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•Miért fontos a szexuális 
nevelés?

•Miért van szükség több 
figyelemre a látássérült 
gyermekek és fiatalok 
szexuális nevelése 
során?



Milyen a szexszel és 
szexualitással kapcsolatos 
információkról maradnak le a 
látássérült gyermekek és 
fiatalok?



Interview with three young adults



     

A megfigyelés és az utánzás általi 
tanulás nem lehetséges

Miért jó a szexuális nevelés 
készlet

az „Érezz rá!”?



Miért jó a szexuális nevelés 
készlet

az „Érezz rá!”?

Szexuális nevelés az iskolában, az 
internet segítségével vagy a 
családtagoktól és a barátoktól 
szerzett információk alapján?



Szexuális nevelés az iskolában?

• „Nagyon sok fényképet mutatnak, amelyek számomra 
használhatatlanok.”

• „Megnéztünk egy filmet. A magyarázat és a film hangjai nem 
mondtak túl sokat. Ezután csak több kérdésem lett, mint amennyi 
korábban 

• „Ha mégis hasznos eszközöket használtak, nem mondhattam azt, 
hogy „Tanulmányozhatnám esetleg közelebbről, kérem?!”, mert az 
elég fura lett volna.”



Az internet?

• „Az internet egy vizuális közeg. Ha vizuális információt mutatsz, 
mindenki azonnal tudja, mire célzol.” 

• „Ha felmész olyan weboldalra, mint például az „allesoverseks.be” 
(mindentaszexrol), akkor nagyon sok részletes, leíró információt 
találhatsz. Ezek számomra nagyon hasznosak voltak.”

• „Ha több információt akarsz szerezni, de nem tudod a megfelelő 
kifejezést, akkor hamar olyan – például pornó – oldalon találod 
magad, amely a célodnak nem felel meg.”



Család és barátok?

• „Nehéz beszélni erről a témáról. Nem könnyű megtárgyalni.”

• „Ez nem valami olyan, amit csak simán megkérdezel a szüleidtől. 
Nemhogy még részleteiben ki is tárgyaljátok!”

• „Az emberek egyszerűen csak nem beszélnek róla. A látó fiatalok sem 
értik, miért olyan nehéz nekünk információhoz jutnunk a szexszel és a 
szexualitással kapcsolatban. Ők sokkal könnyebb helyzetben vannak, 
mert mindent látnak.”

• „A középiskolában csak néhány barátom volt. Ezért sem hallottam túl 
sokat a párkapcsolatokról. Amint egy téma túlságosan intimmé válik, 
azt csak szűkebb körben, félreeső helyen beszélik meg.”



Megfigyelés és utánzás általi tanulás?
✔ Nem lehetséges

Szexuális nevelés az iskolában, az interneten 
vagy a családon és barátokon keresztül?
✔ Nem eIégséges

Szükség van a szakemberek segítségére!

Miért jó a szexuális nevelés 
készlet 

 az „Érezz rá!”?



Kezdjük el!



Te megosztanád a 
klienseiddel a saját, 
személyes szexuális 
tapasztalataidat?



 
Egy kisdedkorú 
gyermek szexuális nevelése 
során használnál-e hüvely- és 
péniszmodelleket?



     HA NEMET     
MONDTÁL... 
mi késztetett 
arra, hogy így 
tegyél?



A SZEMÉRMESSÉG NORMÁLIS!

Az, hogy a szakembereknek 
vannak határai, renden van!

 
Az, hogy a kliensnek vannak 

határai, rendben van!



Azonban a szexuális nevelést nem 
szabad minimalizálni!

Beszéljünk a szexről!



     „Érezz rá!”
A módszerek nem bonyolultak.

 

Ellenőrzött eszközök és eljárások.



     Tapintható 
tananyag



Könyvek, útmutatók, 
prospektusok olvasása...



Játékok és workshopok



Magyarázat + bemutatás
Atléták
Női trikók
Gyermek melltartó (sportmelltartó fazon)
Mindenféle melltartó
Bugyik
Tanga alsók
Boxer alsók

3. kártya: Alsóneműk

 

 

 

Célok

THEMES FOR SEXUAL EDUCATION
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Ismeret X X     X X   

Hozzáállás X X     X X   

Készségek X X         

Érzelmek és 

tapasztalatok
X X     X X   

Támogatás           

A szexuális nevelés céljainak és témaköreinek áttekintése

Módszerek
 
A készlet egyéb eszközeinek kombinációja lehetséges



  További információk az 
„Érezz rá” programról:

www.de-kade.be/Accent
accent@de-kade.be

http://www.de-kade.be/Accent
mailto:accent@de-kade.be


 
Hajrá!


