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1. Bevezetés és célkitűzések 

Az ember szexuális lénynek születik, s mint ilyen, jóllétének egyik 

alappillére, hogy szexuális potenciálját megfelelően kifejlessze, és tudatosítsa, uralja 

szexualitását. Korunk egyik legnagyobb tabu témája a nemiség, vagy más néven 

szexualitás és annak mibenléte. Nem kell elmélyült kutatómunkát végezni ahhoz, 

hogy tudjuk, mennyire kevés szó esik erről az egyébként érzékeny témáról akár a 

közoktatási intézményekben, akár a családon belül, hiszen a saját bőrünkön is 

tapasztalhattuk/tapasztalhatjuk, hogy sokszor még a partnerek között is nehézséget 

okoz a vágyak kifejezése, a felmerülő problémák megbeszélése.  

A szexuális nevelés hazánkban, a többi (kelet-) európai országhoz hasonlóan, 

gyerekcipőben jár. A szexualitás a mai napig tabu téma a magyar társadalomban. A 

szülők többsége nem beszél erről otthon gyermekével, az iskolák pedig 

meglehetősen egyoldalú és elégtelen információval látják el a fiatalságot, sokszor 

pedig már túl későn. 

Motivációm a szakdolgozat témájának kiválasztásánál már a középiskolában 

szárba szökött. Ezzel kapcsolatosan hadd osszam meg személyes, célközönségként 

szerzett tapasztalatomat a szexuális nevelésről: a fiúk és a lányok külön lettek 

választva. A lányokkal a védőnő “beszélgetett”, a fiúkkal pedig az osztályfőnök 

asszony. A fiúk nevében nem beszélhetek, de mi az osztálytársnőimmel 

meghallgathattuk, hogy mi is az a menstruáció, mi az abortusz és hányféle betegséget 

kaphatunk el, ha szexuális kontaktust létesítünk valakivel. Ezután mindenki kapott 

egy tisztasági betét mintát, és véget is ért a “felvilágosító foglalkozás”. Ekkor 16 

évesek voltunk, tehát többségünknek már négy éve volt havi vérzése, ilyen szervezett 

foglalkozás pedig egyetlen egyszer volt a gimnáziumban eltöltött nyolc év alatt. 

Ekkor döntöttem el, hogy szeretnék alaposabban foglalkozni a témával, mert nem 

éreztem rendjén, hogy úgy kell egy tinédzsernek elhagynia a gimnáziumot, hogy nem 

elég, hogy semmiféle, a felnőtt élethez kapcsolódó alapismeretre nem készítik fel (pl. 

pénzügyek, munkavállalás stb), de még az egészséges szexualitást, ami az emberi 

pszichés jóllét egyik pillére is teljes mértékben mellőzik. 

A mai tudásom és ismereteim alapján már képes vagyok felmérni, hogy miért 

volt elégtelen a középiskolában kapott szexuális nevelés, és hogy miért nem célszerű 

kizárólag egy védőnőre bízni a kérdést. 
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A hetvenes években nagy áttörésnek számított, hogy az állam elkezdett 

foglalkozni polgárainak szexuális nevelésével minden oktatási szinten. Igaz, hogy 

ennek azért látta szükségét az akkori vezetés, mert a népesség csökkent, lévén, hogy 

az emberek nem szívesen vállaltak gyereket akkoriban. (Szilágyi, 2003.) Még a 

tengerentúlra is hírszámba ment és a New York Times is leközölte, hogy 

Magyarországon szex-edukációs foglalkozásokat tartanak külön a lányoknak és a 

fiúknak.  

Sajnos azonban a megmozdulás rövid távon kudarcba fulladt azon mindenki 

számára nagyon jól megszokott okból kifolyólag, hogy az elvárás nem találkozott a 

felkészültséggel. A pedagógusok ugyanis nem kaptak felkészítést az ilyen jellegű 

oktatómunkára. Ha vetünk egy gyors pillantást a 70-es évek óta kiadott tanárképzési 

tantervekre, akkor hamar kiderül, hogy ez a helyzet sajnálatos módon nem változott. 

Erről ír Marozsi (2018) is, aki úgy tartja, a tanárok többsége nincs felkészülve a 

szexualitás tabuinak lerombolására és az ahhoz kapcsolódó ismeretek átadására.  

A tanárok felkészületlensége hátrányt jelent a szexuális nevelés 

előrehaladásában Magyarországon. Többek között az ő feladatuk is a fiatalok 

társadalmi életre való nevelése, melyhez a normális szexuális viselkedés is 

hozzátartozik. Valójában azonban a probléma gyökere nem csak a pedagógus képzés 

hiányosságaiban keresendő, még ha eleinte úgy is tűnhet, hogy az ő felelősségük a 

diákok „felvilágosítása”. 

 Az, hogy a pedagógusok többsége nem kompetens az ilyen jellegű tartalmak 

kommunikálásában arra utal, hogy valójában a felnőttek nem képesek rá, úgy 

általában. Véleményem szerint, az átlag magyar felnőtt sincs tisztában a szexualitás 

nagyon sok területével, és ez már önmagában problémássá teszi, hogy beszélgetni 

tudjanak róla gyermekeikkel. 

Szilágyi Vilmos volt az országban az egyik első olyan mentálhigiénével 

foglalkozó szakember, aki felismerte, hogy a fiataloknak mennyi problémát 

okoz(ott) az információ hiánya, ami a szexualitás és a szexuális élet- és egészség 

útvesztőjében való eligazodásukat gátolta. 70-es évek óta publikált számos írásában 

különböző megközelítésekkel járja körül a témát.  

Szakdolgozatomban arra keresem a választ, hogy a diákokat ezek a témák 

milyen mértékben foglalkoztatják, és az iskola ezt az igényt mennyire képes 

kielégíteni. Célom az, hogy bemutassam ezen keresztül, hogy egy biológia tanárnak 

milyen lehetőségei vannak a legtöbbet kihozni az iskolai szexuális nevelésből. 
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2.1. A szexuális nevelés és kapcsolódó fogalmai 

Jelen dolgozat témája a szexuális nevelés és annak integrációs lehetőségei a 

középiskolai biológia tantárgy oktatásába. Elsődlegesen fontos tisztázni a témához 

kapcsolódó alapfogalmakat, amihez a WHO által javasolt definíciókat használtam 

fel. 

Szexuális egészség 

A szexuális egészség fogalma rendkívül összetett és sokoldalú. Nem 

tekinthető jóllétnek önmagában a betegség vagy nemi működésképtelenség hiánya. 

Ugyanúgy, mint bármely minőségű jóllét, ez is fizikai, érzelmi, mentális és szociális 

jóllétet jelent a szexualitás témájával kapcsolatosan. Egyfajta pozitív és tiszteletteljes 

viszonyulás szükséges mind a szexualitáshoz, mind a szexuális kapcsolatokhoz. Egy 

szexuálisan egészséges ember képes megélni egy szexuális kapcsolat örömeit 

biztonságban, míg önmagát megkíméli az erőszaktól és a kényszeredett helyzetektől. 

A szexuális egészség létrejöttének és fenntartásának alapfeltétele a felek emberi és 

személyiségi jogainak mindenkori tisztelete és betartása. (WHO, 2006) 

Szexualitás 

Szilágy Vilmos (2006), így fogalmaz Szexuálpszichológia c. könyvében:  

„[A szexualitás] a velünk született nemi ösztön működése, amely 

biztosítja a faj fennmaradását; de veszélyekkel is jár, ezért csak bizonyos 

feltételekkel, szabályozottan fogadható el (házasságkötés stb.) […] 

minden olyan testi és lelki folyamatot magában foglal, amelyek 

közvetlenül vagy közvetve a nemiség egyéni és társadalmi 

vonatkozásaival függenek össze. A szexuális viselkedés az ember 

alapszükségletei közé tartozik, nemcsak a fajfenntartás miatt, hanem 

főleg a hozzá kapcsolódó élvezet és kielégülés miatt, ...” 

Tehát a szexualitás a személyiségünk egyik alapeleme, mely meghatározza 

viselkedésünket. A társadalom szexualitáshoz, ehhez az elemi ösztönhöz való 

viszonyulása pedig az adott emberpopuláció kultúráját határozza meg. A társadalom 

legkisebb egysége a család, s annak működésére és az azt létrehozó emberpár 

jóllétére is jelentős hatást gyakorol annak helyes megélése. 
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A fent leírtakból következik, hogy a nevelés és a szexualitás kéz a kézben járnak 

egymással. A gyermekek is nagy valószínűséggel elsősorban az elsődleges, majd a 

másodlagos szociális közegben fogják elsajátítani a szexualitáshoz való viszonyulás 

mintázatait. Erről bővebben a szexuálpedagógiával foglalkozó fejezetben lesz szó. 

A szexualitás kifejezhető és tapasztalható gondolatokon, fantáziákon, vágyakon, 

hiedelmeken, hozzáálláson, értékrenden, viselkedésen, szerepeken és kapcsolatokon 

keresztül. Míg a szexualitásnak az előbb felsorolt dimenziók mind részét képezhetik, 

előfordul, hogy nem mindegyik aspektus tapasztalható meg vagy fejezhető ki. A 

szexualitást befolyásoló faktorok közé soroljuk a biológiai, pszichológiai, 

társadalmi, szociális, politikai, kulturális, jogi, történelmi, vallásos- és spirituális 

tényezőket.1  

Szexuális nevelés 

A WHO megfogalmazása értelmében a szexuális nevelés fogalmát az alábbiak 

szerint értelmezhetjük: 

 „A szexuális nevelés a nemiség kognitív, emocionális, szociális, 

interaktív és testi vonatkozásainak megtanulását jelenti. Ez a 

kisgyermekkorban kezdődik, és folytatódik az ifjúkor és felnőttkor során 

is. Célja a gyermekek és fiatalok szexuális fejlődésének elősegítése és 

védelme. Fokozatosan elsajátíttatja a gyermekekkel és fiatalokkal azokat 

az ismereteket, készségeket és értékeket, amelyek révén megértik és 

élvezik saját nemiségüket, biztonságos és kielégítő kapcsolatokat 

létesítenek, s felelősséget vállalnak a saját és mások szexuális 

egészségéért és jóllétéért. Képessé teszi őket olyan döntésekre, amelyek 

javítják életük minőségét és elősegítik egy jóindulatú és igazságos 

társadalom építését.”2 

Tehát a szexuális nevelést célszerű nem csupán a szexuális kapcsolatok 

biológiai részére korlátozni, hanem javasolt egy olyan holisztikus 

megközelítés, amely tekintettel van a célcsoport személyiségfejlődésére, 

 
1 Fordította: A szerző a WHO honlapja alapján: 

https://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/ 
2 Fordította: A szerző, a WHO honlapja alapján: 

https://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/ 

https://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/
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pszichológiai és pedagógiai szükségleteire. Ezen szükségletekkel a következő 

fejezetekben foglalkozik a dolgozat. 

2.2. Szexuálpedagógiai háttér 

Szilágyi Vilmos (2006), a magyar nemi nevelés atyamestere úgy definiálja a 

szexuálpedagógiát, mint „a pedagógiának az a szakága, amely a szexuális vagy nemi 

nevelést tanulmányozza és fejleszti. Gyorsan fejlődő szaktudomány, amelynek saját 

elmélete, módszertana és gyakorlata van, de szorosan kapcsolódik a pedagógia más 

ágaihoz.”  

Simon Attila (2018) is osztja Szilágyi nézeteit a témában, miszerint a 

szexualitás és a nevelés elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz, ha a komplex 

preventív pedagógia felől nézzük. A szexualitás tanulása egy szociális tanulási 

folyamat. A szociális tanulás egy rendkívül összetett folyamat, mivel számos tényező 

befolyásolja. Horváth György (2004) készségek, ismeretek és viselkedésformák 

elsajátításaként értelmezi, melyek társas kontextusban valósulhatnak csak meg, így 

segítve az egyén beilleszkedését az adott közösségbe, illetve társadalomba. 

Simon (2018) átjárást fedez fel a szülői gondoskodó nevelés és az 

intézményes pedagógiai nevelés közt. Megvizsgálta, melyek azok a tényezők, 

amelyek közösek a két nevelési környezet esetében. Mindkét esetben megtalálható a 

gondoskodás valamilyen formában és a fiatalabb generációk felkészítése a felnőtté 

válásra. A nevelők mindkét esetben a közösségbe való integrációt szorgalmazzák, 

illetve megtanítják a nevelteknek, hogy a közösség érdekeit is számításba vegyék 

döntéseik meghozásakor. Ezen felül pedig mindkét nevelési helyzetben egyfajta alá-

fölé rendeltségi viszonyban zajlik a tanulás, ahol a szülő/pedagógus egyfajta 

autoritásként jelenik meg. Ebből az következik, hogy a gyermekek szexuális 

nevelését (jelen témánknál maradva) leghatékonyabban a szülő és a pedagógus 

egymást segítve valósíthatja meg. Éppen ez az egyik alapelv, melyet a Családi Életre 

Nevelés (CSÉN) tantárgy alapjainak lefektetésével létrehoztak, s amely tantárgyat 

mind a mai napig nem sikerült beágyazni a közoktatásban a tantervi hálóba. 

Doktori disszertációjában Simon (2018) Nira Yuval-Davis-t idézi, aki a 

szexualitásra úgy hivatkozik, mint átörökítendő életmódra, és kiemeli, hogy a 

szexualitás csak akkor válhat átörökítendővé, amennyiben erre a feladatra van olyan 

alkalmas személy, aki ezt megfelelő módon és megfelelő eszközökkel véghez tudja 
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vinni. Úgy vélem, itt megint hangsúlyoznom kell, mennyire nagy potenciál rejlik a 

pedagógusokban, akiket véleményem szerint nyugodtan tekinthetünk a fiatalok 

másodlagos szocializációs közegének koordinátorainak. 

