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Kolonits Klára: 
 
KAPCSOLATRA ÉS HÁZASSÁGRA NEVELÉS – ELMÉLET ÉS GYAKORLAT  
 
 
Összefoglaló 
 
1. A kutatások szerint a társadalom és az egyén testi, lelki egészségét legjobban a stabil 
családok biztosítják. 
 
2. A házassági problémák óriási költséget jelentenek a gazdaságnak és az államnak. 
 
3. A felmérések szerint a fiatalok többsége a boldog házasságot tartja egyik legfőbb 
életcéljának.  
 
4. A fiatalok akarnak a nemi életről és kapcsolatokról beszélgetni és tanulni olyan 
felnőttektől, akikben bíznak. 
 
5. A csupán nemi felvilágosítást és fogamzásgátlási technikákat tanító programok nem 
hatékonyak. A szexualitást a kapcsolatok kontextusában és teljes komplexitásában kell 
tárgyalni. 
 
6. Preventív, kapcsolatra és házasságra nevelő programokra van szükség, melyek minden 
fiatalt elérnek az iskolában. 
 
7. A prevenciós programok hatékonyak, ha ugyanazok a fiatalok rendszeresen, több éven át 
vesznek részt bennük, még mielőtt a negatív minták rögzülnek és negatív kapcsolatok 
kialakulnak. 
 
8. A házasságra nevelési foglalkozások akkor igazán hatékonyak, ha nem előadásokból 
állnak, hanem ha a fiatalok aktívan részt vesznek bennük beszélgetés, vita, szerepjáték, 
probléma-megoldás, játékok, stb. révén. Legfontosabb azonban az őszinte beszélgetés. 
 
9. A szülők hatása rendkívül jelentős a fiatalok nemi magatartásának kialakításában.  
 
10. Azok a programok a leghatékonyabbak, amelyek a szülőket is bevonják. 
 
11. A kapcsolatra és házasságra nevelő programok a fiatalok összes kapcsolatának minőségét 
javítják. Hatásukra javul a szülőkkel/gondviselőkkel való kommunikáció is és csökkennek az 
iskolai ill. otthoni magatartásproblémák. 
 
12. A pozitív példák felmutatása sokkal hatékonyabb, mint a negatív, elrettentő stratégia. 
 
13. Kiváló programok léteznek az Egyesült Államokban (minden szinten: kormány, tagállam, 
helyi civil szervezetek, egyházak) és az Egyesült Királyságban (civil ill. vallási alapú 
szervezetek), melyek hatékonyságáról egyre több tudományos bizonyíték áll rendelkezésre. 
 
14. Egy ausztrál felmérésben a válaszadók szerint a családi problémák legnagyobbrészt abból 
erednek, hogy a házasfeleknek a munkahelyük miatt nincs elég idejük egymásra és a családra.  
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I. A házasság és annak válsága 
 
1.1. A kapcsolatra- és házasságra nevelés szükségessége 
1.2. A házassági problémák negatív hatásai az egyénre 
1.3. A házassági problémák káros hatása a népgazdaságra 
1.4. A boldog házasság mint életcél 
1.5. A média hatása  
1.6. A pornográfia hatása  
1.7. A szülők válásának hatása  
 
 
1.1. A kapcsolatra- és házasságra nevelés szükségessége 
 
A csonka családok arányának növekedése - mely az alacsony jövedelműek körében különösen 
jellemző – egyre nagyobb társadalmi problémát jelent az Egyesült Államokban. Emiatt 1996 
óta már szövetségi szinten is programokat és projekteket vezettek be, melyek célja az 
egészséges házasságok elősegítése és támogatása, különösen az alacsony jövedelműek1 
körében. Az 1996-ban, Clinton elnök alatt elfogadott törvény (Personal Responsibility and 
Work Opportunity Reconciliation Act  /PRWORA/ - Törvény a személyes felelősség és 
munkalehetőség összeegyeztetéséről) célja többek között, hogy támogassa a kétszülős 
családok létrehozását és fenntartását, valamint hogy a házasság intézményén keresztül véget 
vessen a rászoruló szülők állami támogatástól való függőségének. 2002-ben a Kongresszus 
újra jóváhagyta e törvényt, George W. Bush elnök pedig bejelentette, hogy az amerikai 
szociálpolitika fő céljának a stabil családoknak kell lenniük.  (CNN, February 27, 2002) 
 
Nincs tudományos szempontból teljes vizsgálat sem az alacsony jövedelműek házasságairól 
ill. intim kapcsolatairól, sem a házasságra/párkapcsolatokra felkészítő programok 
eredményességéről, a meglévő adatokból azonban kitűnik, hogy az alacsony jövedelmű 
népesség körében jelentősen ritkább a jó házasság. Bár a jó házasság kialakítása és fenntartása 
nagy kihívást jelent a társadalom minden szegmensében, a hátrányos gazdasági helyzetűekre 
ez különösképpen igaz (Hernandez, 1997; Martin, 2004). (Rand Report 2.old. - A RAND 
Corporation saját jellemzése szerint non-profit kutatási szervezet, mely objektív elemzéseket 
készít a világ problémáiról mind a magán, mind a közszférában. A hivatkozott tanulmányt a 
RAND Corporation készítette ezzel a címmel: Serdülőkori2 romantikus kapcsolatok mint az 
egészséges felnőttkori házasságok előfutárai  - Az elmélet, a kutatás és a programok 
áttekintése. Karney, Beckett, Collins, Shaw, 2007) 
 
 
Pl. Florida állam törvénybe iktatta, hogy a társadalom alapja a család és a család alapja a 
házassági kapcsolat. „Következésképpen a házasságok erősítése szükségszerűen erősíti a 
családokat, gyermekeket, közösségeket és a gazdaságot.” A törvény kijelenti, hogy a 
kapcsolati készségek megtanulhatók és kötelezően tanítandók minden középiskolás fiatalnak, 
házasulandóknak és válni akaróknak (Marriage Preparation and Preservation Act of 1998, 
Section 2). 
 

