keretében? Melyik osztályokban, milyen 

életkorokban?  

 Milyen tartalommal és metodikával dolgoznak ezeken az órákon?   
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 A tanórai kereteken kívül fordítanak-e figyelmet erre a területre, szabadidős 

programok keretében? Milyen programok ezek, hogyan jelennek meg bennük a 

szexuális nevelés elemei? 

 Az iskolák szexuális nevelési gyakorlata mennyiben felel meg a korszerű nemi nevelés 

követelményeinek?  

 Hogyan ítélik meg a diákok az iskolák szexuális nevelési gyakorlatát? Mennyire 

elégedettek, miben tartanák szükségesnek a fejlesztést? 

 

     Az alábbi hipotéziseket állítottam fel: 

1.) Tanórai keretekben a pedagógusok az erre a célra kijelölt biológiai, hittan és 

osztályfőnöki órákon kívül nem foglalkoznak tudatosan a szexuális neveléssel.  

2.) A gimnáziumok többségében a szexuális nevelést lényegében a biológiai-

egészségügyi ismeretközlésre redukálják.   

3.) A szexuális nevelést célzó iskolai órák a verbális feldolgozás formáin túlmenő 

metodikai elemeket (pl. drámapedagógiai elemek, kommunikációfejlesztő és 

készségfejlesztő gyakorlatok, műalkotások stb.) kevéssé használnak. 

4.) Az iskolák szabadidős programjai során a szexuális nevelés lehetőségeivel a 

pedagógusok nem élnek tudatosan.    

5.) A pedagógusok kevéssé egyeztetnek a szülőkkel a szexuális nevelés célkitűzéseiről és 

tartalmáról.  

6.) A diákok nem elégedettek az iskolai szexuális nevelés gyakorlatával. 

7.) Az egyházi és az állami iskolák közt különbség van: az egyházi iskolák nagyobb 

hangsúlyt fektetnek a párkapcsolat és a szexualitás erkölcsi aspektusaira. 
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8.) A fiúk és a lányok igényei jelentősen eltérnek: a lányok inkább elvárják az iskolától, 

hogy a párkapcsolat és a szexualitás érzelmi oldalával, lélektani aspektusaival is 

foglalkozzon.    

 

Az 1-4. hipotézist az elméleti részben többször idézett magyar szakemberek (Buda 

Béla, Szilágyi Vilmos, Simich Rita stb.) magyarországi iskolai szexuális nevelésre 

vonatkozó egybehangzó elégedetlenségére alapoztam. Megjegyzendő ezen a ponton, hogy 

a 3. hipotézis megfogalmazása nem volt szerencsés, hiszen a „kevéssé” szó használata 

később megnehezítette, hogy egyértelműen eldönthető legyen, a hipotézis igazolódott-e 

vagy sem. Hasonló okokból problematikus a 2. hipotézis megfogalmazásában a 

„lényegében” szó használata. 

 A szülőkkel való egyeztetés hiányát (5. hipotézis) szintén valószínűnek tartottam 

pedagógusokkal való korábbi beszélgetések alapján (itt is problémás a „kevéssé” szó 

használata). Feltételeztem továbbá, hogy amennyiben a szexuális nevelés gyakorlata 

valóban olyan, amilyennek a fenti szerzők látják, a diákok elégedettsége is alacsony lesz 

(6. hipotézis). Az egyházi és állami iskolák közti különbséget (7. hipotézis) azért 

feltételeztem, mert az egyházi iskolákban az erkölcsi nevelés a fenntartó igényei és az 

egyházi oktatás hagyományai miatt is vélhetően hangsúlyosabb szerepet kap (ez a 

hipotézis némiképp árnyalja a 2. hipotézist is). A fiúk és lányok közti bizonyos 

különbségeket (8. hipotézis) pedig számos gyakorló pedagógus és szülő tapasztalataira 

építve feltételeztem. 
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2 Mintaválasztás és kutatási eszközök 

 2.1. Az iskolák kiválasztása 

A mintavételnél fontos szempont volt, hogy ne csak az úgynevezett „elit 

gimnáziumok” kerüljenek be a mintába, hiszen elképzelhető, hogy különbségek vannak 

erősebb és gyengébb gimnáziumok között ebben a tekintetben. Természetesen több 

eredményességi mutató alapján lehetett volna a gimnáziumokat csoportokba osztani, ezek 

egyike a felsőoktatási felvételik eredményessége, ezt választottam. A felsőoktatási felvételi 

arányok szerinti rangsort alapul véve (Neuwirth és Horn, 2007) kettéválasztottam az iskolákat 

erősebb (ahol 5 év átlagában a végzettek több mint 76 százalékát felvették felsőoktatási 

intézménybe) és gyengébb iskolákra. (Meglepő lehet, de 2007 óta nem jelent meg olyan 

kiadvány, amelyben az összes magyarországi középiskola felsőoktatási felvételi mutatói 

megtekinthetők.
14

 Ezért használtam a hivatkozott 2007-es OFI-kiadványt.) 

A földrajzi elhelyezkedés esetében nehéz feltételezéseket megfogalmazni, hogy vajon 

vannak-e különbségek az ország egyes régiói között. Mivel azonban ez nem is zárható ki, 

fontos volt, hogy nagyon különböző gazdasági fejlettségű régiókból kerüljenek bele iskolák a 

mintába. Budapest felülreprezentált lett a mintában, de a feltételezésem az, hogy érdemi 

különbség egyébként is inkább Budapest és vidék között lehet, hiszen a budapesti iskolák 

vélhetőleg több segítséget tudnak igénybe venni a szexuális nevelés terén (jobbára 

Budapesten működnek pl. azok a civilszervezetek, amelyeket meg lehet hívni az iskolákba, ld. 

az 5. fejezetet).  

Számomra az egyik legérdekesebb kérdés az volt: van-e lényeges különbség az 

egyházi és az állami-önkormányzati iskolák gyakorlata között? Ezért választottam azonos 

számú iskolát mindkét csoportból, hogy a kapott eredmények összevethetők legyenek. 

(Megjegyzem: az ideális az lett volna, ha ezeken kívül alapítványi iskolák is kerültek volna a 

                                                
14 Személyesen is beszéltem Neuwirth Gáborral, aki 2007-ig évente elkészítette a megfelelő adatokat 

tartalmazó kiadványt. Ő is megerősítette, hogy valóban nem készült ilyen kiadvány azóta. 
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mintába, azonban az általam megkeresett alapítványi iskolák kevéssé bizonyultak nyitottnak 

arra, hogy a vizsgálatot lefolytassam náluk is.)    

 

Az ország gimnáziumai közül végül 12 került be a mintába (természetesen ennél jóval 

több iskolát kerestem meg, de számos esetben nem volt nyitott az iskola vezetősége a 

vizsgálat lefolytatására). A minta összetétele a következő lett: 

1. Tanulmányi eredmények szerint: 

 erősebb: 5 iskola 

 gyengébb: 7 iskola  

2. Földrajzi elhelyezkedés szerint:  

 Budapest: 5 iskola 

 vidék: 7 iskola (Dunántúl: 3, Észak-Magyarország: 2, Alföld: 2) 

3. Fenntartó szerint:  

 egyházi/felekezeti: 6 iskola 

 állami-önkormányzati: 6 iskola.  

 

Ezen a ponton ki kell térnem arra is, a 3 szempont együttesen hogyan érvényesült: 

 Az egyházi iskolák között 3 az erősebb, 3 a gyengébb iskolák közé tartozik. 

Az állami iskolák között 2 erősebb és 4 gyengébb iskola van, itt tehát sikerült 

figyelni a megfelelő arányokra. Így az erősebb iskolákat a gyengébbekkel 

össze lehetett hasonlítani, és az állami iskolákat is az egyháziakkal. 

 Azonban a földrajzi elhelyezkedésre vonatkozóan már nem sikerült kellően 

körültekintőnek lennem. A mintába kerülő budapesti iskolákból ugyanis 4 

állami-önkormányzati, és csak 1 egyházi fenntartású. A vidéki iskolák között 

viszont 5 egyházi, és mindössze 2 állami iskola van. Emiatt sajnos az adatok 
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elemzésénél nem volt érdemes a budapesti iskolákat összehasonlítani a 

vidékiekkel.     

 

 2.2. Mérőeszközök 

Két mérőeszközt dolgoztam ki a kutatáshoz:  

 egy kérdőívet a diákok számára, illetve  

 egy interjúvázlatot pedagógusok számára. 

  

2.2.1. A kérdőív elején (1-4. kérdés) a demográfiai jellemzőket kérdezem: neme, mióta 

jár ebbe az iskolába, illetve a szülők iskolai végzettsége. 

 Az 5-6. kérdések az egyes témákat veszik sorra, melyek a szexuális nevelés keretében 

megjelenhetnek. Minden egyes témánál jelölni kellett egy skálán, mennyire tartja a kitöltő 

fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozzanak az iskolában, és hogy milyen mélységig 

foglalkoztak vele. A témákat 9 témakörbe soroltam. Ezek összeállításánál figyelembe vettem, 

hogy a középiskolások számára készített, szexuális vagy családi életre neveléssel foglalkozó 

magyar tankönyvek (ld. 5. fejezet) milyen témákat vesznek sorra, illetve a szexuálpedagógiai 

szakirodalom középiskolákra vonatkozó témajavaslatait. (Erről később az eredmények 

bemutatásánál még lesz szó részletesebben.)   

 A 7. kérdésben azt térképeztem fel, kik tartották a foglalkozásokat. A 8-10. kérdés az 

órákon használt oktatási módszerekre kérdez rá.  

 A 11. kérdéssor a diákok vélekedését próbálja feltérképezni az iskolai szexuális 

nevelés gyakorlatáról. A megfogalmazott 10 állítás mindegyikénél egy 1-től 6-ig terjedő 

skálán kellett megjelölniük, mennyire értenek vele egyet. (Ennél a résznél felmerült a belső 

konzisztencia kérdése, erre a próbafelmérésnél még visszatérek.) 



96 
 

 A 12-15. kérdésekben szöveges válaszokat kértem: őket megdöbbentő, a témával 

kapcsolatos iskolai eseményekről, szabadidős programokról, arról, hogy ők miért tartják 

hasznosnak az iskolai szexuális nevelést, illetve, hogy vannak-e még idevágó egyéb 

észrevételeik. 

 Végül a 16. kérdésben az iskolai szexuális neveléssel való összesített elégedettségüket 

mértem fel (ismét 1-től 6-ig terjedő skálán). 

 A teljes kérdőív megtalálható az 1. sz. mellékletben. 

 

A nagymintás kérdőíves felmérést megelőzően felvettem a kérdőívet egy gimnáziumi 

osztály diákjaival (20 fővel). A próbafelmérés során mintegy 20-35 perc elegendőnek 

bizonyult a kérdőív kitöltéséhez, tehát nem volt szükséges rövidíteni rajta. A diákok értették a 

kérdéseket és az instrukciókat, nem okozott gondot a kérdőív önálló kitöltése. A kapott adatok 

alapján megállapítottam, hogy a kérdőív alkalmas eszköze a kutatásomnak. Fontos kérdés 

volt, hogy az iskolai szexuális nevelést értékelő állításoknál (11. kérdéssor) milyen a 

kérdéssor belső konzisztenciája. A „Jobb lenne, ha a szexuális nevelést az iskola a szülőkre 

hagyná” állítást érdemes volt külön venni a többitől (hiszen itt nem az iskola gyakorlatáról 

fogalmaztak meg véleményt), azonban a többi 9 állítás egészét nézve megvizsgáltuk a 

próbafelmérés után a belső konzisztenciát. Az eredmények megnyugtatóak voltak, ugyanis a 

20 kitöltött kérdőív alapján a kérdéssor Cronbach-alfája 0,816 volt, azaz a kérdéssor belső 

konzisztenciája megfelelő.    

Ezek után a kérdőívet késznek ítéltem a nagymintás adatfelvételre. 

 

2.2.3. Az interjú kérdéssorának összeállításakor erősen támaszkodtam Szilágyi Vilmos 

ajánlásaira. Saját honlapján (http://www.szexualpszichologia.hu/kerdoivek.htm) közzétett 

több általa kidolgozott kérdőívet, amelyet kutatóknak ajánl, többek közt az iskolai szexuális 

http://www.szexualpszichologia.hu/kerdoivek.htm
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nevelés kutatásához is. Ezek közt szerepel egy kifejezetten pedagógusokra irányuló kérdőív 

is.  

 Saját kérdéssorom 2 részből áll: 

 Az első rész (1-8. kérdés) azt kívánja feltérképezni, mit gondolnak a megkérdezett 

pedagógusok általában az iskolai szexuális nevelésről. Az 1. kérdésben valamifajta definíció 

megfogalmazását kérem a válaszadóktól a szexuális nevelés kapcsán. A 2-8. kérdések 

mindegyikét Szilágyi hivatkozott kérdőívéből vettem át.  

 A második rész (9-24. kérdés) pedig arra az iskolára vonatkozik, amelyben a 

válaszadó tevékenykedik. Itt is volt több kérdés (11., 16. és 24.), melyet Szilágyi kérdőívéből 

vettem át. A többi kérdést saját magam fogalmaztam meg, törekedve arra, hogy minél 

átfogóbb képet kapjak az adott gimnázium gyakorlatáról ezen a téren. Számos kérdés van, 

amely előkerül (esetleg más megfogalmazásban) a diákok számára kidolgozott kérdőívben is 

(pl. a feldolgozott témákra és az alkalmazott oktatási módszerekre vonatkozóan).  

 A kérdéssor megtalálható a 2. sz. mellékletben. 

  

 2.3. Mintaválasztás az iskolákon belül 

Minden iskolában a 12. évfolyam két-két teljes osztályával vettem fel a kérdőívet 

(kivételt képeztek azok az iskolák, ahol csak egyetlen osztály van évfolyamonként), hiszen ők 

tudtak reflektálni arra, hogy mi történt a gimnáziumban történt éveik alatt a szexuális nevelés 

terén (nyilván nem zárható ki, hogy a 12. évben a kérdőívek kitöltése utáni hónapokban még 

előkerült a téma). Az adatfelvétel többnyire osztályfőnöki órákon történt, így értelemszerűen 

nem tudták kitölteni azok a diákok, akik aznap épp hiányoztak. 

Így átlagosan iskolánként mintegy 40 kérdőívet sikerült felvennem, összesen 478-at.    
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 Az interjúkat az egyes iskolákban a szexuális nevelés szempontjából kulcsszerepben 

lévő pedagógusokkal igyekeztem felvenni. Az igazgatóval való egyeztetés után választottam 

ki minden iskolában a legalkalmasabbnak tartott interjúalanyt:  

 Volt 2 olyan gimnázium a mintában, ahol a tanári karban kinevezett egészségnevelési 

felelős van, aki ily módon kifejezetten a szexuális nevelésért is felel az iskolában. 

Ezekben a gimnáziumokban értelemszerűen velük vettem fel az interjút.    

 2 iskolában az ifjúságvédelmi felelőssel. 

 Egy iskolában az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével készült az interjú. 

 Egy iskolában az igazgatóhelyettessel, aki egyben etikatanár is. 

 4 iskolában biológiatanárral (2 iskolában ez a kolléga egyszersmind a biológia 

munkaközösség vezetője volt, a másik 2 iskolában pedig éppen osztályfőnöke volt az 

aktuális 12. osztálynak).    

 2 iskolában (ezek értelemszerűen egyházi iskolák) hittanárral (egyikük emellett a 12. 

évfolyam prefektusa, azaz kollégiumi nevelőtanára is). Az egyik iskolában a 

védőnővel is vettem fel interjút (a hittanár kifejezett javaslatára). (Ennek köszönhetően 

összesen 13 interjú készült.) 
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3 A kérdőíves felmérés eredményei  

Összesen 478 diák töltötte ki a kérdőívet, mindannyian 12. osztályosok, azaz végzősök voltak 

a kitöltés idején (az adatfelvétel ideje: 2013-2015). A kérdőívek kitöltése mindig az iskolában, 

tanórán (jellemzően osztályfőnöki órán) történt.  

Az adatok elemzése SPSS programmal történt. Leíró statisztikai számításokat (átlag, 

szórás stb.) végeztem, továbbá varianciaanalízis segítségével hasonlítottam össze az egyes 

almintákat (egyházi és állami, erősebb és gyengébb iskolák, fiúk és lányok vélekedései stb.).   

   

  A nemek és az iskola fenntartója szerinti megoszlást mutatja az 1. táblázat (4 diák 

nem jelölte a kérdőíven, milyen nemű, így ők nem kerültek be a táblázatba). 

 

 fiú lány összesen 

állami-önkormányzati 77 120 197 

egyházi/felekezeti 171 106 277 

összesen 248 226 474 

1. táblázat: a kérdőíves minta összetétele (N=474) 

 

  Fontos kérdés volt, hogy a diákok milyen régóta járnak ebbe az iskolába, hogy a 

válaszaikat mennyire tekinthetjük az adott iskolára nézve megbízhatónak. A válaszok alapján 

a válaszadók mindössze 3,1%-a (azaz 15 diák) jár 2 évnél kevesebb ideje az adott iskolába. A 

többi diák vagy a „2-4 éve” (nyilván egy négyosztályos gimnázium esetében ez a lehetséges 

legmagasabb érték, az évismétlőket nem számítva), vagy a „több mint 4 éve” válaszokat 
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jelölte meg. Így kijelenthető, hogy túlnyomó többségüknek érdemi tapasztalata van az adott 

gimnázium nevelési gyakorlatáról. 

  Ezzel együtt számításba kell venni, hogy az emlékeikben keveredhet az, ami itt a 

gimnáziumban történt, azzal, amit még az általános iskolában éltek át.   

  Mielőtt a kérdőívek eredményeinek részletesebb elemzésébe kezdünk, előre kell 

bocsátanunk, hogy sajnos a kérdőívekben feltett nyitott kérdésekre (5., 8., 10., 12-15. 

kérdések) arányaiban nagyon kevés diák válaszolt. (Erre valamelyest számítottunk is.) Így az 

ezekre kapott válaszokat nem tartottuk alkalmasnak arra, hogy érdemi statisztikai elemzést 

végezzünk velük, hiszen ezek alapján nagyon kevéssé lehetett volna az egész mintára 

következtetéseket levonni. Ugyanakkor számos ponton a számszerűsíthető adatokat 

megerősítik, illusztrálják, esetenként érthetőbbé teszik, magyarázzák azokat. Így a fejezet 

megfelelő pontjain utalni fogok egyes szöveges válaszokra is.  

 

3.1. A pedagógusok és módszereik  

3.1.1. Kik tartják a foglalkozásokat?  

  Egyik alapvető kutatási kérdésünk volt, hogy milyen tantárgyak keretében 

foglalkoznak a szexuális neveléssel az iskolák. Ezzel kapcsolatos volt 1. hipotézisünk: 

Tanórai keretekben a pedagógusok az erre a célra kijelölt biológia, hittan és 

osztályfőnöki órákon kívül nem foglalkoznak tudatosan a szexuális neveléssel.  

  Lássuk, mi derült ki ezzel kapcsolatban a kérdőívek alapján. A kérdőív egyik kérdése 

így hangzott: „Kik tartották a szerelemmel, párkapcsolattal, szexualitással kapcsolatos órákat, 

foglalkozásokat?” (7. kérdés) Itt a felsoroltak között értelemszerűen többet is meg lehetett 

jelölni. (A diákoktól tehát nem azt kérdeztük, milyen tantárgy óráin voltak a témához 
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kapcsolódó foglalkozások, hanem hogy kik tartották ezeket. Azt feltételeztük, hogy inkább 

emlékeznek az órát vagy foglalkozást tartó ember személyére, mint arra, hogy ez pontosan 

milyen keretek közt történt.) Az 1. ábra mutatja, hogy az egyes szakembereket a diákok hány 

százaléka említette.  

 

1. ábra: A szexualitással kapcsolatos órákat tartók (a diákok emlékezete szerint) 

(N=478) 

 

      Nem meglepő módon a legtöbb diák megjelölte a biológiatanárt, hiszen a biológia 

tananyag részét képezik a szexualitáshoz kapcsolódó bizonyos ismeretek (ahogy a NAT 

elemezésekor is láthattuk). A diákok valamivel több, mint fele jelölte meg a hittantanárt. Ezek 

lényegében az egyházi/felekezeti iskolába járó diákok voltak (bár közülük sem jelölte meg 

mindegyik), ahol a hitoktatás kötelező. Ez is várható volt, hiszen a szexualitással kapcsolatos 

erkölcsi kérdések a hittan oktatásához szervesen hozzátartoznak. 
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      Az osztályfőnököt a diákok mintegy harmada jelölte meg, holott kézenfekvő lenne, 

hogy az osztályfőnöki órákon is foglalkozzanak szerelemmel, párkapcsolattal kapcsolatos 

témákkal. Igaz, valószínűsíthető, hogy sok esetben az osztályfőnöki órák keretében került sor 

arra is, hogy meghívott előadó (védőnő, pszichológus, orvos vagy egyetemista) tartson 

foglalkozásokat. Nehéz eldönteni ez alapján, hogy az osztályfőnökök mennyire érzik 

feladatuknak a szexuális nevelésben való aktív részvételt, holott megítélésem szerint 

leggyakrabban ők az iskolai nevelés kulcsfigurái. Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy egyes 

osztályfőnökök sokszor inkább személyes beszélgetéseken keresztül (tanórán kívül, pl. 

osztálykirándulásokon) próbálnak hatást gyakorolni a diákokra a párkapcsolati és szexuális 

viselkedésüket illetően.    

Az interjúk alapján fogjuk majd látni (4. fejezet), hogy egyes iskolákban egyéb 

tantárgyak óráin is előkerül a téma. Hipotézisünkre is ott fogunk visszatérni.  

 

3.1.2. Oktatási módszerek 

      Alapvető kérdésünk volt az is: Milyen metodikával dolgoznak ezeken az órákon? 

Ezzel kapcsolatos volt 3. hipotézisünk:  

A szexuális nevelést célzó iskolai órák a verbális feldolgozás formáin túlmenő 

metodikai elemeket (pl. drámapedagógiai elemek, kommunikációfejlesztő és 

készségfejlesztő gyakorlatok, műalkotások stb.) kevéssé használnak.  
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A kérdőíven a diákoknak jelölniük kellett, milyen módszerekkel dolgoztak ezeken az 

órákon. Ennek összesítését a 2. ábra mutatja.  

Látható, hogy a hagyományos verbális feldolgozási módszereket (előadás, 

beszélgetés) részesítették előnyben. Egyedül az oktatófilm használatát jelölték meg 

viszonylag sokan (a diákok mintegy harmada). Egyéni feladatokat, szerep- vagy egyéb 

játékokat kevés esetben használtak. Idézzük fel, mit írtunk az I. rész 3.3. fejezetében a 

korszerű szexuális nevelés céljairól. A hagyományos verbális feldolgozás alkalmas lehet az 

ismeretátadásra, illetve az attitűdök, értékrendek megismertetésére (valamennyire azok 

formálására is). Aligha alkalmas azonban arra, hogy készségeket fejlesszen, ami szintén 

alapvető fontosságú lenne.  

Egyes diákok szöveges választ is adtak arra a kérdésre, hogy milyen módszerekkel 

dolgoztak az órákon (8. kérdés). Néhány jellegzetes válasz, amely illusztrálja a diákok ezzel 

kapcsolatos elégedetlenségét:  

• „Szokásos hülyeségekkel.” 

