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Szexuális fejlődés és nevelés gyermek- és serdülőkorban
Kulcsszavak:
szexuális fejlődés, szexuális nevelés, szocializáció, családi nevelés, intézményi nevelés,
nemi esélyegyenlőség, szexuális abúzus megelőzés
Szolgáltatás koncepciója: A kutatási tevékenység célja e-learning kurzus fejlesztése,
facilitálása a megadott témakörben (szexuális fejlődés és nevelés gyermek- és
serdülőkorban), szülők és pedagógusok számára Tapasztalataink és az eddig lefolytatott
kutatási eredményeink alapján a gyermekkori szexualitás még mindig gyakran félre
értett, tabuként kezelt. A pedagógusok és szülők nagy része a szexuális nevelést próbálja
a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel "megúszni", amennyire csak lehet halogatni,
és a kortársakra (vagy rosszabb esetben az internetre) bízni. Ennek, és más társadalmi
folyamatoknak az eredményeként hazánkban a fiatalok nagy része úgy kezdi az aktív
szexuális életet, tervez családot és vállal gyermeket, hogy gyermekkorából a "legjobb
esetben" semmilyen élménye nincs a szexuális nevelésről. Azért ez a tabusítás "legjobb
esete" mert sokan kisebb-nagyobb traumákkal, akár a gyermek- vagy serdülőkori
szexuális bántalmazás élményével nőnek fel.
A kutatások szerint a gyermekekkel és serdülőkkel szemben elkövetett szexuális
abúzussal összefüggő egyik legfontosabb tényező a témával kapcsolatos ismeretek
hiánya és a téma tabusítása.
Kurzusunk ezért arra vállalkozik, hogy az érdeklődő pedagógusoknak és szülőknek
alapvető ismereteket nyújtson:





a gyermek- és serdülőkori szexuális fejlődésről és viselkedésről,
a szexuális és nemi kisebbségi identitások és orientációk kialakulásáról,
a családi és intézményi szexuális nevelés elfogadott alapelveiről valamint
a szexuális abúzus természetéről és megelőzésének lehetőségeiről.

Szolgáltatáshoz köthető kompetencia: Szexuális fejlődés és nevelés diszciplináris és
interdiszciplináris elméleti tudása és a szexuális nevelés pedagógiai és pszichológiai
kompetenciái.
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Társadalmi hasznosulás:
-

Ismeretterjesztés
Szexuális nevelés módszertani kultúra növelése
Abúzus megelőzés

Szolgáltatáshoz kapcsolótó releváns referencia:
-

MOOC kurzus (ingyenes továbbképzés pedagógusoknak, szülőknek):
https://mooc.elte.hu/courses/451/pages/mi-a-mooc-leirat
ELTE "Szorongás helyett énhatékonyság – A biztonságérzet összetevőinek
megismerése; intervenciós eszköz- és program-fejlesztés a társadalmi
biztonságkülönböző szegmenseiben működő intézmények és aktorok számára”
c. pályázatának "Kora gyermekkori szexuális abúzus megelőzése" alprojektje:
https://sites.google.com/view/biztonsag-kontraabuzus/f%C5%91oldal?authuser=0
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