Ezen túl pedig saját szakomra való tekintettel kiemelten fontosnak tartom 

kidolgozni, milyen lehetőségei vannak egy biológia tanárnak a szexuális neveléshez 

való hozzájárulásban. Erről majd egy későbbi fejezetben lesz bővebben szó. 

 

2.3. A szexuális nevelés külföldön és Magyarországon 

Amennyiben szeretnénk górcső alá venni és megérteni a szexuális nevelés 

kultúráját Magyarországon, érdemes körültekintenünk Európa-szerte, hogy lássuk, 

más országokban, melyek oktatási rendszere némiképp példaként szolgál(t) a magyar 

rendszer kialakításakor, milyen kereteken belül zajlik a „felvilágosító” foglalkozások 

megvalósítása.  

Napjainkban egyre kiforrottabbá válik egy egységes európai kultúra, ezért 

vélhetőleg az Európai Unió tagállamai között nincs számottevő különbség a témához 

való hozzáállásban. Amennyiben mégis van, úgy viszont érdemes megvizsgálni, 

hogy milyen tényezők befolyásolják a szexuális nevelést, illetve, hogy milyen 

irányban teszik azt. Így kaphatunk egy képet, hogy mely társadalmi és kulturális 

tényezők mozdítanak előre, és melyek hátráltatnak. 

Parker és mtsai. (2009) egy széleskörű kutatás keretei közt feltárták az európai 

országokra (EU) jellemző szexuális nevelési sztenderdeket. A mérési adatokat 2006-

ban rögzítették zömükben. 

A projektből kiderült, hogy nagyon sokféle módszertan létezik az 

úgynevezett felvilágosítás kivitelezésére. Ezek mibenlétét számos változó határozza 

meg: korcsoport, kommunikációs csatorna, formátum. Mi az, amit eltanulhatnánk, és 

mit érdemes kerülni? 

Általában igaznak tűnik, hogy azokban az országokban, ahol a vallás és az 

egyház erős, némiképpen korlátozódik a szexuális nevelés szabadsága. Itt nyilván 

nem feketén-fehéren arra kell gondolni, hogy összeférhetetlen a kettő, azonban a 

felmérések megmutatták, hogy a keresztény egyházak a szexuális nevelésnek inkább 

a családalapításra, a fogantatásra és a társkapcsolati hűségre vonatkozó elemeit 

hangsúlyozzák. Ezzel szemben viszont hátrányba kerülhetnek azok a témák, melyek 
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nagyban foglalkoztatják a tinédzsereket, s melyek egyébként is tabunak számítanak  

(pl. önkielégítés, terheségmegszakítás; Parker és mtsai., 2009) 

Ahogy azt Ausztria helyzetén keresztül is jól bemutatja a felmérés, további 

problémát jelent néhol az is, hogy ugyan van kész program a szexuális nevelésre, a 

fiataloknak mégis csak egy része (az osztrák fiatalok nagyjából fele) részesül 

felvilágosító foglalkozásban, továbbá a témát illetően igencsak korlátozódik a téma 

biológiai oldalának bemutatására. Érintőlegesen foglalkoznak a szexuális élet 

társadalmi, pszichés és etikai oldalával, és a foglalkozások rendszerint frontális 

munkamódszerrel zajlanak. Pozitívum azonban, hogy az ilyen jellegű órák már az 

általános iskolában megkezdődnek (ahol foglalkoznak ilyesmivel). A rendszer nem 

egységes Ausztriában: az eredmények szerint nagyban függ az egyes tartományok 

álláspontjától, illetve a ráfordított költségektől, hogy milyen mértékben valósul meg 

a szexuális nevelés (Parker és mtsai., 2009). 

Hasonló akadályokba ütközik a szexuális nevelés Szlovákiában is, ahol a 

Katolikus Egyház erőteljesen ellenzi azt. A fiatalok zömmel két csoportra oszthatók. 

A városokban élők nyitottabbak az ilyen jellegű foglalkozásokra, azonban számos 

erősen vallásos szlovák fiatal fogad absztinenciát. 1996-ban vált kötelezővé a diákok 

szexuális nevelése. Ennek megvalósítása főként az etika és hittan órák keretein belül 

valósulnak meg, azonban olyan témák, mint a homoszexualitás és a nemi erőszak 

mellőzöttek. A kutatás azt mutatja, hogy a szlovák szexuális nevelés sok helyen 

hiányos és/vagy nem felel meg a fiatalok szükségleteinek, különös tekintettel a 

vidéki intézményekre (Parker és mtsai., 2009). 

Tovább szomorítja a helyzetet, ha vetünk egy pillantást a lengyel szex-

oktatásra. 1989 után a Katolikus Egyház újra megerősödhetett, és ez ugyancsak nagy 

hatást gyakorolt a szexuális nevelés alakulására. Ismerős lehet számunkra a “családi 

életre nevelés” kifejezés, amivel a lengyelek szexuális nevelési programjukat illetik. 

A közoktatási intézményeknek kötelező biztosítaniuk ilyen jellegű foglalkozásokat, 

azonban a diákoknak nem kötelező részt venni rajtuk. A rendelkezésre álló 

tankönyvek, melyeket ezeken az órákon használnak, kizárólag a Katolikus Egyház 

nézeteit tükrözik a szexualitással kapcsolatban, tehát joggal nevezhetők a 

foglalkozások elfogultnak vagy legalábbis semlegességet mellőzőnek. A kutatásban 

megkérdezettek szerint szexuális nevelés Lengyelországban csak nagyon 

korlátozottan vagy nem is létezik. A vidéki területeken egyenesen tabuként kezelik, 

az állam pedig alig támogatja anyagilag (Parker és mtsai., 2009). 
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Finnországot, mint a progresszív oktatás bölcsőjét és fellegvárát emlegetik 

előszeretettel, s nem hiába. Mint annyi mindenhez, a finnek a szexuális neveléshez 

is liberális nézetekkel állnak hozzá. A lakosság 80%-a az Evangélikus Egyházhoz 

tartozik, amely nem korlátozza a szexuális nevelés szabadságát, sőt, maga is 

hozzájárul ahhoz. 2001-ben kötelezővé tették a foglalkozásokat bizonyos 

évfolyamok számára, valamint egy részét a nevelési programnak már az óvodában 

megkezdik. A fő irányelv, hogy a biológiai és érzelmi tényezőket egybeszőve 

készítsék a fiatalokat a felelősségteljes felnőtt életre. A megfigyelők egybehangzó 

véleménye szerint a finn nevelés következetes, kielégítő és elérhető a fiatalok 

számára (Parker és mtsai., 2009). 

Egy nagyobb lélegzetvétel erejéig el kell időznünk Németországnál, 

amelynek stratégiája talán a leginkább átgondolt és kiemelkedőbb Európában, ami 

az elméleti síkot illeti. Magyar szexuális nevelés szempontjából kifejezetten 

érdemesnek tartom a tanulmányozásra a németországi rendszert, tekintve, hogy a 

jelenlegi közoktatási rendszer is a német mintát veszi alapjául. 

Parker és mtsai. (2009) kutatásából is az derül ki, hogy a szabadság adott a 

szexuális nevelésben, és hogy kivétel nélkül kötelező minden tartományban, noha 

tartományonként eltérhet az edukáció szintjének minimuma, összetétele és 

elérhetősége. A német szexuális nevelési politika elsősorban a megfogant magzatok 

világra hozását támogatja a nagyütemű népességcsökkenés miatt. 

A WHO egy 2015-ös kiadványa szerint Németországban a szexuális életre 

való nevelést nyíltan a társadalom feladatának tekintik, nem korlátozódik 

személyekre vagy intézményekre. A német Egészségügyi Minisztérium által 

létrehozott kormányszervezet, az Egészségnevelési Centrum koordinálja állami 

szinten (BZgA - Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung). Ennek a 

szervezetnek az egyik ága törvényileg felelős a szexuális nevelés alapelveinek 

meghatározásáért és alkalmazásáért az összes német tartománnyal és különböző 

illetékes szervezetekkel való együttműködés révén.  

A szexuális nevelés Németországban tehát központilag szabályozott. A 

tartományok közösen kidolgozott kerettervükben a szexualitást az emberi fejlődés 

természetes részének tekintik az élet minden szakaszában. Ennélfogva a német állam 

az egész népesség számára, minden életkorban relevánsnak tartja a szexuális nevelést 

(Brockschmidt & Hessling, 2015).  
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Parker és munkatársai (2009) felméréséből azonban kiderült az is, hogy hiába 

a szigorúan lefektetett sztenderdek, és a holisztikusságra való törekvés. Sok esetben 

a német iskolákban az ezzel foglalkozó tanárok a lényeget a szexualitás biológiájában 

látják meg, és csak azzal foglalkoznak. További kihívásként pedig ott van a merőben 

más vallási háttérrel érkező német kisebbség és az országba bevándorló emberek 

tömege, akik 2006-ban 19%-át tették ki a teljes populációnak. 

Magyarország szüléspárti politikát képvisel tekintettel konzervatív 

keresztény kultúrájára és az egyébként is fogyatkozó népességre. A felmérést végzők 

azt állapították meg, hogy még mindig gyakori hozzáállásnak számít a szexuális 

nevelést illetlennek tartani (Parker és mtsai., 2009). A Nemzeti Alaptantervben 

(2007) már kötelezővé vált az egészségnevelés, mely igyekszik magában foglalni a 

családi életre való nevelést és a szexuális nevelést is. Ugyanakkor a legtöbb 

megfigyelő szerint az iskolákban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók rendszerint 

elégtelen módon látják el ezt a feladatot, mivel nagyon kevés óraszámban 

foglalkoz(hat)nak a témával.  

 Az Európai Unión belül Magyarország rosszul teljesít a szexuális nevelés 

kivitelezésében külföldi szemmel nézve. Az ezt taglaló dokumentum arra hivatkozik, 

hogy összefüggés állapítható meg a tinédzser terhességek száma és a szexuális 

nevelés hatékonysága között, s míg a nyugat-európai országokban 2% alatt van ez a 

szám, addig Magyarországon 2-5%-ra tehető. (Európa Palament, 2013) 

   

2.4. A szexuális nevelés alapelvei 

A szexuális nevelésben, mint bárhol máshol az oktatásban, elveket kell 

megfogalmazni és célokat kell kitűzni, melyek elérésével a kívánt eredményeket elő 

lehet idézni.  

A szexuális nevelés elveit és céljait igen sok szinten és sokféleképpen lehet 

meghatározni. Ilyen elveket és célokat a WHO és az Európai Unió is meghatároz, 

melyeket nagyobb léptékben lehet és érdemes értelmezni, hiszen az adott ország 

kultúrája felülírhatja azokat bizonyos esetekben. Mindazonáltal ezek jó keretet adnak 

az olyan alacsonyabb szintű szabályozásoknak, mint a Nemzeti Alaptantervben 

(NAT) megfogalmazottak, melyek már specifikusabban és szűkebb spektrumban 

képesek kitűzni az elérni kívánt célokat, ami aztán a népesség életvitelét és kutúráját 

egy kívánatos és az eddiginél jobb irányba tudja változtatni. Végül, de nem utolsó 
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sorban nem szabad elfeledkeznünk a legalsó döntési szintről sem, ahol az 

intézményesített szexuális nevelés megvalósul: a pedagógus és a diákok. 

A pedagógus feladata és felelőssége az, hogy egy foglalkozás során mi 

történik, milyen módszert, anyagot és célt tűz ki szakjának és lehetőségeinek 

megfelelően. 

 

1. ábra. A szexuális nevelés és a hozzá kapcsolódó tudományterületek (Asztalos, Dr. Nagy, 2012) 

Az 1. ábra bemutatja, mely tudományterületekre támaszkodik a szexuális nevelés. A 

pedagógia résztudományaként a szexuálpedagógia, és ugyanezen analógián a 

pszichológia résztudományaként a szexuálpszichológia ismeretanyaga támogatja a 

szexuális nevelés interdiszciplinaritásának  létrejöttét. Harmadik „lábként” a biológia 

tudományára támaszkodik a szexuális nevelés, s annak ember szervezettani- és 

élettani ismereteire. 

A WHO által vallott nézetek szerint 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. 
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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 kellemesként való 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. 

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.)”3 emberi testaz élettan és 

szervezettan r. 

2.4.1. A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott elvek 

Ez a fejezet a szexuális nevelés szabályozásának megismertetésére irányul 

mind a magyarországi, mind az európai kereteken belül.  

A Nemzeti Alaptanterv egy olyan, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 

Magyar Közlönyben kiadott dokumentum, amely a közoktatás egységesítésére és 

szabályozására szolgál azáltal, hogy meghatározza a tartalmakat, melyek a 10 

 
3 Fordította Semsey Gábor (2016) 
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műveltségi területen átadásra kell kerüljenek a diákok felé. Továbbá megszabja 

azokat az elveket, melyek mentén a pedagógiai munkának folynia kell, fejlesztve a 

kilenc tanulói kompetenciát. Szakdolgozatom írásának ezen stádiumában a 2012. évi 

NAT volt hatályos. 2020 szeptemberétől azonban új NAT lép érvénybe, ami számos 

szempontból elüt a 2012. évi verziótól. Erről a későbbiekben még szó lesz. 

 

Az alábbiakban látható a 10 műveltségi terület: 

1. Magyar nyelv és irodalom 

2. Idegen nyelvek 

3. Matematika 

4. Ember és társadalom 

5. Ember és természet 

6. Földünk – környezetünk 

7. Művészetek 

8. Informatika 

9. Életvitel és gyakorlat 

10. Testnevelés és sport 

A kilenc tanulói kompetencia: 

1. anyanyelvi kommunikáció 

2. idegennyelvi kommunikáció 

3. matematikai kompetencia 

4. természettudományos kompetencia 

5. digitális kompetencia 

6. szociális és állampolgári kompetencia 

7. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

8. esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

9. a hatékony, önálló tanulás 

 

Ezek a listák a későbbiekben arra fognak szolgálni, hogy szisztematikusan 

megvizsgáljuk, hol lenne lehetőség „becsempészni” a szexuális nevelés egyes 

elemeit a rendes tanórai keretek közé. 
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Minden műveltségi területhez tartoznak fejlesztési célok, fejlesztési 

feladatok és közműveltségi tartalmak. A dolgozat ezek mentén járja körül a szexuális 

nevelés lehetőségeit a középiskolai biológia oktatásában. 