•  „A tanár beszélt, mi hallgattuk. Nagyon emlékezetes volt…” 

• „2 öreg néni, bábozással mutatták be a megtermékenyítés folyamatát, és az egyikük a 

kb. 40 évvel ezelőtti terhességi tesztjét. Borzalmas volt.” 

•  „Vitának tűnő beszélgetés, ahol bármiféle észérvet hoztunk, mindig a tanárnak volt 

igaza.” 
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2. ábra: Az órákon használt oktatási módszerek (a diákok emlékezete szerint) (N=478) 

      

Idézhetünk azonban olyan válaszokat is, amely arra utal, hogy számos diákra erősen 

hatott egy-egy élmény a szexuális nevelésre irányuló foglalkozásokon:   

• „Megdöbbentő és hiteles videókat, filmeket néztünk, élettanúság-tételt hallgattunk.” 

• „A kontraszt kiállítás… az nagyon király volt!” 

• „Az abortuszról néztünk filmet, szomorú és elrettentő volt.” 

• „A mesterséges megtermékenyítésről szóló előadás érdekes volt.”  

• „A nemi betegségekről szóló előadás elég érdekes és ijesztő volt.”  
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     A Budapesti Kontrasztkiállítás a református egyház és a rendőrség közös projektje 

volt, mely kifejezetten a gimnazista korosztály (és szüleik) számára készült, és több, a 

korosztályt érintő témát dolgozott fel, köztük a szexualitás és az abortusz kérdését is 

(http://kontrasztkiallitas.blogspot.hu/). Aki látta a kiállítást, valószínűleg nem csodálkozik 

azon, hogy felépítésével, a használt kép-, hang- és filmanyaggal erős hatást gyakorolt számos 

tinédzserre. (Kár, hogy a kérdőívekben csak három iskolában említették a diákok. Nem derült 

ki, hogy máshol elvitték volna a diákokat erre a kiállításra.) 

 

Érdekes összehasonlítani az egyházi és az állami iskolákat a módszerek 

szempontjából. Lényeges különbséget egyedül a verbális feldolgozás formáin belül találtunk: 

az előadást lényegesen több diák jelölte meg az állami iskolákban (állami: 72,4%, egyházi: 

54,1%), a „beszélgetés, vita” viszont az egyházi iskolákban mutat magasabb előfordulási 

arányt a diákok emlékezete szerint (egyházi: 78,5%, állami: 54,3%). Talán meglepő az 

eredmény: azt gondoltuk volna, hogy a világnézetileg semleges iskolák több teret adnak a 

vitára, mint a világnézetileg elkötelezettek, úgy tűnik azonban, a szexuális nevelés 

tekintetében nem egészen ez a helyzet. (Meg kell jegyeznünk: nem biztos, hogy minden 

esetben igazi viták alakulhattak ki. Elképzelhető az is, hogy sokszor valamifajta beszélgetést 

vezetett ugyan az adott pedagógus, de a beszélgetés közben a diákok érveit sorra lesöpörte. 

Erre utal pl. az imént idézett válasz a „vitának tűnő beszélgetésről”.)      

      Mindenesetre az eredmények alapvetően igazolják a 3. hipotézist.  

 

 

 

 

http://kontrasztkiallitas.blogspot.hu/
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3.2. A szexuális nevelésben megjelenő témák  

A következő fontos kutatási kérdésünk arra vonatkozik, az iskolában milyen tartalmak 

jelennek meg, milyen témákkal foglalkoznak a szexuális nevelés kapcsán. Ezzel volt 

kapcsolatos 2. hipotézisünk:   

A gimnáziumok többségében a szexuális nevelést lényegében a biológiai-

egészségügyi ismeretközlésre redukálják.   

Ugyanakkor megfogalmaztunk még egy hipotézist, amely az egyházi és állami iskolák 

közti feltételezett különbségekre vonatkozik (7. hipotézis):  

Az egyházi és az állami iskolák közt különbség van: az egyházi iskolák nagyobb 

hangsúlyt fektetnek a párkapcsolat és a szexualitás erkölcsi aspektusaira. 

 

A kérdőívben részletesen felmértük, hogy a szexuális nevelésben megjelenő egyes 

témák kapcsán mennyire tartják a diákok fontosnak, hogy azzal a témával az iskolában 

foglalkozzanak, illetve hogy az adott téma milyen szinten került elő a tanórákon (minden téma 

esetében négyfokú skálán jelölték ezt is, azt is a diákok). Tekintettel az adatok sokaságára, 

létrehoztunk új változókat a következőképpen:  

9 csoportba soroltuk az egyes témákat, tematikus összefüggéseik alapján (ezt már a 

kérdőíven is így tüntettük fel, hogy a diákok számára áttekinthetőbb legyen). Az új változók 

az egyes csoportokon belül az egyes tanulók válaszainak átlagértéke mind a fontosság, mind 

az előfordulás tekintetében (így 18 új változót hoztunk létre). Ez alapján kiszámíthatóvá vált a 

témakörök fontossági sorrendje a diákok számára, és az is, az iskolai munkában melyik 

témakörök kaptak több figyelmet a diákok emlékezete szerint.  

 Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán helyes-e itt összevonni a változókat. Fontos volt 

ennek a kapcsán annak ellenőrzése, hogy az egyes témakörök belső konzisztenciája milyen, 
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mind a fontosság, mind az előfordulás tekintetében. Kiszámoltam tehát a Cronbach-alfát az 

összevonni szándékozott témakörökön belül. 

Az alábbi értékeket kaptam (2. táblázat): 

 

Témakör Fontosság Előfordulás 

Nők és férfiak 0,603 0,619 

Szerelem, párkapcsolat 0,878 0,853 

Kommunikáció 0,869 0,849 

Szexuális élet 0,865 0,795 

Egészségügyi ismeretek 0,858 0,850 

Lélektani ismeretek 0,854 0,801 

Problémák a szex körül 0,885 0,806 

Szex és társadalom 0,707 0,701 

Családi élet 0,887 0,858 

 

2. táblázat: Cronbach-alfa értékek az egyes témakörökön belül 

(a teljes minta alapján) 

 

Mint a táblázatból láthatjuk, 8 témakör esetében kifogástalan (0,7 fölötti) Cronbach-

alfa értékeket kaptam, mind a fontosság, mind az előfordulás tekintetében. A problémás 

témakör a Nők és férfiak: itt a fontosság esetében is alacsony a Cronbach-alfa (0,603) és az 

előfordulásnál is (0,619). Ezzel a témakörrel tehát óvatosan kell bánnom az elemzésnél, erre 

minden esetben ki fogok térni, ahol számolok vele.     
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3.2.2. Az egyes témák fontossága a diákok szerint  

Először bemutatjuk, milyen témákat mennyire tartanak fontosnak a diákok. A 9 

témakör fontossága tekintetében az alábbit kaptuk a teljes minta alapján (3. ábra): 

 

 

3. ábra: Az egyes témakörök fontossági sorrendje a diákok szerint (N=468) 

 

Az első dolog, amit megállapíthatunk, hogy (mivel az átlagértékek 3,17 és 2,57 között 

mozognak) nincs olyan témakör, amellyel való foglalkozást lényegtelennek ítélték volna meg 

a diákok, és olyan sem, amelynek a fontossága lényegesen kiemelkedne a többi közül.  

A kapott sorrend kapcsán érdemes néhány észrevételt tennünk. Az egészségügyi 

ismeretek első helyre kerülése érthető, hiszen a diákok joggal gondolhatják úgy: ez az a 

témakör, amelyet legjobban az iskolában tudnak megtanítani, hiszen itt elsősorban konkrét 

tárgyi ismeretekről van szó.  

Örvendetesnek mondható, hogy viszonylag fontosnak gondolják a diákok, hogy a 

kommunikációra vonatkozó és a lélektani ismeretek is előkerüljenek. 
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 Meglepő viszont, hogy a szexuális élet hátrébb szorult. Ezt magyarázhatja például az, 

hogy ezzel kapcsolatban azt feltételezik a diákok, eleget tudnak róla, így (megítélésük szerint) 

kevésbé szorulnak rá arra, hogy ezzel a témakörrel az iskolában is foglalkozzanak.  

A legkevésbé fontosnak a szexualitás körüli problémákkal való foglalkozást tartják 

(bár itt is 2,57 az átlagérték, ami nagyjából félúton van a „kicsit tartom fontosnak” és a 

„viszonylag fontosnak gondolom” között). Talán érthető, hogy kevésbé szívesen hallanak 

ezekről a témákról a diákok, hiszen kellemetlen érzések kapcsolódhatnak olyan témákhoz, 

mint a szexuális erőszak, a perverziók vagy a szexuális élet zavarai.     

 

Érdekes azonban, ha összevetjük a fiúk és a lányok válaszait (ld. 4. ábra). Ezzel 

kapcsolatban fogalmaztuk meg előzetesen a 8. hipotézist: 

A fiúk és a lányok igényei jelentősen eltérnek: a lányok inkább elvárják az 

iskolától, hogy a párkapcsolat és a szexualitás érzelmi oldalával, lélektani 

aspektusaival is foglalkozzon.   

Az adatok statisztikai elemzése alapján szignifikáns különbségek az alábbi 

témaköröknél voltak a fiúk és a lányok között (zárójelben jelölöm a szignifikancia mértékét): 

Nők és férfiak (p<0,001), Egészségügyi ismeretek (p<0,001), Lélektani ismeretek (p<0,001), 

Szex és társadalom (p<0,001). Mindegyik esetben a lányok által megjelölt fontossági értékek 

átlaga az, ami szignifikánsan nagyobb. Összességében arra utal ez, hogy a lányok érdeklődése 

komplexebb a szexualitáshoz kapcsolódó témák iránt: a lélektani és társadalmi tényezőket is 

fontosabbnak tartják, mint a fiúk (vagy legalábbis jobban várják az iskolától az ezekkel való 

foglalkozást). Az egészségügyi ismeretek terén nem meglepő a lányok fokozottabb 

érdeklődése, hiszen ehhez a témakörhöz tartozik a terhesség és a szülés is, amely 

közvetlenebbül érinti őket.  
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Meg kell jegyeznem újra: a Nők és férfiak témakör Cronbach-alfája valamivel 

alacsonyabb az elvártnál, ezért az erre a témakörre vonatkozó eredményeket óvatosan kell 

kezelnünk. (A szignifikanciát is mutató SPSS-táblázat a 3. sz. mellékletben található.) 

 

 

4. ábra: Az egyes témakörök fontossága a diákok szerint (nemek szerinti bontásban) 

(N=464) 

  

Ha az egyes témáknál is összevetjük a fiúk és lányok átlagértékeit, még jobban 

kirajzolódnak a nemek érdeklődésének különbségei. A teljesség igénye nélkül felsoroljuk 

azokat a témákat, ahol a lányok által megjelölt fontosság szignifikánsan magasabb volt 

(azokat soroljuk fel, ahol erősen szignifikáns a különbség: p<0,001, valamint a különbség 

mértéke is viszonylag nagy):  

 férfi-női társadalmi szerepek 

 a tizenéves terhesség következményei 
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 terhesség 

 szülés 

 meddőség 

 a serdülőkor lélektana, pszichés változások 

 az anyává válás lélektana 

 abortusz  

 homoszexualitás 

Egyáltalán nem meglepő, hogy a lányok fontosabbnak tartják azokat a témákat, ami az 

ő testükkel közvetlenül kapcsolatos (terhesség, szülés, abortusz stb.), illetve hogy az anyává 

válás kérdései vagy a nemek társadalmi szerepei is fontosabbak a számukra (ez utóbbi nyilván 

különösen fontos kérdés azoknak a lányoknak a számára, akik több gyermeket is 

szeretnének). Talán az a legmeglepőbb, hogy a homoszexualitás kérdése is fontosabb a 

lányok, mint a fiúk számára. 

Néhány téma van csak, ahol a fiúk esetében volt szignifikánsan magasabb az átlag: 

 csókolózás (p<0,05) 

 nemi aktus (p<0,01) 

 önkielégítés (p<0,001) 

 pornográfia (p<0,001) 

 szexfüggőség (p<0,01) 
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A serdülő fiúk ösztönkésztetései sokak tapasztalata szerint általában erősebbek, ezért 

nem meglepő, ha a nemi aktus vagy az önkielégítés fontosabb téma az ő számukra. Hasonlóan 

nem véletlen, hogy a pornográfia (amely az esetek jelentős többségében amúgy is elsősorban 

a férfiakat célozza meg) és a szexfüggőség (amely számos esetben szoros kapcsolatban van a 

pornófogyasztással)
15

 is jobban foglalkoztatja őket. (A szignifikanciát is mutató SPSS-

táblázat a 4. sz. mellékletben található.) 

 

 Az eredményeink mindenesetre igazolták a 8. hipotézist. (Később, a diákok 

elégedettsége kapcsán még foglalkozunk a nemek igényei közti különbségekkel.) 

 

Hasonlítsuk össze az egyházi és állami iskolába járó diákok átlagértékeit is (5. ábra): 

 

5. ábra: Az egyes témakörök fontossága a diákok szerint (fenntartó szerinti bontásban) 

(N=468) 

                                                
15 Marco Distort részletesen ír a pornográfia és a szexfüggőség kapcsolatáról (Distort, 2005). Ebben a 

könyvében írja azt is, hogy a férfiak inkább néznek pornográf tartalmakat, mint a nők, mivel a vizuális ingerek 

náluk fokozottabban váltanak ki szexuális reakciót (Distort, 2005. 26.).    
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Természetesen itt is a szignifikáns különbségeknek van jelentősége: ezek a témakörök 

a Szerelem, párkapcsolat (p<0,01), Kommunikáció (p<0,05), Egészségügyi ismeretek 

(p<0,001), Szex és társadalom (p<0,05), Családi élet (p<0,001). Ezek közül egyedül az 

egészségügyi ismereteket tartják szignifikánsan fontosabbnak az állami-önkormányzati 

iskolába járó diákok, a többi témakörnél az egyházi/felekezeti iskolák diákjainak átlaga 

szignifikánsan magasabb. Ez azt mutatja, hogy az egyházi iskolába járó diákok várnak többet 

az iskolától e téren: komplexebb megközelítést igényelnek, amelynek inkább része a 

párkapcsolati, családi, társadalmi, kommunikációra vonatkozó kérdések megtárgyalása is. 

Azonban az állami iskolákba járó diákok sem érdektelenek e kérdések iránt, hiszen az 

átlagértékek az esetek többségében elérik, vagy legalábbis megközelítik a 3-as értéket 

(„viszonylag fontosnak gondolom”). (A szignifikanciát is mutató SPSS-táblázat az 5. sz. 

mellékletben található.) 

 

 Felmerülhet a kérdés: vajon az, hogy a fiúk és a lányok nem egyenletesen oszlanak 

meg az egyházi és állami iskolák között a mintában (az állami iskolások közt több a lány, az 

egyházi iskolások között több a fiú), mennyire torzítja a kapott eredményeket? 

 Ennek ellenőrzésére megnéztük azt is, mi a helyzet, ha az egyes nemeken belül is 

összehasonlítjuk az állami és egyházi iskolába járó diákok válaszait. 
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 A fiúk esetében azt találtuk, hogy azoknál a témaköröknél, amelyek fontossági 

átlagértékei a teljes minta esetében szignifikánsan magasabbak voltak az egyházi iskolába járó 

diákoknál, a fiú mintán belül is szignifikánsan magasabb értékeket találtunk az egyházi, mint 

az állami iskolásoknál: Szerelem, párkapcsolat (p<0,01), Kommunikáció (p<0,01), Szex és 

társadalom (p<0,001), Családi élet (p<0,001). Sőt: szignifikánsan nagyobb volt az egyházi 

iskolások által megadott érték még néhány más témakörnél is: Nők és férfiak (p<0,05), 

Lélektani ismeretek (p<0,05), Problémák a szex körül (p<0,05). (A Nők és férfiak téma 

esetében a Cronbach-alfa alacsonysága miatt az eredményt kritikával érdemes kezelni.)  

Az Egészségügyi ismeretek esetében itt már nem volt szignifikáns a különbség az 

állami iskolások javára, azaz ennél a témakörnél az állami iskolába járó diákok átlaga a 

lányok nagyobb aránya miatt lett szignifikánsan magasabb a teljes mintában.  

 A lányok mintáján belül viszont kevés helyen van szignifikáns különbség az egyházi 

és az állami iskolába járó diákok között a témakörök fontossági átlagértékét illetően. 

Mindössze 2 témakörnél: az Egészségügyi ismereteknél szignifikánsan magasabb az érték az 

állami iskolák diákjainál (p<0,001), a Családi életnél pedig az egyházi iskolák diákjainál 

(p<0,05).     

 

Ezek a számítások azt igazolják, hogy az egyházi és az állami iskolába járó diákok 

közötti különbségek a fiúk esetében csakugyan igen jelentősek abból a szempontból, hogy 

melyik témaköröket mennyire tartják fontosnak a szexualitás kapcsán. A lányok esetében 

viszont nem olyan nagyok a különbségek az egyházi és állami iskolába járó diákok között. 
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Elképzelhető, hogy a fiúk esetében az egyházi iskola hatása erősebb ezen a téren, mint 

a lányoknál. Valószínűbbnek tartom azonban, hogy inkább a diákok családi háttere 

magyarázza a különbséget az egyházi és az állami iskolába járó diákok között ezen a téren 

(feltételezhetően az egyházi iskolák esetében lényegesen többen vannak a keresztény 

világnézetű szülők, mint az állami iskolák esetében). Lehetséges tehát, hogy a fiúk esetében a 

szülők (és a család) világnézete meghatározóbb abban a tekintetben, hogy mit tartanak fontos 

témának a szexualitás kapcsán, mint a lányoknál.  

 

Hasonló módon azt is megnéztük, vajon külön-külön, az állami és az egyházi iskolás 

mintán belül hogyan jelennek meg a nemi különbségek. 

 Az állami iskolás mintán belül a fiúk és a lányok átlagértékeinek összevetésénél 

szignifikáns különbségeket találtunk ugyanazoknál a témaköröknél, mint amelyeknél a teljes 

minta esetében: szignifikánsan magasabb volt tehát a lányoknál kapott átlagérték a Nők és 

férfiak (p<0,001), Egészségügyi ismeretek (p<0,001), Lélektani ismeretek (p<0,001), Szex és 

társadalom (p<0,001) témakörök esetében. Sőt: itt még a Családi élet témakör esetében is 

(p<0,01).  

 Az egyházi iskolás mintán belül nagyon hasonló a helyzet: itt is szignifikánsan 

magasabb értéket kaptunk a lányoknál a Nők és férfiak (p<0,001), az Egészségügyi ismeretek 

(p<0,05) és a Lélektani ismeretek (p<0,01) esetében. (A szignifikancia tehát egyedül a Szex 

és társadalom témakörnél tűnt el a teljes mintához képest, de itt is magasabb volt a lányok 

értéke, mint a fiúké.)    

 Tehát a fiúk és lányok közötti különbségek mind az állami, mind az egyházi iskolás 

mintán belül lényegében ugyanazok, mint a teljes minta esetében.  
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 Még egy összehasonlítást tegyünk: vajon az erősebb és a gyengébb gimnáziumok 

tanulói között van-e különbség abban a tekintetben, hogy az egyes témaköröket mennyire 

tartják fontosnak? Számításaink szerint egyetlen szignifikáns különbség van: a Családi élet 

témakört szignifikánsan fontosabbnak tartják a gyengébb gimnáziumok tanulói (gyengébb 

iskolák: 3,12; erősebb iskolák: 2,97). Összességében kijelenthető: nincs lényeges különbség a 

két csoport között.   

  

3.2.3. Az egyes témák előfordulása 

Foglalkozzunk ezek után azzal, vajon az egyes témakörök milyen részletesen kerültek 

elő az órákon. Itt is érdekes megnézni az egyes témaköröknél kapott átlagok sorrendjét (6. 

ábra). Nos, a kapott eredmények korántsem megnyugtatók. Idézzük fel, hogy a 2-es szám azt 

jelenti: „épp csak említés volt” az adott témáról. Ez azt jelenti, hogy ahol az átlagérték 2 alatt 

van, ott a téma (legalábbis a diákok emlékei és megítélése szerint) meglehetősen kevés teret 

kapott. Ilyen témakör pl. a Lélektani ismeretek és a Kommunikáció, amelyeket a diákok 

egyébként a legfontosabb témakörök közé soroltak. De hasonlóan alacsony az átlaga a 

Szerelem, párkapcsolat témakörnek. 
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6. ábra: Az egyes témakörök előfordulása a diákok emlékezete szerint (N=468) 

 

Ugyanakkor a 3-as szám is csak annyit jelent: „röviden foglalkoztunk vele”. A 

legmagasabb átlagértéket az egészségügyi ismereteknél kaptunk, azonban ez is csak 2,67. 

Vagyis a diákok megítélése szerint még a legtöbb figyelmet kapó témakör sem került kellően 

részletesen kifejtésre. A válaszok világosan megmutatják, hogy a diákok sokkal többet 

várnának minden, a szexuális neveléshez tartozó témakörben az iskolai óráktól. 
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Hasonlítsuk össze ebből a szempontból is az egyházi és az állami iskolákat (7. ábra): 

 

 

7. ábra: Az egyes témakörök előfordulása a diákok emlékezete szerint (felekezeti 

bontásban) (N=468) 

 

A különbségek egyedül a Szexuális élet témakörnél nem szignifikánsak, minden más 

témakörnél igen. Az Egészségügyi ismereteknél az állami iskolába járó diákok által megadott 

érték szignifikánsan nagyobb (p<0,001), a többi témakörnél viszont az egyházi iskolába járó 

diákok átlaga nagyobb szignifikánsan. A Szex és társadalom (p<0,001), valamint a Családi 

élet (p<0,001) témaköröknél a legnagyobb a különbség (ahogy az ábráról is leolvasható).  

Ez nem meglepő. A Szex és társadalom témakörön belül kerülnek elő az erkölcsi 

kérdések, valamint a vallások viszonya a szexualitáshoz, és ezek az egyházi iskolákban 

alapvető fontosságú témák (bár valószínűleg a vallások közül csak a kereszténység kerül elő 

érdemben).  
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A Családi élet is érthető módon nagyobb hangsúlyt kap, mint az állami iskolákban, 

legalábbis a házasságkötés dilemmái és a házastársi hűség kérdése (hiszen ezekre a témákra a 

keresztény tanítás nagy hangsúlyt helyez). A többi témakör esetében a szignifikancia szintén 

megvan: Nők és férfiak (p<0,05), Szerelem, párkapcsolat (p<0,001), Kommunikáció 

(p<0,001), Lélektani ismeretek (p<0,001), Problémák a szex körül (p<0,01). (Ezek közül a 

Nők és férfiak témakör esetében nincs különösebb jelentősége ennek az adatnak, hiszen a 

témakör Cronbach-alfája alacsony volt.)  

Kijelenthető tehát, hogy a legtöbb témakörről az egyházi iskolákban több szó esik 

(legalábbis a diákok megítélése és emlékezete szerint). Ez majd a diákok elégedettségét mérő 

kérdéseknél újra előkerül. (A szignifikanciát is mutató SPSS-táblázat az 5. sz. mellékletben 

található.)   