                                                 
1  A Rand Report szerint alacsony jövedelmű az a háztartás, amely jövedelme a szövetségi 
szegénységszint 200 %-a alatt van, a háztartásban élők száma szerint korrigálva 
2  A Rand Report a WHO definíciót használja: serdülőkor=10-19 éves kor; Goodburn and Ross, 1995 
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1.2. A házassági problémák negatív hatásai az egyénre 
 
Kutatások bizonyítják, hogy a házassági problémák negatív hatással vannak a gyermekekre, a 
felnőttekre és a közösségre.  
Gyerekek esetében házassági problémák okozhatnak stressz-megnyilvánulásokat, beleértve a 
viselkedési problémák internalizálását és externalizálását  (Buehler et al., 1998), 
magatártásproblémákat (Coie et al., 1991), gyenge iskolai teljesítményt, alacsony önbecsülést, 
(Goldberg, 1993), fiatalkori bűncselekményeket (pl. lopás, rablás, erőszak, szerencsejátékok, 
szexuális bűncselekmények; Hooper, 1985), iskolai szociális és emocionális problémákat, 
(Mattison, Morales, & Bauer, 1992), valamint serdülőkori öngyilkosságokat (Nelson, 
Farberow, & Litman, 1988). Házassági problémák a felnőtteknél is okozhatnak 
stresszmegnyilvánulásokat, beleértve a dohányzást, alkohol és drogfogyasztást, bűnözést, 
evési rendellenességeket (Goldberg), pszichés betegségeket (Brown, 1996), a házastárs 
verését valamint otthonon belüli erőszakot (Goldberg; Markman, Floyd, Stanley, & Storaasli, 
1988), depressziót, (Horwitz, White, & Howell-White, 1996; Klerman & Weissman, 1990), és 
öngyilkosságot (Nelson et al.). Ezen felül munkahelyi problémákat is okoz, pl. csökkent 
munkateljesítményt és nagyobb mértékű hiányzást (Forthofer, Markman, Cox, Stanley & 
Kessler, 1996; Goldberg; Thomas & Caverly, 1998). (Gardner et al. Family Relations 2004. 
dec.)  
 

A. H. Halsey, (Szociálpolitika professzor, Nuffield College, Oxford, az ’Angol etikus 
szocializmus’ c. mű társszerzője) írja:  "Senki sem tagadhatja, hogy a válás, különélés, a 
házasságon kívüli születések,az egyszülős családok, az együttélés és a házasságon kívüli szex 
nagyon elterjedtek. Sokan örömmel üdvözlik e szabadságokat. Ezzel szemben általánosan el 
kellene ismerni, hogy a hagyományos normákat nem követő szülők gyermekei (azaz ahol a 
szülők nem vállaltak személyes, aktív, hosszú távú felelősséget az általuk létrehozott 
gyermekek felneveléséért) szüleik miatt sok szempontból jelentős hátrányokkal küzdenek és 
jelentősen kisebb esélyük van a sikeres életre. A meglévő kutatások szerint az ilyen 
gyermekek általában hamarabb halnak meg, több betegségben szenvednek, rosszabbak a 
tanulmányi eredményeik, rosszabbul táplákoznak, alacsonyabb a testi-lelki jólétük színvonala, 
gyakrabban munkanélküliek, hajlamosabbak a devianciára és bűnözésre, végül pedig maguk 
is megismétlik azt az instabil szülői magatartást, amelytől ők szenvedtek. ... Minden kutatási 
eredmény ugyanabba az irányba mutat, jelentős és megfelel a józan észnek is."  

 
1.3. A házassági problémák káros hatása a népgazdaságra 
 
Gottman (1998) becslése szerint a munkahelyi hiányzások 30%-a házassági problémák miatt 
van és évi 8 milliárd dollárjába kerül az Egyesült Államoknak.  
 
2008-ban Rich Lowry a National Review Online c. honlapon írja: A legújabb kutatások 
szerint az amerikai adófizetőknek évente minimum 112 milliárd dollárjába kerülnek a 
válások és a házasságon kívüli születések. A szövetségi, tagállami és helyi költségek az utóbbi 
évtizedben összesen több mint 1 billió dollárra rúgnak.  Az erről szóló tanulmány címe: “A 
válások és házasságon kívüli születések költsége az adófizetőnek: első becslések az egész 
nemzetre és az 50 tagállamra vetítve”, és 2008. április 15-én hozta nyilvánosságra a National 
Press Clubban 4 neves politikai és kutatócsoport: az Institute for American Values, a Georgia 
Family Council, az Institute for Marriage and Public Policy és a Families Northwest. 
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“Ez a tanulmány először dokumentálja, hogy a válás és a házasságon kívüli szülés nemcsak a 
gyermeknek rossz, hanem az adófizetőknek is hatalmas összegekbe kerül” mondta David 
Blankenhorn, az Institute for American Values (Amerikai Értékek Intézete) elnöke. “Ha az 
amerikai házasságokat csak kicsit is sikerülne egészségesebbé tenni, már az is óriási 
megtakarítást jelentene az adófizetőknek,” folytatta. “Ha például a családok felbomlása csak 
1%-kal csökkenne, az adófizetők máris 1.1 milliárd dollárt takarítanának meg.” 
 
 
Az Egyesült Királyságban a 2007-2008-as évre 41,7 milliárd fontra becsülik a családok 
széteséséből származó költségeket, ami adófizetőnként 1350 fontot jelent.  Ha figyelembe 
vesszük, hogy a projekciók szerint Angliában és Walesben az együtt élő párok száma 2007 és 
2031 között 2,25 millióról 3,7 millióra növekedhet, valamint az együttélés és a család 
felbomlása közötti egyértelmű kapcsolatot, az ezzel járó költségek jelentős emelkedése 
várható az elkövetkezendő években. A Counting the Cost of Family Failure című cikk szerzői 
ezért sürgetik az Egyesült Királyság illetékeseit, hogy gondosan mérlegeljék a pénzügyi 
következményeit minden olyan  ajánlásnak, mely az együttélést propagálja akár mint a 
házasság alternatíváját, akár mint annak előjátékát. (Counting the Cost of Family Failure, 
February 2010.) 
 