A biológia tantárgy az “Ember és természet” műveltségi területhez sorolható. 

Ezen a műveltségi területen hét fejlesztési feladatot fogalmaztak meg, melynek 

keretein belül megvalósulhatnak a fejlesztési célok: 

 

1. Tudomány, technika, kultúra  

2. Anyag, energia, információ  

3. Rendszerek  

4. A felépítés és a működés kapcsolata  

5. Állandóság és változás  

6. Az ember megismerése és egészsége  

7. Környezet és fenntarthatóság  

 

A szexuális nevelés az “Ember és természet” műveltségi területén belül “Az 

ember megismerése és egészsége” fejlesztési feladatban jelenik meg az 1. 

táblázatban feltüntetettek szerint. A fejlesztési feladatok átfogóan határozzák meg 

az átadni kívánt ismereteket, így itt a szexuális nevelés témaköre tematikusan, az 

évfolyamok szerint blokkokban, változatos kérdéseket beemelve igyekszik 

támpontot nyújtani a pedagógusok számára.  

A hatályos NAT-ban (2012) megadottak szerint tehát a pedagógusoknak, 

elsősorban pedig a biológia (és etika) tanároknak kell foglalkozni a szexuális 

neveléssel. A témák az alábbiakban az átláthatóság érdekében listázásra kerülnek: 

 

• Várandósság 

• Szülés 

• Szoptatás 

• Termékenység és azt befolyásoló folyamatok 

• Emberi egyedfejlődés 

• Testi változások 

• Viselkedésváltozások, krízisek 

• Nemi élet és személyes felelősség 
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• Családtervezés 

Fontos megjegyezni, hogy a fenti témakörök további résztémákra bonthatók. 

  

1. táblázat. A szexuális nevelés megjelenése az „Ember és természet” műveltségi területben 

 

Amint a fenti táblázatban látható, vannak átfedések az egyes képzési 

szinteken történő szexuális nevelésben tematikailag, melyek két hatéves ciklusra 

osztják fel a közoktatásban eltöltött tizenkét évet. Az általános iskolában első 

osztálytól ötödik-hatodikig a fókusz a gyermekváráson és a csecsemő gondozásán 

van, megismerve az emberi fejlődés szakaszait és a nemiség és a két nem alapjait. 

Ezzel szemben hatodiktól tizenkettedik osztályig átterelődik a szó magára a 

termékenységre, a felelős szexuális magatartásra és az azt létrehozó moralitásra, 

illetve az ahhoz kapcsolódó témákra.  

A szexuális nevelés minden évfolyamban a tanulók pszichoszexuális 

fejlettségi szintjéhez kell illeszkedjen. A legtöbb modern szemléletű szexuális 

nevelési program a holisztikusságra törekszik, és az erre való törekvés jól fellelhető 

a NAT ide vonatkozó szakaszában, tehát mind a biológiai háttér, mind a morális és 

pszichológiai háttér előkerül az alaptanterv szerint.  

Asztalos és Nagy (2012) cikkükben kiemelik, hogy a Nemzeti Alaptanterv 

egyik legfőbb hátránya a szexuális nevelés tükrében, hogy a SIECUS és az UNESCO 

programmal szemben nem szolgál valódi nevelési útmutatóként, csupán az átadandó 

információt szabja meg. 
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2.4.2. Az Európai Unió, a SIECUS és a Világegészségügyi Szervezet 

elvei 

Európai Unió 

  Az Európa Parlament 2013-ban kiadott egy dokumentumot „A szexuális 

nevelés európai programja” címmel. Ez a program magába foglalja a szexedukáció 

jogi, szakmai és elvi hátterét, továbbá képet ad a szexuális nevelés jelenlegi 

helyzetéről a tagállamokban. 

A következő szabályok vonatkoznak a szexuális nevelésre a tagállamokban, melyek 

a fent említett dokumentumban összegyűjtésre kerültek: 

• Nemzetközi szinten: a szexuális nevelésnek mentesnek kell lennie a 

diszkriminációtól és a sztereotípiáktól, valamint nemi egyenjogúságot kell 

közvetítenie;  

• Az Európai Szociális Karta 11. cikkelye kimondja, hogy a szexuális nevelés 

a fiatalság egészségét hivatott támogatni. Amennyiben egy tagállam nem 

szorgalmazza ezt, úgy szabálysértést követ el. A tagállamoknak azonban 

megmarad a szabadsága a tekintetben, hogy hogyan hajtják végre a szexuális 

nevelést, mert nem derül ki teljesen világosan a Kartából, hogy kötelező-e a 

tantervekbe beépíteni azt; 

• Az Európai Unió Alapjogi Kartája fenntartja a szülők számára, hogy 

vallásukkal, nevelési elveikkel és gondolkodásmódjukkal konformitásban 

neveljék gyermekeiket. A szexuális nevelést ezekbe illesztve kell végezni; 

• A szexuális nevelés nagyobb léptékű egészségvédelmi intézkedésekkel 

interferál, mint pl. a HIV/AIDS és egyéb szexuális úton terjedő betegség 

(STD) prevenciók. Épp ezért az EU-nak közvetett befolyása van afelett, hogy 

a HIV/AIDS prevenció a szexuális nevelési programok részét képezzék.4 

Európa nyugati területei mindig is korszerűbben álltak a szexuális neveléshez, mint 

a keleti régió, ideértve Magyarországot is. Az EU egyik legfrissebb kiadványa a 

Szexuális nevelés Európai programja, mely holisztikusan közelíti meg a témát, és 

 
4 Fordítottam a EU-s dokumentum alapján 
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sürgeti, hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok minél hamarabb és 

minél korszerűbb módszerekkel integrálják azt nevelési programjaikba.  

A holisztikusságra való törekvés annyit jelent, hogy a szexuális nevelést 

végző intézmények egységesen olyan információval lássák el a gyerekeket és 

tinédzsereket, melyek hitelesek tudományos szempontból, s melyek elősegítik, hogy 

a megfelelő készségeket és szokásokat ki tudják alakítani. Ezek fogják megalapozni 

ugyanis a későbbi helyes párválasztást, illetve a felelősségteljes és kiegyensúlyozott 

párkapcsolatok kialakítására való képességet.  

Az EU szexedukációs agendájának egyik nagyon erős vonulatát képezi a 

HIV/AIDS, illetve az egyéb STD terjedésének megelőzése. A másik jelentős kérdés 

a tinédzserkorúak teherbeesése, amit a szexuális nevelés kiterjesztésével és 

promóciójával szorítanának vissza. 

SIECUS (Sexuality Information and Education Council of the United States) 

A SIECUS az Egyesült Államok szexuális nevelésért felelős tanácsa. 

Kulcsfontosságú irányelveket határoznak meg a szexuális nevelésben. 2004-ben 

publikáltak egy kiadványt, amely tartalmazza az irányelveket, illetve a témaköröket, 

melyek hozzátartoznak a fiatalok szexuális neveléséhez. Annak érdekében, hogy a 

program eredményes legyen, 5 alapvető elvnek kell megfelelni: 

• A szexuális nevelésnek egy átfogó egészségnevelési program keretei között 

kell zajlania; 

• Szakképzett tanárok kellenek a szexuális neveléshez; 

• A közösség tagjait be kell vonni a szexuális nevelés folyamatába; 

• Minden fiatal számára elérhető kell, hogy legyen a szexuális nevelés, azaz 

szocio-ökonómiai státusztól függetlenül; 

• Változatos módszereket kell alkalmazni, hogy a fiataloknak lehetősége 

nyíljon minél több oldalát megismerni a társadalom és saját maguk 

attitűdjének is. 

A SIECUS (2004) az alábbiakban felsorolt témakörökben határozza meg a 

szexuális nevelés mibenlétét. 6 nagy témakört állapít meg, melyek még egyenként 5-

7 altémára oszthatók. 
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1. Emberi fejlődés 

1.1. Nemek anatómiája és 

fiziológiája  

1.2. Reproduktív folyamatok  

1.3. Nemi érés, serdülés  

1.4. Testvázlat, testkép 

1.5. Szexuális identitás 

2. Kapcsolatok 

2.1. Család 

2.2. Barátságok 

2.3. Szeretet, szerelem  

2.4. Randevúzás 

2.5. Házasság 

2.6. Szülővé válás  

3. Személyes készségek 

3.1. Értékek 

3.2. Döntéshozatal 

3.3. Kommunikáció  

3.4. Önérvényesítés 

3.5. Egyezkedés 

3.6. Segítségkérés 

 

 

 

4. Szexuális viselkedés 

4.1. Szexualitás az élet során  

4.2. Maszturbáció 

4.3. Együttes szexuális viselkedés  

4.4. Szexuális absztinencia 

4.5. Emberi szexuális reagálás 

4.6. Szexuális fantáziálás 

4.7. Szexuális zavarok 

5. Szexuális egészség 

5.1. Fogamzásgátlás  

5.2. Művi abortusz  

5.3. Nemi úton terjedő betegségek  

5.4. Szexuális visszaélések 

5.5. Reproduktív egészség és 

nemzőképesség  

6. Társadalom és kultúra 

6.1. Szexualitás és társadalom 

6.2. Nemi szerepek  

6.3. Szexualitás és törvénykezés 

6.4. Szexualitás és vallás 

6.5. Különbözőségek a nemiség 

terén 

6.6. Szexualitás és művészetek 

6.7. Szexualitás és média 

WHO (World Health Organization) 

Lásd A szexuális nevelés alapelvei fejezetben. 

2.4.3. Szexuális nevelés a biológia-és egészségnevelés tantárgyon belül 

A szexuális nevelésnek egyik pillére a biológia-és egészségtan tantárgy. Az 

előírt és elsajátítandó tananyag a nemi nevelés szolgálatában javarészt a szaporodás 

szervrendszerének, a nemek anatómiájának és a szaporodás élettanának és 

egészségtanának, valamint az emberi egyedfejlődésnek ismerete a 2012. évi alap-és 

kerettantervek szerint. 
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Asztalos és Nagy (2012) annak érdekében, hogy meg tudják határozni a 

szexuális nevelés jelenlétét és hangsúlyosságát, a szexuális nevelés biológia 

tananyagba foglalt témáit karakterszámban kifejezve vizsgálták az akkor piacon lévő 

biológia könyvekben. Ők a szexuális nevelés témaköreit a SIECUS által kiadott 

program alapján határozták meg. 

Összességében a szexuális nevelés témaköreinek képviseltsége 

szempontjából azok változatosságában és terjedelmében Gál Béla tankönyve (melyet 

a hétköznapokon „mozaikos” tankönyvként emlegetünk) a legkiemelkedőbb. Az 1. 

táblázatban felsorolt 12 altémából 10 előfordul benne, összesen 27905 karakterrel 

támogatva a szexuális nevelést. Ezt követi ugyanazon szempontok szerint Oláh 

Zsuzsa tankönyve 23939 karakterrel 6 témát érintve, illetve Kropog Erzsébet 

tankönyve a maga 19610 karakterével, ugyancsak 6 témát érintve. Lénárd Gábor 

munkája ilyen tekintetben a rangsor aljára kerül, mivel csupán 5 altémát tárgyal a 12-

ből 18138 karakter erejéig.  

Mivel a fent említett tankönyvek közül a Lénárd-féle nem „Ofis” tankönyv 

és Oláh Zsuzsa, illetve Gál Béla tankönyve is lekerült a támogatott tankönyvek 

listájáról (ezek már csak külön úton szerezhetők be, amennyiben rendelkeznek 

akkreditációval) célszerűnek tartottam az újonnan, 2018-ban kiadott, központilag 

összeállított és ingyenesen hozzáférhető „Ofis” tankönyvet is megvizsgálni 

Asztalosék elve mentén, azaz az egyes témákra jutó karakterszámot. Az igazat 

megvallva, nem ilyen eredményre számítottam. Az újgenerációs 11. évfolyamnak írt 

„Ofis” tankönyv megelőzi a Gál Béla félét, mivel 29702 karakterben, 8 altémát 

érintve támogatja az iskolai szexuális nevelést. 
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2. táblázat. A szexuális nevelés témaköreinek reprezentációja a 11. évfolyamnak szánt biológia tankönyvekben 

(Asztalos és Dr. Nagy, 2012. nyomán) 

SIECUS Lénárd Gál Oláh 

 

Kropog Ofi 

 

1. Emberi fejlődés      

1.1. Nemek 

anatómiája és 

fiziológiája      

4686 8460 8027 8526 11810 

1.2. Reproduktív 

folyamatok      
11867 7200 4951 6976 6023 

1.3. Nemi érés, 

serdülés     
160 810 676 - 2712 

2. Kapcsolatok      

2.3. Szeretet, szerelem  546 1000 - - - 

2.6. Szülővé válás  - - - 756 - 

3. Személyes 

készségek 
     

3.3. Kommunikáció  - 315 - - - 

4. Szexuális 

viselkedés 
     

4.1. Szexualitás az élet 

során   
- 2165 - - 1308 

4.3. Együttes szexuális 

viselkedés   
- 315 - - - 

5. Szexuális egészség      

5.1. Fogamzásgátlás     924 2802 5139 1927 2771 

5.2. Művi abortusz    - 450 - 286 526 

5.3. Nemi úton terjedő 

betegségek    
- 4388 1876 1139 2313 

5.5. Reproduktív 

egészség és 

nemzőképesség  

- - 3260 - 2239 

6. Társadalom és 

kultúra 
- - - - - 

Összesen 18138 27905 23939 19610 29702 
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3. Anyag és módszer 

3.1. Kérdőív a diákokkal 

 A diákokkal kérdőívet vettem fel a Google Űrlapok segítségével. Azért esett 

erre a választás, mert az anonimitás biztosítása így volt a legegyszerűbb, mivel csak 

egy linket kellett velük megosztani, így az e-mail címüket sem kellett elkérni. 