Ezzel együtt nem megnyugtató az egyházi iskolákról kirajzolódó kép sem, hiszen az 

átlagértékek itt is ritkán érik el a 2,5-et (ami félúton van az „épp csak említés volt róla” és a 

„röviden foglalkoztunk vele” között).  

 

A képet tovább árnyalja, ha az egyes témák esetében is összehasonlítjuk az állami és 

az egyházi iskolába járó diákok átlagértékeit. Kijelenthető, hogy az egyes témakörökön belül 

szinte minden egyes résztémánál magasabb az átlagértéke annak a csoportnak, amelynek 

átlagértéke a témakör egészére nézve is magasabb. (Viszont nem mindenhol szignifikáns a 

különbség.)  

Szignifikánsan nagyobb érték jött ki az állami-önkormányzati iskolába járó diákok 

esetében az alábbi témák előfordulását tekintve (ahol nem jelöljük külön, ott a szignifikancia 

mértéke: p<0,001): 
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 hormonok a szexualitás körül 

 nemi aktus (p<0,05) 

 fogamzásgátlás 

 szexuális higiénia (p<0,01) 

 terhesség  

 szülés  

 meddőség 

 nemi úton terjedő betegségek 

Számos olyan téma tekintetében tehát, amely a szorosan vett szexuális felvilágosítás 

körébe tartozik. (A felsorolt témák mind a IV. és az V., azaz a Szexuális élet és Egészségügyi 

ismeretek témakörökhöz tartoznak.) Ezen a téren tehát az állami-önkormányzati iskolák 

jobban teljesítenek, legalábbis a diákok megítélése szerint. Viszont nagyon találó ezzel 

kapcsolatban az egyik diák véleménye: „Érdemes lenne nemcsak a testiségekkel, hanem egy 

kapcsolat lélektanával is foglalkozni.” 

Számtalan témánál azonban az egyházi/felekezeti iskolák diákjai esetében kaptunk 

szignifikánsan nagyobb értéket. Nem soroljuk fel az összes ilyen témát, csak azokat, ahol az 

állami iskolákhoz képest a különbség számottevő volt, és a szignifikancia is igen erős 

(p<0,001): 

 szerelem 

 ismerkedés, a párkapcsolat kezdetei 

 udvarlás, randevúzás  

 a párkapcsolat fejlesztése 
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 kommunikáció a párkapcsolatban 

 konfliktusok kezelése a párkapcsolatban 

 erkölcsi kérdések a szexualitásban  

 a vallások viszonya a szexualitáshoz 

 a házasságkötés dilemmái 

 házastársi hűség és hűtlenség 

Ezek alapján kijelenthető, hogy a mintánkban lévő egyházi iskolákban több figyelmet 

fordítanak a párkapcsolatra és a házasságra való felkészítésre, mint az állami iskolákban. 

Ugyanakkor az egyházi iskolákban is kaptunk ilyen válaszokat arra a kérdésre, hogy milyen 

témákkal foglalkoztak az órákon: „Kizárólag a házasság témával, ami szerintem nem jó, 

mivel a házasság előtt egyéb fontos dolgok is lesznek.”  

 

Érdekes kérdés lehet még, hogy van-e lényeges különbség az erősebb és a gyengébb 

gimnáziumok között ezen a téren. A szükséges számítások alapján arra jutottunk, hogy a 9 

témakör közül csupán 3 esetében van szignifikáns különbség, meglepő módon mindhárom 

esetben a gyengébb iskolák javára: Szerelem, párkapcsolat (gyengébb iskolák: 1,97, erősebb 

iskolák: 1,83), Kommunikáció (1,94 ill. 1,74), valamint Problémák a szex körül (1,98 ill. 

1,80). Mint láthatjuk, bár a különbség ezekben az esetekben szignifikáns, így is 2 alatt marad 

az érték még az átlagos iskoláknál is. (Ha megnézzük a korábbi eredményeket: a teljes mintát 

vizsgálva ez a 3 témakör volt az utolsó helyeken.) 

Mindenesetre azt semmiképpen nem lehet mondani, hogy az erősebb gimnáziumokban 

alaposabban foglalkoznának bármely témakörrel is, amely a szexuális neveléshez tartozik.  

 A 2. és a 7. hipotézisre még visszatérünk a következő fejezetben.  
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3.3. A diákok elégedettsége 

Kutatásunkban választ akartunk kapni arra is: hogyan ítélik meg a diákok az iskolák 

gyakorlatát a szexuális nevelés terén? 6. hipotézisünk ez volt:  

A diákok nem elégedettek az iskolai szexuális nevelés gyakorlatával.  

Az elégedettség mérésére feltettünk egy direkt kérdést is a kérdőív végén: 

„Összességében mennyire vagy elégedett az iskola gyakorlatával a szexuális nevelés terén?” 

(16. kérdés) Ezt egy skálán kellett jelölniük (1 – egyáltalán nem vagyok elégedett, 6 – teljes 

mértékben elégedett vagyok).  

Az elégedettség átlaga az állami-önkormányzati iskolák esetében 3,2 volt, az 

egyházi/felekezeti iskolák esetében 3,35. (A különbség itt nem szignifikáns.)  A lányok és 

fiúk elégedettsége közt nagyobb volt a különbség: az előbbieknél 3,15, az utóbbiaknál 3,41 

volt az átlag (ez a különbség már számításaink szerint szignifikáns, p<0,05).  

Ha a fiúk mintáján belül összehasonlítjuk az állami és egyházi iskolába járók 

elégedettségét, elenyésző a különbség (és egyáltalán nem szignifikáns). Ha a lányok mintáján 

belül hasonítjuk össze az egyházi és állami iskolába járók elégedettségét, nagyobb a 

különbség (az egyházi iskolásoké magasabb), de itt sem szignifikáns a különbség. 

Ugyanígy megnéztük az állami ill. egyházi iskolás mintán belül a nemek különbségét. 

Az állami iskolás mintában a fiúk elégedettsége (3,44) szignifikánsan nagyobb (p<0,05), mint 

a lányoké (3,07). Az egyházi iskolás mintában is nagyobb a fiúk elégedettsége (3,40), mint a 

lányoké (3,25), itt már azonban nem szignifikáns a különbség. 

Kijelenthető tehát, hogy az összességében vett elégedettség tekintetében inkább a nem 

a meghatározó, és kevésbé az, hogy állami vagy egyházi iskolába járnak a diákok.  

Az elégedettséget a kérdőív azonban differenciáltabb módon is mérte. 

Megfogalmaztunk 10 állítást, és a kérdőív kitöltőjének itt is 1-től 6-ig terjedő skálán kellett 

jelölnie, mennyire ért egyet az állítással. Az alábbi állítások szerepeltek: 
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1. A tanárok nyitottak voltak a ti véleményetekre is a párkapcsolatokkal és a szexuális 

élettel kapcsolatban.     

2. A tanórákon a párkapcsolat és a szexuális élet érzelmi oldalával is eleget 

foglalkoztatok.  

3. Jobb lenne, ha a szexuális nevelést az iskola a szülőkre hagyná. 

4. Volt lehetőségetek a párkapcsolattal kapcsolatos kérdéseiteket feltennetek a 

tanáraitoknak. 

5. A tanórákon erkölcsi kérdésekkel is kellően részletesen foglalkoztatok a 

párkapcsolatokkal és a szexuális élettel kapcsolatban.  

6. Az iskolában minden fontos információt megtudtatok a szexuális életről. 

7. A tanórákon volt szó a párkapcsolati viselkedés kultúrájáról.  

8. A tanárok elfogadóan viszonyultak a diákok párkapcsolataihoz.  

9. Eleget tanultatok az iskolában a nemi élettel járó veszélyekről (nem kívánt terhesség, 

nemi betegségek stb.) 

10. Az iskolában felkészítettek benneteket a családi életre.  

 

     Látható, hogy a 3. állítás kilóg a sorból (erre majd még a következő fejezetben 

visszatérünk), de a többi állítás lényegében azt térképezi fel, miért és mivel elégedettek (vagy 

nem elégedettek) a diákok. (Emlékeztetnék rá: a 9 állításra kiszámított Cronbach-alfa értéke 

0,816 volt.) 

 

     Tanulságos összehasonlítani az egyházi/felekezeti és az állami-önkormányzati iskolák 

tanulói esetében a válaszok átlagértékét (8. ábra). 
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8. ábra: A diákok vélekedései (a keresztény és a semleges világnézetű iskolákban)  

(N=440) 

 

      Azt láthatjuk, hogy (a diákok megítélése szerint) az állami-önkormányzati iskolákban 

a nemi élettel együtt járó veszélyekről több szó esett (p<0,01), és a tanárok elfogadóbban 

viszonyultak a diákok párkapcsolataihoz (p<0,05), a különbség mindkét esetben szignifikáns. 

Ez utóbbit magyarázhatja, hogy az egyházi iskolák tanárai valószínűleg általában szigorúbb 

erkölcsi elveket képviselnek, ezért esetleg többször kifejezték rosszallásukat, ha a diákokat 

intim helyzetben találták az iskolában. Ezt a szöveges válaszok is alátámasztják: a 12. 

kérdésre (volt-e őt megdöbbentő iskolai esemény) adott válaszok alapján  számos egyházi 

iskolába járó diák nehezményezte, hogy rászólnak a tanárok, ha pl. megöleli vagy 

megcsókolja a párját az iskolában, ugyanakkor állami iskolába járó diák is adott ilyen választ: 

„A tanárok egy része meg akarta tiltani a pároknak az ölelkezést és csókolózást a folyosón.”  
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Érdekes viszont ezzel kapcsolatban az is, hogy a diákok egy része éppen azt 

nehezményezte, hogy a párok túlzottan nyíltan élik szerelmi életüket az iskolában. Számos 

ilyen és ehhez hasonló válasz volt: „A folyosón miért kell egymás szájába mászni?” 

 A nemi élettel járó veszélyekről pedig valószínűleg azért esik kevesebb szó az egyházi 

iskolákban, mert az itt tanító pedagógusok talán kevésbé tételezik fel (tekintettel az egyházak 

szexualitással kapcsolatos erkölcsi tanítására), hogy diákjaik már nemi életet élnek, illetve 

hogy partnereiket (akár a jövőben) váltogatnák. (Tanulságos lenne kutatással ellenőrizni, a 

pedagógusok feltevései helyesek-e.)  

Számos kérdésre azonban az egyházi iskolák esetében szignifikánsan magasabb 

értékeket adtak a diákok. Úgy tűnik, ezekben az iskolákban többet foglalkoztak a szexualitás 

és a párkapcsolat érzelmi oldalával (p<0,001). A diákok úgy látják, több kérdést tehettek fel a 

témával kapcsolatban (p<0,001). Erkölcsi kérdésekkel sokkal többet foglalkoztak (p<0,001), 

ami szinte törvényszerű az ezekben az iskolákban meglévő hitoktatás miatt, mégis döbbenetes 

a különbség mértéke. A párkapcsolati viselkedés kultúrája jobban előtérbe került (p<0,001), 

és a családi életre való felkészítés is hangsúlyosabb volt (p<0,001). A tanárok pedig (a diákok 

szerint) valamelyest nyitottabbak voltak a diákok véleményére (p<0,05). Az imént felsorolt 

kérdések majdnem mindegyikénél az állami-önkormányzati iskolákba járó diákok válaszainak 

átlaga 2 és 2,5 között van, ez igen magas elégedetlenséget jelez ezeken a területeken.        

Összességében arra utalnak az eredmények, hogy több tekintetben komplexebb, 

holisztikusabb az a szexuális nevelés, amely az egyházi iskolákban történik (legalábbis a 

mintánkon belül). (A szignifikanciát is mutató SPSS-táblázat a 6. sz. mellékletben található.)   
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A 2. hipotézis (tekintetbe véve az előző és a mostani fejezetben bemutatott 

eredményeket) nem igazolódott. Az egyházi iskolák esetében semmiképp. Az állami-

önkormányzati iskolák esetében rosszabb a helyzet, de itt sem lehet kijelenteni, hogy a 

hipotézis igazolódott volna. Bár sok hiányosságot mutatnak a diákok válaszai, nem lehet azt 

állítani, hogy kizárólag biológiai-egészségügyi ismeretközlés történne az iskolákban.   

A 7. hipotézis azonban igazolódott az egyházi és állami iskolák összevetése alapján.  

Más kérdés, hogy azokat az erkölcsi elveket viszont, amelyeket az egyházi iskolák a 

párkapcsolattal, szexualitással kapcsolatban képviselnek (és amelyek vélhetően az egyházak 

tanítását tükrözik), a diákok közül sokan korszerűtlennek tartják. Néhány erre utaló mondat a 

kérdőívekből (számos ehhez hasonló mondatot tudnánk még idézni): 

 „Soha nem szabadna pl. a vallást belekeverni. […] A vallásnak nincs köze a 

párkapcsolatokhoz, szexuális élethez.”   

 „Csak az egyház konzervatív hozzáállása az egészhez, bár az ő szempontjukból ez 

érthető.”  

 „El kell hagyni a vallási szarokat.”  

 

Legalább ilyen érdekes, ha összehasonlítjuk a fiúk és a lányok válaszait ezekre a 

kérdésekre (9. ábra).  
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9. ábra: A diákok vélekedései (lányok és fiúk válaszai) (N=436) 

 

Itt azt láthatjuk, hogy szinte minden egyes kérdés esetén kisebb a lányok 

elégedettsége. Szignifikáns volt a különbség több kérdésnél is. A lányok sokkal inkább úgy 

látják, hogy az erkölcsi kérdésekkel (p<0,001), valamint a párkapcsolat és a szexualitás 

érzelmi oldalával többet kellett volna foglalkozni (p<0,001). Úgy látják, hogy kevés szó esett 

a párkapcsolati viselkedés kultúrájáról (p<0,001). Továbbá a fiúknál kevésbé érzik úgy, hogy 

a kérdéseiket feltehették volna (p<0,01), illetve hogy a családi életre felkészítették volna őket 

(p<0,01). Így jobban érthetővé válik, miért kisebb összességében is a lányok elégedettsége az 

iskolai szexuális neveléssel kapcsolatban. Nem mondhatjuk persze a fiúkat sem elégedettnek: 

ahogy az ábrán láthatjuk, a kérdésekre adott átlagértékek esetükben is ritkán haladják meg a 

3,5-et. (A szignifikanciát is mutató SPSS-táblázat a 7. sz. mellékletben található.)    

 

Itt is megnéztük ellenőrzésképpen, mi a helyzet akkor, ha az egyházi és állami iskolás 

mintán belül hasonlítjuk össze a fiúk és lányok válaszait.  
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Az egyházi iskolás mintán belül az előbbiekhez hasonló különbségeket kaptunk a fiúk 

és a lányok között, de kevesebb helyen szignifikáns a különbség. Ahol itt is szignifikánsan 

alacsonyabb a lányok elégedettsége: 

 A tanórákon volt szó a párkapcsolati viselkedés kultúrájáról (p<0,05). 

 A tanórákon erkölcsi kérdésekkel is kellően részletesen foglalkoztatok… 

(p<0,05). 

 Volt lehetőségetek a párkapcsolattal kapcsolatos kérdéseiteket feltennetek a 

tanáraitoknak (p<0,05).  

Az állami iskolás mintán belül érdekes módon egyik állításnál sem szignifikáns a 

különbség a fiúk és a lányok között. (Bár a lányoknál szinte mindig alacsonyabb az 

átlagérték.) Úgy tűnik, sok apró elégedetlenségből tevődik össze, hogy összességében az 

elégedettségük már szignifikánsan kisebb (ld. korábban).   

 

Ha a fiúk mintáján belül hasonlítjuk össze az egyházi és világi iskolába járó diákok 

válaszait, néhány kivétellel ugyanazoknál az állításoknál szignifikáns a különbség, mint a 

teljes minta esetében. Szignifikánsan magasabb az egyházi iskolások értéke az alábbi 

állításoknál: 

 A tanórákon a párkapcsolat és a szexuális élet érzelmi oldalával is eleget 

foglalkoztatok (p<0,001).  

 Volt lehetőségetek a párkapcsolattal kapcsolatos kérdéseiteket feltennetek a 

tanáraitoknak (p<0,05). 

 A tanórákon erkölcsi kérdésekkel is kellően részletesen foglalkoztatok a 

párkapcsolatokkal és a szexuális élettel kapcsolatban (p<0,001).  
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 A tanórákon volt szó a párkapcsolati viselkedés kultúrájáról (p<0,001).  

 Az iskolában felkészítettek benneteket a családi életre (p<0,001).  

Az állami iskolákban csak az alábbi állítás esetén lett szignifikánsan magasabb az 

átlagérték: 

 Eleget tanultatok az iskolában a nemi élettel járó veszélyekről (p<0,05). 

 

A lányok mintáján belül szintén nagyon hasonló különbségek voltak az állami és 

egyházi iskolások közt, mint a teljes mintában, kevés kivétellel ugyanazoknál az állításoknál 

szignifikáns a különbség. Az egyházi iskolák esetében szignifikánsan magasabb az érték az 

alábbiaknál: 

 A tanórákon a párkapcsolat és a szexuális élet érzelmi oldalával is eleget 

foglalkoztatok (p<0,001).  

 Volt lehetőségetek a párkapcsolattal kapcsolatos kérdéseiteket feltennetek a 

tanáraitoknak (p<0,05). 

 A tanórákon erkölcsi kérdésekkel is kellően részletesen foglalkoztatok a 

párkapcsolatokkal és a szexuális élettel kapcsolatban (p<0,001).  

 A tanórákon volt szó a párkapcsolati viselkedés kultúrájáról (p<0,001).  

 Az iskolában felkészítettek benneteket a családi életre (p<0,001).  

 

Az állami iskolákban szignifikánsan magasabb: 

 A tanárok elfogadóan viszonyultak a diákok párkapcsolataihoz (p<0,001).  
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Viszont ennél az állításnál a lányok esetében jóval nagyobb a különbség az egyházi 

(2,97) és állami iskolás diákok válaszai (3,80) között, mint a teljes mintát vizsgálva.  

A lányokat talán jobban bántja, mint a fiúkat, ha valamely egyházi iskolában egy-egy 

szigorúbb pedagógus megjegyzést tesz a párkapcsolatukra. (Az is lehetséges persze, hogy a 

lányok esetében szigorúbban lépnek fel ezek a pedagógusok, ha a szerelmi életükben 

kifogásolnivalót látnak.)    

 

Megnéztük azt is, van-e érdemi különbség az erősebb és a gyengébb gimnáziumok 

között. Mindössze 2 állításnál találtunk szignifikáns különbséget: az erősebb gimnáziumokba 

járó diákok megítélésük szerint többet tanultak a nemi élettel járó veszélyekről (erősebb 

iskolák: 4,01, gyengébb: 3,71), a gyengébb gimnáziumok tanulói viszont úgy látták, a tanárok 

elfogadóbban viszonyultak párkapcsolataikhoz (erősebb: 3,22, gyengébb: 3,63). A különbség 

pedig, mint láthattuk, itt sem olyan nagy. Vagyis nincs jelentős különbség ezen a téren sem az 

erősebb és a gyengébb gimnáziumok között, legalábbis ha a diákok megítélésére 

hagyatkozunk. (Ld. az előző fejezetben is a két csoport összehasonlítását.) 

 

Érdemes idéznünk a kérdőívekből még néhány szöveges választ a diákok általános 

elégedetlensége kapcsán. Néhány jellegzetes mondat:    

• „Nem emlékszem, tehát biztos valamilyen tipikus szöveget hadartak el.” 

• „Szánalmas és felszínes… az unott közhelyek kerültek középpontba.”  

• „visszafogott és begyöpösödött” 

• „Unalmas volt és régimódi.” 

• „Nincs igazán szexuális nevelés.” 
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• „Nem ér semmit, ami itt van. Semmi fontosat nem tudunk meg a jó oldaláról, csak 

megpróbálnak elrettenteni.” 

• „Az, hogy mennyire elutasítóak ezzel a témával kapcsolatban.” 

• „… korábban kéne kezdeni, és sokkal több témát kéne érinteni.”   

• „A magyarországi középiskolákban tudnunk kell abszolút lényegtelen tényeket, 

viszont nem kapunk megfelelő információt a szexualitásról, párkapcsolatokról.” 

 

      Ezek a válaszok jól illusztrálják mindazt, amit a számszerű adatokból leszűrhettünk: a 

diákok nem elégedettek az iskola gyakorlatával, sokkal többet várnának, és egészen más 

szemléletet. 

 Összességében egyértelműen kijelenthető, hogy a 6. hipotézis igazolódott. 

 

3.4. Az iskola vagy a szülők dolga? 

Érdekes eredmények születtek azzal kapcsolatban, hogy a diákok szerint kinek a dolga 

a szexuális nevelés: a szülőké vagy az iskoláé? A kérdőívek eredményeinek elemzését ezzel 

zárjuk. 

Mint az előző fejezetben már szó volt róla, hatos skálán kellett jelölniük a diákoknak, 

mennyire értenek egyet az alábbi állítással: „Jobb lenne, ha a szexuális nevelést az iskola a 

szülőkre hagyná.” (A 8. és 9. ábrán látható is a válaszok átlagértéke a különféle almintákban.)  

Azonban a szöveges válaszok alapján kaptunk igazán képet arról, mit gondolnak erről 

a diákok. Ugyanis lényegében a 14. kérdés volt az egyetlen a kérdőívben feltett nyitott 

kérdések közül, amelyre igazán sok diák válaszolt: „Te miért tartod hasznosnak, hogy ezzel a 

témával az iskolában is foglalkozzatok?”      
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A diákok válaszai sokfélék voltak, de alapvetően 4 csoportba sorolhatók: 

1. A szexuális nevelés a szülők dolga, és nem az iskoláé. 

2. A szexuális nevelés alapvetően az iskola dolga. 

3. A szexuális nevelés a szülők és az iskola dolga is. 

4. A szexuális nevelés felesleges, a gyerekek maguk is megszerzik a szükséges tudást. 

 

Az 1. csoportba tartozó fiatalok vélhetően azok, akiknek jó tapasztalataik vannak 

arról, hogy a szüleik hogyan beszélgetnek velük erről a témakörről. Sokan közülük 

hangsúlyozták is válaszukban, hogy szüleikkel (vagy legalább az egyikkel, ugyanis többnyire 

az anyát említették) megfelelően bizalmas viszonyban vannak, így nincs szükségük arra, hogy 

ezzel az iskolában is foglalkozzanak. (Fogjuk majd látni az interjúkból: a pedagógusok is úgy 

látják, hogy a szexuális nevelés elsősorban a szülők feladata kellene, hogy legyen.) 

 

A 2. csoportba tartozók többféleképp indokolták, hogy miért inkább az iskola dolga a 

szexuális nevelés:  

a) A válaszadók egy része azt hangsúlyozta, hogy a szülők erre nem alkalmasak (pl. 

azért, mert nem értenek eléggé a témához). Néhány példa erre:  

 „Mert így lehetőség nyílik arra, hogy orvosok, védőnők (szaktudással rendelkező 

emberek) világosítsák fel a diákokat.”  

 „Mert a szülők szubjektíven állnak a témához, míg a tanárok objektívak.”  