 
1.4. A boldog házasság mint életcél 
 
Felmérések szerint az amerikai tizenévesek nagy többsége számára a boldog házasság az 
egyik legfőbb életcél. A tizenévesek többsége helyteleníti a válást, sokuk azonban mégis arra 
számít, hogy majd elválik. Pl. a Monitoring The Future vizsgálatban (Monitoring the Future 
survey, Popenoe & Whitehead, 2002) a fiúk 72 százaléka és a lányok 82 százaléka számított 
arra, hogy megházasodik, de csak 59 % hitte azt, hogy meg is marad a házasságban  (Johnston 
et al., 1995). Ez az eredmény rámutat arra, milyen jelentős különbség lehet a tizenévesek 
házasságra és kapcsolatokra vonatkozó elvont attitűdjei és a saját konkrét várakozásaik között 
(Cherlin, 1988). 
Etnikai, rassz szerinti és nemi hovatartozástól függetlenül a serdülőkorúak többsége fontos és 
kívánatos célnak tartja a házasságot és legtöbbjük maga is meg szándékozik házasodni (Rand 
Report xv., 15., 26.old.)  
Bár a tizenévesek többsége a 12. osztály befejezése előtt megkezdi nemi életét, legtöbbjük – a 
fiúk 63%-a, a lányok 76%-a (Albert 2004, Rand Report 15.old.) – mégis azt a nézetet vallja, 
hogy a nemi élet nem helyénvaló a tizenéves középiskolásoknak. A legtöbb tizenéves nem 
helyesli a válást, ennek ellenére sokan arra számítanak, hogy majd elválnak. (Rand Report 16. 
old.) Összességében véve a szakirodalom alapján úgy tűnik, hogy a serdülőkorúak nagy 
többsége egyetért az egészséges házasságra nevelési kezdeményezések céljaival és 
igyekeznek e célokkal összhangban viselkedni. (Rand Report xvi.old./27.old.) 
 
Egyesült Királyság: Közvéleménykutatások kimutatták, hogy az emberek többsége, a 
fiatalokat beleértve, meg akar házasodni és meg is akar maradni a házasságában. A gyermekek 
többsége még mindig házas szülőktől születik, és a legtöbb házasság nem válással végződik. A 
legtöbb ember olyan háztartásban él, amelyet egy házaspár vezet (Family Education Trust 
honlapja). 
 
1.5. A média hatása  
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Ward (1995) szerint a televízió eltorzítja a tizenévesek és egyetemisták intim kapcsolatokról 
kialakított elképzeléseit. A médiában a kapcsolatok versenyként vannak megjelenítve, ahol a 
nők tárgyak, melyeket a férfiak megpróbálnak agresszívan megszerezni. E kép szerint a két 
nemhez tartozók ellenfelek, akik stratégiai és manipulatív játékot játszanak a kívánt partner 
megszerzésért (Pl. Ward and Friedman, 2006; Ward, Hansbrough, and Walker, 2005; 
Zubriggen and Moregan, 2006). 
Kimutatták már a médiának a párkapcsolaton belüli erőszakot ösztönző hatását. Rap videók 
hatására fekete tizenévesek jobban elfogadták a kapcsolaton belüli erőszakot, mint azok, akik 
nem néztek ilyen videókat (Johnson et al. 1995). 
Másrészt viszont kevés televízióműsor mutat be komoly konfliktust házas felek között 
(Heintz, 1992), és ha van is konfliktus, az általában könnyen és a megfelelő kommunikációval 
oldódik meg (Comstock and Strzyzewski, 1990). Egyes szakemberek szerint ez ahhoz 
vezethet, hogy idealista elképzelések születnek a házasságról. A fiatalok nincsenek arra a 
kemény munkára felkészülve, ami a jó házasság fenntartásához szükséges, és az igazi életben 
látott házasságokat szigorúbban ítélhetik meg. 
A televízióban legtöbbször házasságon kívüli (Greenberg and Busselle, 1996), sőt előzetes 
ismeretség nélküli nemi kapcsolatokat mutatnak be (Kunkel et al., 2005). Vizsgálatok szerint 
ez a serdülőket egyrészt elfogadóbbá teszi az ilyen magatartással szemben (Greenberg, 1994), 
másrészt saját kapcsolatukkal és nemi életükkel szemben elégedetlenné teheti őket 
(Greenberg, 1994). A médiában látott szex miatt korábban kezdhetik meg nemi életüket a 
tizenévesek (Brown et al., 2006; Collins et al., 2004; Martino et al., 2006).  (Rand Report 18-
19.old.) 
 
 
1.6. A pornográfia hatása  
 
A pornográfia által terjesztett felfogások ellentétesek a hagyományos család létrehozásához és 
fenntartásához szükséges értékekkel (Zillman, 1994).  
A vizsgált médium (magazinok, filmek, internet) és a minta függvényében a tizenévesek 48-
92 %-a van kitéve pornográfiának (Bryant, 1985; Malamuth and Impett, 2001) 
A hatásról nem végeztek tizenévesekkel vizsgálatokat, csak fiatal felnőttekkel. A 
rendszeresen pornográfiát néző férfiak kevésbé elégedettek feleségükkel (Zillman and 
Weaver, 1989) és barátnőjükkel (Weaver, Masland and Zillman, 1984). A rendszeresen 
pornográfiát néző nők és férfiak kevésbé akarnak gyermeket, mint a kontrollcsoport. 
Mivel a tizenévesek értékei még csak kialakulóban vannak, feltehetőleg a pornográfia hatása 
is erősebb és tartósabb az ő esetükben, bár erről közvetlen kutatás még nincs. (Rand Report 
19.old.) 
 
 
1.7. A szülők válásának hatása  
 
Elvált szülők gyermekei jelentősen valószínűbben válnak el maguk is (Amato, 1996; Amato 
and DeBoer, 2001). Elvált szülők gyermekei kevésbé optimisták saját házasságuk sikerességét 
illetően  (pl. Sprague and Kinney, 1997)  (Rand Report 53.old.)  
 
