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Tevékenység elnevezése: Párkapcsolati és szexuális nevelés 

Tevékenység leírása:

A 13-18 éves korosztály számára igyekszek átfogó egészségügyi és pszichológiai
ismereteket  nyújtani  ahhoz,  hogy  a  párkapcsolatukat  és  a  szexuális  életüket
tudják irányítani. 
A “Párkapcsolatok egészséges jövőjéért” programot 2014-ben indítottam útjára
és kb. 1000 gyerekhez jutott el ez a kurzus. 

Az  előadássorozatban  nem  csupán  a  nemi  úton  terjedő  betegségekről  és  a
fogamzásgátlásról  kapnak  ismereteket  a  gyerekek,  hanem  egészségügyi,
pszichológiai és szociológiai oldalról nézve egy átfogó képet kapnak a szexuális
egészségük  megóvása  érdekében  és  egy  jól  működő  párkapcsolat
kialakításában  kapnak  segítséget.  Kommunikációs  tecnnikákat  tanulnak  és
olyan ismereteket, amellyel hatékonyan tudják irányítani a kapcsolataikat.

   A diákok megtanulnak randevúzni, a másik és a maguk személyiségét megismerni és megszeretni,
érvelni,  az  egészségüket  megóvni.  Megtanulják  a  férfi  és  a  női  gondolkodásmód  eltéréseit  és  a
szeretnyelveket  felismerni.  A  nemi  betegségekről,  a  fogamzásgátlásról  és  az  örömszerzésről
ismeretekhez jutnak. A féltékenységet, szakítást megtanulják feldolgozni és azt is megtanulják, hogy
mikor érdemes lezárni egy kapcsolatot.  



Az  ember  szexuális  fejlődésének  állomásairól  szó  esik  valamint  a  párkapcsolat  krízispontjaira is
felkészítést ad.

Az előadássorozat a következő témaköröket érinti:

1. A szexológia története. Párkapcsolati modellek. Ismerkedés.
2. A szeretnyelvek Gary Chapman nyomán
3. A férfi és a női gondolkozás sajátosságai (kutatások eredményei és együttélési modellek)
4. Személyiségtípusok
5. Fogamzásgátlás és nemi betegségek. Az alkohol és drogok hatásai a szexuális életre. A testi és lelki
eredetű betegségek hatása a szexuális életre
6. A nemi örömszerzés
7. Féltékenység, megcsalás és feldolgozási módszerek
8. Pornó és prostitúció
9. Külön beszélgetés fiúknak és lányoknak. Intimtorna. Önvizsgálat.
10. Menjek vagy maradjak? A segítségkérés lehetőségei. Szakemberek.
11. Homoszexualitás (genetika vagy nevelés?) és másság
12. Emberi játszmák
13. Légy önmagad terapeutája

Az órák módszertana

  Hétről hétre jutok el az osztályokba, ahol körben ülnek a gyerekek, mint egy terápiás csoportnál. Az
óra  első  részében  egy  kortárs  zeneművet  hallgatunk  meg  vagy  videót  nézünk  meg,  majd  egy
prezentáció formájában megtudják a hasznos ismereteket. Az óra harmadik részében pedig szituációs
játékok segítik az ismeretek elsajátítását.

  A kurzus  végeztével  a  gyerekek név nélküli  kérdőívet  töltenek ki.  Ezekben gyakran  írják,  hogy
“kötelező óraként beiktatnák”, valamint azt is meg szokták említeni, hogy mennyi használható ismeret
birtokába jutottak és nagyon hálásak.

  Tevékenységem önkéntesen végzem, sok iskola keres meg, de sajnos nincsen meg az anyagi keret,
amellyel ez a tevékenységem működhetne. Ebben nagyon örülnék, ha segítő kezekre lelnék.

Bemutatkozás

Skultéty Dóra vagyok és 2014-ben végeztem a SOTE posztgraduális  képzésén
szexuálterapeutaként.

Az ELTE Társadalomtudományi  Karán szereztem egyetemi szintű  szociológusi
diplomám 2008-ban,  és  az  ELTE Tanító-  és  Óvóképző  Karán főiskolai  színtű
tanítói szakán a következő évben. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen végzem



a  doktori  képzésem szexuális  nevelés  témakörben.  Mindegyik  szakdolgozatom témája  a  szexuális
nevelés volt.

A  Szexológiai  Tudományos  Társaság  tagjaként  párkapcsolati  és  szexuális  életre  neveléssel
foglalkozom.