 „Mert nem minden szülő csinálja jól a szexuális felvilágosítást.”  
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 „Mert így mindenki számára elérhető lesz ez a tudás, nem marad ki belőle valaki 

családi háttere miatt.” 

b) Többen azt emelik ki, hogy a szülőkkel kínos, nehéz lenne erről beszélgetni („otthon 

furcsa lenne ilyenekről beszélni”). 

c) A diákok egy része szerint nagyon hasznos, hogy az iskolában kortársaikkal 

vitathatják meg a témát, több nézőpontot is megismerve:    

 „Így megismerhetünk sokféle véleményt.”  

 „Mert egy nagyobb társaságban könnyebb ismereteket, tapasztalatokat gyűjteni.” 

 

A diákok igen fontos dolgokra tapintanak rá válaszaikkal. Egyrészt tényleg valószínű, 

hogy a szülők jelentős része nincs felkészülve arra a kihívásra, amelyet a szexualitásról a 

gyerekekkel való beszélgetések jelentenek. Másrészt valóban a csoportban való beszélgetés 

teszi lehetővé, hogy a diákok többféle véleménnyel is találkozhassanak a témában, ami tágítja 

a látókörüket, és segíti őket abban, hogy a saját attitűdjeiket kialakíthassák. Erre pedig (a 

diákok többségének) az iskola adhat leginkább lehetőséget. 

 

A 3. csoportba tartozó diákok azok, akik elég fontosnak tartják a témát ahhoz, hogy 

több helyen, több oldalról is foglalkozzanak vele: „Minél több helyen kerül elő, annál jobban 

beleivódik a gyakorlatba a helyes magaviseleti része.” 

Van olyan diák is ebben a csoportban, aki rámutat a helyzet sajátos fonákságára: „Mert 

szerintem sok szülő nem foglalkozik ezzel, mert az iskolában úgyis, és az iskola sem, mert 

szerintük ez pedig a szülő dolga.” (Vélhetőleg szerinte mindkét helyen feladat lenne ez.)  
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Fogjuk majd látni: az interjúkban megkérdezett pedagógusok is azon a véleményen 

vannak, hogy a szülőknek is, az iskoláknak is fontos szerepe van/lenne a szexuális 

nevelésben. 

 

Végül a 4. csoportba tartozó diákok azok, akik úgy látják, a nevelők, felnőttek 

segítségére nincs szükségük, a szükséges tudást amúgy is megszerzik valahogy. Néhány 

jellegzetes válasz:  

 „Nem tartom annak, mert az interneten mindent meg lehet már találni.” 

 „Ezt nem kell megtanítani nekünk!”  

A válaszok alapján az rajzolódik ki, hogy az ebbe a csoportba tartozó diákok nem 

gondolnak arra, hogy a szexuális élethez, párkapcsolathoz nemcsak tudásra van szükség, 

hanem bizonyos értékválasztásokra, attitűdökre, készségekre is.    

Érdekes ezekkel a vélekedésekkel szembeállítani olyan diákok válaszait, akik épp azt 

hangsúlyozzák, hogy teljesen önállóan nem tudnak a fiatalok felkészülni az életnek erre a 

fontos részére: 

 „Azért, mert tapasztalat útján csak buktatókon keresztül lehetne megismerni a 

témát.” 

 „Mert a diákok az internetről tudnak meg információkat, amik nem vagy csak 

részben fedik a valóságot.” 

 

Összességében tehát a diákok nagyon megoszlanak abban a kérdésben, mi a szülők és 

mi az iskola szerepe a szexuális nevelésben.   
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4 Az interjúkból kapott eredmények 

Az interjúkat minden alkalommal sikerült nyugodt körülmények között felvenni, zárt 

helyiségben (az iskola épületében). Az egyes interjúk időtartama 35 perc és 100 perc között 

mozgott attól függően, mennyire volt bőbeszédű az interjúalany, mennyire adott részletes 

válaszokat, illetve mennyire tett kitérőket közben.  

 Az interjúkat egy kivétellel én magam vettem fel (egy esetben egy kollégám volt a 

segítségemre, aki helyettem vállalta az interjú felvételét az egyik dunántúli iskolában). 

Minden esetben hangfelvétel készült a beszélgetésről. A kérdések sorrendjét többé-kevésbé 

tartottuk az interjúk során, néha 1-1 kérdést felcseréltünk, illetve volt rá példa, hogy egy-egy 

kérdést azért nem tettünk fel, mert az interjúalany egy korábbi kérdésre adott válaszba már 

beleszőtte az erre a (még fel nem tett) kérdésre adott választ is.     

 Lássuk, milyen válaszokat adtak a kérdésekre! 

 Az alapozó, általános kérdésekre (1-8.) adott válaszokat sorrendben mutatom be 

(ezekkel kapcsolatban nem voltak előzetes hipotéziseim). Az adott iskolára vonatkozó 

kérdések esetében viszont a hipotéziseim mentén fogok haladni a bemutatásnál. 

 

4.1. A pedagógusok vélekedése általában a szexuális nevelésről  

1. Ön mit nevez szexuális nevelésnek? 

Nyilván nem volt elvárható, hogy az interjúhelyzetben hirtelen kiérlelt definíciót 

adjanak a szexuális nevelésre az interjúalanyok. Így is kiderült azonban, hogy a 

megkérdezettek szinte egyöntetűen komplex feladatnak tartják a szexuális nevelést. Egyetlen 

interjúalany volt, aki lényegében a megelőzéssel azonosította a szexuális nevelést (a nemi 

betegségek, illetve a szexuális rabszolgaság megelőzésével). A többi interjúalany mind 

hangsúlyozta, hogy összetett nevelési feladatról van szó, és hogy a szexuális neveléshez 
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hozzátartozik a biológiai ismeretek átadása mellett a párkapcsolatokra való felkészítés és a 

lélektani tényezőkkel való foglalkozás is. 8 interjúalany erkölcsi tényezőket is megnevezett: 

legtöbbször a “felelősség” szó hangzott el, a házassági-párválasztási döntés, illetve a szexuális 

élet tekintetében.  Néhány válaszadó a társadalmi (pl. kulturális) tényezőket is hangsúlyozta. 

Néhány tipikus mondat: 

 „Minden, ami a férfi és a nő kapcsolatáról szól.” 

 „Minden, ami a társas kapcsolatokra készít fel.”  

 „Az anatómiától a szülői szerepekig minden.”  

 

   2. Kinek a feladata Ön szerint a szexuális nevelés? 

  Egyetértés volt abban a válaszadók között, hogy elsődlegesen a szülők, illetve a család 

feladata (lenne) a szexuális nevelés. Sokan megjegyezték azonban, hogy sok esetben a család 

nem látja el ezt a feladatát.  

  Második helyen mindannyian az iskolát említették. Ezen belül a legtöbben kitértek rá, 

hogy nemcsak a biológia tanárok feladatának tarják ezt, hanem az osztályfőnököknek és 

egyéb pedagógusoknak is szerepe kell, hogy legyen ebben (4 interjúalany kifejezetten azon a 

véleményen volt, hogy minden pedagógusnak szerepe van ebben, pl. az értékközvetítés terén, 

illetve minden tantárgynak lehetnek olyan vonatkozásai, amelyek ide kapcsolódnak). 3 

megkérdezett említette az iskolán belüli egészségügyi szakemberek (elsősorban a védőnők) 

szerepét. Ezek egyike (nem meglepő módon az egyetlen megkérdezett védőnő volt ez) szerint 

kifejezetten az iskolai védőnő feladata lenne ez, hiszen neki nincsenek fegyelmi feladatai a 

diákokkal kapcsolatban, így szerinte nagyobb eséllyel teszik fel neki őszintén a kérdéseiket a 

tanulók. 2 válaszadó említette a kollégiumot, mint fontos iskolán belüli színteret.   
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  A szülők és az iskola után 6 interjúalany nevezett meg további szereplőket: ketten a 

„társadalmat” (egyikük ezen belül felsorolta a médiát, az egyházakat, az egészségügyet és a 

minisztériumokat), egyikük a civil szervezeteket, 3 interjúalany kifejezetten a médiát.  

   Néhány válaszrészlet: 

 „Mindenkinek, aki a gyerekekkel kapcsolatban van.”  

 „Média: nagy szerepe lenne, de nem bízom benne.”  

 

   3. Feladata-e a szexuális nevelés az iskolának? Ha igen, mi kell e feladat sikeres 

megoldásához? 

  Az előző kérdés kapcsán már kiderült, hogy minden megkérdezett egyértelműen 

igennel válaszolt a kérdés első felére. 

  A feladat sikeres megoldásához szükséges számos tényezőt megneveztek (zárójelben: 

hány válaszadó említette):  

 szakmai felkészültség (5) 

 bizalom, jó kapcsolat a tanár és a diákok között (5) 

 hiteles pedagógus (5) 

 bátorság, magabiztosság, a tanár ne jöjjön zavarba (4)  

 megfelelő kommunikáció, gyerekek számára megfelelő nyelvezet (3) 

 megfelelő értékrend és szemlélet a tanár részéről (3) 

 gyerekek érdeklődése, nyitottsága (2) 

 jó osztályközösség, megfelelő bizalmi szint az osztályon belül (1)  

 a tanár rendezett viszonya saját szexualitásával (1) 

 a tanár hite ennek fontosságában (1) 

 komplex megközelítés (1) 

 a család és a média megerősítése (1) 
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 szülők bevonása (1) 

 idő (1) 

 pénz (1) 

 segédeszközök, pl. filmek és könyvek (1) 

 külön egészségtan tantárgy (1) 

  Láthatóan elsősorban a pedagógus személyével kapcsolatos tényezőket említettek. 

Figyelemreméltó, hogy nemcsak a tanár szakmai felkészültségét tartják fontosnak, hanem azt 

is, milyen kapcsolatot tud a diákokkal kialakítani (ennek része a hitelesség, a kommunikáció, 

a bizalom, a magabiztosság). A tanár személyiségét tehát kulcsfontosságúnak tartják. 

 

   4. Hány órát szánna szexuális nevelésre? Milyen külön tantárgy vagy milyen meglévő 

tárgyak keretében? 

  Az óraszám tekintetében kevesen adtak egyértelmű választ. Többen megfogalmazták, 

hogy ez sok tényezőtől függ, lehet, hogy nem minden osztálynál ugyanannyi időt kell erre 

szánni. Az egyik megkérdezett szerint összesen 35 órát, egy másik szerint minimum 50-60 

órát kéne összességében erre szánni. Egy harmadik interjúalany szerint évente legalább 2-3 

órát (nem volt egyértelmű, hány éven keresztül tartaná ezt szükségesnek).  

  Többen adtak olyan választ, amelyben a saját tantárgyuk erre fordított ideális 

óraszámát nevezték meg, jelezve, hogy más tantárgy keretében is kell rá időt szánni: az egyik 

megkérdezett hittanár 35 hittanórát, az egyik biológiatanár szerint biológiából és 

egészségtanból összesen 8-10 órát kell erre szánni.   

  Az interjúalanyok egy része (6 megkérdezett) külön hangsúlyozta, hogy újra és újra 

elő kell venni a témát, akár minden tanévben. 

  Az alábbi tantárgyakat említették, amelyek keretében kéne ezzel foglalkozni 

(zárójelben: hányan említették): 
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 biológia (9) 

 osztályfőnöki óra (7) 

 hittan (5) 

 egészségtan vagy egészségnevelés (3) 

 erkölcstan (2) 

 életvitel óra (2) 

 irodalom (2) 

 történelem (2) 

 családi életre nevelés tantárgy (1)  

 nyelvóra (1) 

 testnevelés (1) 

 képzőművészet (1) 

 társadalomismeret (1) 

 kémia (1) 

Ezen kívül többen megfogalmazták, hogy lényegében minden tantárgyban 

előkerülhetne a téma adekvát módon. Az egyik interjúalany pedig egy nagyobb önismereti 

modul részeként (tehát egyik tantárgyhoz sem kapcsolva) tartaná ideálisnak a szexuális 

nevelést.  

Teljes egyetértés volt az interjúalanyok között abban, hogy több tantárgyat érintő, 

komplex jelenségről van szó, és célravezető, ha többen is foglalkoznak vele a pedagógusok 

közül.  

Meglepő lehet, hogy az erkölcstant kevesen említették, miközben az új törvényi 

szabályozás kötelezővé teszi, hogy minden diák vagy hittant, vagy erkölcstant tanuljon, az 

erkölcstan tantárgynak pedig nagy szerepe lehetne a szexuális nevelésben. Ennek oka talán az, 
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hogy a legtöbb iskolában az erkölcstan csak most került bevezetésre (felmenő rendszerben), 

így sok tanár még nem számol vele az iskolai nevelőmunkáról gondolkodva.   

 

   5. Hogyan lehetne elérni, hogy a pedagógusok felkészültebbek legyenek a szexuális 

nevelésre?  

  A szervezett továbbképzés szükségességét 7 interjúalany emelte ki. További 5 

interjúalany említette, hogy meg kell szerezniük a tanároknak a szükséges ismereteket 

(szakkönyvekből). Egyik interjúalany azt is hozzátette, hogy a „trendek” ismeretére is szükség 

van: mi foglalkoztatja a fiatalokat, mi befolyásolja a szexuális viselkedésüket, stb. Egy másik 

megkérdezett tantestületi vitafórumot tartana szükségesnek. 

  Többen voltak, akik segédanyagok szükségességét hangsúlyozták: oktatási segédanyag 

(2), központilag kidolgozott irányvonal (1). 

  Több interjúalany azt tartja legfontosabbnak, hogy a saját személyiségében fejlődjön a 

pedagógus: nyitottabbá váljon (1), a prüdériától megszabaduljon (1), empatikus készségét 

fejlessze (1), saját szexualitással való viszonyát rendezze (1), illetve egészséges önismeretre 

tegyen szert (1). Hozzátehetjük: egy megfelelően kidolgozott és jól vezetett 

tanártovábbképzés a felsoroltak mindegyikének fejlesztéséhez hozzájárulhat.   

  Érdekes módon 2 interjúalany azt a véleményt fogalmazta meg, hogy kell egy alapvető 

alkalmasság erre a feladatra, és a továbbképzésnek csak az ő esetükben van értelme. Vagyis 

szerintük még jó továbbképzések által sem tehető mindenki alkalmassá a szexuális nevelésre.  

 

   6. Hány éves korban kell Ön szerint elkezdeni a szexuális nevelést? 

Erre a kérdésre a többség (8 interjúalany) iskoláskor előtti időszakot jelölt meg. 

Többen azt válaszolták, hogy a gyerek születésétől kezdve (3 válaszadó). Ketten fogalmaztak 

így: „amikor a gyerek észreveszi a nemi különbségeket”. Egyik válaszadó szerint akkor, 
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amikor már tud beszélni a gyermek. Másikuk szerint akkor, „amikor rákérdeznek, hogyan 

születik a baba.” Egy harmadik válaszadó szerint pedig óvodás korban. 

A többiek (5 válaszadó) későbbi időpontot jelöltek meg, ők azonban feltehetőleg úgy 

értették a kérdést, hogy az iskolai szexuális nevelésnek mikor kell kezdődnie. Az egyik 

válaszadó az alsó tagozatot jelölte meg, hárman a felső tagozatot (egyikük jelezte, hogy a 

„gyerekek szexuális érettségétől függ”, van, hogy már 5. osztályban elő kell venni a témát). 

Egy interjúalany volt, aki nem jelölt meg konkrét életkort, hanem a gyerekektől tenné 

függővé (tapasztalatai szerint pl. cigány származású gyerekeknél korábban kell kezdeni, mivel 

a nemi érés itt korábban következik be, illetve egy osztályon belül is nagy különbségek 

lehetnek).   

Mindenesetre egyetértettek az interjúalanyok abban, hogy késő a gimnáziumban 

elkezdeni a szexuális nevelést.  

(Érdekes adalék ehhez, hogy a diákok közt is volt, aki a kérdőív alapján 

hasonlóan vélekedik erről. Ahogy egyikük nagyon frappánsan írta: „Gimnáziumban már 

késő!”) 

 

   7. Különválasztaná-e a fiúkat és lányokat az ilyen témájú órákon? 

Erre a kérdésre nagyon különféle válaszokat kaptunk.  

Ketten egyértelműen amellett foglaltak állást, hogy jobb, ha együtt vannak ezeken az 

órákon a lányok és a fiúk. Egyikük szerint jó, ha megismerik egymás gondolkodását, 

kérdéseit, dilemmáit a nemek. 
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Egy interjúalany volt mindössze, aki egyértelműen a nemek különválasztását tartja 

jónak, mivel úgy látja, ebben az esetben jobban odafigyelnek a témára, nem egymással 

foglalkoznak a fiúk és a lányok. (Megjegyzendő: az illető maga is egynemű iskolában tanít.)  

A többség véleménye (8 fő) az volt, hogy érdemes bizonyos órákat külön tartani a 

fiúknak és a lányoknak, bizonyos órákat pedig együtt. Többen a témától tennék ezt függővé (5 

válaszadó). Abban azonban teljesen eltértek a válaszok, melyik témáknál érdemes 

különválasztani a fiúkat és a lányokat: 3 interjúalany a kifejezett szexuális felvilágosítást 

tartaná külön, egy válaszadó a nemi szerepeket és a házasságot dolgozná fel nemenként, egy 

pedig akkor választaná külön őket, „amikor mélyebb dolgokról van szó” (ezt a választ nem 

sikerült pontosan értelmeznem). Egyikük jelezte, hogy a párkapcsolati témákat inkább együtt 

dolgozná fel fiúkkal és lányokkal, másikuk az abortusz témáját dolgozná fel mindenképpen 

közösen.     

Több válaszadó inkább a gyerekek életkorától teszi ezt függővé (3): ők egyetértettek 

abban, hogy az általános iskolás gyerekek esetében jobb a különválasztás, gimnáziumban 

viszont jobb együtt tartani ezeket az órákat (egyikük szerint az általános iskolás korosztály 

esetén még nem mernek egymás előtt kérdéseket feltenni, ha együtt van a két nem).  

Két interjúalany nem tudott egyértelműen állást foglalni a kérdésben. Egyikük szerint 

a konkrét osztálytól is függhet (pl. mert nagy érettségbeli különbségek vannak a nemek 

között), de mindkét verziónak látja előnyét és hátrányát. Másikuk szerint jó, ha a fiúk és 

lányok belelátnak egymás problémáiba, ez amellett szól, hogy együtt legyenek. Mindketten 

hangsúlyozták viszont, hogy valószínűleg könnyebb feltenniük a gyerekeknek a kérdéseiket, 

ha a nemek külön vannak. 
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   8. Milyen iskolán kívüli lehetőségeket lát a szexuális nevelésre? 

  A kérdés megfogalmazása nem bizonyult szerencsésnek, ugyanis a válaszok alapján 

úgy látszik, nem mindenki egyformán értette: volt, aki az iskola által szervezett, de külső 

helyszínen (vagy legalábbis tanítási időn kívül) szervezett programokra gondolt, volt, aki 

pedig nem az iskola által szervezett programokra. Illetve voltak válaszadók, akik mindkét 

fajta programra mondtak példát. Kutatásunk szempontjából az iskola által szervezett 

programok a relevánsak, de nem érdektelenek azok a válaszok sem, amik a külső 

szervezetekre vonatkoznak, annál is inkább, mert az iskoláknak van lehetőségük más 

szervezetekkel való együttműködésre e téren.   

   Az iskola által szervezett programok közül az alábbiakat említették: 

 délutáni előadások vagy filmek (3) 

 iskolai tábor (2) 

 kollégiumi programok (pl. előadások, filmek) (2) 

 drámafoglalkozások (1) 

 iskolai lelkigyakorlatok (1) 

 külsős helyszínen megtervezett program (konkrétabb megnevezés nélkül) (3) 

Az egyik interjúalany külön hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint a külsős 

programokon nagyobb esély is van arra, hogy megfelelő légkörű beszélgetések alakuljanak ki 

a tanár és a diákok között, mint az iskolai keretek között.  

A más intézmények által szervezett programok közül megnevezték: 

 egyházi kisközösségek: konkrét példaként említették a cserkészetet, a 

Szentjánosbogár közösséget, a Házas Hétvége mozgalmat és az Antiókhia 

közösséget (4) 

 nem egyházi szervezetek programjai, akár tréningek (4) 

 jegyesoktatás (1) 
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 kiállítások: itt konkrétan említette a válaszadó a Kontraszt Kiállítást (1) 

 internetes fórumok (1) 

 

Az első 8 válaszra adott kérdések alapján összeségében megállapítható, hogy az 

interjúalanyok elképzelései a szexuális neveléssel kapcsolatban alapvetően szinkronban 

vannak a szexuálpedagógia korszerű felfogásával, amelyet az I. részben, azon belül 

elsősorban a 3. fejezetben mutattunk be: 

 Tisztában vannak vele, hogy a szexuális nevelés komplex feladat, amely 

holisztikus megközelítést igényel. 

 Egyaránt látják a család és az iskola feladatát ennek megvalósításában.  

 Jónak tartják, ha az iskolában minél több tantárgy keretében foglalkoznak 

szexuális neveléssel, lényegében azt vallják, hogy az iskola egészének részt 

kell vennie ebben a munkában. 

 Az ezzel foglalkozó pedagógusok felkészültségéhez számos tényezőt tartanak 

szükségesnek, amelyek között kiemelten fontosnak tartják a pedagógus 

attitűdjeit és személyiségvonásait.   

 Azon az állásponton vannak, hogy a szexuális nevelést kisgyermekkorban 

célszerű elkezdeni, és folyamatosan foglalkozni kell vele a gyermekek iskolai 

évei során is. 

Ezek tükrében fogalmazhatunk úgy, hogy ha az iskolák tényleges gyakorlatában 

megvalósulna mindaz, amit az interjúalanyok szükségesnek és jónak tartanak, alapvetően 

elégedettek lehetnénk az iskolai szexuális neveléssel kapcsolatban.  

Nézzük ezek után, milyen válaszokat adtak a konkrét iskolára vonatkozó kérdésekre! 
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4.2. Résztvevők és szakmai együttműködések a szexuális nevelésben 

Alapvető kérdés számunkra, hogy kik vesznek részt az iskolai szexuális nevelésben, 

milyen felkészítést kapnak ezek a szakemberek, és milyen együttműködés van köztük.  

Nézzük az ehhez kapcsolódó kérdésekre (9., 10., 11., 16. és 20.) adott válaszokat: 

 

9. Ki a felelőse ebben az iskolában a szexuális nevelésnek? 

Az iskolák túlnyomó többségében nincs megnevezett felelőse a szexuális nevelésnek. 

Mindössze 4 válaszadó tudott felelőst megnevezni. Két iskolában ez az egészségnevelési 

felelős (bár az egyik válaszadó megjegyezte, nincs külön nevesítve, hogy ő kifejezetten a 

szexuális nevelésért is felelős, mégis mondhatjuk, hogy ebbe a feladatkörbe ezt beleérthetjük, 

és ő maga is így értelmezi a feladatkörét). A másik gimnáziumban az egészségnevelésért az 

egyik igazgatóhelyettes a felelős, ez azt valószínűsíti, hogy ebben az iskolában az 

egészségnevelést kiemelten fontos feladatként kezelik. A harmadik iskolában a védőnő a téma 

felelőse. A negyedik helyen pedig a nevelési igazgatóhelyettes és az ifjúságvédelmi felelős 

közös feladata ez.   