Elvált szülők gyermekei valószínűbben választják az együttélést. 
Cherlin & Chase-Lansdale, 1995; Kamp Dush et al., 2003; Teachman, 2003 
 
Minél több partnerrel élt valaki együtt a házassága előtt, annál nagyobb a válás kockázata.  
Lichter & Qian, 2005; Teachman, 2003 (In: Threshold 2008,April) 
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II. Az együttélés 
 
2.1. Az együttélésre vonatkozó kutatások 
2.2. Az együttéléssel kapcsolatos kutatási eredmények jelentősége a házasságra nevelésben 
 
2.1. Az együttélésre vonatkozó kutatások 
 
A Jubilee Centre legfrissebb adatelemése szerint az együttélések mindig is jelentősen kevésbé 
voltak stabilak, mint a házasságok, de ma még bomlékonyabbak, mint 15 évvel ezelőtt. Az 
elemzés  Pronzato, C., British Household Panel Survey Consolidated Marital, Cohabitation 
and Fertility Histories, 1991-2006 [computer file] 29065 esetet feldolgozó adatbázisa alapján 
készült. A Brit Háztartási Panelvizsgálat legújabb adatai alapján Dr. John Hayward and Dr. 
Guy Brandon által, a Jubilee Centre kiadásában készített elemzésben ezt állapította meg: 

• Az együttélések általában rövidéletűek. A párok átlagban 3 évig élnek együtt, de 50%-
uk két évnél előbb szétválik.  

• Az első együttéléseknek kevesebb, mint egy negyede tart 5 évig és az együttélő 
pároknak csupán 5,3%-a él 10 évig vagy tovább együtt. Ennek különösen nagy 
jelentősége van a gyermekek szempontjából. 14 évvel ezelőtt még több, mint ötször 
annyi olyan élettársi kapcsolat volt, ahol a felek első gyermekük 16 éves korában még 
együtt voltak. 

• Ugyanakkor az utóbbi 14 év alatt a házasság stabilabb családi háttérré vált a 
gyermekek számára. A házaspárok több mint tízszer valószínűbben maradnak együtt 
gyermekük 16 éves koráig: 75%-uk marad együtt, míg az élettársi kapcsolatban 
élőknek csak 7 %-a.  

• A közhiedelemmel ellentétben az együttélés nem szolgál „próbaházasságként” és nem 
csökkenti a válás esélyét. Az olyan első házasságok, melyek első együttélésként 
indultak, 60%-kal gyakrabban bomlottak fel, mint azok az első házasságok, ahol a 
házastársak előzőleg nem éltek együtt. 

• A válási arány független a házasságot megelőző együttélés hosszától. A házasság előtt 
együttélők 60%-kal valószínűbben válnak el az együttélés kezdetétől számított 10 
éven belül.  

• A házasság előtt nem együttélők házassága átlagosan 4 évvel tovább tart (13 évig), 
mint a házasság előtt együttélőké (9 év).  Azok a házasságuk előtt együttélők, akik 
később elválnak, általában 7,5 éven belül teszik ezt. Azok a párok, akik nem éltek 
együtt a házasságuk előtt és később elváltak, azok általában 11,5 éven belül tették ezt.  

2007-2008-ban a családok felbomlásának költségeit 41,7 millió fontra becsülték, ami 
évenként és adófizetőként 1350 fontot jelent (Counting the Cost of Family Failure). Az 
előrevetítések szerint Angliában és Walesben 2031-re 3.7 millió együttélő pár lesz. Ha 
figyelembe vesszük az együttélés és a család felbomlása közötti kapcsolatot, a jövőben a 
költségek jelentős növekedése várható. Emiatt a tanulmány szerzői figyelmeztetik az 
illetékeseket, hogy jól fontoljanak meg minden olyan ajánlást, amely a párokat 
együttélésre bírhtatja – legyen az a házasság alternatívája vagy előjátéka. (Dr John 
Hayward and Dr Guy Brandon, Cohabitation in the 21st Century, Jubilee Centre 2010 : 
http://www.jubilee-centre.org) 
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Ausztrália:The Catholic Society for Marriage Education honlapján olvasható: 
 
http://www.csme.catholic.org.au/: 
Az ausztrál katolikus házasságra nevelési szervezet Threshold magazinja 2008. árilisi 
számában írja (Threshold, April 2008, 5.oldal):  
Egyre több adat támasztja alá, hogy azok az adóreformok, amelyek anyagi előnyöket 
biztosítanak az egyedülállóknak, a házasságok csökkenéséhez vezetnek. 2005-ben az Egyesült 
Királyságban az addigi legalacsonyabb volt a házasodás: minden 1000 egyedülállóból csak 12 
kötött házasságot.  
A legújabb felmérés nem vizsgálta mélységében azokat az okokat, amelyek miatt az emberek 
későbbre halasztják a házasságukat, de arra az eredményre jutott, hogy sok anya felismerte az 
ebből származó anyagi előnyöket.  
Dr Ernestina Coast, a London School of Economics (Londoni Közgazdasági Egyetem) 
munkatársa, vizsgálta a 35 év alatti együttélő párok nézeteit a Brit Háztartási 
Panelvizsgálatban, amely egy olyan adatbázis, mely az 1990-es évek eleje óta nyomon követi 
10 ezer ember életét.  
Dr Coast szerint a megkérdezettek háromnegyede azt mondta, hogy tervezi és valószínű, hogy 
megházasodik.  
Többségük szerint nincs pozitív előnye az együttélésnek a házassággal szemben. E 
megkérdezettek többsége viszont gyermektelen volt. Dr Coast elemzése jelentős különbséget 
mutatott ki a gyermektelen és a gyermekes együttélők nézetei között. (Coast, 2007)  