Ugyanezen okból kifolyólag ez bizonyult a legkönnyebben terjeszthető formátumnak 

is. 

 A minta 150 tanulót fed le. A kérdőívet főleg gimnáziumokba sikerült 

eljuttatni. A szülőkkel beleegyező nyilatkozatot töltöttünk ki. A kérdőív felvételét 

jóváhagyta az Egyesített Pszichológiai Kutatási Etikai Bizottság (Referencia szám: 

2020-61) (ld. Melléklet 1) 

 A kérdőív elsősorban a végzős diákokat célozta, de az alsóbb évfolyamok 

diákjainak véleményét és tapasztalatát is lényegesnek gondoltam, ezért kerültek bele 

ők is a mintába. 

Asztalos és Nagy (2012) a SIECUS, az UNESCO és a Kanadai szexuális nevelési 

program által felsorolt tényezők metszetéből vezették le a szexuális nevelés 

alappilléreiként szolgáló témaköröket: Nemek anatómiája, fiziológiája, Reproduktív 

folyamatok, Testvázlat, testkép, Kommunikáció, Szexualitás az élet során, 

Fogamzásgátlás, Nemi úton terjedő betegségek, Szexuális visszaélések, Szexualitás 

és társadalom. 

A kérdőív összeállításánál ezeket vettem alapul, illetve a biológia-és egészségtan 

tantárgyba való beágyazhatóság érdekében bővítettem, illetve módosítottam a listát, 

mely az alábbiakban látható: 

 

1. A férfi és női test anatómiája 

2. A nemi hormonok szerepe a szexualitásban 

3. A szexuális aktus fajtái, lépcsői, normális szexuális viselkedés 

4. Terhességmegszakítás 

5. Fogamzásgátló módszerek 

6. Önkielégítés és normái 

7. Szexualitás és higiénia 
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8. Teherbeesés, megtermékenyülés 

9. Várandósság 

10. Meddőség 

11. Születés és szülés 

12. Nemi úton terjedő betegségek 

A diákoknak a kérdőív kitöltése során a témakörökkel kapcsolatban arról 

kellett nyilatkozniuk, hogy az egyes témakörök milyen mértékben érdeklik őket, ők 

mennyire tartják azokat fontosnak, illetve, hogy az adott témakörök milyen 

mértékben vannak tárgyalva az iskolában (biológia tanár, védőnő, 

iskolapszichológus stb. által) tartott órákon/ foglalkozásokon. Az érdeklődés, illetve 

reprezentáltság mértékéhez 0-5-ig számértékeket kellett társítaniuk, ahol 

0=egyáltalán nem érdekel/egyáltalán nem foglalkoztunk vele, és 5=nagyon 

érdekel/sokat foglalkoztunk vele. 

A kérdőív a következő kérdésekre keresi a választ: 

• Mennyire felel meg az iskolai szexuális nevelés a diákok 

érdeklődésének? 

• Hol részesülnek elsősorban szexuális nevelésben/ 

„felvilágosításban”? 

• Ki részesítette őket szexuális nevelésben? 

• Időben kapták-e a szülők vagy az iskola által a szexuális 

felvilágosítást? 

• Milyen formában vennének részt legszívesebben a szexuális 

nevelésben? Milyen módszereket részesítenek előnyben? 

 

Feltételezéseim a kérdőív eredményeit illetően, hogy a diákok érdeklődését 

a számukra biztosított felvilágosító foglalkozások nem elégítik ki, és a témakörök 

igencsak alul reprezentáltak. A témakörök iránti érdeklődésre és az előfordulásra 

kapott számértékeket átlagoltam, majd ezek különbségeit vizsgáltam.  

3,00 feletti átlagérték élénk érdeklődésnek minősül, továbbá az érdeklődés és 

az előfordulás átlagának különbségei az egyes témakörök esetében akkor tekinthetők 

számottevőnek, ha az egyes témák lefedettsége kisebb, mint 50% (azaz, az 

érdeklődésre számított átlagérték legalább kétszerese az előfordulás átlagértékének).  

 



25 

 

3.2. Interjú a pedagógusokkal 

 3 gimnázium pedagógusait kérdeztem meg a szexuális neveléssel 

kapcsolatos nézeteikről.  

A kérdőívet 16 pedagógus töltötte ki, akiket nem szűrtem az általuk tanított 

tantárgy alapján. A kérdőív célja a pedagógusok alapvető hozzáállásának feltárása, 

azaz, hogy általánosan mennyire tartják érdemesnek a témát a tárgyalásra, illetve 

mennyire érzik saját felelősségüknek a diákok szexuális nevelését. 

Az interjú során arra kérem a pedagógusokat, hogy fejtsék ki, számukra mit 

jelent a szexuális nevelés, mi tartozik bele, kinek a feladata a szexuális nevelés, 

illetve, hogy az iskola feladatának lehetne-e azt nevezni. Továbbá az is érdekelt, hogy 

hány órát szánnának a szexuális nevelésre, különválasztanák-e a diákokat nemük 

szerint az ilyen foglalkozásokon, miben látják a tanári felkészültség javításának 

lehetőségeit, és végül, de nem utolsó sorban, hogy milyen iskolán kívüli módját látják 

a szexuális nevelés támogatásának. 

Arra számítottam, hogy a tanárok túlnyomó többsége pozitív attitűdöt fog 

mutatni a szexuális neveléssel szemben, és fontosnak tartják azt. A felelősség 

kapcsán viszont úgy véltem, hogy megosztottak lesznek, tehát 50-50 százalékban 

fogják elismerni és elutasítani a tanárok felelősségét a szexuális nevelés kapcsán. 

Illetve azt vártam, hogy a régebb óta tanító tanárok kevésbé lesznek tisztában a 

szexuális nevelés fogalmával, mint fiatalabb társaik. 

4. Eredmények 

4.1. A kutatás kiértékelése 

 A tanulói kérdőívek értékelése 

A megkérdezettek válaszadása alapján kirajzolódott egy kontraszt aközött, hogy 

a résztvevő közoktatási intézményekben 0-tól 5-ig terjedő skálán milyen mértékben 

fordulnak elő az egyes témakörök, illetve, hogy azok milyen mértékben keltik fel a 

középiskolás korosztály érdeklődését. 
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2. ábra. A szexuális nevelés témái iránti érdeklődés (kék) és azok reprezentáltsága az iskolában (narancssárga) 

Az 2. ábrán az egyes témaköröknél megadott számértékek átlagai láthatók, 

melyek kifejezik, hogy a diákság tapasztalatai alapján az érdeklődés és a szolgáltatott 

információ milyen viszonyban vannak egymással.  

A diákok érdeklődése minden esetben 3,00 felett volt, tehát az élénkebb 

érdeklődési spektrumba tartozik. Az egyes témakörök előfordulása foglalkozásokon 

vagy tanórákon minden témakör esetében alulmúlta a diákok érdeklődését.  

Az érdeklődés és az előfordulás átlagértékeiből az egyes témák kapcsán arra 

következtethetünk, hogy mennyire volt kielégítő a diákok számára az iskolai 

szexuális nevelés. Ezeket az értékeket az 3. táblázatban foglaltam össze.  
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3. táblázat. A szexuális nevelés témakörei a témák iráni érdeklődésnek megfelelően csökkenő sorrendben, 

feltüntetve az előfordulásuktól való különbségüket. 

 Szexuális nevelés 

témaköre 

Érdeklődés Különbség az 

előfordulástól 

Lefedettség 

(%) 

1. Szexualitás és higiénia* 4,187 2,533 39,49% 

2. Szex (fajtái, lépcsői)* 4,02 2,687 33,17% 

3. Nemi úton terjedő 

betegségek 

3,887 1,213 68,78% 

4. Fogamzásgátló módszerek 3,747 1,700 54,63% 

5. A férfi és női test 

anatómiája 

3,531 0,593 

 

83,12% 

6. Teherbeesés, 

megtermékenyülés 

3,473 0,840 75,82% 

7. Születés és szülés 3,213 1,947 39,42% 

8. Nemi hormonok szerepe a 

szexualitásban 

3,173 1,040 67,23% 

9. Várandósság 3,160 0,240 92,41% 

10. Abortusz 3,153 1,353 57,08% 

11. Az önkielégítés normái* 3,067 2,387 22,17% 

12. Meddőség 3,007 0,393 86,92% 

  

Csillaggal jelöltem azokat a témaköröket, melyek esetében az eltérés a 2,00-es 

átlagot is meghaladta. A táblázat negyedik oszlopában az egyes témák lefedettségét 

adtam meg százalékos értékkel. Minél kisebb az érték, annál kevésbé elégítik ki a 

tanulók igényeit az iskolában nyújtott szexuális nevelést célzó foglalkozások. A 

különbözeti értékeket akkor tekintettem számottevőnek, ha meghaladták azt a határt, 

ahol a lefedettség kevesebb, mint 50%. 

A kérdőív alapján a diákokat leginkább érdeklő téma a Szexualitás és higiénia, 

melyre átlagosan 4,187-es értéket adtak meg, míg az iskolában csupán 1,653-as 

előfordulás, így a téma lefedettsége 39,49%-osnak mondható. A második 

legérdekesebbnek minősülő téma a Szex (pl. fajtái, lépcsői), mely 4,02 átlaggal az 

előző témánál még kisebb, 33,17%-os lefedettséggel bír. A legjobb lefedettségi 
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aránya az érdeklődés tükrében a Nemi úton terjedő betegségek témának van a maga 

3,173-as átagával és 67,23%-os lefedettségével. 

A témakörök közt 11. helyre kerül az Önkielégítés és normái témakör, azonban 

ez nem azt jelenti, hogy érdektelen témáról beszélhetünk, hiszen az átlagos 

érdeklődés ez esetben is 3,067-es értékű, ám lefedettsége csupán 22,17%, s ezzel 

együtt a legelhanyagoltabb téma mind közül. 

 

3. ábra. A szexuális nevelés forrásai 

 

A 3. ábra bemutatja, hogy a megkérdezettek milyen forrásból részesülnek 

szexuális nevelésben, hol jutnak hozzá a számukra fontos és érdekes információhoz. 

A kérdőívben választási lehetőségként megadtam a következőket: Iskola, Otthon, 

Sehol, Internet. A Tapasztalat, Társak és Könyvek opciót a kitöltők adták hozzá a 

listához és jelölték meg forrásként, ezek közül többet is megjelölhettek. Elsődleges 

forrásként, szinte holtversenyben az Otthon (40,9%) és az Iskola (36,7%) lett 

megjelölve, ami nem annyira meglepő, hiszen ezek a diákok szocializációjának 

legfontosabb színterei. Az Internet 9,5%-ot kapott, ami véleményem szerint csekély 

ahhoz képest, hogy a tanulóknak manapság már korlátlan hozzáférésük van az online 

36,70%
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1,06%
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tartalmakhoz. Ebből az adatból az derül ki, hogy nem ilyen céllal használják a 

világhálót leginkább. Ami már annál meglepőbb volt, hogy ugyanannyi jelölést 

kapott a Sehol opció (9,5%), azaz csaknem 10%-a a gyerekeknek azt vallotta, hogy 

nem jut hozzá információkhoz a szexualitással kapcsolatban. Mellékes források, 

melyeket a kitöltők adtak a listához egyenként alig több mint 1%-kát teszik ki az 

összes forrásnak. 

A tanulók 79,8%-a azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi iskolájában nem tartottak 

nekik semmilyen szexuális neveléshez kapcsolódó „felvilágosító” foglalkozást. 

Az szexuális neveléssel kapcsolatos információszerzés színterén túl arra is 

választ kellett adnia a kitöltő diákoknak, hogy amennyiben az iskolán belül 

részesültek bármilyen „felvilágosításban”, ki volt az a személy, aki ezt tartotta. 

 

4. ábra. A felvilágsítást tartó személyek közreműködése az iskolában 

A válaszok alapján leggyakrabban a biológia tanártól (36%) tájékozódhatnak 

a tanulók a szexuális egészségről és a nemi nevelés témaköreiről, neki van a legtöbb 

és a szakmailag legmegalapozottabb lehetősége, hogy ilyen téren (is) hozzájáruljon 

a tanulók felnőtt életre készítéséhez. Ettől csak 4%-kal maradnak el az iskolában 

dolgozó egészségügyi dolgozók (védőnő, iskolapszichológus). Az 

iskolapszichológus, mint közvetítő és a meghívott előadók azonos arányban 

működnek közre a szexuális nevelésben, noha az nem mondható túl gyakorinak 

(13%). Legkevésbé az osztályfőnöknek jut szerepe a szexuális nevelésben (6%), 

noha lehetősége neki lenne a legtöbb, mivel ő ismeri leginkább az adott osztály 

36%

13%13%

6%

32%

Ki tartotta a "felvilágosítást"?

Biológia tanár

Iskolapszichológus

Külső személy

Osztályfőnök

Védőnő/ Iskolaorvos



30 

 

tanulóit, így ő alkalmas leginkább a bizalmi légkör kialakítására, melyben a szexuális 

nevelés optimális körülmények közt tudna zajlani.  

A legmegrázóbb eredmény, mellyel a tanulói kérdőív kiértékelésekor 

találkoztam, ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, hogy kaptak-e a tanulók szexuális 

„felvilágosítást” mielőtt belebocsátkoztak volna az első szexuális kapcsolatukba. 

Kiderült, hogy a kitöltők 10,7%-a úgy élte át élete első szexuális élményét, hogy nem 

részesült semmilyen téren sem szexuális nevelésben.  