Összességében tehát a megkeresett iskolák mindössze egyharmadában neveztek ki 

felelőst a szexuális neveléshez. (Nem csoda, hogy sokszor nem volt könnyű kiválasztani, 

kivel készítsük az interjút az egyes iskolákban.) Ennek a fényében nem meglepő, hogy a 

további kérdéseknél gyakran jelezték a válaszadók, hogy csak részleges tudásuk van az 

iskolában e téren folyó nevelési tevékenységről. 

    

   10. Kik végzik ebben az iskolában a szexuális nevelést? 

A következő válaszokat kaptam: 

 biológiatanárok (nem meglepő módon 11, azaz egy kivételével minden 

iskolában említették) 
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 osztályfőnökök (9 iskola): itt volt, aki jelezte, hogy az osztályfőnökök közül 

nem mindenki vállalja ezt a feladatot, több helyen azonban kifejezetten az 

osztályfőnök feladatkörének része, hogy foglalkozzon ezzel is 

 hittanár (5 iskola, ezek mind az egyházi iskolák közé tartoznak) 

 védőnő (5 iskola) 

 iskolaorvos (2 iskola) 

 ápolónő (1 iskola) 

 ifjúságvédelmi felelős (2 iskola) 

 prefektus ill. kollégiumi nevelőtanár (2 iskola) 

 etika tanár (1 iskola) 

 drámatanár (1 iskola) 

 irodalomtanár (1 iskola) 

 nyelvtanár (1 iskola) 

 külsős előadók (4 iskola) 

Az osztályfőnökök magas részvételi aránya mindenképpen örvendetes tény, bár 

meglepő, hogy a diákok alig több mint egyharmada említette az osztályfőnököt a 

kérdőívekben. A különbséget magyarázhatja egyrészt az, hogy az osztályfőnökök sok esetben 

inkább csak szervezik ezeket az alkalmakat, és vendégelőadót hívnak (ez lehet pl. a védőnő 

vagy az iskolaorvos), másrészt az osztályfőnökök több esetben egyszersmind biológiatanárai 

is voltak a megkérdezett osztályoknak, így a kérdőívben esetleg csak biológiatanárként 

tüntették fel őket a diákok. Továbbá elképzelhető, hogy az osztályfőnökök egy része nem órai 

keretekben foglalkozik szexuális neveléssel (mert ezt másokra bízza), hanem egyéni 

beszélgetések, esetkezelések formájában. A diákokat pedig kifejezetten arról kérdeztem, hogy 

az ezzel kapcsolatos foglalkozásokat kik tartották. 
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Az iskola egészségügyi szakembereinek (iskolaorvos, védőnő, ápolónő) bevonása 

viszont az általam vártnál kevesebb helyen történik meg (összesen mindössze 5 iskolában, 

több iskolában ugyanis a válaszadó több egészségügyi szakembert is megnevezett). Ezen a 

téren bőven vannak az iskoláknak kiaknázatlan lehetőségei (hiszen ahogy a 2. kérdés kapcsán 

védőnő interjúalanyom is említette, az iskolát segítő egészségügyi szakemberek nagy előnye a 

tanárokkal szemben, hogy semmiféle fegyelmi kötelezettségük nincs a diákokkal szemben). 

Térjünk ezen a ponton vissza az 1. hipotézishez, amellyel a kérdőívek kiértékelésénél 

már foglalkoztunk: Tanórai keretekben a pedagógusok az erre a célra kijelölt biológia, 

hittan és osztályfőnöki órákon kívül nem foglalkoznak tudatosan a szexuális neveléssel.    

A hipotézist el kell vetnünk, hiszen látható (és majd a szabadidős programok kapcsán 

is látni fogjuk), hogy mások is részt vesznek az iskolai szexuális nevelésben, és (legalábbis az 

iskolák egy részében) más tanórákon is tudatosan előkerülnek egyes ide kapcsolódó témák. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges a többi iskolai szakember (pl. 

iskolaorvos, védőnő) részvételét növelni, erősíteni.   

 

11. Volt-e része az ebben résztvevő pedagógusoknak ilyen irányú továbbképzésben? 

Az interjúalanyok csaknem mindegyike nemmel válaszolt erre a kérdésre, 

pontosabban 3-an azt válaszolták, hogy nem tudnak róla. Mindössze egy interjúalany jelezte, 

hogy abban az iskolában néhány kolléga részt vett az Egészség Virág Egyesület 60 órás 

egészségfejlesztési tanártovábbképzésén. 

Tehát miközben az interjúalanyok nagy része (ld. 5. kérdés) fontosnak tartja a 

tanártovábbképzéseket ebben a témában, gyakorlatban egyelőre közülük sem sokan éltek 

ezzel a lehetősséggel, az iskolájukban tanító egyéb kollégákról nem is beszélve.  
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   16. Volt-e a tantestületben vita, megbeszélés a szexuális nevelésről? 

Az iskolák több mint felében (7 iskola) erre egyáltalán nem került sor. Egyik 

interjúalany ráadásul hozzátette: „Nincs miről vitatkozni. Ez egy katolikus iskola.” Holott, 

még ha teljesen egységes is lenne egy katolikus iskolán belül minden pedagógus álláspontja a 

szexualitással kapcsolatos erkölcsi kérdésekről (ami egyáltalán nem biztos), akkor is bőven 

lenne miről egyeztetniük ennek kapcsán (témák, oktatási módszerek, tantárgyak közötti 

egyeztetések, stb.).  

A többi iskolában sem ideális azonban a helyzet. Egyik helyen csak a biológia 

munkaközösségen belül volt ilyen megbeszélés. Másik iskolában a válaszadó megítélése 

szerint csak ad hoc helyzetek kapcsán vannak egyeztetések a tantestületben (amikor 

valamelyik osztályban szexualitással kapcsolatos, felháborodást kiváltó eset volt, pl. fiúk 

közös maszturbációja az uszodában). Egy harmadik helyen (egyházi iskoláról van szó) az 

váltott ki egyszer tantestületi vitát, amikor egy osztályfőnök a kollégák szerint nem a 

keresztény értékrendnek megfelelően foglalkozott a témával. 

Mindössze 2 iskola található a kutatási mintánkban, ahol érdemi, a tantestület nagyobb 

részét érintő egyeztető megbeszélés volt. Egyik iskolában tanították néhány évig a Czeizel 

Endre által kidolgozott családi életre nevelés tantárgyat, és ennek a kapcsán volt tantestületi 

megbeszélés. A másik iskolában pedig a szexuális neveléssel foglalkozó összes pedagógus 

részvételével zajlott egyszer egy hosszabb egyeztető megbeszélés, ahol közösen kidolgoztak 

egy anyagot, amelyben beszámoltak az iskolában zajló szexuális nevelésről, amit az iskola 

vezetése továbbított valamilyen fórumra. Azonban az interjúalany maga sem tudta, megvan-e 

még valahol ez a néhány évvel ezelőtt elkészített dokumentum.   
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A tantestületen belüli egyeztetés tehát kifejezetten hiányzik az iskolákból, holott a 

szexuális nevelés fejlesztésében, komplexebbé tételében, tervezésében ez óriási jelentőséggel 

bírna.  

 

20. Részt vesznek-e civil szervezetek a szexuális nevelésben? Hogyan?  

Bár nem feltétlenül szükséges, hogy az iskola bevonjon ebbe a munkába civil 

szervezeteket (főleg, ha az iskola saját szakembergárdája elég felkészült a szexuális nevelés 

terén), mégis érdekes, hol van ilyen együttműködés, és mely szervezetek kapcsolódnak be. (A 

válaszadók nem mindig konkrét szervezetet neveztek meg, mint a válaszokból is látszik 

majd.) 

Két helyen a válaszadók szerint nem volt még erre példa. 3 iskolában a válaszadó nem 

tudott erről, de nem is tudta kizárni.  

A többi iskolában történtek vagy történnek ilyen kezdeményezések. Egy helyen a 

Ciklus-showt hívják meg rendszeresen, egy másik iskolában CSÉN-tanácsadókat hívnak 

időnként (akik a Sapientia főiskola képzését végezték el). Egy harmadik iskolában nem tudta 

a válaszadó megnevezni a szervezetet, amely rendszeresen segít nekik ebben, annyit tudott 

róluk, hogy orvosi egyetemisták valamiféle egyesületéről van szó. Ugyanő említette, hogy 

korábban más szervezetek is tartottak prevenciós foglalkozásokat, de ezekről végképp nem 

tudott pontosabb információt adni. A negyedik helyen volt már egészségnapon vendégként a 

NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület
16

, illetve a Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszt is (ld. erről a szervezetről: www.voroskereszt.hu/ifjusagi-voeroeskereszt.html), 

de egyikkel sem voltak igazán megelégedve, így nem hívták őket többször.   

                                                
16 ”A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület 1994-ben jött létre. Az Egyesület célja, 

hogy fellépjen a nők és a gyerekek ellen elkövetett párkapcsolati és családon belüli erőszakkal szemben; 

tevékenysége egyéni, közösségi és társadalmi szinten folyik” (www.nane.hu).  

http://www.voroskereszt.hu/ifjusagi-voeroeskereszt.html
http://www.nane.hu/
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Egyik iskolában a válaszadó annyit tudott, hogy egészségneveléssel kapcsolatban 

voltak civil szervezetek vendégként (konkrétabbat nem tudott mondani), de nem biztos benne, 

hogy előkerült a szexualitás is. Egy helyen annyit tudott a válaszadó, hogy valamelyik 

osztályfőnök rendszeresen meghívja a Timóteus Társaságot, de csak a saját osztályához. 

Végül az egyik (egyházi) iskolában főleg egyházi szervezeteket vonnak be: az iskolai 

lelkigyakorlatokon különféle lelkiségi mozgalmakat, akik adott esetben a szexualitással is 

foglalkoznak, illetve számos diák az iskolai cserkészcsapat tagja, és a 

cserkészfoglalkozásokon is előjönnek ezek a témák.  

 

  4.3. Az iskolai szexuális nevelés időkeretei 

  Szükségtelennek tartottuk, hogy feltegyünk a kérdőívben az iskolai szexuális nevelés 

időkereteire vonatkozó kérdéseket: hányadik osztályban foglalkoznak ezzel és hány 

tanórában? Egyáltalán nem volt valószínű ugyanis, hogy ezekre a kérdésekre akár 

hozzávetőlegesen pontos választ tudnak adni a diákok, emlékezetükre hagyatkozva. A 

pedagógusoknak azonban feltettük az alábbi kérdéseket: 

12. Melyik osztályokban foglalkoznak a szexuális neveléssel? 

13. Hány órában? Milyen tanórák keretében? 

 

Az ezekre a kérdésekre adott válaszokat együtt mutatom be, hiszen úgy jobban 

áttekinthetők. A válaszok összevetését nehezíti, hogy a mintában voltak hat- és négyosztályos 

gimnáziumok, sőt egy nyolcosztályos gimnázium is.  

A legegyszerűbben megválaszolható kérdés az volt számukra, hogy milyen tanórák 

keretében történik ez. Hogy az egyes tantárgyakon belül hány órát szánnak a témára, és 

melyik évfolyamokon, azt már gyakran nem tudták pontosan megválaszolni.  
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A legtöbben (8 iskolában) érthetően a biológia tantárgyat említették (valószínűleg a 

biológia keretében a többi iskolában is sor kerül ilyen témákra, ld. 10. kérdésre adott 

válaszok). Közülük a 8. osztályt majdnem mindenki említette, hogy ott része ez a 

tananyagnak (két iskolát kivéve, ahol a 9. évfolyam a legfiatalabb), az viszont változó volt, 

hogy az azt követő években hányszor jön még elő. Az óraszámok tekintetében pedig nagyon 

nagy volt a szórás. Nem mindenhol tudott a válaszadó összesített óraszámot mondani, ahol 

igen, ott az alábbi adatok hangzottak el (csökkenő sorrendben): 

 35 óra 

 20 óra 

 minimun 7-8 óra 

 6-8 óra 

 5-6 óra 

 5 óra 

(Valószínűsíthető, hogy a válaszadók közt vannak különbségek abban a tekintetben, 

hogy mely biológiai témákat tekintik a szexuális nevelés részének, és melyeket nem. Ez is 

magyarázhatja, hogy ekkora különbségek voltak a megadott óraszámokban. Illetve lehetséges 

az is, hogy több esetben pontatlan választ adtak. Érdekes módon a 35 órát épp egy 

négyosztályos gimnáziumban említették, itt tehát csak a 9. évfolyamon és azután megtartott 

órák száma is együttesen ilyen magas volt.)  

Sokan említették itt az osztályfőnöki órákat (7 iskola). Itt még kevésbé tudtak 

konkrétabb adatokat mondani. Az derült ki, hogy majdnem mindenhol osztályfőnöki hatáskör 

annak eldöntése, hogy mikor és mennyit akar foglalkozni ezzel a témával (és általában az is, 

hogy foglalkozik-e ezzel egyáltalán). A mintában szereplő egyetlen nyolcosztályos 

gimnáziumban 6. osztályban kezdik e témát osztályfőnöki órákon. Egy helyen jelezték, hogy 

10. évfolyamon kötelező az osztályfőnöknek legalább 1-2 órát szánni erre a témára. Két 
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iskolában pedig a válaszadók szerint az osztályfőnököknek minden évben kell foglalkozniuk 

ezzel a témával valamennyit. 

 Majdnem minden egyházi iskolában (5 iskola) említették a hittanórákat. (Az állami 

iskolákban értelemszerűen nem, bár nyilvánvaló, hogy a következő években az új törvényi 

szabályozás, és ennek folytán az iskolai hitoktatás erőteljesebb megjelenése folytán ez is 

változni fog.) Az óraszámokban ismét nagy a szórás: 

 35 óra (7. osztálytól szinte minden évben előkerül valamely szexualitáshoz vagy 

családhoz kapcsolódó téma)  

 kb. 18 óra (11. osztály) 

 5 óra (11. osztály) 

 óraszámot nem tudja (11. osztály)  

 óraszámot nem tudja (11-12. osztály)  

(Itt is érvényes lehet, amit a biológia kapcsán megfogalmaztunk: különbségek 

lehetnek abban, mely válaszadó melyik hittani témát tekinti a szexuális nevelés részének.) 

Két iskolában előkerül a téma etika órán (ezek az iskolák korábban vezették be az 

etikát, nem az új törvény hatására). Egyik helyen 16 órát szánnak a szeretet témájára (változó, 

hogy melyik évfolyamokban van az etika tantárgy), amelyen belül feldolgozásra kerül a 

párkapcsolat és a szexualitás is. A másik helyen konkrét óraszámot nem tudtak mondani (itt 

11. osztályban van etika). 

Az egyik egyházi iskolában heti rendszerességgel vannak ún. prefektusi órák, itt 

évente 2-5 órában jön elő a téma.  

Ezen kívül ketten említették még az alábbi tárgyakat, további részletek nélkül: 

 társadalomismeret (2 iskola) 

 irodalom (2)  

 filozófia (1)   
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 testnevelés (1) 

Illetve említésre kerültek még 1-1 iskolában olyan iskolai foglalkozások, amelyek nem 

az egyes tantárgyakhoz kapcsolódnak (ehhez ld. még később a 22. kérdésre adott válaszokat 

is): 

 egészségmodul (3 óra) 

 egészségnap 

 kollégiumi előadások (pl. a legutóbbi évben 15 órás előadássorozat volt ebben 

a témában)  

 lelkigyakorlat (másfél napos program) 

 közösségi hétvége  

 

4.4. Oktatási módszerek 

Idézzük fel, mi volt a 3. hipotézisünk: A szexuális nevelést célzó iskolai órák a 

verbális feldolgozás formáin túlmenő metodikai elemeket (pl. drámapedagógiai elemek, 

kommunikációfejlesztő és készségfejlesztő gyakorlatok, műalkotások stb.) kevéssé 

használnak. 

A kérdőívek eredményei alapján ugyan már elvetettük ezt a hipotézist, fontos azonban 

látni, hogy a pedagógusok válaszai is alátámasztják-e ezt. 

Az interjúban feltett 14. kérdésünk így hangzott: „Milyen módszereket alkalmaznak a 

szexuális nevelésben?”  

Az alábbi módszereket említették: 

 beszélgetés, vita (11) 

 filmrészletek (10) 

 előadás (10) 

 kérdésekre válaszok adása (5) 
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 dráma- illetve szerepjátékok (4) 

 szemléltető eszközök (3) 

 személyes beszélgetések (2) 

 cikkek (1) 

 egyéni munka (1) 

 Ciklus-show (1) 

Pozitívnak tekinthetjük, hogy a verbális feldolgozás klasszikus formáin (előadás, 

beszélgetés, vita, kérdések) kívül sok helyen használnak vizuális segédanyagot (ezek 

elsősorban játékfilmekből vett részletek és oktatófilmek) is. Sőt: feltételezhetően szemléltető 

eszközöket több helyen használnak, mint amennyi helyen említették, csak nem jutott eszükbe 

külön módszerként megemlíteni. Önmagában örömteli már az is, hogy a verbális formák 

közül is szinte mindig említésre került a beszélgetés vagy vita, tehát van lehetőségük a 

diákoknak is megszólalni ezeken az órákon. 

A drámajátékok (vagy egyéb tréningmódszerek) azonban kevés helyen jelennek meg, 

holott az attitűdfejlesztés szempontjából ezeknek nagy szerepe lehetne. A kérdőíves 

válaszokban a diákok, mint láttuk, még ennél is sokkal kisebb százalékban említették ezeket. 

A különbség oka lehet az is, hogy a diákok kevésbé emlékeztek ezekre az órákra, illetve még 

inkább az, hogy azokban az iskolákban, ahol említették ezeket a módszereket, ott sem minden 

diák vett részt ilyen jellegű foglalkozásokon (pl. mert az ezzel foglalkozó tanároknak csak egy 

része használja ezeket a módszereket).  

Hasonlóan sokkal kevesebb diák jelölte meg a kérdőívben az oktatófilmeket, mint 

ahány helyen azt a megkérdezett pedagógusok említették. A különbség okai feltehetőleg 

ugyanazok ebben az esetben is. Továbbá a kérdőívben az előzetesen felsorolt módszerek közt 

csak az „oktatófilm” szerepelt, így ha a pedagógus játékfilmekből vett részleteket használt, azt 

(teljesen jogosan) nem feltétlenül vették ide a diákok. 



155 
 

A személyes beszélgetést kevesen említették, ugyanakkor az interjú egyéb részletei 

alapján okkal feltételezhető, hogy ezt sokkal több pedagógus alkalmazza, csak a válaszadásnál 

kifejezetten a tanórákon vagy egyéb csoportos foglalkozásokon használt módszerekre 

gondoltak.   

Összességében az interjúválaszok is megerősítik, hogy a 3. hipotézis igazolódott. Ha 

vannak is olyan kezdeményezések egyes iskolákban, egyes pedagógusok részéről, amelyek a 

verbális feldolgozás formáin túlmutató elemeket használnak, ez összességében kevéssé 

valósul meg az iskolák gyakorlatában. 

 

4.5. Együttműködés a szülőkkel 

Idézzük fel, hogy az I. rész 7. fejezetében hivatkoztunk kutatási eredményekre, 

amelyek a szülőkkel való együttműködés jótékony hatásait igazolták az iskolai szexuális 

nevelésre nézve. Érdekes kérdés ezek után, milyen jellegű együttműködés van az iskolákban a 

szülőkkel ezen a téren. 

Ezzel kapcsolatos volt 5. hipotézisünk: A pedagógusok kevéssé egyeztetnek a 

szülőkkel a szexuális nevelés célkitűzéseiről és tartalmáról. 

 

Az interjú 17. kérdése ez volt: „Hogyan működnek együtt a szülőkkel a szexuális 

nevelés terén?”   

Az erre a kérdésre adott válaszok nem adnak sok okot az elégedettségre. 

Több iskolában (3) a megkérdezettek szerint semmiféle együttműködés nincs e téren. 

További 5 gimnáziumban pedig csak, mint vendégelőadó jelenik meg néhány szülő (pl. 

orvosként).  

Mindössze 4 gimnáziumban számoltak be ennél komolyabb együttműködésről. Egyik 

helyen arról számolt be a megkérdezett pedagógus, hogy az érintett szülőkkel szoktak 
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beszélgetni bizonyos esetek kapcsán (pl. a már említett közös maszturbálás után). Egy másik 

iskolában az interjúalany (védőnő) arról számolt be, hogy egyéni tanácsadásra gyakran kerül 

sor, amikor egy szülő megkeresi őt különféle, szexualitásra vonatkozó nevelési dilemmákkal. 

(Ugyanebben az iskolában szervezik az anya-lánya délutánokat is, erről majd később lesz szó 

részletesebben.) A harmadik gimnáziumban az osztályfőnökök egyeztetnek a szülőkkel tanév 

elején: szükségesnek látják-e, hogy ezzel a témával foglalkozzanak. (Az nem derült ki, hogy 

ezeken az egyeztetéseken mennyire mennek bele ennek a részleteibe. Azonban mindenképpen 

örvendetes, hogy itt már a szülők összességét bevonják az egyeztetésbe.) 

Végül a legkomolyabb kezdeményezésről: az egyik iskolában kifejezetten szülőknek 

szerveznek különböző nevelési témákban „képzést” vagy valamiféle szülői fórumot, ahol 

többek között a szexuális nevelés kérdését is megvitatják. Azonban ez a kezdeményezés is 

csak az interjú felvételének időszakában indult.     

A szülőkkel való együttműködés tehát kifejezetten kevéssé valósul meg, holott a 

nevelőmunka eredményességét ez minden bizonnyal jelentősen növelné ezen a téren is. Nem 

beszélve arról, hogy az interjúalanyok (ld. 2. kérdés) mind egyetértettek abban, hogy a 

szexuális nevelés elsődlegesen a szülő feladat lenne. Ezek után szinte érthetetlen, miért nem 

vonják be a szülőket jobban ebbe a tevékenységbe. 

Kijelenthető, hogy az 5. hipotézis igazolódott. 

 

4.6. A szexuális nevelés célkitűzései az iskolákban 

Egyik legfontosabb kérdés, hogy az iskolák egyáltalán milyen célokat tűznek ki a 

szexuális nevelés kapcsán. Értelemszerűen erre a kérdésre is csak a pedagógusoktól várhattam 

érdemi választ. Az interjú 23. kérdése így szólt: „Milyen célkitűzéseik vannak a szexuális 

neveléssel kapcsolatban?”  
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Nem volt természetesen elvárható, hogy az interjúhelyzetben teljes körű választ 

adjanak rá. Mégis érdekes, milyen szempontok kerültek elő gyakrabban a válaszokban.  

Több válaszadó (5) említette a célkitűzések között, hogy ismeretanyagot szeretnének 

átadni. (Ebből ketten külön hangsúlyozták, hogy ez pszichológiai ismereteket is jelent.) 

 Érdekes módon kevesen fogalmazták meg (3 válaszadó), hogy egyik céljuk a 

párkapcsolatra és a családi életre való felkészítés (közülük ketten hangsúlyozták: egészséges, 

boldog párkapcsolatra szeretnék felkészíteni a diákjaikat). A beszélgetések egészét 

figyelembe véve azonban ez sokuk számára fontos, ha ennél a kérdésnél ez nem is 

fogalmazódott meg.  