A Threshold magazin idézi Dr Ernestina Coast szavait a The Daily Telegraph c. lapból (The 
Daily Telegraph, 7 July 2007) :„Amikor megkérdezték, miért tartják az együttélést 
előnyösebbnek a házassággal szemben, az anyák jelentősen valószínűbben említették az 
anyagi előnyöket, mint az apák” – mondja Dr Coast. "A gyermektelen nők jelentősen 
gyakrabban tekintik az együttélést próbaházasságnak, mint azok a nők, akik már anyák. "  
 
 
http://www.csme.catholic.org.au/ 
Scott M Stanley PhD (Research Professor), Galena K Rhoades PhD (Research Associate) & 
Howard J Markman PhD (Professor) Center for Marital and Family Studies  (Házasság- és 
családkutató Központ, University of Denver, USA: 
Az együttélések eltejedése az utóbbi száz év egyik legjelentősebb családdemográfiai változása 
(Smock, 2000). Gyakori lett az együttélés, becslések szerint a házaspárok 50%-a  (Bumpass & 
Lu, 2000) ill. több mint 60 %-a (Stanley, Whitton, & Markman, 2004) él együtt a házasság 
előtt az Egyesült Államokban. Ezzel szemben egyesült államokbeli mintákon általánosan 
kimutatott tény, hogy a házasság előtti együttélés rosszabb minőségű házasságon belüli 
kommunikációval, a házassággal való alacsonyabb megelégedettséggel, magasabb családon 
belüli erőszakkal és a válás magasab valószínűségével jár együtt.  (pl., Cohan & Kleinbaum, 
2002; Kamp Dush, Cohan, & Amato, 2003; Kline et al., 2004; Stafford, Kline, & Rankin, 
2004). Fontos megemlíteni, hogy bár már szinte norma a házasság előti együttélés, a legújabb 
tanulmányok szerint a vele járó kockázatok nem csökkennek  (e.g., Kamp Dush et al.). 
’Együttélési effektus’ néven ismert az a kapcsolat, amely a házasság előtti együttélés és a 
rosszabb házassági eredmények között fennáll. 
… 
Azok a nők, akik házasságuk előtt  több partnerrel éltek együtt, nagyobb valószínűséggel 
válnak el  (Teachman, 2003). 
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Néhány tény az együttélésről  (Threshold Magazine: April 2008) 
- Elvált szülők gyermekei valószínűbben élnek élettársi kapcsolatban. 
(Cherlin & Chase-Lansdale, 1995; Kamp Dush et al.,2003; Teachman, 2003) 
 
- Minél több partnerrel él valaki együtt a házassága előtt, annál nagyobb a válás kockázata.  
(Lichter & Qian, 2005; Teachman, 2003) 
 
- A házasság előtt több partnerrel való együttélés idővel a házasság és gyermeknevelés 
leértékelődéséhez vezet. (Axinn & Barber, 1997; McGinnis, 2003) 
 
- A házasság előtti együttélés magasabb depresszió szinttel, alacsonyabb önbecsüléssel és az 
élettel való kisebb megelégedettséggel jár együtt. ( Stafford et al., 2004) 
 
- A házasság előtt együttélő párok között nagyobb valószínűséggel vannak olyanok, akiknek 
korábban törvénysértő viselkedésük volt.  (Woods & Emery, 2002) 
 
- A házasság előtti együttélés a férfiaknál a házastárs iránti kisebb elköteleződéssel jár, a 
nőknél viszont nem. (Kline, Stanley, & Markman, in press; Stanley et al., 2004) 
 
 
Elköteleződés és együttélés (Threshold Magazine, April 2008) 
Scott M Stanley, Galena K Rhoades & Howard J Markman 
A tágabb értelemben vett elköteleződés a felnőttek számára a kapcsolatok minőségének fontos 
aspektusa  (Amato & Rogers, 1999) és hasonlóan fontos a gyermekek jóléte szempontjából  
(Amato & Booth, 1997; McLanahan& Sandefur, 1996). Általánosan elfogadott, hogy egy 
kapcsolat folytonossága felőli bizonyosság az egyik leglényegibb biztonsági tényező, amely 
az egészséges kapcsolatokat és házasságokat jellemzi (Stanley, Markman, & Whitton, 2002).  
 
Az Egyesült Államokban az együttélőknek gyakran eltérő elképzeléseik vannak arról, hogy 
mit is jelent a kapcsolatuk (Manning & Smock, 2005; Lindsay, 2000; Heuveline & 
Timberlake, 2004; Nock, 1995). Ezzel szemben régebben az udvarlási szokások világos 
fogódzót jelentettek arra vonatkozóan, hogy egy kapcsolat hol tart (Whitehead, 2002).  
Az elköteleződés magas szintje (házasság) biztonságot ad, világos mindkét fél számára, 
exkluzívvá teszi a kapcsolatot és jövőt biztosít számára.  
 
Az együttéléses kapcsolat sokszor tehetetlensége folytán vezet házassághoz, mert bizonyos 
tényezők kényszerítően hatnak ill. egyszerűbbé teszik az együttmaradást (pl. közös albérlet, 
közös állatkedvenc, megfogant gyermek), és a felek nem azért kötnek házasságot , mert 
egymás iránti elköteleződésük megnőtt  az együttélés során. Az együttéléshez képest egy 
randevúzós kapcsolatot sokkal egyszerűbb felbontani, amennyiben kiderül, hogy a felek 
mégsem illenek egymáshoz  (Threshold Magazine: April 2008) 
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2.2. Az együttéléssel kapcsolatos kutatási eredmények jelentősége a házasságra 
nevelésben (Threshold Magazine, April 2008) 
 