Az 5. ábra azt mutatja be, hogy a diákok milyen arányban részesítik előnyben 

a szexuális nevelés egyes csatornáit, vagyis azokat a munkaformákat, melyeken 

keresztül a legszívesebben jutnának hozzá információhoz a szexualitást illetően. 

 

 

5. ábra. A diákok által preferált szexuális nevelési csatornák 

Az 5. ábra szemléletesen bemutatja, hogy 3 csatorna emelkedik ki 

számottevően: Előadások a tanároktól/védőnőtől (35%), Tájékoztató olvasmányok 

(29%) és Beszélgetés a biológia tanárral (15%). Ezek fogják képezni tehát a fókusz 

tárgyát a későbbiekben a megvalósításnál. 
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A rangsorban ezután következnek az egyéb beszélgetés útján létrejövő 

csatornák: Beszélgetés a védőnővel (8%), Beszélgetés az iskolapszichológussal 

(7%), Beszélgetés az osztályfőnökkel (4%) és Beszélgetés a szülővel (2%). 

Ezekből a válaszadási arányokból az derülhet ki számunkra, hogy a diákok 

is első körben elzárkóznak attól, hogy a szexualitás és kapcsolódó témaköreinek 

ismeretszerzése kétoldalú kommunikáció formájában történjen. Ebben persze semmi 

különös nincs, lévén, hogy egy igen személyes és érzékeny témáról van szó. Arra 

következtettem, hogy először szívesebben ismerked(né)nek meg passzívan egy 

eléjük tárt anyaggal elsősorban előadás vagy akár valamilyen kiadott olvasmány 

formájában. Így a diákoknak lehetőségük nyílna magánügyként, magukban 

értelmezni a tényanyagot, és azt kritikusan szemlélni, kérdéseket megfogalmazni 

azzal kapcsolatban. Ez azért előnyös megközelítés, mert ilyen módon „meg kell 

dolgozniuk” a megértésért, s talán személyesebbé is válhat így a szexualitás elméleti 

megismerése, mintha csak eléjük tárná a tanár röviden és tömören, hogy adott 

kérdésekről mit kell gondolni. 

A kitöltők válaszaiból világosan kiderült, hogy a beszélgetésen alapuló 

csatornák közül legszívesebben a biológia tanárral beszélnek, a vele történő 

eszmecserében látják a legnagyobb lehetőséget a nemiség és az ahhoz kapcsolódó 

témák megismerésében. Ez megerősíti azt a véleményt, hogy az összes szaktantárgy 

közül a biológia órán nyílik a legtöbb lehetőség arra vonatkozóan, hogy az iskola 

hozzájáruljon a gyerekek szexuális neveléséhez.  

 A tanári kérdőívek értékelése 

Az interjúban résztvevő pedagógusok 75%-a nő, 25%-a férfi volt. Szakmai 

tapasztalatot illetően a közoktatásban 9 résztvevő csupán 0-2 évet töltött el, 1 

résztvevő még a Ped2 minősítés előtt áll (3-7 év tapasztalat), 2 résztvevő már túlesett 

a minősítésen (8-15 év), 1 résztvevő a második évtizedét tapossa a pályán (16-20), 3 

résztvevő pedig több mint húsz éve dolgozik tanárként. 

Első kérésem az interjúalanyokhoz az volt, hogy határozzák meg, számukra 

mit jelent a szexuális nevelés, miben látják azt megtestesülni. Mivel a tanárképzésből 

szinte teljes mértékben hiányzik, kíváncsi voltam, hogy mely aspektusait emelik ki a 

témának. 
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A válaszok igen változatosak voltak, mind terjedelmileg, mind tartalmilag. 

„Rossz” válaszok nem születtek. A többség kiemelte, hogy magának a 

szexualitásnak, és így a szexuális nevelésnek is van testi és lelki oldala egyaránt, és 

egyértelműen kötötték a diákok egészséges fejlődésének gondozásához. Akadtak 

olyanok is, akik azonban csak egy-egy részletét ragadták ki, például „a gyerekek 

nevelése annak érdekében, hogy majd egészséges szexuális életük legyen”, „nemek 

sajátosságairól, különbözőségeiről való beszélgetés” és „felelősségteljes szexuális 

életre való nevelés”. Kétségkívül az utóbb felsoroltak mind egy-egy elemét jelentik 

a szexuális nevelés komplex szerkezetének, ám jól tükrözik, hogy a pedagógusok – 

noha nagyjából tisztában vannak vele – nem közelítik meg egységesen még magát a 

szexuális nevelés fogalmát sem. Fontosnak tartom azonban megjegyezni, hogy a 

régebb óta tanító tanárok és a kezdő tanárok válaszai nem támasztották alá a 

feltevésemet, hogy az idősebb tanárok kevésbé lennének tisztában a szexuális 

nevelés fogalmával. 

A tanárokkal készített interjúkból szinte egybehangzóan kiderült, hogy a 

pedagógusok elsősorban a szülők, gondviselők feladatának tartják a szexuális 

nevelést. Feltehetőleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma is hasonlóképpen 

gondolkodik, mivel az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja nem foglalja 

magában az óvodás korú gyermekek szexuális nevelését, noha a WHO Európai Unió 

által is elfogadott álláspontja az, hogy a szexuális nevelés a koragyermekkorban kell, 

hogy kezdődjön, és a serdülő koron át felnőtt korban is kell tartson, tekintve, hogy 

az ember pszichoszexuális fejlődése folyamatos egész élete során. 

A szülői felelősségvállalás feltárására Zentai és mtsai (2018) azt szerették 

volna feltárni egy kutatás keretei között, hogy a szülők mikor kezdik el a szexuális 

nevelést, illetve, hogy összességében hogyan vélekednek róla. Kérdőívet vettek fel a 

49 szülővel azzal kapcsolatban, hogy mely témákat mely életkorokban tartják 

elfogadhatónak. A legkorábban behozható témának a szülők többsége az egymás 

testének és személyes határainak tiszteletben tartását, valamint a személyes higiénia 

elsajátítását tartották. Akadtak kényes témák, melyeket megosztónak találtak, 

úgymint a párkapcsolatok diverzitása, illetve egyáltalán a párkapcsolatok működése. 

Serdülőkorra azokat a témákat ütemezték volna a szülők, melyek a NAT-ban is 

megfogalmazásra kerülnek. A szülőkben tehát él egy többé-kevésbé kiforrott 

elképzelés, hogy gyermeküknek mely életkorban milyen információkhoz kellene 
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hozzájutnia. Ehhez képest nagy kontrasztot mutatott az az eredmény, mely szerint a 

szülők csaknem egynegyede csak akkor kezdett volna el bármilyen nemű 

felvilágosító beszélgetésbe, amikor gyermeke olyan jellegű kérdéssel fordul hozzá.  

Mindez azt sugallja, hogy a szülők nem zárkóznak el általánosságban a 

szexuális neveléstől, de mint az kiderült, a felelősséget kissé hárítják a gyermekeikre 

azzal, hogy tőlük teszik függővé, hogy kapjanak-e tőlük ilyen jellegű segítséget, 

mely a felnőtté válásban segítené őket.  

Ugyanakkor a pedagógusok attitűdje azt fejezi ki, hogy elsősorban nem az 

iskola feladatának tekintik a szexuális nevelést. Noha a többség elismeri és látja, 

hogy az iskolának megvan a maga szerepe ezen a fronton is, akadt pár olyan 

vélemény is, mely határozottan elhatárolódik az előbbi nézetektől, s ez több 

problémára is rámutathat egyszerre. Egyfelől kialakul(hat) az iskola és a szülők közt 

egyfajta egymásra mutogatás, melynek a tanulók láthatják leginkább kárát. Másfelől 

többnyire azt a felelősséget vagyunk hajlamosak másra áthelyezni, amivel mi 

magunk nem vagyunk képesek megbirkózni. További oka lehet a felelősség 

átruházásának a túlterheltség. Szinte közhely számba megy manapság a tanári 

szakmában taglalni azt, hogy mennyi teher nehezedik a pedagógusokra 

(köszönhetően a minősítési rendszer és a tankerületek által közvetített adminisztratív 

terheknek stb.), azon felül, ami az ő hivatásukból következő feladatuk lenne. Ezen 

túl pedig ott van még a már említett tény, hogy a pedagógusképzési programokban 

nem szerepel a szexuális nevelés, noha ez az egyik kulcstényező a diákok felnőtt 

életre való nevelésében. Egyik pályakezdő tanárkollégám eképpen nyilatkozott: 

„A gyerekek nagy része az iskolában tölti az ideje legnagyobb részét. 

Elengedhetetlen, hogy azok a témák, amelyek őket érdeklik, azok ne 

kerüljenek elő. Mindenképpen elő kell az iskolában kerülnie azoknak a 

témáknak, amely az érdeklődésük középpontjában állnak. A szexualitás 

az pontosan ilyen téma. Nem gondolom, hogy a sikeres megoldásnak egy 

része lenne. Több apró részből áll össze, mert érdemes 

iskolapszichológust, védőnőt bevonni a nevelésbe! Vagy akár 

szakembert, aki ezzel foglalkozik. De, ami a legfontosabb az az, hogy az 

osztályfőnök, a tanárok ne söpörjék le ezt a témát, ha felmerül egy-egy 

kérdés, akkor igenis álljon bele egy tanár, és beszéljen róla.” 
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A megkérdezettek közül azok, akik elismerték az iskola helyét és szerepét a 

szexuális nevelés támogatásában arról is beszéltek, hogy mi kell a feladat sikeres 

megoldásához. Legtöbben a biztonságos légkört, és a tanár-diák bizalmi viszonyt 

emelték ki, melyben valódi kommunikáció indulhat el a felek között, s melyben a 

diákok is meg tudnak nyílni. Ehhez viszont nyitott pedagógusokra van szükség, akik 

maguk mögött hagyják az elrettentés-központú „felvilágosító” órákat és a diákok 

igényeit nézik, s nem utolsó sorban, elengedhetetlen a szülői támogatás sem. Hadd 

idézzem újfent az egyik megkérdezett pedagógust annak kapcsán, hogy mit jelent a 

szexuális nevelés az iskolában és hogy mire lenne szükség hozzá: 

„…folyamatos felkészítés az életre, amibe rengeteg minden beletartozik. 

Ez véleményem szerint nem csak az osztályfőnöki órákat tartalmazza, 

ahol bizonyos témákat lehet közösen feldolgozni, hanem egy értékrendről 

való folyamatos beszélgetés, illetve példamutatás is. Ez megvalósítható 

szaktárgyi órákon vagy akár szünetekben is 1-2 mondatban is. Pl. nem 

feltétlenül az iskola a helye a csókolózásnak, vagy ha mégis, nem az a 

célja ennek a tevékenységnek, hogy mások felé kimutassák a párok az 

egymáshoz tartozást. Vagy pl. a tisztelet témaköre: akár órán egymásra 

figyelünk, amíg a másik válaszol, akár tiszteletben tartjuk a másik (akár 

a sajátunktól eltérő) véleményét, ezeket rendkívül könnyedén át lehet 

vezetni vagy később visszautalni erre a szexuális nevelés témájában is.” 

 

Azonban nem létezhet szervezett szexuális nevelés egy rászánt órakeret nélkül. 

Akadtak olyanok, akik egyáltalán nem szánnának semennyi időt a szexuális 

nevelésre, de ilyenből (szerencsére) kevés volt. A megkérdezettek közül külön 

tantárgyat senki sem szánna rá, azonban lehetőséget látnak a szexuális nevelés 

integrációjára már meglévő tantárgyak esetében. Értelemszerűen első helyen 

szerepel a biológia óra, mivel a tantárgyak közül ez az a tudomány, mely a szexuális 

nevelés tényanyagát leginkább lefedi. Felmerült azonban lehetőség az integrációra 

irodalom, testnevelés, történelem és osztályfőnöki órákon is. Legutóbbiban azért 

látnak potenciált a pedagógusok, mert az osztályfőnök az a tanár, akihez (jó esetben) 

a diákok a legközelebb állnak, és aki felelős amúgy is az osztályközösség 

formálásáért. Újabb említésre méltó véleményt/ gondolatot idézek: 
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„Nem gondolom, hogy külön tantárgy kellene erre. Teljesen megfel az 

osztályfőnöki óra, biológia óra, de számomra egy irodalom, történelem, 

informatika óra is alkalmas terep erre, hiszen akár egy versben, 

különböző uralkodók között is, s az interneten meg végképp előkerül a 

szexualitás fogalma. Miért kellene megkerülni az erről való mélyebb 

beszélgetést? Mert nem történelmi tény például? De lehet, hogy a gyerek 

így sokkal jobban megjegyzi az adott történelmi eseményt és még a 

szexualitása is fejlődik. Ami fontos, az az, hogy kerüljön elő a szexuális 

nevelés!”5 

Évi kettő „felvilágosító” órát jelölnének ki a középiskolás diákok 

számára a legtöbben. A megkérdezettek 69%-a szétválasztaná nemek szerint a 

diákokat a foglalkozások/ tanórák során, ahol a szexualitás, mint téma előkerül. 

Az, hogy milyen életkorban kell elkezdődnie a szexuális nevelésnek, 

megosztónak bizonyult. A tanárok egyik csoportja az általános iskolai alsó 

tagozat végét-felső tagozat elejét mondta, a másik az óvodáskort. Abban mind 

egyetértettek, hogy a középiskolás évek alatt már mindenképpen találkozniuk 

kell valamiféle felvilágosítással. 

Az is felmerült kérdésként, hogy a pedagógusok saját felkészültségük 

fokozására milyen lehetőségeket látnak. Első gondolatként a pedagógusok 

továbbképzése jött fel ötletként. Azonban panaszkodtak arra többen is, hogy a 

továbbképzések is valamelyest inkább felvilágosító jellegűek: egyszerre 

rázúdítják a pedagógusra a tudományt, és magára hagyják vele. A felnőtteknél, 

pedagógusoknál is inkább a tudatosságot és az elmélkedést tartotta fontosnak 

az egyik megkérdezett, hogy a pedagógusok önmagukkal legyenek rendben 

minden olyan témában, amelyekre az új generációt nevelni akarják. Ötletként 

felmerült az is, hogy a tanárok önfejlesztő, önismereti kurzusok formájában 

„képződjenek tovább”, amelyek során a pedagógusok önmagukkal kerülnek 

még jobban tisztába. Saját tapasztalatot, véleményt, értékrendet így tudnának 

hitelesen átadni, ellentétben a továbbképzésen tanult elméletibb értékekkel. 