Számos interjúalany hangsúlyozott azonban egy-egy készséget vagy képességet, 

melyet szeretne kialakítani. Ezek elég sokfélék voltak. Egyikük a kulturált szexuális életre 

való képességet, másikuk a kommunikáció kulturáltságát említette. Egy további interjúalany 

az autonómia fontosságát hangsúlyozta, valamint a döntéshozatal képességét (ez utóbbit még 

egy válaszadó említette). Egy másik megkérdezett szerint fontos a nemi szerepek kialakítása, 

és hogy képesek legyenek döntéseket hozni. Valaki fontosnak tartja, hogy a szexualitást 

örömmel tudják majd megélni az életükben. Ehhez hasonló volt az a válasz, amely szerint 

fontos, hogy ne lelki görcsökkel éljék meg a szexet, illetve ne legyenek aggályosak. Volt, aki 

egyszerűen fogalmazott: „tudjanak szeretni”.  

Sokan különféle erkölcsi értékek átadásának fontosságát is hangsúlyozták (7 

válaszadó). Ezek közül leggyakrabban az egymás iránti felelősség került elő (hárman 

említették). Egyik válaszadó a tolerancia fontosságát, ketten a nyitottságot említették külön. 

Egy interjúalany szerint fontos átadandó érték „egymás tisztelete, a másik nem tisztelete”. 

Továbbá 2 interjúalany pedig egyházi kontextusban fogalmazta meg, milyen erkölcsi értékek 

átadását tartja fontosnak. Egyikük az Egyház tanítását szeretné átadni (pl. mire való a 

szexualitás, miért a házasságban a helye, stb.), másikuk pedig így fogalmazott: „tudjanak 
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ellenállni a világnak, a lelkük legyen a fontosabb” (ezt a mondatot persze többféleképp lehet 

érteni, a beszélgetés kontextusában azonban egyértelmű volt, hogy itt a „világ”, azaz a 

többségi társadalom erkölcsi lazaságával való szembehelyezkedésről volt szó).       

Volt 3 olyan válaszadó, aki a párkapcsolatban vagy a szexualitásban való 

továbbfejlődés lehetőségeire is szeretné felhívni a diákjai figyelmét. Egyikük szerint fontos 

tudniuk, hogy lehet segítséget kérni. A másik szeretné, ha a diákok kapnának információt 

arról, hol lehet újabb kérdéseket feltenni a témával kapcsolatban. A harmadik pedagógus 

pedig egyszerűen ezt a szemléletet szeretné átadni: „ha hibáznak, lehet javítani rajta”.  

Még egy érdekes szempont előkerült, amit csak egyik válaszadó említett külön: 

mindazt, ami a szexualitással kapcsolatos, gyermekeiknek is tovább tudják majd adni. 

Látható, hogy még az interjúhelyzetben is sokféle, szerteágazó célkitűzéseket 

fogalmaztak meg. Minden bizonnyal még inkább így lett volna, ha a kérdés megválaszolására 

több idejük van.  

Idézzük fel 2. hipotézisünket: A gimnáziumok többségében a szexuális nevelést 

lényegében a biológiai-egészségügyi ismeretközlésre redukálják.   

Már a kérdőívek eredményei alapján is el kellett vetnünk ezt a hipotézist. A 

pedagógusok beszámolói is megerősítik az ott kapott eredményt.   

 

4.7. A szexuális nevelés tartalmi elemei 

A kérdőívek alapján elég átfogó képet kaphattunk arról, milyen témákkal foglalkoznak 

az iskolákban, még akkor is, ha a diákok emlékezete természetesen nem minden esetben teljes 

mértékig megbízható. Másrészt viszont igazán nagy jelentősége a nevelés szempontjából 

mégiscsak annak van, hogy mi marad meg a diákokban.  

Érdekes kérdés azonban az is, a pedagógusok mit emelnek ki a tartalmi elemek közül. 

Erre vonatkozóan 2 fontos kérdést is feltettünk (18. és 19.). 
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 18. Mi szabályozza Önöknél a szexuális nevelési órák programját? Vannak-e 

kidolgozott tanmenetek, kidolgozott program? 

Ezen a téren nagy különbségek mutatkoztak az iskolák között. 5 iskolában a 

válaszadók szerint semmiféle egységes tanmenet nincs erre vonatkozóan. Több helyen egy-

egy tantárgyat neveztek meg, ahol egységes tanmenet van (biológia, egészségmodul, etika), 

de egyébként ezekben az iskolákban sincs a szexuális nevelés egészét összefogó közös 

irányvonal vagy tanmenet (4 iskola). Van ezeken kívül egy olyan iskola is a mintában, ahol a 

prefektusi és az osztályfőnöki tanmenet jelöl ki bizonyos témákat, amelyek ehhez a területhez 

tartoznak. 

Az egyik iskolában történt egyeztetés arról, hogy a szexuális nevelésnek melyik része 

melyik tantárgyat tanító kolléga feladata. Végül az egyik gimnáziumban készült korábban egy 

összesített anyag a különféle tantárgyak keretében zajló szexuális nevelésről (ld. 16. kérdés). 

Az egyéb kérdésekre adott válaszok tükrében nem meglepőek ezek a válaszok. Az 

egyes kollégák tehát lényegében magukra vannak utalva, amikor a szexuális nevelésre 

vonatkozó tanóráikat tervezik. Nyilván többen közülük ettől még tudnak nagyon átgondolt, 

színvonalas és komplex nevelési munkát végezni e téren, mégis nagy segítséget jelenthetne a 

pedagógusoknak egy közösen kidolgozott, az alapvető irányvonalat, főbb témákat és akár az 

ajánlott módszertant tartalmazó helyi program.       

 

19. Milyen témákkal foglalkoznak a szexuális neveléssel foglalkozó órákon? 

Erre a kérdésre nem vártam teljes körű választ, inkább arra voltam kíváncsi, melyek 

azok a témák, amelyek rögtön eszükbe jutnak a kollégáknak, illetve hogy milyen arányban 

jelennek meg a válaszokban biológiai, pszichológiai, társadalmi, erkölcsi stb. témák. A 

válaszok sokfélék, és elég részletesek voltak. Ezek összefoglalását itt nem tartom 



160 
 

szükségesnek (annál is inkább, mert az viszont általában nem derült ki a válaszokból, melyik 

téma mekkora súlyt kap), de minden interjúalany egységesen olyan sokféle témát sorolt fel, 

amelyek alapján azt gondolhatnánk, mindenhol viszonylag komplex, holisztikus szexuális 

nevelés történik.     

Láttuk azonban a diákok kérdőívében, hogy a helyzet korántsem ennyire jó. 

Nyilvánvaló megvan a törekvés az iskolákban arra, hogy sok fontos témát érintsenek, de a 

diákok válaszai alapján azt látjuk, hogy ezek gyakran nem kellő mélységben kerülnek 

feldolgozásra, legalábbis nem hagynak mély nyomot a diákokban. 

 

4.8. A diákok igényeihez való kapcsolódás  

Kíváncsiak voltunk arra is, vajon a szexuális nevelés tervezésében figyelembe veszik-

e a diákok igényeit, illetve egyáltalán hogyan próbálják ezt felmérni. Erre vonatkozott 15. 

kérdésünk: „Hogy látja, milyen igényeik vannak a tanulóiknak a szexuális nevelés terén? 

Hogyan próbálják ezt felmérni?” 

Igen tanulságos, hogy a válaszadók egyike sem számolt be arról, hogy érdemi (pl. 

kérdőíves) felmérés lenne az iskolában a diákok körében, hogy mi érdekelné őket a témakör 

kapcsán, vagy mire lenne szükségük. Bár azokban az iskolákban, ahol gyűjtenek 

megválaszolandó kérdéseket a diákoktól, ez egyfajta igényfelmérésnek is tekinthető, de ez is 

csak igen részleges. Mindenképpen komoly előrelépést jelentene, ha az igényfelmérés 

irányába tennének lépéseket a pedagógusok. Ez többek között a diákok motiváltságát is 

növelhetné ezekkel a foglalkozásokkal kapcsolatban. 

Ugyanakkor a megkérdezettek közül sokan (6 fő) úgy vélték, a diákoknak nagy 

igényük van az ezzel való foglalkozásra. Ezt az alapján gondolják, hogy a diákok érdeklődve, 

aktívan vannak jelen az órákon, sokat kérdeznek, a fakultatív programokon (pl. amikor 

egészségnapon ezt a témát veszik elő) pedig nagy számban vannak jelen.   
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A többi interjúalany bizonytalanabb válaszokat adott: többüknek (3 fő) az a 

tapasztalata, hogy változó, melyik osztály, melyik csoport mennyire érdeklődik a téma iránt, 

így a különböző osztályokkal való beszélgetésben nem is mindig sikerül ugyanolyan mélyre 

jutni. (Egyikük szerint – aki Budapesten tanít, de számos vidéki gyerek is jár az iskolába – a 

vidéki gyerekek kevésbé érdeklődőek, mint a budapestiek.) Egy negyedik interjúalany szerint 

a legtöbb gyerek szívesen beszélget erről, de mindig vannak, akik „azt akarják, hogy ne 

szóljunk ebbe bele”. 

Két interjúalany szerint a gyerekeknek nem igazán van igényük arra, hogy ezzel 

foglalkozzanak az iskolában. Egyikük így fogalmazott: „Semmit sem várnak.” Másikuk 

szerint „azt hiszik, mindent tudnak”. (Ugyanakkor hozzáteszi, a foglalkozások után már azt 

jelzik vissza a diákok, hogy fontos felismeréseik voltak az órákon.)    

Egy megkérdezett sajátos ambivalenciát lát a diákoknál: „Néha azt hiszik, mindent 

tudnak, máskor meg azt érzik, hogy magára hagyták őket. Igényelnek a felnőttől útmutatást.” 

Végül egyik interjúalanyunk így válaszolt: „Nem tudom, vannak-e igényeik. De 

biztosan foglalkoztatja őket, ha nem is mondják.” 

Mindenesetre a válaszokból is látszik, hogy sok esetben feltételezésekre, 

benyomásokra hagyatkoznak a pedagógusok. Az egzaktabb igényfelmérések szükségességét 

ez is bizonyítja. 

 

4.9. Felhasznált oktatási segédanyagok 

 Dolgozatunk elméleti részében bemutattuk, hogy sok magyar nyelvű, oktatási 

segédletként is használható szakanyag készült az elmúlt évtizedekben a szexuális neveléshez. 

Érdekes kérdés, vajon mit használnak fel az ezzel foglalkozó pedagógusok. Erre vonatkozott 

21. kérdésünk: „Hogyan készül a szexuális nevelési órákra, milyen forrásokat, 

segédkönyveket használ?” 
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Mivel a korábbi válaszokból már kiderült, hogy alapvetően magukra vannak hagyva a 

témával foglalkozó pedagógusok, különösen is fontos kérdés, hogy vajon milyen források, 

segédanyagok állnak rendelkezésükre a felkészülésükhöz.  

Természetesen nem volt várható, hogy erre a kérdésre teljes körű választ adjanak, 

hiszen nem volt módjuk arra, hogy az interjú közben segédanyagaikat átnézzék. A 

válaszokból azonban így is tanulságos dolgok derültek ki. 

Minden interjúalany említette, hogy használ különféle szakkönyveket (egyetemi 

tankönyveket, biológia, élettan, pszichológia és erkölcstan könyveket is említettek, konkrét 

címek és szerzők megnevezése nélkül). Néhány konkrét szerző illetve könyvcím is 

elhangzott:   

 Tomka Ferenc: Biztos út (2 interjúalany) 

 Varga Péter: Spílhózni (2 interjúalany) 

 Gyökössy Endre (református lelkész, pszichológus) könyvei, a konkrét cím 

megnevezése nélkül (2 interjúalany) 

 Frész Timóteus (ferences szerzetestanár) erkölcstankönyve (kéziratos formában 

terjed egyházi iskolák körében, hivatalosan még nem jelent meg) (2 

interjúalany) 

 Gary Chapman: Egymásra hangolva c. könyv a szeretetnyelvekről (2 

interjúalany) 

 Papp Miklós (görög katolikus pap) egyik könyve az életvezetésről, a cím 

megnevezése nélkül (1 interjúalany) 

Érdekes módon jobbára keresztény szerzőket neveztek meg, ugyanakkor nem 

hangzottak el azok a nevek (pl. Czeizel Endre, Szilágyi Vilmos, Forrai Judit), akik 

Magyarországon a nem egyházi közegnek szánt műveket írták a szexuális nevelésről. (Igaz, a 

különféle biológia vagy élettan könyvek szerzőit sem sorolták fel név szerint). 
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Egyéb nyomtatott, írásos anyagokat is felhasználnak a kérdezett pedagógusok: többen 

említettek különféle kiadványokat (pontosabb adatok nélkül), 4 interjúalany jelezte, hogy 

felhasznál aktuálisan megjelent cikkeket (nem szakcikkekről van szó, hanem a napi sajtóban 

megjelent anyagokról), amelyek apropót adnak a beszélgetésre, illetve egyikük említette a 

FÉK program képzésén (amin részt vett) kézbe kapott segédanyagot. Továbbá 2 megkérdezett 

irodalmi műveket is fel szokott használni az óráin.  

Viszonylag sokan (9 megkérdezett) említették, hogy különféle filmeket (oktató- vagy 

játékfilmeket, esetleg TV-műsorokat) is felhasználnak. Konkrétan említésre került: 

 A néma sikoly c. film az abortuszról (2) 

 film egy abortuszt túlélt lánnyal (konkrét címre nem emlékezett) (1) 

 BBC-sorozat (konkrét címre nem emlékezett) (1) 

 Székely Ilona: Törékeny kincs (házasságról szóló sorozat) (1) 

 Radványi Géza: Valahol Európában (1)  

 Maximilian Kolbe életéről készült film (konkrét címre nem emlékezett) (1) 

 Papp Miklós előadássorozata (1) 

 Kék madár c. film (1) 

 Ne rázd a kisbabát! c. film (1)  

 Mónika Show (1) 

Három interjúalany említette még általánosságban, hogy az interneten szokott 

mindenféle anyagot találni, egy interjúalany különböző dalokat is meghallgat az órán a 

gyerekekkel (pl. a Kaláka együttes által megzenésített verseket), illetve egyikük teszteket is 

szokott használni az óráin (pl. a Chapman-féle szeretetnyelveket feltérképező tesztet). 

Kijelenthető, hogy sokféle forrást felhasználnak a készüléshez, legtöbbjük 

folyamatosan gyűjti az anyagokat, amiket felhasználhat óráihoz. Ebből a szempontból 
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megnyugtató a kép, ami kirajzolódott. (Más kérdés, hogy nem az iskolák egészére, csak a 

konkrét megkérdezett pedagógusok munkájára nézve.)    

 

4.10. Tanórán kívüli programok 

Természetesen a szexuális nevelésnek nem mindig a tanóra a legjobb színtere. Fontos 

kérdés, vajon mi történik e téren a tanórákon kívül, szervezett programok keretében. Feltettük 

az alábbi (22.) kérdést is: „Milyen tanórán kívüli foglalkozások vannak az iskolában, amelyek 

Ön szerint a szexuális nevelés szempontjából jelentőséggel bírnak? Meséljen ezekről!” 

Idézzük fel 4. hipotézisünket: Az iskolák szabadidős programjai során a szexuális 

nevelés lehetőségeivel a pedagógusok nem élnek tudatosan.  

 

Örvendetes módon az interjúkból az derült ki, hogy majdnem minden iskolában 

vannak ilyen programok (sok esetben a korábbi kérdéseknél is kiderült már ez). Egyetlen 

iskola volt csak, ahol a válaszadó nem tudott ilyet megnevezni. 

Két iskolában említették, hogy rendszeresen tartanak egészségnapot (egész napos 

programok tanítási időben, melyen az iskola minden diákja részt vesz). 

Több megkeresett egyházi iskolákban rendszeresen tartanak lelkinapokat és 

lelkigyakorlatokat a diákoknak (ezek is kötelező programok), melyek témája gyakran a 

párkapcsolat és a szexualitás. (3 iskolában említették ezt, valószínűleg a többi egyházi 

iskolában is vannak ilyen típusú programok, csak nem feltétlenül érintik ezt a témakört.)  

Egyes iskolákban az iskolai táborok vagy erdei iskolák (ez utóbbi lényegében az 

iskolai tábor egy fajtája) keretében jön elő ez a terület (3 iskolában említették ezt). 

Van, ahol a kollégiumban szerveznek ilyen jellegű programot (csoportfoglalkozást 

vagy előadást): ezt 2 iskolában említették. (Ezeken persze csak azok a diákok vesznek részt, 

akik a kollégiumban laknak, a bejárós diákok nem.) 
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Két iskola esetében említették az iskolai cserkészcsapatot (egyik válaszadó a civil 

szervezetek kapcsán már jelezte ezt), ahol előkerül ez a téma. (Ez sem az egész iskolát érinti, 

hiszen a cserkészet fakultatív mindkét iskolában.) 

Három iskolában rendszeresen vannak iskolanapok, amikor egész nap (sőt, egyik 

iskolában 2 napon, másikban 3 napon keresztül) vannak különféle választható előadások, 

foglalkozások a gyerekeknek. (Az iskolanapokon való részvétel mindhárom helyen kötelező, 

azonban nem feltétlenül minden diák választ szexualitással kapcsolatos előadást vagy 

programot ilyenkor.)  

Az egyik iskolában a 6. évfolyammal rendszeresen megszervezik az anya-lánya 

délutánt. Ezen a programon az osztályban tanuló lányok édesanyjukkal együtt vesznek részt, 

így ők is tudják, mi hangzik itt el, és hozzá is tudnak szólni a beszélgetéshez. Ennek keretében 

történik meg a szexuális felvilágosítás egy része (pl. a menstruációval való megismerkedés), 

fel lehet tenni kérdéseket a témával kapcsolatban, de előkerülnek nevelési kérdések is (a 

program ez utóbbi részét már csak az anyáknak tartják). 

Említésre kerültek még az osztályhétvégék (egy iskolában említették), témához 

kapcsolódó színházi vagy mozielőadás, azt követő beszélgetéssel (1 iskola), testvérosztállyal 

való közös programok (1 iskola; egyházi fiúgimnáziumok esetében gyakran választanak 

testvérosztályt egy lánygimnáziumból), az AIDS Világnapján való részvétel gyerekekkel (1 

iskola), bérmálkozási felkészítő (1 iskola), a Kompánia Színházi Társulat iskolai színielőadása 

azt követő megbeszéléssel (1 iskola), választható esti előadások (1 iskola), illetve prevenciós 

foglalkozások (1 iskola). 

Egy iskolában említették a bálokat is. Feltételezhetően több iskolában is tartanak ilyen 

programokat, csak a válaszadóknak nem jutott eszükbe, hogy ezeknek a szexuális nevelés 

szempontjából jelentősége lehet. 
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A felsorolás impozáns, azonban nem mindig derült ki a válaszokból, mennyire 

rendszeresek az említett programok (vagy ha rendszeresek is, a párkapcsolat és a szexualitás 

témája milyen gyakran kerül elő), illetve az iskolában tanuló diákok közül hányan vesznek 

részt ezeken.  

Mindenesetre a 4. hipotézist el kellett vetnünk. 

 

4.11. A pedagógusok fejlesztési javaslatai 

Arra kértük a pedagógusokat az interjú végén, hogy fogalmazzák meg, milyen módon 

fejlesztenék iskolájukban a szexuális nevelés gyakorlatát. Utolsó (24.) kérdésünk ugyanis ez 

volt: „Milyen javaslatai lennének az iskolai szexuális neveléssel kapcsolatban?” 

Ez a kérdés lehetőséget akart adni arra, hogy megfogalmazódhassanak olyan dolgok, 

amiket eddig esetleg nem tudtak elmondani, és ami esetleg a kérdések hatására fogalmazódtak 

meg bennük a beszélgetés végére. (Feltételeztem, hogy másképp válaszolnak erre a kérdésre a 

beszélgetés végén, mint ha a kérdést az elején tettem volna fel.) Természetesen voltak 

ismétlések is. 

Számos szempont került elő. Többen megfogalmazták (4), hogy részt kéne venni az 

ezzel foglalkozó kollégáknak továbbképzéseken (egyikük szerint kifejezetten az 

osztályfőnököknek).  

Két interjúalany tartaná fontosnak, hogy elkészüljön valamiféle egységes anyag, 

amely alapján dolgozhatnának (egyikük szerint kellene egy fejezet erről az iskolai pedagógiai 

programban, a másik egy jól kidolgozott önismereti modult szeretne, amelynek a keretében 

ezt a témát is kidolgoznák). Egy harmadik interjúalany az osztályfőnöki munkaterv részévé 

tenné ezt az iskolában. 

Vannak, akik valamilyen külön tantárgyat tartanának fontosnak a témához: egyikük 

egészségtant vezetne be szívesen az iskolában (minden évfolyamon), a másik megtartaná az 
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etikát (mivel egyházi iskoláról van szó, itt a hitoktatás a kötelező, így az etika kivezetésre 

kerül a következő években), bár jobbnak tartaná az emberismeret tantárgyi elnevezést. Ketten 

tantárgyi integrációt tartanának szükségesnek (a már meglévő tantárgyak keretében). Egy 

interjúalany elsősorban az osztályfőnöki órákra fektetne hangsúlyt (álláspontja szerint ott van 

meg az ehhez szükséges bizalom). Ketten mondták általánosságban, hogy több időt kellene a 

témára szánni.    

Ketten fogalmazták meg, hogy a tantestületben többet kellene beszélgetni erről a 

témáról. Egy harmadik interjúalany a különféle szakemberek együttműködését tartaná 

fontosnak.    

További fejlesztési ötletek, amelyek előkerültek: 

 nagyjából egységes értékrend kidolgozása (1) 

 eszközbeszerzés (1) 

 ötlettár létrehozása (1) 

 bizonyos kollégákat „ráállítani” erre a témára (1) 

 a védőnő kapjon nagyobb teret az órákon (1) 

 a délutáni (kollégiumi) előadássorozatokat áttenni délelőttre, az iskolába (1) 

 külső előadók bevonása (1) 

 a tanárok őszinteségének növelése (1) 

 nagyobb diákok bevonása kortárs segítőként (1) 

Elhangzott továbbá 2 olyan ötlet, amelyek megvalósítása talán kissé illuzórikus: 

 „mindenki tekintse ezt fontosnak” (mármint a tantestületben) 

 legyen több férfi tanár (mivel az apák gyakran nincsenek jelen a gyerekek 

életében) 

Érdekes volna 5 év múlva újra beszélgetni ugyanezekkel a kollégákkal, és 

megkérdezni őket, fejlesztési ötleteikből mennyi valósult meg.  
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5 A kutatási eredmények összegzése 

  Tekintsük át legfontosabb kutatási eredményeinket. 

Elsőként foglaljuk össze, a hipotéziseink közül melyik igazolódott, és melyiket kellett 

elvetnünk. 

1. hipotézis: Tanórai keretekben a pedagógusok az erre a célra kijelölt biológiai, 

hittan és osztályfőnöki órákon kívül nem foglalkoznak tudatosan a szexuális 

neveléssel.  

A hipotézist el kellett vetnünk. Több iskolában vannak arra irányuló törekvések, hogy 

egyéb tanórákon is (irodalom, művészetek, etika stb.) foglalkozzanak a szerelem, szexualitás, 

párkapcsolatok kérdéskörével. 

 

2. hipotézis: A gimnáziumok többségében a szexuális nevelést lényegében a 

biológiai-egészségügyi ismeretközlésre redukálják.   