Figyelmet kell szentelni a kapcsolatok különböző fázisai közötti átmeneteknek (e.g., Kline et 
al., sajtó alatt; Manning & Smock, 2005; Surra, 1987). 
 Ideológiától függetlenül a tudományos kutatások kimutatták, hogy a házasság előtti 
együttélések kockázattal járnak.  Elsődleges és másodlagos prevencióra van szükség. A 
másodlagos prevenció során különösen azok a párok szorulnak felvilágosításra és 
tanácsadásra, akik világos és kölcsönös elköteleződés nélkül kezdenek együtt élni. 
Egyrészt házasságra nevelésre van szükség, másrészt pártanácsadásra. Meg kell értetni a 
középiskolásokkal, hogy óvatosan kell kezelni azokat a hiedelmeket, amelyek szerint az 
együttélés csökkenti a kockázatokat. (ld. Thornton & Young-DeMarco, 2001).   
El kell mondani a fiataloknak, hogy a felek gyakran különösebb megfontolás és elhatározás 
nélkül sodródnak az együttélésbe (Manning & Smock, 2005); tudatos döntéseket kell hozni, 
addig kell felismerni, hogy összeillenek-e, még mielőtt kényszerítő tényezők megnehezítenék 
a kapcsolat felbontását.  
A partnereknek őszintén kell arról beszélgetniük, hogy mit jelent számukra az együttélés, 
milyen szintű az elköteleződésük (pl. külön-külön hogy látják, merre tart a kapcsolatuk, 
milyen potenciális, együttmaradásra kényszerítő tényezők jelentkezhetnek, ha majd együtt 
élnek.) Mivel az együttélés nem olyan világos és egyértelmű fogalom, mint a házasság, sokan 
előbb-utóbb rájönnek, hogy nem ugyanazt értették rajta, mint a partnerük  
Whitehead és Popenoe (2002) huszonéves férfiak fókuszcsoportját vizsgálva azt találta, hogy 
jelentős számban vannak olyanok, akik együttélnek valakivel, de nem akarnak megházasodni 
a jelenlegi partnerükkel, mert jobbra várnak. Hasonlóképpen Kline (2005) is azt találta, hogy 
a férfiak valószínűbben választották az együttélést azért, mert nem tudtak közös jövőt 
elképzelni a partnerükkel, viszont nem is akartak szakítani. Figyelemre méltó, milyen kevés 
nő tudja, hogy az a férfi, akivel együtt él, mit is gondol erről. Az a minimum, hogy alapos, 
őszinte kommunikációra van szükség egy olyan, potenciálisan az egész életre kiható 
kapcsolati változás/átmenet előtt, mint az együttélés. (Lindsay, 2000; Manning & Smock, 
2005; Sassler, 2004). 
 
A férfiak is és a nők is profitálnak abból, ha a lehető legtöbb információ birtokában világos 
döntéseket hoznak. A nőknek viszont több vesztenivalójuk van, ha csak úgy sodródnak a 
különböző kapcsolatfázisokon át. A nők azok, akik gyermeket fogannak, ők viselik a 
gyermeknevelés aránytalanul nagyobbik részét, ha a kapcsolat felbomlik. A nők gyakrabban 
szenvednek veszélyes erőszakos kapcsolatokban.  
Akik csak azért mérlegelik az együttélést, mert ki akarják próbálni, összeillenek-e, jobban 
teszik, ha ezt más úton csinálják; olyan módon, ami kevésbé korlátozza a szabadságukat, pl. 
menjenek közösen kapcsolatfejlesztő workshopra, olvassanak együtt könyveket a 
kapcsolatokról, beszélgessenek családi életre nevelővel vagy terapeutával; vagy szakítsanak 
elegendő időt arra, hogy nyíltan beszélgessenek egymással saját elvárásaikról.  
Ami a házassági tanácsadást illeti (már házasok számára), mivel tudjuk, hogy akik a 
házasságuk előtt együtt éltek, veszélyeztetettebbek a házassági problémák és válás 
tekintetében, jelentős segítséget jelenthet, ha feltárjuk a párok kapcsolat-történetét; azt, hogy 
hogyan hoztak döntéseket a főbb kapcsolati fázisokat illetően.  Ha elegendő bizonyíték van 
arra, hogy csak sodródtak, ki kell deríteni, milyen tehetetlenségi kényszerítő tényezők 
hatottak. Ilyen esetekben a párnak segítségre lehet szüksége az elköteleződés terén.  Egyes 
esetekben segítség lehet, ha pl. egy nő, akit a partnere bántalmaz (pl. Johnson & Leone, 
2005), felismeri, hogy nem világos döntés következtében került ebbe a kapcsolatba, hanem 
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csak a kapcsolati tehetetlenség miatt sodródott bele és ki lehet őt ebből menteni. (Threshold 
Magazine: April 2008) 
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III. Az önmegtartóztatás 
 
3.1. Az önmegtartóztatásra nevelés sikerei 
3.2. Esettanulmányok 
3.3. Az önmegtartóztatásról szóló tanulmány pozitív eredményeket mutat 

Az Egyesült Államokban a ’80-as évek vége felé kezdődött komolyan az önmegtartóztatásra 
nevelés, olyan programokkal (pl. a Project Reality - Valóság projekt), melyek a fiataloknak 
pozitív okokat kínáltak arra, hogy taratózkodjanak a szextől (Sexual Health Update, Winter 
1998). 

Annyira népszerűvé váltak az önmegtartóztatásra nevelő programok, hogy 1996-ban Clinton 
elnök aláírta azt a törvényt (1996 Welfare Reform Act), mely szerint az önmegtartóztatásra 
nevelés olyan program, melynek egyetlen célja, hogy megtanítsa, milyen társadalmi, 
pszichológiai és egészségügyi előnyökkel jár a nemi önmegtartóztatás, valamint a házasságon 
kívüli nemi önmegtartóztatást mint elvárást tanítja minden iskoláskorú fiatalnak.  A törvény 
évi minimum 34 millió fontnak megfelelő összeget írt elő a nemi önmegtartóztatásra nevelés 
támogatására (The 1996 Welfare Reform Act, section 912 ) . 

Az egyéb szövetségi állami támogatásokkal együtt ez az összeg 2000-re elérte – ha brit 
fontban számítjuk – a minimum 65 millió fontot. Ezzel szemben a biztonságosabb szexet 
propagáló programok ekkorra már ezen összegnek kevesebb, mint felét kapták (The Daily 
Telegraph, 29 December 2000).  

Az Egyesült Államokban a tizenéves terhességeket megelőzni kívánó nemzeti stratégia az 
Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma feladatai közé tartozik. Clinton elnök 
idején az Egyesült Államok kormányának politikája ez volt: „Az önmegtartóztatás és a 
személyes felelősség kell legyenek a prevenciós programok elsődleges üzenete." (A National 
Strategy to Prevent Teen Pregnancy Annual Report 1999-2000).  

Az önmegtartóztatásra nevelő programok 2000-re már olyan népszerűek lettek az Egyesült 
Államokban, hogy a nemi felvilágosítást tartó középiskolai tanárok 23%-a már csak ilyen 
programot tanított. (The Daily Telegraph, 29 December 2000 )  Sok olyan tanár is volt, aki az 
önmegtartóztatást tanította és azt, hogy a szex a házasságba való, viszont a fogamzásgátlásssal 
is foglalkozott.  