 
5 Azért a pozitív és előremutató gondolatokat idézem ebben a dolgozatban, mert az ilyen és ehhez 

hasonló felfogást tartom progresszívnek. Természetesen az idézett gondolatok nem tükrözik 

egységesen a pedagógusok véleményeit a témával kapcsolatban. 



36 

 

Iskolán kívüli lehetőséget jópárat fel tudtak sorolni. Felmerült ötletként 

a színházlátogatás, könyvek, előadások hiteles emberektől, mentálhigiénés 

programok népszerűsítése, de akár életvezetési tanácsadók bevonása is. Volt, 

aki úgy vélekedett, hogy minden iskolán kívüli elfoglaltság alkalmas az életre 

nevelésre (benne a szexuális nevelésre) is valamilyen szempontból. Például: 

sport közben megismerhetők a test határai, a zene maga az életet írja le, benne 

minden részéről szó esik, tehát ezek apropót adnak a beszélgetésre, 

elgondolkodásra, illetve maga a zene a türelemre tanít, illetve közös zenélés 

egymás tiszteletére. A tánc gyakran maga a "vízszintes irányú vágy függőleges 

kifejeződése", tehát ebben is adott a lehetőség. Illetve fiatalok számára 

rendezett közösségek, csoportok, sőt táborok is alkalmat adhatnak az életre 

nevelésre: cserkészet, ifjúság, vitakör, hittan.  

4.2. Lehetőségek biológia órán 

A biológia-és egészségtan tantárgynak nagy szerep jut a szexuális 

nevelésben, s így a biológia tanárnak is. Amint az már korábban említésre került, a 

Nemzeti Alaptarterv (2012) előírja a szexuális nevelés bizonyos elemeit, s a kiadott 

biológia tankönyvek különböző mértékben ugyan, de lefedik a témaköröket (lásd 1. 

Táblázat).  

A diákok által választott 3 csatornának nagy előnye, hogy nem kell közülük 

választanunk, mivel tökéletesen megférnek egymás mellett. Rengeteg olyan 

tényanyag van, ami ilyen bontásban a leginkább feldolgozható, mivel minden 

csatornának más a funkciója. A frontális munkaformák előnye, hogy a tanulók egy 

nagy adag inputot kapnak ilyen módon. Azonban másra nyílik lehetőség egy 

előadásban és másra egy kiadott olvasmányban. Az előadás szerepe az, hogy a 

legfontosabb információkat összegyűjtse és logikusan átadja magyarázatokkal, 

szemléltető eszközökkel megtámogatva. Egy kiadott olvasmány ezzel szemben 

mélyebb betekintést adhat bizonyos kérdéskörökbe, melyeket csak részben érintett 

az előadás vagy amelyek annyira megosztók és érzékenyek, hogy célszerűbb azokat 

mindenkire személyesen rábízni, hogy az esetleges tantermi komikus/éretlen 

reakciók ne zavarjanak meg senkit.  
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Az alábbiakban a diákok igényeinek megfelelő foglalkozástervezetet 

mutatok be, melynek első lépése egy interaktív előadás, második része önálló munka, 

harmadik része pedig beszélgetés a hallottak és olvasottak kapcsán.  

Egy-egy témát feldolgozó foglalkozás tehát minimum 2 tanórát venne 

igénybe az adott téma nagyságától függően. Az első 45 perc célja a tényanyag 

megismerése lenne, és az információ és fejlesztési célokat szolgáló nézetek átadása. 

Az előadásnak interaktívnak kell lennie, mivel az a cél, hogy a diákok 

„felvilágosulás” helyett gondolkodjanak ezeken a dolgokon, és ha nem értenek 

valamit az előadás közben vagy esetleg kíváncsiak, akkor kérdezhessenek, illetve, ha 

eszükbe jut valami, amit megosztanának, akkor azt megtehessék. 

Mivel a szexualitás témája nagyon érzékeny és összetett, szükségesek 

bizonyos szabályok a felszólalást illetően mindenképpen. Ezeket célszerű mindjárt a 

foglalkozás legelején lefektetni. 

Az általam lefektetett 5 aranyszabály: 

• Akkor szólalj meg, ha a foglalkozás vezetője felszólít! 

• Arra figyelj, akinél épp a szó van, ne zavard a beszédben! 

• Figyeljünk oda a másikra! 

• Tilos bármi nemű gyalázás! 

• Mobilkészülékedet csak akkor használhatod, ha a foglalkozás vezetője 

megkér! 

A szabályok funkcióit el kell magyarázni a tanulóknak, hogy biztosan értsék azok 

létjogosultságát és célját. A diákoknak mind bele kell egyeznie ezeknek a 

szabályoknak a betartásába, ha van ellenvetésük, akkor azt röviden meg kell beszélni 

velük. 

Az előadás(oka)t követően kiadott olvasmányokat kapnak meg különböző 

pdf formátumban megosztva, amihez anonim módon hozzá tudnak férni. 

Fontosnak tartom, hogy miután bőségesen állátta a foglalkozás vezetője őket 

információval, még ne záruljon le az adott témakör megbeszélése. Mindenképpen 

szükséges egy nyomon követő foglalkozás, melynek menete a következő: a diákok a 
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postaláda módszer6 segítségével kérdéseket tehetnek fel, illetve gondolatokat 

fejezhetnek ki az előző órá(ko)n hallottakkal és olvasottakkal kapcsolatban. Úgy 

működik, hogy van egy postaládaként kijelölt doboz (kartonból pl.), mely az első 

előadástól fogva elérhető a diákok számára. Ők ebbe anonim kérdéseket és 

gondolatokat dobhatnak bele, azzal a céllal, hogy azok a beszélgetős foglalkozás 

során megvitatásra kerüljenek.  

Az alábbiakban általam kidolgozott foglalkozástervezeteket mutatok be 

három témakört tárgyalva. Ez a három témakör bizonyult a felmérésben a diákok 

számára a legérdekesebbnek, így célszerűnek tartottam ezeket tárgyalni. Azt az 

irányelvet tartottam szem előtt, hogy a szexuális nevelés több, mint az alapfoglamak 

tisztázása. 

A foglalkozás tervezetek közt egy részletes és egy vázlatos témakidolgozás 

szerepel. 

Az első vázlatos tervezet a szexuális aktus témáját dolgozza fel, az általam 

és a Nemzeti Alaptantervben meghatározott fejlesztési szempontok szerint: 

 

 

 

 
6 Erről a módszerről az „Interaktív útmutató az EUMOSCHOOL-módszer alkalmazásához: a korai 

iskolaelhagyás megelőzésének átfogó megközelítése (2018)” című program keretei közt olvastam, 

melyet az EU szponzorál. 



39 

 

Iskola típusa: Középiskola 

Évfolyam: 9-12. évfolyam 

Korosztály: 14-19 éves 

Tantárgy: Biológia-és egészségtan 

Témakör: Szexualitás és egészségtana 

Óra típusa: ismeretterjesztő, kritikus gondolkodást fejlesztő 

Időtartam: 3x45 perc 

 

Foglalkozás menete: A téma előadás formájában 2 részletben kerül 

feldolgozásra, a terjedelem miatt, majd ezt követi egy „follow up” óra, melyen 

lehetőség nyílik a beszélgetésre, illetve a diákokat foglalkoztató egyéni kérdések 

megválaszolására. 

 

Téma címe: A szex aktusa, fajtái, lépései 

 

„Megbeszélnivalók”: 

I. részlet 

• A szexuális aktus az állatvilágban – közösülés 

• Szex, mint a felnőtt élet része 

• A szexuális vágy 

• A szex célja: utódnemzés és örömszerzés 

• A szex társadalmi megítélése 

II. részlet 

• A szex fajtái, változatai – „hagyományos”-, orális-, anális szex, petting 

• A pornó és a valóság összevetése, az extremitások 

• A szexuális aktus lépései: izgalmi állapot, előjáték, orgazmus, utójáték 

• A szex és a szeretet, szerelem 

• Ketten vagyunk – a közös beleegyezés: önmagunk és a másik ember 

tisztelete, egymás iránti felelősség, kinek mi a jó. 
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Fejlesztési célok: 

- A szexualitás tabutlanítása;  

- A tanuló megérti, hogy a szexuális aktus a felnőtt élet része; 

- A tanuló megérti, hogy semmi szégyenletes nincs a szexuális vágyban; 

- Megérti, hogy hormonális alapja van a nemi vágynak;  

- A tanuló megérti, hogy a szexuális aktus célja ugyanúgy lehet (és 

legtöbbször) örömszerzés, és a két ember közötti intimitás elmélyítése, 

mint utódnemzés; 

- A tanuló megérti, hogy a szexuális aktus és a szexualitás magánügy: a 

benne résztvevő két emberre tartozik; 

- A szextől nem idegen a szeretet és a szerelem; 

- A tanuló megtanulja, szexuális kapcsolat hagyományosan férfi és nő 

között jön lére, ám egyes esetekben előfordul azonos neműek között is. 

Ezt megérti és elfogadja; 

- A tanuló megérti, hogy ahány ember annyiféle testalkat és testrész; 

- A tanuló megismerkedik a szex és a szexuális örömszerzés változataival; 

- A tanuló megérti, hogy az örömszerzés nem azt jelenti, hogy magának 

megszerzi az örömöt – az örömszerzés a másik félre értendő és 

kölcsönös; 

- A tanuló megismeri egy együttlét általános mozzanatait: nemi vágy, 

előjáték, a partner és magunk „hangulatba” hozása, behatolás, pózok, 

melyek mindkét fél számára örömöt szereznek, az orgazmus (női és férfi 

különbségek, egyszerre/ nem egyszerre), utójáték, ölelkezés; 

- a tanuló megérti, hogy a nemi aktus mind fizikailag, mind érzelmileg egy 

nagyon kiszolgáltatott helyzet, a másik ember érzéseit tiszteli és nem él 

vissza velük; 

- a tanuló felismeri, hogy mindkét fél felelősséggel tartozik partnere iránt: 

nemkívánt terhesség elkerülése érdekében megfelelő fogamzásgátló 

módszert választ, azt nem vonja meg társától. Amennyiben valamilyen 

nemi fertőzése van és tudja is, arról társát tájékoztatja még az aktus előtt 

és lehetőleg így nem bocsátkozik aktusba;  
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A másik két nagy érdeklődésnek örvendő téma a nemi úton terjedő betegségek 

és a szexualitás és higiénia volt. Mivel a kettő elég közel áll egymáshoz, jónak 

láttam azokat összevonva tárgyalni. Mivel általános jelenség az iskolában, hogy a 

- A tanuló megérti, hogy a jó szexuális élethez szükséges az intim 

beszélgetés és a bizalom, ahol a felek lehetnek őszinték a másikkal és el 

tudják mondani kinek mi a jó; 

- A tanuló megérti, hogy a nemi együttlétnek feltétele a kölcsönös 

beleegyezés, mely az aktus bármely pillanatában visszavonható. A tanuló 

tudomásul veszi, hogy ennek a szabálynak be nem tartása erkölcsi 

felelősség, és büntetőjogi eljárást is vonhat maga után. 

 

Elsajátítandó attitűdök: 

- Embertárs (ez esetben szexuális partner) iránti felelősségérzet;  

- Testi –és nemi identitásbeli másság elfogadása és toleranciája; 

- Különbségtétel a médiában közölt szexualitás és a reális között; 

- Felelős kezdeményezése szexuális kapcsolatnak. 

 

Fejleszteni kívánt tanulói kompetenciák: 

• Természettudományos kompetencia; 

• Interperszonális és társadalmi kompetencia. 

 

Eszközök:  

• Diasor;  

• Beágyazott videók;  

• Ajánlott olvasmányok:  

o Jared Diamond: Miért élvezet a szex?  

o Szilágyi Vilmos: Szerelmi kultúránk, képeskönyv a szexről,  

o Jörg Müller: Felvilágosító könyv fiataloknak szexről és 

szerelemről; 

o Czeizel Endre: Ki viszi át a szerelmet? 

o Al Vernacchio: for goodness sex; 

o Lux ELvira: Szexológiai olvasókönyv. 
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tanárok küszködnek azzal, hogy a tananyagot leadják, azért igyekeztem egy, a két 

témát egyesítő óravázlatot létrehozni.7 

Idő Tanári instrukció/ 

tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

Munkaforma Eszközök 

3’ Bevezetés Aktív figyelem Frontális 

osztálymunka 

Tábla, projektor 

 

2’ Elevenítsük fel, mi tehet 

bennünket beteggé! 

  

Aktív 

válaszadás 

Frontális 

osztálymunka 

Tábla, projektor 

5’ Milyen nemi betegségeket 

ismertek? Használjátok az 

internetet, és párokban 

gyűjtsetek össze minél 

többet? 

 

a tanár digitális vagy 

hagyományos táblázatot 

készít 

Kutatás az 

interneten, 

információ 

gyűjtés 

Frontális 

osztálymunka 

Tábla, projektor 

8’ Mik ezeknek a tünetei? 

Nézzetek utána! 

 

 

 

Kutatás az 

interneten, 

információ 

gyűjtés 

Frontális 

osztálymunka 

Tábla, projektor 

2’ A tünetekkel hová kell 

fordulni? 

A tanár kiegészíti a 

táblázatot 

Aktív 

válaszadás 

Frontális 

osztálymunka 

Tábla, projektor 

7’ Alkossatok csoportokat 

(3-4 fő) és beszéljétek 

meg, hogyan mondanátok 

el szüleiteknek, 

partnereteknek vagy az 

orvosnak, hogy valami 

nem stimmel! 