2014. óta a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnáziumban végzek párkapcsolati nevelés
tevékenységet, korábban a Ward Mária Általános Iskola és Gimnáziumban valamint a Karinty Frigyes
Gimnáziumban vittem végig a"Párkapcsolatok Egészséges Jövőjéért" programot.

A Barankovics Kerekasztal “Így tanítom” pályázatán előadásra emeltek.

Óvodákban,  általános  iskolákban  és  középiskolákban  is  szoktam  tartani  órákat,  a  Születés  Hete
program keretében is  tartottam szexuális  nevelésről  előadást,  jelenleg  óvodákban,  középiskolákban
vannak időponjaim és igény a tevékenységemre, de az anyagiak megteremtése még kérdéses.

Az előadások részletes tematikája

I. Párkapcsolat (Az ismerkedéstől a randevúzásig)

•A szexológia története



•Sternberg elmélete

•Ismerkedés (hol, hogyan és kivel)

•Randevúzás (programok 1., 2, és a többedik alkalomra és az együttjárás)

•Csábítás és hódítás

•Az  internethasználat  előnyei  és  hátrányai  (sms-ezés,  chatelés,  közösségi  oldalak,  youtube
helyes használata a párkapcsolatban)

•Az intimitás beépítése a kapcsolatba

II. Párkapcsolat (a párkapcsolat helyes működtetése)

•Az öt szeretetnyelv használata (Gary. Chapman nyomán)

III. A férfi és női gondolkodásmód

IV. Kommunikáció és személyes képességek fejtesztése

•A párkapcsolatban részvevő személyiségek és ennek következményei (szangvinikus, kolerikus,
melankólikus, flegmatikus)

•Kommunikációs fejlesztés (Dale Carnegie nyomán)

•A házasság négy évszaka (G. Chapman nyomán)

•Maslow-féle piramis értelmezése a párkapcsolatban

V. Szexuális egészség

•a nemi szervrendszer helyes működése

•mindennapi egészségmegőrzés (Pl. Miért ne emeljenek a nők?)

•nemzőképesség és fogamzásgátlás

•nemi betegségek

VI. Szexualitás és párkapcsolat

•Az  ember  szexuális  fejlődésének  szakaszai  (freudi  elmélet,  magzati  kor,  csecsemőkor,
kisgyermekkor, kisiskoláskor, serdülőkor, felnőttkor, öregkor)

•A test, mint erogén zóna

•A szexuális alapműködés fázisai és problémái

•A női és férfi reagálóképesség különbözőségei és hasonlóságai

•Kommunikáció a szexről



•Az alkohol, dohányzás, kávé, drogok hatása a szexuális életre

•Plasztikai sebészet, fogyókúra, elhízás hatásai

•Betegségek  hatása  a  szexualitásra  (pl.  cukorbetegség,  depresszió,  szív  és  érrendszeri
betegségek)

VII. A párkapcsolat nehézségei

•Féltékenység

•Határok a párkapcsolatban (személyes élettér, bizalom, családi és baráti kapcsolatok)

•Hűség, hűtlenség és feldolgozása

•Szakítás

•Egyedüllét

VIII. A párkapcsolati krízisek

•Menjek vagy maradjak? (Mira Kirshenbaum nyomán)

•A párkapcsolati krízisek megoldása

IX. Külön foglakozás fiúknak és lányoknak

•lányok: (az önvizsgálat, intim torna, szakemberek, személyes jellegő kérdések megbeszélése)

•fiúk:  (önvizsgálat,  szakemberek,  leggyakoribb  egészségügyi  problémák,  személyes  jellegű
kérdések megbeszélése)

X. Szexualitás és társadalom

•Pornográfia, prostitúció, szexchat (szereplői, történelmi és gazdasági háttér, pszichés hatások)

•Visszaélések  megakadályozása  (szórakozóhelyeken,  táborokban,  párkapcsolatban,  interneten
stb.)

•Jogok

•A segítségkérés lehetőségei

•

XI. Homoszexualitás és másság

• Genetika vagy nevelés kérdése?

XII. Emberi játszmák (Eric Berne nyomán)

• felnőtt és gyermeki játszmák



• konfrontációs szendvics

• játszmák nélkül?

XIII. Légy önmagad terapeutája

• Főbb pszichológiai irányzatok

• A kognitív terápia módszereinek használata az életünkben

Honlapom: www.parkapcsolatineveles.hu

Köszönöm, hogy figyelmet fordítottak a pályázatomra.

Kontakt: Skultéty Dóra

email: skultety.dora@gmail.com

telefonszám: 06-70-59-47-156

Budapest, 2018. szeptember 11.
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