Az Egyesült Államokban az 1990-es években csökkent a tizenéves terhességek száma. 2000. 
augusztusában az Egyesült Államok kormánya bejelentette, hogy a tizenéves terhességek 
aránya tovább csökkent: minden 1000 15-19 éves lányra 49,6 jutott évente. Ez az azt 
megelőző hatvan év alatt a legalacsonyabb érték volt (National Centre for Health Statistics, 
U.S. Department for Health and Human Services, 2000. aug. 8.).   
 

A National Strategy to Prevent Teen Pregnancy  (Nemzeti stratégia a tizenéves terhességek 
megelőzésére) 1999-2000 évi beszámolójában ez olvasható: "A ’90-es években végig 
következetesen és jelentősen csökkent a tizenéves terhességek arányszáma mind az 50 
államban. A arányszám minden serdülő korcsoport és minden rassz és etnikum esetében, és 
mind az első, mind a második szülések esetében csökkent. Egyértelmű, hogy most aratjuk le e 
kormányzatnak a Nemzeti Stratégiához való erős elkötelezettsége gyümölcseit…" (A 
National Strategy to Prevent Teen Pregnancy Annual Report 1999-2000)  
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Az önmegtartóztatáson alapuló nemi életre nevelés nemcsak a tizenéves házasságon kívüli 
szülések számának csökkenéséhez vezetett, hanem 1991 és 1999 között a szexuális 
tevékenység is 8%-kal csökkent.  (MacKay et al., 2000)  

Az Egyesült Államokban a már nemi életet élt középiskolások aránya 1991 és 2009 között 
54%-ról 46%-ra csökkent (The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned 
Pregnancy).  
 
Az Állami Orvosok Tanácsadó Konzorciumának (Consortium of State Physicians’ Resource 
Council) 1999. évi jelentése így ír: 
"Minden adat arra utal, hogy nem a fogamzásgátló szerek szélesebb körű elterjedése miatt, 
hanem elsősorban a nemi önmegtartóztatás hatására csökkentek a 90-es években a tizenéves 
terhességek és szülések. Lehetségesnek tűnik, hogy azok a programok, melyek célja az 
önmegtartóztató viselkedés, sikeresebben csökkentették a serdülők nem kívánt 
gyermekszüléseinek számát, mint azok a programok, melyek célja a szexuális élet  
biztonságosságának növelése volt. Douglas Kirby, a nemi életre nevelés neves kutatója 1991-
ben mintegy profétaként szólt, mikor azt mondta, hogy lehet, hogy könnyebb rávenni a 
fiatalokat arra, hogy halasszák későbbre a nemi életük megkezdését, mint fokozni a 
fogamzásgátlási gyakorlatukat. " (Jones et al., 1999)  

A liberális nézeteiről ismert Hillary Rodham Clinton meglepő módon ezt hirdeti: 
"Sok éven át dolgoztam és beszélgettem amerikai fiatalokkal és ezek után nem hiszem, hogy 
készen állnak a szexre és annak lehetséges következményeire - szülőségre, abortuszra, nemi 
úton terjedő betegségekre. Véleményem szerint minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, 
hogy lebeszéljük őket a nemi életről és rábeszéljük őket a nemi önmegtartóztatásra". (Clinton, 
1996)  

Most már a kutatók az Egyesült Királyságban is kezdik fontolgatni, hogy olyan nemi életre 
nevelési programokat kellene kidolgozni és bevezetni az iskolákban, amelyek hatására 
csökken a fiatalok szexuális tevékenysége.  (Mellanby et al., 1995) Most már úgy látják, hogy 
érdemes lenne rávenni a fiatalokat, hogy halasszák későbbre a nemi életük megkezdését és 
csökkentsék a szexuális tevékenységüket. 

Egyértelmű, hogy a fiatalok képesek elfogadni az önmegtartóztatást, még akkor is, ha már 
éltek nemi életet. A British Medical Journal nemrégiben változatlan kiadásban megjelentette 
az egyik legfontosabb amerikai könyvet a fogamzásgátlásról, mely a következő szavakkal 
ajánlja az önmegtartóztatást: 
"Sok szexuálisan már tapasztalt tizenéves és felnőtt választja a másodlagos önmegtartóztatást 
vagy cölibátust. Álláspontjuk nem tekinthető szélsőségesnek a nemi úton terjedő 
vírusbetegségek korában." (Kowal)  
 
 
10 olyan tizenévesből, aki már élt nemi életet, 6 megbánta és azt kívánja, bárcsak várt volna 
(The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy). 
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3.2.Esettanulmányok  
 
Tennessee 
Tennessee állam 3 nagy megyéjében tartottak kizárólag önmegtartóztatásra nevelést. A 
kutatások szerint e három megyében 1991 és 1996 között 14-38%-kal csökkent a tizenéves 
terhességek száma. Négy másik nagy megyében, ahol biztonságosabb szexet tanítottak vagy 
nem volt egész megyére kiterjedő nemi életre nevelés, maximum 7 %-kal csökkent a 
tizenéves terhességek száma (Aseltine, 1998). 

Washington D.C. 
1987-ben Washington D.C. belterületének iskoláiban bevezettek egy önmegtartóztatásra 
nevelő programot, melynek neve Best Friends.  Egy doktori disszertáció értékelte e programot 
és azt találta, hogy a középiskola befejezéséig (18 éves korig) a Best Friends programban 
részt vevő lányoknak csak 22%-a lett szexuálisan aktív. (Rowberry, 1995) Ezzel szemben 
aWashington D.C.-beli középiskolás lányok 76%-a volt szexuálisan aktív (Centers for 
Disease Control and Prevention,1996, September 27). 

A biztonságosabb szexre nevelő programok közül viszont egyetlen egy sem ért el számottevő, 
kimutatható eredményt a tizenéves terhességek számának csökkenése terén, függetlenül attól, 
hogy milyen intenzív formában tanították (UNAIDS, 1997, October).  