Diák-Diák 

interakció 

Ötletbörze  

8’ Nézzünk meg néhány 

szituációt! 

Kihívok egy‐egy embert, a 

kezemben lévő lapok 

közül 

kihúzza, hogy kinek kell 

Mindegyik 

csoportból 

kijön legalább 

egy ember, és 

beszáll a 

szerepjátékba. 

 

Frontális 

osztálymunka 

Szerep kártya 

 
7 www.kamaszpanasz.hu -n leírtak nyomán 

http://www.kamaszpanasz.hu/
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elmondania (szülő, 

partner, orvos). Amikor 

szólok, valamelyik 

csoporttársával cserél és ő 

folytatja. A tanár minden 

szituációt értékel a 

szemlélő diákok 

segítségével (mi volt jó, 

mit lehetett volna 

máshogyan) 

A diákok 

reflektálnak 

egymás 

teljesítményeire 

5’ Nézzük meg a következő 

videót: 

https://www.okosdoboz.hu 

/video?id=100 

Mivel kerülhető el a 

fertőzés átadása? 

A gumióvszer minden 

esetben védelmet nyújt? 

 

Szerintetek csak kórokozó 

átadásával alakulhatnak ki 

nemi fertőzéses panaszok? 

 

Fontos mosakodni 

szeretkezés után mindkét 

nemnek? 

 

Lányokhoz: milyen 

termékeket ismertek, amik 

segítenek a hüvelyflóra 

fenntartásában? 

 

 

Élénk figyelem, 

aktív 

válaszadás 

Frontális 

osztálymunka 

Projektor 

5’ A tanár összefoglal, 

ellenőrzi, hogy vannak-e 

esetleg kérdések. A diákok 

figyelmébe ajánlja a 

„postaládát” 

Kérédsfeltevés, 

reflexió, élénk 

figyelem 

  

Fejlesztési célok: 

• A tanulók megismerkednek a nemi úton terjedő betegségekkel, és az azokat kiváltó 

kórokozókkal. 

• A tanulók megismerik az egyes nemi betegségek tünetei és kórlefolyását. 
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• A tanulókban tudatosul, hogy kihez fordulhatnak segítségért, amennyiben észlelik 

magukon valamelyik betegség tüneteit. 

• A tanulók megértik, hogy az a legjobb, ha segítséget kérnek szüleiktől/ orvostól és 

informálják partnerüket. 

• A tanulók gyakorolják, hogyan lehet szavakba önteni egy esetleges nemi fertőzés 

problémáinak közlését orvossal/ szülővel/ partnerrel. 

• A tanulók gyakorolják az internetes források kritikus használatát. 

• A tanulók megértik, hogy a gumióvszer nem nyújt védelmet minden nemi betegség 

ellen. 

• A tanulók megtanulják, hogy kialakulhatnak nemi fertőzésre utaló tünetek kórokozó 

átadása nélkül is. A lányok megértik, hogy a hüvelyflóra egyensúlyának 

megbomlása (legyen az egy aktus, helytelen étrend vagy stressz miatt) érdemes 

felkeresni a nőgyógyászt és kérni egy tenyésztést. 

• A tanulók megértik, hogy egy nemi betegség lehet tünetmentes/ enyhe lefolyású. 

• A tanulók megértik, hogy szeretkezés után ajánlott a tisztálkodás nemi tájékon. 

• A tanulók megtudják, hogy a szeretkezés utáni vizelési inger egyik funkciója, hogy 

a húgyutakból a szeretkezés során odakerült baktériumokat eltávolítsa, s így 

csökkenjen a húgyuti fertőzés kockázata. 

• A lányok megértik, hogy a megfelelő anyagú és fazonú fehérnemű kiválasztásával 

elkerülhetnek számos nemi fertőzést. 

• A lányok tanulnak azon termékekről, melyek segítenek a hüvelyi pH egyensúlyának, 

s így annak flórájának is egyensúlyban tartásában. 

Elsajátítandó attitűdök: 

• Felelősség saját maguk és partnerük egészségéért 

• Őszinteség a partneri viszonyban 

• Segítség kérése indokolt helyzetben 

Fejlesztett kompetenciák: 

• Természettudományos kompetencia 

• Interperszonális és társadalmi kompetencia 

• Internetes források kritikus elemzése 

 

 

 

1. Diszkusszió 

A 2007. évi Nemzeti Alaptanterv a következőképpen fogalamaz: „Az iskolára 

nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra 

nevelésében... Megkerülhetetlen a feladata az iskolának, hogy foglalkozzon a 
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szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. Fordítson figyelmet a családi életre, a 

felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre." 

A kérdés itt valóban az, hogy a már 2007-ben megálmodott célokat a ma iskolája 

milyen mértékben képes beteljesíteni. Az köztudott, hogy az egészséges szexualitás 

az emberek jóllétének egyik alapvető feltétele, s a szexuálpedagógia tudományának 

puszta létezése bizonyítja, hogy a szexualitás tanulható, s mi több, tanítható is. 

Jelen dolgozatban arról kíséreltem meg képet kapni, miként tapasztalható a 

közoktatásban a középiskolai szexuális nevelés, valamint, hogy azzal, amit az iskola 

nyújt, a diákok mennyire vannak megelégedve, illetve, hogy a biológia tanár hol 

helyezkedik el ebben a képben. 

A kutatás keretében kérdőíven és interjúkon keresztül mind a diákok, mind a 

tanárok visszajelzést adhattak azzal kapcsolatban, hogy ők hogyan látják a szexuális 

nevelés helyzetét a középiskolában, illetve milyen lehetőségeit látják céljainak 

megvalósítására. 

A diákok érdeklődése mentén kialakított rangsor megmutatja, hogy mely témák 

foglalkoztatják leginkább a tizenéveseket, a lefedettség pedig azt mutatja meg, 

melyek azok a témák, melyekkel foglalkozni kell nagyobb terjedelemben, és 

mélységekben. Ezek közé a témák közé tartozik magának a szexuális aktusnak és a 

hozzá kapcsolódó fogalmaknak, folyamatoknak a kérdésköre, mely talán mind közül 

a legnagyobb tabu. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy maga a szexualitás és a 

szex/ közösülés aktusát társadalmi szinten is tabuként kezeljük.  

Mint ahogyan az Parker és mtsai (2009) kutatásából kiderült, Európában erős a 

keresztény kultúra, mely így a magyar kultúrától is elválaszthatatlan. Megfigyeléseik 

arra engednek következtetni, hogy azokban az országokban, melyekben a keresztény 

vallás nem játszik központi szerepet, ott a szexuális nevelés több teret nyer, mivel a 

vallásos szervek nem tudják olyan mértékben befolyásolni és moralizálni a szexuális 

nevelés menetét. A probléma ugyan Magyarországon is ismert, mivel még mindig 

sok esetben tesznek az emberek egyenlőségjelet a szexuális nevelés és a szexre való 

buzdítás közé, azonban szerencsére még mindig nem olyan súlyos a helyzet, mint 
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például az erőteljesen katolikus Lengyelországban, ahol a szexuális nevelést 

nemhogy moralizálják, de kriminalizálnák is.8 

Magyarország születéspárti politikát hirdet, ami abban is megnyilvánul, hogy 

pénzzel támogatja azokat a párokat, melyek hajlandóak egy vagy akár több gyereket 

is vállalni. Ennek a stratégiának a veszélye, hogy olyan embereket is elér ez a külső 

motiváció, akik serdülő korukban nem részesültek megfelelő szexuális nevelésben, 

ami nagyban hozzájárulhatott volna önismeretükhöz, személyiségük fejlődéséhez, és 

így a gyermekvállalás felelős döntésének meghozatalához. Szilágyi Vilmos (????), 

aki nem az anyagi támogatásban látja elsősorban a népesség növelésének a 

lehetőségét így fogalmaz: 

„…nagyon is fontos lenne megismerni és komolyan venni, mert az 

eddigi semmittevésünk végzetes következményekkel járhat. Elsősorban 

azért, mert a házasság és család válsága következtében egyre kevesebb 

kívánt gyermek születik nálunk; így a magyar népesség létszáma már a 

10 milliót sem éri el és gyorsuló ütemben fogyatkozik. Ez a negatív trend 

pedig csak az átfogó és intézményes szexuális neveléssel lenne 

megállítható.” 

Semsey (2016) leírja, hogy „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 szexuális nevelés 

egyik legnagyobb előnye, hogy amennyiben hiteles információt szolgáltat, lehetővé 

teszi, hogy az emberek szabadon döntsenek, és a megszerzett tudás birtokában jobb 

döntéseket hozzanak meg egy párkapcsolatban vagy családban. A Központi 

Statisztikai Hivatal adatai szerint 2011-ben ezer házasságra 649 válás jutott. Ez az 

arány azóta évente növekszik, azonban nem azért, mert a válások száma jelentősen 

csökkent volna, hanem mert a házasságkötések száma kezdett el kiugróan növekedni 

(mivel a támogatást csak házasok vehetik igénybe). Véleményem szerint anyagi 

támogatással növelni a gyermekvállalási kedvet mind politikailag, mind gazdasági 

szempontból kifizetődőbb, és kétségkívül az egyszerűbb megoldás rövid távon, mint 

szisztematikusan felépíteni egy olyan rendszert, ami megfelelő módon informálja az 

 
8 A szexuális nevelés kriminalizációja Lenygyelországban 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EN.html  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EN.html
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embereket, lehetővé téve azt, hogy ne anyagi megfontolásból, hanem tudatosan 

válasszák a családos életet, ismerve annak lehetséges nehézégeit is.  

Jól látható, hogy az Európai Unió és a WHO által javallott holisztikus elv 

Magyarországon a középiskolában zajló szexuális nevelésben nem valósul meg. 

Ennek egyik oka, hogy amennyi szexuális nevelésben részesülnek, az mind 

természettudományi szempontból tárgyalja a témát, és inkább tényanyag közlésként 

történik meg. A diákok 60%-a állította, hogy nem esett át semmilyen szexuális 

„felvilágosító” foglalkozáson. Biológia órán azonban a kitöltők ¾-nek át kellett esnie 

mostanra azokon a tananyagrészeken, melyek az emberi szaporodást és ezzel együtt 

a szexualitást is taglalják/ taglalhatnák. 

Az iskoláknak azonban azzal a limitált forrással kell dolgoznia, mely 

rendelkezésükre áll. Ha vetünk egy pillantást az 1. táblázatra, megvizsgálhatjuk, 

hogy milyen mértékben támogatja a diákok elégedettségét a tanórákon használt 

tankönyv. Általában elmondható, hogy azok a témák, melyek a tankönyvekben 

előfordulnak karakterszámban kifejezve összefüggést mutatnak azzal, hogy a 

tanulók mennyire elégedettek az egyes témák tárgyaltságával. A legnagyobb 

lefedettsége a várandósságnak és a férfi-női anatomiának van. Mindkét terület nagy 

szerepet kap a biológia tankönyvben, ha a karakterszámokat nézzük. A problémát 

nagy valószínűséggel inkább az egyes témakörök hiánya, illetve egyes esetekben a 

tárgyaltság mélysége jelenti. Pozitív előrelépésnek tartom azonban az új 

Oktatáskutatási és Fejlesztési Intézet által fejlesztett (2018) 11. évfolyamnak szánt 

biológia tankönyvet, mivel karakterszámban felülmúlja a többi említett és népszerű 

11-es tankönyvet, ami a nemiséget érintő fejezeteket illeti. 

A pedagógus képzés nagy hiányosságának látom a szexuális nevelés ignorálását. 

Ebben erősítettek meg Szilágyi Vilmos (2006) gondolatai is, aki szerint a szexuális 

nevelésnek mindenképpen szerepet kell kapnia azoknak a képzésében, illetve 

továbbképzésében, akik pedagógusi hivatást választanak, ilyen módon biztosítható, 

hogy találkozzanak a szexuális nevelés alapelveivel, korszerű nézeteivel, és 

munkájuk is így lehet a legeredményesebb. 

Ez azonban arra enged következtetni, hogy a Nemzeti Alaptantervben (2012) 

leírtak szinte lehetetlent várnak az egyébként magasan kvalifikált pedagógusoktól, 

akik részesültek mind pedagógiai, mind pszichológiai képzésben, ám nem 
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találkoztak azokkal az információkkal, nézetekkel, és megközelítésekkel, melyek 

egy szexuális nevelést támogató attitűdöt eredményezhetnének. 

 Legjobb helyzetben talán a biológia tanárok vannak, akik, lévén, hogy 

tisztában vannak a szexuális nevelést létrehozó egyik tudomány vonatkozó 

területeivel, leginkább képesek lehetnek arra, hogy felmérjék a tanulók tudását a 

biológiai ismeretanyagot illetően, és monitorozzák a diákoknak az egyes témákhoz 

való általános hozzáállását. Nem véletlen tehát, hogy az derült ki, hogy valóban a 

biológia tanárok végzik a szexuális nevelést a legnagyobb arányban. 

A felmérésből egyértelműen kiderült, hogy a biológia tanároknak jut a 

legnagyobb szerep, ha szexuális nevelésre kerül a sor. Semsey (2016) is ugyanezt az 

eredményt kapta a magyar gimnáziumokban végzett kutatása során. Jóllehet, az ő 

mintája több, mint kétszerese volt az általam gyűjtöttnek.  

A fentiekből kiindulva, véleményem szerint azt a minimális célt érdemes 

lenne a felsőoktatásnak kitűznie a szexuális nevelést segítendő, hogy legalább a 

biológia tanárokat „felfegyverezze” ennek a komplex feladatnak az elvégzésére, már 

amennyire ez az ő hatáskörükből és tanári kompetenciáikból, illetve tárgyi keretéből 

adódik. Ettől függetlenül persze, úgy gondolom, hogy minden pedagógus számára 

fontos lenne, hogy értsen a szexuális neveléshez, hiszen minden pedagógus 

munkájához tartozik a nevelés is. 