A hipotézist el kellett vetnünk. A mintánkban szereplő iskolákban vannak törekvések 

arra, hogy a szexualitás és a párkapcsolatok érzelmi, lélektani, erkölcsi és társadalmi 

aspektusaival is foglalkozzanak (ez az egyházi iskolákra kiváltképp igaz). Ezzel együtt nem 

lehet azt sem kijelenteni, hogy a szexuális nevelés kellően komplex és holisztikus lenne.    

 

3. hipotézis: A szexuális nevelést célzó iskolai órák a verbális feldolgozás 

formáin túlmenő metodikai elemeket (pl. drámapedagógiai elemek, 

kommunikációfejlesztő és készségfejlesztő gyakorlatok, műalkotások stb.) 

kevéssé használnak. 

A hipotézis alapvetően igazolódott. Bár vannak egyes pedagógusok, akik bővíteni 

igyekeznek a módszertani repertoárt, összességében kijelenthető, hogy a verbális feldolgozás 
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dominál az iskolai szexuális nevelésben, egyedül az oktató- és egyéb filmek jelennek meg 

ezeken kívül nagyobb arányban. A kommunikáció- és készségfejlesztő gyakorlatok, illetve 

drámapedagógiai elemek használata elenyészőnek mondható.  

 

4. hipotézis: Az iskolák szabadidős programjai során a szexuális nevelés 

lehetőségeivel a pedagógusok nem élnek tudatosan.    

A hipotézist el kellett vetnünk. Számos iskolában szerveznek olyan szabadidős 

programokat, amelynek keretében tudatosan foglalkoznak szexuális neveléssel. 

 

5. hipotézis: A pedagógusok kevéssé egyeztetnek a szülőkkel a szexuális nevelés 

célkitűzéseiről és tartalmáról.  

A hipotézis igazolódott. A szülőkkel való egyeztetés szinte teljes hiányát tapasztaltuk 

ezen a téren. 

 

6. hipotézis: A diákok nem elégedettek az iskolai szexuális nevelés 

gyakorlatával. 

A hipotézis igazolódott. Bár vannak különbségek, melyik iskolákban mivel 

elégedettebbek, és mivel kevésbé elégedettek a diákok, összességében alacsony a diákok 

elégedettsége.  

 

7. hipotézis: Az egyházi és az állami iskolák közt különbség van: az egyházi 

iskolák nagyobb hangsúlyt fektetnek a párkapcsolat és a szexualitás erkölcsi 

aspektusaira. 

A hipotézis igazolódott. Sőt az is kiderült, hogy a mintában szereplő egyházi iskolák 

nagyobb figyelmet fordítanak a párkapcsolat és a szexualitás lélektani oldalára is. 
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8. hipotézis: A fiúk és a lányok igényei jelentősen eltérnek: a lányok inkább 

elvárják az iskolától, hogy a párkapcsolat és a szexualitás érzelmi oldalával, 

lélektani aspektusaival is foglalkozzon.    

A hipotézis igazolódott. Mind az egyházi, mind az állami iskolába járó lányok 

esetében jóval magasabbak az erre vonatkozó elvárások, mint a fiúk esetében. 

  

 Összességében a gimnáziumi nevelés helyzete valamivel jobb, mint amire a magyar 

szakemberek elégedetlensége alapján számítottunk: 

 Vannak pedagógusok, akik elhivatottan foglakoznak az iskolában szexuális 

neveléssel, és keresik ennek legjobb módszereit. 

 Számos helyen tudatában vannak annak, hogy a szexuális nevelés az iskola 

egészének a feladata, és több pedagógusnak is szerepet érdemes ebben 

vállalni, illetve érdemes más szakembereket is bevonni. 

 Az ezzel foglalkozó pedagógusok egy része belátta, hogy nemcsak egyszerű 

szexuális felvilágosításra (azaz biológiai-egészségügyi ismeretekre) van 

szüksége a diákoknak, hanem a szexuális nevelés ennél jóval komplexebb 

megközelítést igényel, és erre sok esetben törekszenek is. 

 Sok iskolában tanítási órán kívüli programok keretében is foglalkoznak 

szexuális neveléssel (pl. táborokban, osztályhétvégéken, lelkigyakorlatokon, 

iskolanapokon, kollégiumi délutánokon).  

 Sok helyen veszik igénybe különböző civil szervezetek segítségét a szexuális 

nevelésben. 
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Számos ponton azonban komoly hiányosságokat találtunk: 

 A pedagógusok szexuális nevelésben használt módszertani repertoárja nem 

megfelelő.  

 A diákok igényeit érdemben nem mérik fel, így nem is tudnak az igényeket 

megfelelően figyelembe vevő szexuális nevelést biztosítani. 

 A diákok érdeklődéséhez és igényeihez képest nagyon kevés idő jut a 

szexuális nevelésre, és számos téma van, amivel nem foglakoznak kellő 

mélységben. 

 Szinte teljes mértékben hiányzik a szülőkkel való egyeztetés és 

együttműködés ezen a téren. 

 A pedagógusok az iskolán belül egymással is alig egyeztetnek a szexuális 

nevelésről. 

 Nincsenek kidolgozott tanmenetek az iskolákban, a pedagógusok magukra 

vannak hagyva, az egyes pedagógusok szorgalmán, elhivatottságán, 

tapasztaltságán múlik a szexuális nevelés színvonala. 

 Kevés pedagógus vesz részt erre a területre felkészítő továbbképzéseken. 

 

Kutatásunkból tehát sokat megtudtunk arról, melyek azok a területek, ahol a 

gimnáziumi szexuális nevelés leginkább fejlesztésre szorul. A következő fejezetben ezek 

mentén fogalmazunk meg néhány fejlesztési javaslatot. 
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6 Fejlesztési javaslatok, kutatási ötletek  

A nemzetközi, kutatásokkal igazoltan eredményes nevelési programok és szakmai 

ajánlások, valamint kutatási eredményeink alapján fogalmazzunk meg néhány fejlesztési 

javaslatot, olyan lépésekre vonatkozóan, amelyek az egyes iskolák saját hatáskörébe 

tartoznak: 

 Az egyes gimnáziumokban érdemes a vezetőségnek felkérni több kollégát is, 

hogy végezzenek el valamilyen témához kapcsolódó továbbképzést (főleg a 

módszertani repertoár bővítése érdekében), amit az iskola vezetősége 

anyagilag is támogat. 

 Tantestületi értekezleten lenne érdemes foglalkozni a szexuális nevelés 

alapvetéseivel, majd felkérni egy munkacsoportot a részletesebb tanmenet, 

saját program kidolgozására. Ebben részt vehetnének különböző tantárgyakat 

tanító tanárok, osztályfőnökök, iskolaorvos, védőnő vagy iskolapszichológus 

is. 

 A program kidolgozásához a diákok igényeit is érdemes figyelembe venni, 

amelyeket az iskola saját hatáskörben felmérhet (pl. anonim kérdőívek 

segítségével).  

 Ugyanígy a szülőkkel történő egyeztetés is része kellene, hogy legyen a 

program kidolgozási folyamatának. 

 Az iskola saját pedagógiai programjába ezután beilleszthető a kidolgozott 

komplex szexuális nevelési program, amelynek megvalósításához konkrét 

óraszámokat rendelhetnek (több tantárgy órakeretéből is szánva erre időt, 

illetve tanításon kívüli programokat is beillesztve). Így az iskolák valamennyi 

diákja részt tud venni a teljes programon. 
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 Természetesen a fenti javaslatoknak vannak anyagi vonzatai is, érdemes tehát 

pályázati forrásokat is keresnie az iskoláknak, akár a fenntartó, akár az állam, 

akár különböző civil szervezetek, akár az Európai Unió által kiírt pályázatokat 

megkeresve.    

 Újra szeretném kiemelni már többször említett javaslatomat: jó volna, ha 

elterjedne a párkapcsolati nevelés kifejezés (akár a fentiek szerint kidolgozott 

iskolai programok elnevezésekor is használható lenne ez).  

 

Természetesen számos kérdés van a szexuális neveléssel (illetve párkapcsolati 

neveléssel) kapcsolatban, amelyre kutatásunkban nem kaptunk kellően alapos választ.  

Az iskolai szexuális nevelés állapotának teljesebb feltérképezése érdekében számos 

kutatást lehetne még végezni: 

 Akár ugyanezt a kutatást, vagy ehhez hasonló kutatásokat szélesebb körben, 

országos szinten reprezentatív mintán lebonyolítani (egy-egy iskolán belül is 

több pedagógust, több diákot megkérdezve). 

 Hasonló kutatást lebonyolítani a serdülő korosztályt nevelő más 

iskolatípusokban is: szakmunkásképző, szakközépiskola, szakgimnáziumok. 

 Fiatalabb gyermekek közt is végezni hasonló kutatásokat (általános 

iskolákban), értelemszerűen másfajta mérőeszközökkel. 

 Fókuszcsoportos vizsgálatot végezni a diákok körében.  

 Óramegfigyeléseket végezni, a módszertan és a tartalmi elemek alaposabb 

vizsgálata érdekében. 

 Longitudinális vizsgálatokat végezni: pl. 5 év távlatából hogyan tekintenek 

vissza a diákok az iskolai szexuális nevelésre, mit tudnak hasznosítani belőle 

magánéletükben, párkapcsolataikban. 
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Ezek a kutatások további fejlesztési irányokat rajzolhatnának ki az iskolai szexuális 

nevelés terén. Talán a nagyobb volumenű kutatások eredményei alapján érdemes lehet majd 

az oktatási kormányzat felé is megfogalmazni bizonyos javaslatokat, hiszen akkor várható 

igazán komoly előrelépés a szexuális nevelés terén, ha az oktatásügy egésze megmozdul a 

fejlesztés érdekében. Ez azonban nyilvánvalóan érdeke mindazoknak, akik szívükön viselik a 

következő nemzedékek sorsát, életminőségét.  
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Melléklet 1. 

 

Kedves Lányok és Fiúk!  

Egy kutatáshoz szeretném kérni a segítségeteket. Kutatásomban az iskolai szexuális nevelés 

gyakorlatát vizsgálom számos gimnáziumban. Ehhez elengedhetetlennek tartom, hogy az 

iskolába járó diákok véleményét is felmérjem az iskola szexuális nevelési gyakorlatával 

kapcsolatban. 

Kérlek benneteket, töltsétek ki az alábbi kérdőívet! A kérdőív anonim, az iskola vezetőségének 

csak az összesített eredményt fogom megmutatni.  

Köszönettel 

 

Semsey Gábor 

pedagógus, PHD hallgató   

 

 

Alapadatok a kérdőív kitöltőjéről:  

 

1. Nemed (a megfelelőt kérem aláhúzni): Fiú / lány 

2. Mióta jársz ebbe az iskolába? (Húzd alá a megfelelőt!) 

 Kevesebb, mint 2 éve. 

 2-4 éve. 

 Több mint 4 éve. 

 

3. Édesapád legmagasabb iskolai végzettsége (a megfelelőt kérem aláhúzni): 

 Egyetemi vagy főiskolai diploma 

 Középiskolai érettségi 

 Szakmunkás bizonyítvány 

 8 általános iskolai osztály 

 Egyéb, éspedig:……………………. 

 

4. Édesanyád legmagasabb iskolai végzettsége (a megfelelőt kérem aláhúzni): 

 Egyetemi vagy főiskolai diploma 

 Középiskolai érettségi 

 Szakmunkás bizonyítvány 

 8 általános iskolai osztály 

 Egyéb, éspedig:……………………. 

 

 

5. Emlékezeted szerint milyen témákkal foglalkoztatok a gimnáziumi órákon a párkapcsolat, 

szerelem, szexualitás témakörön belül? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

 



187 
 

6. A megfelelő számok bekarikázásával jelöld, hogy mennyire tartod fontosnak, hogy az 

alábbi témával foglalkozzanak az iskolai tanórákon, és milyen szinten került elő a téma a ti 

óráitokon vagy egyéb iskolai foglalkozásokon. A számok a következőket jelentik:  

 

egyáltalán nem tartom fontosnak       1                 nem került elő 

kicsit tartom fontosnak         2                 épp csak említés volt róla 

viszonylag fontosnak gondolom      3         röviden foglalkoztunk vele 

nagyon fontosnak gondolom       4         részletesen foglalkoztunk vele  

 

 

 

I. Nők és férfiak 

Fontosság Téma Előfordulás 

 

1 – 2 – 3 – 4 

Férfiak és nők közti 

anatómiai, biológiai 

különbségek 

 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Férfiak és nők közti lélektani 

különbségek 

1 – 2 – 3 – 4 

 

1 – 2 – 3 – 4 

Férfi-női társadalmi szerepek 

(munka, politika stb.) 

 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Férfi-női családi 

szerepmegosztás 

1 – 2 – 3 – 4 

 

II. Szerelem, párkapcsolat 

Fontosság Téma Előfordulás 

1 – 2 – 3 – 4 Szerelem 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 

 

Ismerkedés, a párkapcsolat 

kezdetei 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Udvarlás, randevúzás 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Féltékenység 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 A párkapcsolat fejlesztése 1 – 2 – 3 – 4 

 

III. Kommunikáció 

Fontosság Téma Előfordulás 

1 – 2 – 3 – 4 Kommunikáció a 

párkapcsolatban 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 

 

Konfliktusok kezelése a 

párkapcsolatban 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Kommunikáció a szexuális 

életben 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Szakítás (mikor, hogyan) 1 – 2 – 3 – 4 
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IV. Szexuális élet 

Fontosság Téma Előfordulás 

1 – 2 – 3 – 4 Hormonok a szexualitás 

körül 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 A szexuális kapcsolat lépcsői 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Csókolózás 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Petting 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Nemi aktus 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 A tizenéves terhesség 

következményei 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Fogamzásgátlás 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Önkielégítés 1 – 2 – 3 – 4 

 

V. Egészségügyi ismeretek 

Fontosság Téma Előfordulás 

1 – 2 – 3 – 4 Szexuális higiénia 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Terhesség 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Szülés 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Meddőség 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Mesterséges 

megtermékenyítés 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Nemi úton terjedő 

betegségek 

1 – 2 – 3 – 4 

 

VI. Lélektani ismeretek 

Fontosság Téma Előfordulás 

1 – 2 – 3 – 4 A serdülőkor lélektana, 

pszichés változások 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 

 

A szexuális kapcsolat 

lélektani hatásai 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Az anyává válás lélektana 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Az apák szerepe a terhesség 

és a szülés során 

1 – 2 – 3 – 4 

 

VII. Problémák a szex körül 

Fontosság Téma Előfordulás 

1 – 2 – 3 – 4 Trágár beszéd 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Pornográfia 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Szexfüggőség 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Abortusz 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 A szexuális élet zavarai (pl. 

impotencia) 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Perverziók 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Prostitúció 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Szexuális erőszak, 

visszaélések 

1 – 2 – 3 – 4 
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VIII. Szex és társadalom 

Fontosság Téma Előfordulás 

1 – 2 – 3 – 4 Erkölcsi kérdések a 

szexualitásban 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 

 

A vallások viszonya a 

szexualitáshoz 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Homoszexualitás 1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Média és szépségideálok 1 – 2 – 3 – 4 

 

IX. Családi élet 

Fontosság Téma Előfordulás 

1 – 2 – 3 – 4 A házasságkötés dilemmái 

(hogyan döntsek, mikor jön 

el az ideje, stb.)  

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Házastársi hűség és 

hűtlenség 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Különféle családtípusok (pl. 

egyszülős család, 

többgenerációs család stb.) 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Család és karrier 

összeegyeztetése 

1 – 2 – 3 – 4 

1 – 2 – 3 – 4 Feladatmegosztás a családi 

életben 

1 – 2 – 3 – 4 

 

 

7. Kik tartották a szerelemmel, párkapcsolattal, szexualitással kapcsolatos órákat, 

foglalkozásokat? (Több válasz is megjelölhető.) 

 Osztályfőnök 

 Biológiatanár 

 Testneveléstanár 

 Hittantanár 

 Orvos 

 Védőnő 

 Pszichológus 

 Egyetemista, öregdiák 

 Egyéb, éspedig:…………… 

 

 

 

8. Milyen módszerekkel dolgoztatok emlékezeted szerint a szerelemmel, párkapcsolattal, 

szexualitással kapcsolatos órákon? Mi az, ami a legemlékezetesebb volt? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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9. Jelöld az alábbiak közül, amely emlékezeted szerint előkerült a szexualitással kapcsolatos 

órákon! 

 Előadás 

 Egyéni feladatok (írás, rajz stb.) 

 Beszélgetés, vita 

 Oktatófilm 

 Újságcikkek 

 Szerepjátékok, kommunikációs gyakorlatok 

 Egyéb játékok 

 Egyéb, éspedig:……………….. 

 

 

10. Te milyen módszert használnál az osztályodban, ha te lennél a tanár? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

11. Az alábbi kérdések az iskolára vonatkoznak. Kérlek, egy skálán jelöld (bekarikázással), 

mennyire értesz egyet az állítással: 

 

1   2   3   4   5    6  

    egyáltalán         teljesen egyetértek  

nem értek egyet 

 

 

1. Az iskolában felkészítettek benneteket a családi életre.      1  2  3  4  5  6   

2.  Eleget tanultatok az iskolában a nemi élettel járó veszélyekről (nem 

kívánt terhesség, nemi betegségek stb.) 

    1  2  3  4  5  6   

3. A tanárok elfogadóan viszonyultak a diákok párkapcsolataihoz.      1  2  3  4  5  6   

4. A tanórákon volt szó a párkapcsolati viselkedés kultúrájáról.      1  2  3  4  5  6   

5. Az iskolában minden fontos információt megtudtatok a szexuális 

életről. 

    1  2  3  4  5  6   

6. A tanórákon erkölcsi kérdésekkel is kellően részletesen 

foglalkoztatok a párkapcsolatokkal és a szexuális élettel 

kapcsolatban.  

    1  2  3  4  5  6   

7. Volt lehetőségetek a párkapcsolattal kapcsolatos kérdéseiteket 

feltennetek a tanáraitoknak. 

    1  2  3  4  5  6   

8. Jobb lenne, ha a szexuális nevelést az iskola a szülőkre hagyná.     1  2  3  4  5  6   

9. A tanórákon a párkapcsolat és a szexuális élet érzelmi oldalával is 

eleget foglalkoztatok.  

    1  2  3  4  5  6   

10. A tanárok nyitottak voltak a ti véleményetekre is a 

párkapcsolatokkal és a szexuális élettel kapcsolatban. 

    1  2  3  4  5  6   
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12. Volt-e olyan iskolai esemény, szituáció, helyzet, amely párkapcsolattal vagy szexuális 

viselkedéssel kapcsolatos, és megdöbbentett téged? Ha igen, írd le röviden! 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

13. Volt-e olyan, az iskola által szervezett szabadidős program, amelynek szerinted a 

szexuális nevelés szempontjából jelentősége volt? Ha igen, írd le röviden, hogy miért! 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

14. Te miért tartod hasznosnak, hogy ezzel a témával az iskolában is foglalkozzatok? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

15. Van-e még valami, amit fontosnak tartasz leírni az iskolában folyó szexuális neveléssel 

kapcsolatban? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

16. Összességében mennyire vagy elégedett az iskola gyakorlatával a szexuális nevelés terén? 

Jelöld az alábbi skálán: 

 

 1   2   3   4   5    6  

       egyáltalán         teljes mértékben  

nem vagyok elégedett                  elégedett vagyok 

 

 

 

Köszönöm, hogy rászántad az időd a kérdőív kitöltésére! Ezzel, azt remélem, nemcsak nekem 

segítettél, de hozzájárultál az iskola pedagógiai fejlesztéséhez is! 

 

 

Semsey Gábor 
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Melléklet 2.  

 

Interjúkérdések pedagógusokhoz 
a szexuális  nevelésről 

 
 

Alapozó kérdések:  

1. Ön mit nevez szexuális nevelésnek? 

2. Kinek a feladata Ön szerint a szexuális nevelés? 

3. Feladata-e a szexuális nevelés az iskolának? Ha igen, mi kell e feladat sikeres 

megoldásához? 

4. Hány órát szánna szexuális nevelésre? Milyen külön tantárgy vagy milyen 

meglévő tárgyak keretében? 

5. Hogyan lehetne elérni, hogy a pedagógusok felkészültebbek legyenek a 

szexuális nevelésre? 

6. Hány éves korban kell Ön szerint elkezdeni a szexuális nevelést? 

7. Különválasztaná-e a fiúkat és lányokat az ilyen témájú órákon? 

8. Milyen iskolán kívüli lehetőségeket lát a szexuális nevelésre? 

 

Erre az iskolára vonatkozó kérdések: 

9. Ki a felelőse ebben az iskolában a szexuális nevelésnek? 

10. Kik végzik ebben az iskolában a szexuális nevelést? 

11. Volt-e része az ebben résztvevő pedagógusoknak ilyen irányú 

továbbképzésben?  

12. Melyik osztályokban foglalkoznak a szexuális neveléssel?  
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13. Hány órában? Milyen tanórák keretében? 

14. Milyen módszereket alkalmaznak a szexuális nevelésben?  

15. Hogy látja, milyen igényeik vannak a tanulóiknak a szexuális nevelés terén? 

Hogyan próbálják ezt felmérni? 

16. Volt-e a tantestületben vita, megbeszélés a szexuális nevelésről? 

17. Hogyan működnek együtt a szülőkkel a szexuális nevelés terén?   

18. Mi szabályozza Önöknél a szexuális nevelési órák programját? Vannak-e 

kidolgozott tanmenetek, kidolgozott program? 

19. Milyen témákkal foglalkoznak a szexuális neveléssel foglalkozó órákon? 

20. Részt vesznek-e civil szervezetek a szexuális nevelésben? Hogyan?  

21. Hogyan készül a szexuális nevelési órákra, milyen forrásokat, 

segédkönyveket használ? 

22. Milyen tanórán kívüli foglalkozások vannak az iskolában, amelyek Ön 

szerint a szexuális nevelés szempontjából jelentőséggel bírnak? Meséljen 

ezekről! 

23. Milyen célkitűzéseik vannak a szexuális neveléssel kapcsolatban?  

24. Milyen javaslatai lennének az iskolai szexuális neveléssel kapcsolatban? 
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Melléklet 3. 

 

Az egyes témakörök fontossága – szignifikáns különbségek a nemek 

között (táblázat az SPSS-programból) 
 

 
ANOVA Table 

 
Sum 

of Squares 
d
f 

Mean 
Square F 

Si
g. 

nok_es_ferfiak
_f * nem 

Between Groups (
Co
mbi
ne
d) 

9,68
2 

1 9,682 

3
5
,
8
8
4 

,0
00 

Within Groups 127,
076 

4
71 

,270   

Total 136,
758 

4
72 

   

szerelem_park
apcsolat_f * nem 

Between Groups (
Co
mbi
ne
d) 

,282 1 ,282 

,
4
3
8 

,5
08 

Within Groups 302,
812 

4
71 

,643   

Total 303,
094 

4
72 

   

kommunikáció_
f * nem 

Between Groups (
Co
mbi
ne
d) 

,414 1 ,414 

,
6
5
9 

,4
17 

Within Groups 295,
481 

4
71 

,627   

Total 295,
894 

4
72 

   

Total 287,
818 

4
72 

   

szexuális_élet_
f * nem 

Between Groups (
Co
mbi
ne
d) 

,144 1 ,144 

,
2
8
4 

,5
94 

Within Groups 239,
465 

4
71 

,508   

Total 239,
609 

4
72 

   

egészség_f * 
nem 

Between Groups (
Co
mbi
ne
d) 

12,7
88 

1 12,788 

3
1
,
9
4
6 

,0
00 

Within Groups 188,
545 

4
71 

,400   

Total 201,
333 

4
72 
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lélektan_f * 
nem 

Between Groups (
Co
mbi
ne
d) 

13,5
84 

1 13,584 

2
3
,
1
5
8 

,0
00 

Within Groups 275,
691 

4
70 

,587   

Total 289,
276 

4
71 

   

problémák_f * 
nem 

Between Groups (
Co
mbi
ne
d) 

,038 1 ,038 

,
0
6
5 

,7
98 

Within Groups 271,
730 

4
69 

,579   

Total 271,
768 

4
70    

szex_társadalo
m_f * nem 

Between Groups (
Co
mbi
ne
d) 

7,29
7 

1 7,297 

1
2
,
6
6
1 

,0
00 

Within Groups 270,
888 

4
70 

,576   

Total 278,
186 

4
71 

   

családi_élet_f * 
nem 

Between Groups (
Co
mbi
ne
d) 

,804 1 ,804 

1
,
2
4
9 

,2
64 

Within Groups 303,
272 

4
71 

,644   

Total 304,
076 

4
72 
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Melléklet 4. 

 

Az egyes témák fontossága – szignifikáns különbségek a nemek között 

(táblázat az SPSS-programból) 

 
ANOVA Table 

 

S
um of 
Squares 

d
f 

M
ean Square F Sig. 

anatómia 
különbségek * nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

6
,492 

1 
6,

492 

1
2
,
1
3
8 

,001 

Within Groups 
2

51,927 

4
7
1 

,5
35 

  

Total 
2

58,419 

4
7
2 

   

lélektani 
különbségek * nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

1
1,975 

1 
11

,975 

2
1
,
5
2
6 

,000 

Within Groups 
2

61,463 

4
7
0 

,5
56 

  

Total 
2

73,439 

4
7
1 

   

társadalmi szerepek 
* nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

2
0,159 

1 
20

,159 

2
8
,
6
0
1 

,000 

Within Groups 
3

29,150 

4
6
7 

,7
05 

  

Total 
3

49,309 

4
6
8 

   

családi 
szerepmegosztás * nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

3
,704 

1 
3,

704 

5
,
6
1
0 

,018 

Within Groups 
3

03,051 

4
5
9 

,6
60 

  

Total 
3

06,755 

4
6
0 

   

szerelem * nem Between 
Groups 

(Com
bined) ,

242 
1 

,2
42 

,
2
7
6 

,600 

Within Groups 
4

13,817 

4
7
1 

,8
79 
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Total 
4

14,059 

4
7
2 

   

ismerkedés * nem Between 
Groups 

(Com
bined) ,

020 
1 

,0
20 

,
0
2
1 

,886 

Within Groups 
4

48,978 

4
6
9 

,9
57   

Total 
4

48,998 

4
7
0 

   

udvarlás * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

1
,032 

1 
1,

032 

1
,
0
0
8 

,316 

Within Groups 
4

80,068 

4
6
9 

1,
024 

  

Total 
4

81,100 

4
7
0 

   

féltékenység * nem Between 
Groups 

(Com
bined) ,

438 
1 

,4
38 

,
4
2
7 

,514 

Within Groups 
4

76,269 

4
6
5 

1,
024 

  

Total 
4

76,707 

4
6
6 

   

párkapcsolat 
fejlesztése * nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) ,

114 
1 

,1
14 

,
1
2
3 

,726 

Within Groups 
4

29,406 

4
6
1 

,9
31 

  

Total 
4

29,521 

4
6
2 

   

kommunikáció * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

,
958 

1 
,9

58 

1
,
3
4
3 

,247 

Within Groups 
3

35,917 

4
7
1 

,7
13   

Total 
3

36,875 

4
7
2 

   

konfliktusok * nem Between 
Groups 

(Com
bined) ,

437 
1 

,4
37 

,
6
0
9 

,435 

Within Groups 
3

37,148 

4
7
0 

,7
17 

  

Total 
3

37,585 

4
7
1 
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kommunikáció a 
szexben * nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) ,

015 
1 

,0
15 

,
0
1
5 

,901 

Within Groups 
4

39,722 

4
6
9 

,9
38 

  

Total 
4

39,737 

4
7
0 

   

szakítás * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

1
,311 

1 
1,

311 

1
,
1
7
0 

,280 

Within Groups 
5

26,907 

4
7
0 

1,
121 

  

Total 
5

28,218 

4
7
1 

   

hormonok * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

9
,487 

1 
9,

487 

1
1
,
5
0
3 

,001 

Within Groups 
3

83,486 

4
6
5 

,8
25 

  

Total 
3

92,972 

4
6
6 

   

lépcsők * nem Between 
Groups 

(Com
bined) ,

254 
1 

,2
54 

,
2
6
4 

,608 

Within Groups 
4

48,804 

4
6
7 

,9
61   

Total 
4

49,058 

4
6
8 

   

csókolózás * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

6
,065 

1 
6,

065 

5
,
0
3
3 

,025 

Within Groups 
5

60,423 

4
6
5 

1,
205 

  

Total 
5

66,488 

4
6
6 

   

petting * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

4
,009 

1 
4,

009 

3
,
5
1
6 

,061 

Within Groups 
5

31,433 

4
6
6 

1,
140 

  

Total 
5

35,442 

4
6
7 
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nemi aktus * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

8
,377 

1 
8,

377 

7
,
8
3
4 

,005 

Within Groups 
4

95,055 

4
6
3 

1,
069 

  

Total 
5

03,432 

4
6
4 

   

tizenéves terhesség 
* nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

8
,552 

1 
8,

552 

9
,
8
0
9 

,002 

Within Groups 
4

06,275 

4
6
6 

,8
72 

  

Total 
4

14,827 

4
6
7 

   

fogamzásgátlás * 
nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

8
,782 

1 
8,

782 

1
2
,
1
7
8 

,001 

Within Groups 
3

33,164 

4
6
2 

,7
21 

  

Total 
3

41,946 

4
6
3 

   

önkielégítés * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

2
6,727 

1 
26

,727 

2
7
,
2
6
2 

,000 

Within Groups 
4

54,898 

4
6
4 

,9
80 

  

Total 
4

81,624 

4
6
5 

   

higiénia * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

2
,128 

1 
2,

128 

3
,
4
4
6 

,064 

Within Groups 
2

89,609 

4
6
9 

,6
18   

Total 
2

91,737 

4
7
0 

   

terhesség * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

2
1,151 

1 
21

,151 

3
2
,
4
0
9 

,000 

Within Groups 
3

06,072 

4
6
9 

,6
53   
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Total 
3

27,223 

4
7
0 

   

szülés * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

1
9,168 

1 
19

,168 

2
5
,
5
5
1 

,000 

Within Groups 
3

52,576 

4
7
0 

,7
50 

  

Total 
3

71,744 

4
7
1 

   

meddőség * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

2
0,009 

1 
20

,009 

2
4
,
9
2
1 

,000 

Within Groups 
3

74,938 

4
6
7 

,8
03   

Total 
3

94,947 

4
6
8 

   

mesterséges 
megtermékenyítés * nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

1
4,478 

1 
14

,478 

1
4
,
9
3
3 

,000 

Within Groups 
4

54,711 

4
6
9 

,9
70   

Total 
4

69,189 

4
7
0 

   

nemi betegségek * 
nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

7
,168 

1 
7,

168 

1
6
,
0
2
4 

,000 

Within Groups 
2

09,792 

4
6
9 

,4
47   

Total 
2

16,960 

4
7
0 

   

serdülőkor * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

2
0,299 

1 
20

,299 

3
0
,
3
8
7 

,000 

Within Groups 
3

13,294 

4
6
9 

,6
68   

Total 
3

33,592 

4
7
0 
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szexuális kapcsolat 
lélektani hatásai * nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

5
,358 

1 
5,

358 

6
,
7
0
7 

,010 

Within Groups 
3

74,672 

4
6
9 

,7
99 

  

Total 
3

80,030 

4
7
0 

   

anyává válás 
lélektana * nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

3
7,837 

1 
37

,837 

3
7
,
7
0
0 

,000 

Within Groups 
4

65,682 

4
6
4 

1,
004 

  

Total 
5

03,519 

4
6
5 

   

apák szerepe * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

3
,349 

1 
3,

349 

3
,
5
0
5 

,062 

Within Groups 
4

45,290 

4
6
6 

,9
56 

  

Total 
4

48,639 

4
6
7 

   

trágár beszéd * nem Between 
Groups 

(Com
bined) ,

049 
1 

,0
49 

,
0
4
9 

,825 

Within Groups 
4

72,251 

4
6
8 

1,
009   

Total 
4

72,300 

4
6
9 

   

pornográfia * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

1
3,765 

1 
13

,765 

1
3
,
5
6
9 

,000 

Within Groups 
4

72,714 

4
6
6 

1,
014   

Total 
4

86,479 

4
6
7 

   

szexfüggőség * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

9
,760 

1 
9,

760 

9
,
6
8
1 

,002 

Within Groups 
4

72,831 

4
6
9 

1,
008 
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Total 
4

82,590 

4
7
0 

   

abortusz * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

1
2,544 

1 
12

,544 

1
3
,
9
7
0 

,000 

Within Groups 
4

17,546 

4
6
5 

,8
98 

  

Total 
4

30,090 

4
6
6 

   

szexuális élet zavarai 
* nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) ,

124 
1 

,1
24 

,
1
2
0 

,729 

Within Groups 
4

82,604 

4
6
5 

1,
038 

  

Total 
4

82,728 

4
6
6 

   

perverziók * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

3
,339 

1 
3,

339 

2
,
8
6
0 

,091 

Within Groups 
5

47,621 

4
6
9 

1,
168 

  

Total 
5

50,960 

4
7
0 

   

prostitúció * nem Between 
Groups 

(Com
bined) ,

013 
1 

,0
13 

,
0
1
2 

,914 

Within Groups 
5

15,230 

4
6
8 

1,
101 

  

Total 
5

15,243 

4
6
9 

   

szexuális erőszak * 
nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

1
5,604 

1 
15

,604 

1
4
,
5
1
3 

,000 

Within Groups 
5

04,260 

4
6
9 

1,
075 

  

Total 
5

19,864 

4
7
0 

   

erkölcsi kérdések * 
nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

3
,109 

1 
3,

109 

3
,
5
1
7 

,061 
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Within Groups 
4

14,564 

4
6
9 

,8
84 

  

Total 
4

17,673 

4
7
0 

   

vallások * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

7
,137 

1 
7,

137 

6
,
2
8
6 

,013 

Within Groups 
5

32,493 

4
6
9 

1,
135 

  

Total 
5

39,631 

4
7
0 

   

homoszexualitás * 
nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

2
4,941 

1 
24

,941 

2
1
,
6
8
4 

,000 

Within Groups 
5

39,429 

4
6
9 

1,
150 

  

Total 
5

64,369 

4
7
0 

   

média * nem Between 
Groups 

(Com
bined) 

1
,580 

1 
1,

580 

1
,
3
3
9 

,248 

Within Groups 
5

51,158 

4
6
7 

1,
180 

  

Total 
5

52,738 

4
6
8 

   

házasságkötés 
dilemmái * nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) ,

099 
1 

,0
99 

,
0
9
7 

,756 

Within Groups 
4

80,683 

4
7
1 

1,
021   

Total 
4

80,782 

4
7
2 

   

hűség * nem Between 
Groups 

(Com
bined) ,

745 
1 

,7
45 

,
7
7
0 

,381 

Within Groups 
4

55,721 

4
7
1 

,9
68 

  

Total 
4

56,465 

4
7
2 

   

családtípusok * nem Between 
Groups 

(Com
bined) ,

792 
1 

,7
92 

,
8
5
3 

,356 
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Within Groups 
4

35,581 

4
6
9 

,9
29 

  

Total 
4

36,374 

4
7
0 

   

család és karrier * 
nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) 

4
,622 

1 
4,

622 

5
,
6
6
8 

,018 

Within Groups 
3

82,448 

4
6
9 

,8
15 

  

Total 
3

87,070 

4
7
0 

   

feladatmegosztás * 
nem 

Between 
Groups 

(Com
bined) ,

861 
1 

,8
61 

,
8
9
3 

,345 

Within Groups 
4

51,131 

4
6
8 

,9
64 

  

Total 
4

51,991 

4
6
9 
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Melléklet 5. 

 

Az egyes témakörök fontossága és előfordulása – szignifikáns 

különbségek az egyházi és állami iskolák között (táblázat az SPSS-

programból) 
 

 
ANOVA Table 

 

S
um of 
Squares 

d
f 

Mea
n Square F Sig. 

nok_es_ferfiak_e * 
iskola világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 

1
,435 

1 
1,43

5 

4
,
0
1
4 

,046 

Within Groups 
1

69,812 

4
7
5 

,357   

Total 
1

71,247 

4
7
6 

   

nok_es_ferfiak_f * 
iskola világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 

,
271 

1 ,271 

,
9
4
3 

,332 

Within Groups 
1

36,659 

4
7
5 

,288   

Total 
1

36,930 

4
7
6 

   

szerelem_parkapcsol
at_f * iskola világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 

5
,515 

1 
5,51

5 

8
,
6
8
9 

,003 

Within Groups 
3

01,485 

4
7
5 

,635   

Total 
3

07,000 

4
7
6 

   

szerelem_parkapcsol
at_e * iskola világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 2

6,673 
1 
26,6

73 

5
6
,
1
4
2 

,000 

Within Groups 
2

25,669 

4
7
5 

,475   

Total 
2

52,342 

4
7
6 

   

kommunikáció_f * 
iskola világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 

3
,602 

1 
3,60

2 

5
,
8
0
4 

,016 
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Within Groups 
2

94,788 

4
7
5 

,621   

Total 
2

98,390 

4
7
6 

   

kommunikáció_e * 
iskola világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 2

8,337 
1 
28,3

37 

5
1
,
1
9
7 

,000 

Within Groups 
2

62,906 

4
7
5 

,553   

Total 
2

91,243 

4
7
6 

   

szexuális_élet_f * 
iskola világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 

,
444 

1 ,444 

,
8
7
8 

,349 

Within Groups 
2

40,373 

4
7
5 

,506   

Total 
2

40,817 

4
7
6 

   

szexuális_élet_e * 
iskola világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 

,
946 

1 ,946 

2
,
6
0
5 

,107 

Within Groups 
1

72,832 

4
7
6 

,363   

Total 
1

73,778 

4
7
7 

   

egészség_f * iskola 
világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 9

,845 
1 
9,84

5 

2
4
,
2
9
8 

,000 

Within Groups 
1

92,460 

4
7
5 

,405   

Total 
2

02,305 

4
7
6 

   

egészség_e * iskola 
világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 1

8,446 
1 
18,4

46 

3
4
,
2
3
9 

,000 

Within Groups 
2

56,443 

4
7
6 

,539   

Total 
2

74,889 

4
7
7 
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lélektan_f * iskola 
világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 

,
653 

1 ,653 

1
,
0
6
7 

,302 

Within Groups 
2

90,011 

4
7
4 

,612   

Total 
2

90,664 

4
7
5 

   

lélektan_e * iskola 
világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 6

,877 
1 
6,87

7 

1
4
,
9
1
3 

,000 

Within Groups 
2

18,573 

4
7
4 

,461   

Total 
2

25,450 

4
7
5 

   

problémák_f * iskola 
világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 

1
,326 

1 
1,32

6 

2
,
2
9
7 

,130 

Within Groups 
2

73,119 

4
7
3 

,577   

Total 
2

74,446 

4
7
4 

   

problémák_e * iskola 
világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 

2
,715 

1 
2,71

5 

7
,
7
7
8 

,006 

Within Groups 
1

65,434 

4
7
4 

,349   

Total 
1

68,148 

4
7
5 

   

szex_társadalom_f * 
iskola világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 

3
,711 

1 
3,71

1 

6
,
3
9
0 

,012 

Within Groups 
2

74,661 

4
7
3 

,581   

Total 
2

78,372 

4
7
4 

   

szex_társadalom_e * 
iskola világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 

5
8,856 

1 
58,8

56 

1
2
7
,
7
4
5 

,000 

Within Groups 
2

17,005 

4
7
1 

,461   
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Total 
2

75,862 

4
7
2 

   

családi_élet_f * 
iskola világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 1

3,126 
1 
13,1

26 

2
1
,
3
1
5 

,000 

Within Groups 
2

91,891 

4
7
4 

,616   

Total 
3

05,017 

4
7
5 

   

családi_élet_e * 
iskola világnézete 

Between 
Groups 

(
Combin
ed) 

6
3,668 

1 
63,6

68 

1
1
7
,
4
1
7 

,000 

Within Groups 
2

57,564 

4
7
5 

,542   

Total 
3

21,232 

4
7
6 
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Melléklet 6. 

 

A diákok vélekedése – szignifikáns különbségek az állami és egyházi 

iskolák között (táblázat az SPSS-programból)  

 
 

ANOVA Table 

 

S
um of 

Squares 
d

f 
Me

an Square F Sig. 

Az 
iskolában 
felkészítettek... * 
iskola világnézete 

Between Groups (
Combi
ned) 8

8,925 
1 

88,
925 

4
9
,
0
5
8 

,000 

Within Groups 
8

42,882 

4
6
5 

1,8
13 

  

Total 
9

31,807 

4
6
6 

   

Eleget 
tanultatok a nemi 
élettel járó 
veszélyekről... * 
iskola világnézete 

Between Groups (
Combi
ned) 

1
6,978 

1 
16,

978 

7
,
3
4
9 

,007 

Within Groups 
1

078,826 

4
6
7 

2,3
10 

  

Total 
1

095,804 

4
6
8 

   

A tanárok 
elfogadóan 
viszonyultak... * 
iskola világnézete 

Between Groups (
Combi
ned) 

1
4,882 

1 
14,

882 

6
,
1
6
8 

,013 

Within Groups 
1

129,214 

4
6
8 

2,4
13 

  

Total 
1

144,096 

4
6
9 

   

...párkapc
solati viselkedés 
kultúrájáról * iskola 
világnézete 

Between Groups (
Combi
ned) 8

6,503 
1 

86,
503 

4
7
,
0
2
4 

,000 

Within Groups 
8

59,075 

4
6
7 

1,8
40 

  

Total 
9

45,578 

4
6
8 

   

...minden 
fontos 
információt... * 
iskola világnézete 

Between Groups (
Combi
ned) 

4
,528 

1 
4,5
28 

2
,
1
6
1 

,142 
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Within Groups 
9

72,090 

4
6
4 

2,0
95 

  

Total 
9

76,618 

4
6
5 

   

...erkölcsi 
kérdésekkel is... * 
iskola világnézete 

Between Groups (
Combi
ned) 

2
37,574 

1 
237
,574 

1
1
8
,
3
7
0 

,000 

Within Groups 
9

39,297 

4
6
8 

2,0
07 

  

Total 
1

176,870 

4
6
9 

   

...a 
párkapcsolattal 
kapcsolatos 
kérdéseiteket... * 
iskola világnézete 

Between Groups (
Combi
ned) 4

4,820 
1 

44,
820 

1
6
,
8
5
9 

,000 

Within Groups 
1

244,203 

4
6
8 

2,6
59 

  

Total 
1

289,023 

4
6
9 

   

Jobb 
lenne, ha a 
szexuális 
nevelést... * iskola 
világnézete 

Between Groups (
Combi
ned) 

6
,080 

1 
6,0
80 

2
,
3
6
9 

,124 

Within Groups 
1

190,850 

4
6
4 

2,5
66 

  

Total 
1

196,929 

4
6
5 

   

A 
tanórákon ... 
érzelmi oldalával... 
* iskola világnézete 

Between Groups (
Combi
ned) 1

22,108 
1 
122
,108 

6
8
,
1
2
2 

,000 

Within Groups 
8

35,300 

4
6
6 

1,7
92 

  

Total 
9

57,408 

4
6
7 

   

A tanárok 
nyitottak voltak... * 
iskola világnézete 

Between Groups (
Combi
ned) 

1
1,591 

1 
11,

591 

4
,
7
0
7 

,031 

Within Groups 
1

145,095 

4
6
5 

2,4
63 

  

Total 
1

156,685 

4
6
6 
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Melléklet 7. 

 

A diákok vélekedése – szignifikáns különbségek a nemek között 

(táblázat az SPSS-programból)  
 

 
ANOVA Table 

 Sum of Squares 
d
f 

Mean 
Square F Sig. 

Az iskolában felkészítettek... * 
nem 

Between Groups (Co
mbin
ed) 14,562 1 14,562 

7
,
3
7
7 

,007 

Within Groups 
910,085 

4
6
1 

1,974   

Total 
924,648 

4
6
2 
   

Eleget tanultatok a nemi 
élettel járó veszélyekről... * 
nem 

Between Groups (Co
mbin
ed) 

,538 1 ,538 

,
2
3
1 

,631 

Within Groups 
1077,720 

4
6
3 

2,328   

Total 
1078,258 

4
6
4 
   

A tanárok elfogadóan 
viszonyultak... * nem 

Between Groups (Co
mbin
ed) 

,024 1 ,024 

,
0
1
0 

,921 

Within Groups 
1135,212 

4
6
4 

2,447   

Total 
1135,236 

4
6
5 
   

...párkapcsolati viselkedés 
kultúrájáról * nem 

Between Groups (Co
mbin
ed) 

29,421 1 29,421 

1
5
,
1
6
7 

,000 

Within Groups 
898,093 

4
6
3 

1,940   

Total 
927,514 

4
6
4 
   

...minden fontos információt... 
* nem 

Between Groups (Co
mbin
ed) 5,777 1 5,777 

2
,
7
5
4 

,098 

Within Groups 
964,840 

4
6
0 

2,097   
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Total 
970,617 

4
6
1 
   

...erkölcsi kérdésekkel is... * 
nem 

Between Groups (Co
mbin
ed) 

45,807 1 45,807 

1
8
,
9
5
5 

,000 

Within Groups 
1121,317 

4
6
4 

2,417   

Total 
1167,124 

4
6
5 
   

...a párkapcsolattal 
kapcsolatos kérdéseiteket... * 
nem 

Between Groups (Co
mbin
ed) 

28,955 1 28,955 

1
0
,
7
4
7 

,001 

Within Groups 
1250,163 

4
6
4 

2,694   

Total 
1279,118 

4
6
5 
   

Jobb lenne, ha a szexuális 
nevelést... * nem 

Between Groups (Co
mbin
ed) 

,846 1 ,846 

,
3
2
7 

,568 

Within Groups 
1189,301 

4
6
0 

2,585   

Total 
1190,147 

4
6
1 
   

A tanórákon ... érzelmi 
oldalával... * nem 

Between Groups (Co
mbin
ed) 

27,200 1 27,200 

1
3
,
6
9
8 

,000 

Within Groups 
917,412 

4
6
2 

1,986   

Total 
944,612 

4
6
3 
   

A tanárok nyitottak voltak... * 
nem 

Between Groups (Co
mbin
ed) 7,592 1 7,592 

3
,
0
7
0 

,080 

Within Groups 
1140,037 

4
6
1 

2,473   

Total 
1147,629 

4
6
2 
   

 

 