A szexuális nevelés megállapított témáiról kiderült, hogy egyetlen témát sem 

fedett le az iskola úgy, hogy a tanulókban az ne hagyott volna kívánni valót maga 

után. Ez számos tényező következménye lehet . Ha a biológia-és egészségtan 

tantárgyból indulunk ki, mint a szexuális nevelés középiskolai zászlós hajója, az első 

szembeötlő dolog az időhiány és a tananyag hatalmas mennyisége. Az új Nemzeti 

Alaptantervben (2020) biológiát két évig van lehetősége a diákoknak tanulni 9-10. 

évfolyamon, 170 órás alapóraszámmal9. A hozzá tartozó kerettantervben a szexuális 

nevelést érintő témakör neve Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai. 

Összesen 7 órát javasolnak a készítők a témakör tárgyalására. A NAT 2012 biológia-

és egészségtan tantárgyhoz írt B kerettanterve körülbelül ugyanazokat a témákat 

 
9 ezen felül lehetőség van fakultációra, illetve a természettudományi tantárgyak emelt óraszámban 

11–12. évfolyamon folytathatók, de ez a dolgozat szempontjából nem fontos, mivel azok a 

lehetőségek érdekelnek, melyek a tanulókat iskolától és továbbtanulástól függetlenül érintik. 
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tárgyalja Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. Szaporodás, 

egyedfejlődés és növekedés pontjaiban, azzal a különbséggel, hogy itt a javasolt 

rászánandó idő csupán 6 óra. Bár úgy vélem, hogy ez az egy plusz óra, amit a témára 

lehet szánni nem fog nagy változást hozni, remélhetőleg azok a biológia tanárok, 

akik felismerték a szexuális nevelés fontosságát, élni fognak az egy óra adta 

lehetőségekkel, és ezen felül esetleg még szánnak órát a témára. Továbbá fontos azt 

is figyelembe venni szerintem, hogy a biológia- és egészségtan tantárgy nem 

kizárólag az ember szaporodásának tárgyalásával érinti a szexuális nevelést, és nem 

csak abban az adott 7 órában lehet vele foglalkozni ennek a tantárgynak a keretei 

között. 

Amennyiben az Európai Unió irányelveit és javaslatait vesszük alapul, akkor 

a szexuális nevelésre folyamatként tekintünk, csak úgy, mint bármilyen fejlődésre, 

tanulásra. Noha a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv jelentősen meghatározzák 

a pedagógusok számára, hogy milyen tananyagot és milyen bontásban kell tanítani, 

mégsem veszi el a szabadságukat teljesen. Célszerű alkalmakat teremteni a szexuális 

nevelésre a biológia tanároknak, hiszen nem kisebb témát járnak körül a diákokkal 

az évek alatt, mint magát az életet. Ez számos lehetőséget nyújt, hogy folyamatosan, 

a biológia tanulással eltöltött évek alatt előkerüljenek a szexuális nevelés témakörei 

indirekt módon odacsempészve. A következőket értem ezalatt például: mikor az 

állatok csoportjait vesszük sorra, mindig ott a lehetőség, hogy a szaporodásukat, 

utódgondozásukat összehasonlítsuk az emberével. Amikor genetikából az öröklést 

vesszük, abban megint ott rejtőzik a lehetőség, hogy felemlegessük az egyedfejlődés 

0. lépését, a szexuális aktust10. Továbbá ott rejlik a lehetőség a vírusokról és az 

egysejtű élőlényekről tanulásban is, hiszen nem egy nemi úton terjedő betegségért 

felelősek baktériumok vagy egysejtű eukarióták, vírusokról nem is beszélve.  

A pedagógusokkal készített interjú során az derült ki, hogy többségük nyitott 

a szexuális nevelésre és fontosnak tartják a gyerekek számára, és a megoldás épp 

ilyen apróságokban rejtőzhet, mint ahogy a kollégám is mondta: lehet, hogy egy vers 

kapcsán lehet beszélni a szexualitásról. 

A kérdőívet kitöltő tanulók csaknem 41%-a jelölte meg az „Otthon” opciót 

arra a kérdésre válaszolva, hogy hol részesül a legnagyobb mértékben szexuális 

 
10 már ha állatokról van szó vagy az emberről 
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nevelésben, míg az iskola 36%-ot ért el. Ezek az eredmények nem mondhatók 

meglepőnek, mivel a család az elsődleges, és az iskola a másodlagos szocializációs 

közeg szerepét tölti be. Elvárható tehát, hogy leginkább ilyen környezetben érjék a 

személyiséget legnagyobb mértékben formáló impulzusok. Ez azonban nem ad sok 

okot az örömre, hiszen mindeközben majdnem 80%-uk azt nyilatkozta, hogy a 

jelenlegi iskolájában nem tartottak nekik szexuális „felvilágosító” foglalkozásokat. 

Ha azonban ebből indulunk ki, akkor erőteljesen csorbul az otthon szexuális nevelési 

forrásként betöltött szerepe is; az iskola a második helyezett forrásként lett 

megjelölve, és ezzel nem került magasra a léc. Megjegyzendő azonban, hogy míg a 

fent említett 80%-os elmaradás könnyen elképzelhető, nem zárható ki az sem, hogy 

a diákok rosszul emlékeznek, vagy a nekik tartott foglalkozást nem tekintették 

„felvilágosítónak”.   

A pedagógusok közül többen is elsősorban a szülők feladatának tekintették a 

tanulók szexuális neveléséről való gondoskodást. Marozsi Myrtill (2018) ezzel 

szembe megy, arra hivatkozva, hogy a serdülőkor természeténél fogva együtt jár a 

szülőktől való eltávolodással. Ebből az következik, hogy a szülők szinte 

alkalmatlanná válnak a szexuális nevelésre, mivel nagy nehézséget jelent a kamasz 

korú gyerekkel való kommunikáció.  Éppen ezért jelenthet segítséget az iskola. 

A nem túl hatékony szexuális nevelésünk mellett azonban abban a szerencsés 

helyzetben vagyunk, hogy akármennyire eszköztelennek tűnik is a közoktatás 

szexuális nevelés terén, létezik pár alaposan kidolgozott program, ami ezt a célt 

szolgálja, továbbá nem egy egyéni kezdeményezés is elérhető az interneten.  

Vannak magyar szexedukációs és felvilágosító programok. Ilyen például 

Grósz Emese: A szexuális nevelés integratív, kapcsolatközpontú koncepciója és 

gyakorlata című könyve, mely nagy szabadságot hagy az azt felhasználók számára, 

mivel rugalmasan alakítható bármilyen korcsoportokhoz, és változatosan társítható 

hozzá módszertan. Tartalmaz nemi úton terjedő betegségekre vonatkozó ismereteket, 

de ugyanígy előkerülnek benne a szexualitás lelki és biológiai tényezői is. Ez a 

program könyv formájában elérhető. Hasonló konstrukcióban, ám vallásos 

keresztény megközelítést alkalmaz a FÉK (Fiatalok az élet küszöbén). Ez a program 

nagyobb hangsúlyt fektet az egyszeri, ám helyes párválasztás fontosságára és a 

családi élet értékére. A Palánta Evangéliumi Gyermek és Ifjúsági Misszión keresztül 
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érhető el a program. A programok másik típusa holisztikus nevelést célzó. Erre példa 

az EGÉSZséges ÉLET program, mely a közoktatás minden korosztályára megállapít 

nevelési feladatokat és egy nevelési programot, heti egy „egészségtan”/ 

osztályfőnöki óra keretében. A tárgy oktatása akkreditált tanárképző tanfolyam 

elvégzéséhez kötött, de a modulok képzés nélkül is alkalmazhatók. A program 

elérhető a MEDICONSULT Kft. Egészségesebb Iskolákért Egyesület által (Fábián, 

Simich 2006). 

Felmerült továbbá információforrásként (elkerülhetetlenül) az internet. Míg 

a világháló nagyszerű forrása lehet a szexuális nevelésnek, jobb, ha ebbe a diákok 

irányított módon fognak neki, mivel az ő kompetenciájuk annak megítélésében, hogy 

melyek megbízhatóak ezek közül, még nem annyira fejlett, arról nem is beszélve, 

hogy könnyedén a kiberbűnözés áldozataivá válhatnak. Azonban megvannak a 

pozitív források is. Ilyen a Tudd, hogy értsd!11, mely azzal a szándékkal jött létre, 

hogy könnyedebb köntösben adja át a szexualitáshoz tartozó tényanyagot. 

Mindebben kortárs segítőket vonnak be, akik videókon és felvett beszélgetéseken 

keresztül mutatják be, hogy milyen fesztelenül is lehet a szexualitásról beszélgetni, 

ha a légkör adott hozzá. 

A kitöltők csaknem 10%-a azt válaszolta, hogy sehol nem részesül szexuális 

nevelésben (9,5%). Ez az eredmény csaknem egybeesik azon tanulók arányával 

(11%), akik bevallásuk szerint nem részesültek időben szexuális nevelésben, azaz 

úgy létesítettek szexuális kapcsolatot, hogy nem kaptak „felvilágosítást”. Ez 

majdnem minden tizedik gyereket jelenti a mintából. Úgy vélem, hogy ennek az 

eredménynek figyelemfelhívó értéke kell, hogy legyen, mivel információ hiányában 

szexuális interakcióba lépni számos fizikai és mentális veszéllyel járhat, melyek 

azonban megfelelő neveléssel és felkészítéssel elkerülhetők. Pusztafalvi (2013) 

kutatásából az derült ki, hogy a középiskolások szexuális aktivitása meglepően 

magas. Ugyan a gimnazistáknál találta a legalacsonyabb szexuális aktivitást, de még 

náluk is az jött ki, hogy a diákok 53%-ának volt már szexuális kapcsolata. A 

mintában szereplő fiatalok átlagos életkora az első élményszerzéskor 14,77 év volt. 

Ez azt mutatja, hogy a szexuális nevelést késő a középiskolában elkezdeni, és 

végképp nem érdemes vele várni a 11-12. osztályig. 

 
11 http://tuddhogyertsd.hu/ 

http://tuddhogyertsd.hu/
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Konklúzió 

A szexuális nevelés célja, hogy az diákokat felkészítse egy olyan felnőtt 

életre, ahol tisztában vannak saját testük és érzéseik működésével. Azt kívánja 

támogatni, hogy tudatos és jó döntéseket legyenek képesek meghozni, így támogatva 

saját és társaik jóllétét.  

Magyarországon a szexuális nevelésnek nincs kiforrott kultúrája, ahogyan az 

meglátszik abban is, hogy a tanárképzésnek nem része a szexuális nevelésre való 

felkészítés. Azonban nem vagyunk eszköztelenek, hiszen az Európai Unió és a WHO 

számos hasznos ajánlást tesz arra alapelveket megfogalmazva, hogyan is lehetne ezt 

a feladatot hatékonyan ellátni. 

Az általam végzett felmérésből kiderült, hogy a tanulók nem jutnak elegendő 

információhoz az őket foglalkoztató témák kapcsán. Ezekre érdemes mindenképpen 

odafigyelni, és monitorozni, hogy melyik tanulócsoport milyen tudás birtokában van, 

milyen hiányosságai vannak és mi az, ami iránt érdeklődik. Továbbá azt az 

eredményt kaptam, hogy a kitöltők 11%-a úgy létesített először szexuális 

kapcsolatot, hogy bevallása szerint nem részesült semmilyen felvilágosításban ezzel 

kapcsolatban. Ezen felül a kitöltő diákok válaszai azt mutatják, hogy az otthoni közeg 

és az iskolai kb. egyenlő mértékben szolgálnak a szexuális nevelés forrásaiként. 

Érdemes lehet tehát az iskolai szexuális nevelésről is a szülők bevonásával 

gondolkodni.  

Legszívesebben a diákok a szexualitás egyes témáiról előadás formájában, 

illetve tájékoztató anyagokon keresztül tanulnának, ezen felül pedig a biológia 

tanárral beszélgetnének legszívesebben a dologról. Úgy gondolom, hogy a biológia 

tanárok nagy felelőséggel bírnak e téren, hiszen az általuk tanított szaktárgy 

rendelkezik a legnagyobb relevanciával szexuális nevelés terén. Az általam készített 

témavázlat és óraterv az diákok által legérdekesebbnek ítélt két témakört taglalja. 

Természetesen a szexuális nevelés nem lehet kizárólag a biológia tanár 

feladata. A tanárok szakmai döntések meghozásával hatással vannak a tanulóik ilyen 

jellegű fejlődésére, legyen ez egy tankönyv vagy olvasmány szexedukációs célzattal 

való kiválasztása. Ahogy a pedagógus kollégák vélekedtek; minél több forrásból 

kapják a diákok, annál hatékonyabb lehet, feltéve, ha ezek szervezetten, egymással 

összhangban működnek. 
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Mellékletek 

Melléklet 1 
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Melléklet 2 – Tanulói kérdőív 
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Melléklet 3 – Tanári interjú kérdések 

1. Milyen szakos Ön?  

2. Hány éve tanít a közoktatásban?   

3. Ön mit nevez szexuális nevelésnek?  

4. Kinek a feladata Ön szerint a szexuális nevelés?  

5. Feladata-e a szexuális nevelés az iskolának?  

6. Ha igen, mi kell e feladat sikeresmegoldásához?  

7. Hány órát szánna szexuális nevelésre?  

8. Milyen külön tantárgy vagy milyen meglévő tárgyak keretében?  

9. Hogyan lehetne elérni, hogy a pedagógusok felkészültebbek legyenek a 

szexuális nevelésre?  

10. Hány éves korban kell Ön szerint elkezdeni a szexuális nevelést?   

11. Különválasztaná-e a fiúkat és lányokat az ilyen témájú órákon?  

12. Milyen iskolán kívüli lehetőségeket lát a szexuális nevelésre?   
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