 
3.3. Az önmegtartóztatásról szóló tanulmány pozitív eredményeket mutat 
Az egyesült királyságbeli folyóirat, a Family & Youth Concern Family Bulletin Number 139 
(a Family Education Trust szervezet kiadványa) honlapján ez olvasható: 

Az önmegtartóztatásra nevelés hatékonyabban segít az afro-amerikai fiataloknak a szexuális 
élet megkezdésének elhalasztásában, mint a fogamzásgátlásra nevelő programok (Archives of 
Pediatrics and Adolescent Medicine, az American Medical Association kiadványa). 

A pennsylvaniai egyetem kutatói 662   6-7. osztályos (11-13 éves) afro-amerikai fiatalt 
osztottak négy különböző csoportba. Az egyik csoport kizárólag önmegtartóztatásra nevelést 
kapott, a „biztonságos szex’ csoport a fogamzásgátlásról tanult, a harmadik csoport 
mindkettőt tanulta, a kontrollcsoport pedig a szexualitást nem tárgyaló egészségnevelést 
kapott.  

A tanulmány szerint a csak önmegtartóztatásra nevelést kapott fiatalok a rákövetkező 2 év 
során egyharmaddal kevésbé valószínűen létesítettek nemi kapcsolatot, mint a többi három 
csoport tagjai. Az a kisebbség, aki a kizárólag önmegtartóztatásra nevelésben részesültek 
közül mégis létesített szexuális kapcsolatot, ugyanannyira valószínűen használt kondomot, 
mint azok, akik fogamzásgátlást tanultak. 

A kutatók ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a kizárólag önmegtartóztatásra 
nevelésnek jelentős szerepe lehet a sedülőkori szexuális kapcsolatok megelőzésében. Dr John 
Lemmott, a kutatás vezetője ugyanakkor hozzátette, hogy további kutatások szükségesek 
ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, mennyire hatékony a kizárólag önmegtartóztatásra 
nevelés a társadalom különböző szegmenseiben (Jemmott, Jemmott, Fong, 2010). 

 
Hivatkozások: 
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IV. A kapcsolatra és házasságra nevelés jelentősége 
 
4.1. A kapcsolatra és házasságra nevelés célja 
4.2. A serdülőkor jelentősége 
4.3. Elméletek és lehetséges gyakorlati jelentőségük a tizenéves kori intervencióban  
4.4. A felnőttkori romantikus kapcsolatok serdülőkori előfutárai 
4.5. A prevenció fontossága 
4.6. A prevenciós programok hatékonysága 
4.7. Az intelligencia és a tanulmányi eredmények  
 
 
4.1. A kapcsolatra és házasságra nevelés célja 
A kapcsolatra és házasságra nevelés általános célja, hogy a tizenéveseknek átadja azt a 
tudást, azokat az értékeket és készségeket, amelyek feltételezhetően szükségesek az 
egészséges párkapcsolatok létrehozásához (Rand Report 2007, 74.old.). 
A kapcsolatra nevelés áthidalhatja azt a szakadékot, ami a tizenévesek házassággal 
kapcsolatos vágyai és várakozásai között tátong. A házasságra nevelési anyagok 
megmutatják, hogy a tartós, boldog, egészséges felnőttkori házasság nemcsak kívánatos, 
hanem – kemény munka árán (Rand Report, 18.old. ) - elérhető cél is. A házasságot valóban 
nehezítő tényezők (munkanélküliség és munkavállalási képtelenség, alkohol-  és 
kábítószerfogyasztás, pénzügyi stabilitás hiánya) elhárítását célzó egyéb programokkal együtt 
a kapcsolatra nevelés megtaníthatja a fiatalokat arra, hogy milyen lépéseket tegyenek annak 
érdekében, hogy maximalizálják esélyeiket az egészséges házasságra.  (Rand Report 27.old.) 
 
Figyelembe kell venni, hogy a házasság nemcsak az egyes egyének ügye (az egyéni 
boldogság útja), hanem gazdag hagyományokkal rendelkező, a társadalom számára hasznos 
intézmény, mely közvetítő erő az egyéni autonómia és az egymás kölcsönös támogatása 
közötti feszültség feloldására, valamint a testi szerelem és a gyermeknevelés kontextusa is. 
A fiataloknak meg kell érteniük, hogy a gazdagabb és értelmesebb szexualitás bizalommal, 
intimitással és hűséggel jár. (Pearson, 2000) 
 
 
4.2. A serdülőkor jelentősége 
Egyes kutatók szerint a felnőttkori egészséges házasságok építőkövei a serdülőkorban 
alakulnak ki (pl.  Collins and Sroufe, 1999; Collins and Van Dulmen, 2006; Furman and 
Shaffer, 2003; Furman and Simon, 1999; Giordano, Manning, and Longmore, 2006; Tallman, 
Burke, and Gecas, 1998). Ilyen építőkövek pl. a kapott oktatás/nevelés minősége, 
pályaválasztási lehetőségeik, védettség az erőszaktól, dohányzástól, alkoholtól és a 
kábítószerektől – de a kutatók különösen a serdülőkori romantikus kapcsolatok3 jelentőségére 
hívják fel a figyelmet (Rand Report 3-4.old.). 
Egyre több bizonyíték van arra, hogy a felnőttkorra már kialakulnak bizonyos tényezők, 
amelyek miatt az alacsony jövedelműek körében magasabb a házasságon kívüli szülőség és 
válás (Rand Report xiii.old.). 
18 éves korára a serdülők több mint 80%-ának volt már romantikus kapcsolata (Carver, 
Joyner, and Udry, 2003). E kapcsolatok ugyan általában rövidebbek és nem olyan szintűek, 
mint a felnőtteké (pl. a serdülők ritkán élnek együtt), mégis egész életre kiható 
következményekkel járhatnak érzelmi egészségük szempontjából (pl. Monroe et al., 1999), 

                                                 
3  A Rand Report romantikus kapcsolatnak nevezi az olyan kapcsolatot, amely folyamatos, kölcsönös, 
érzelmi, erotikus jellegű, de nem szükségszerűen jár nemi élettel. 
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szociális és tanulmányi kompetenciájuk szempontjából (e.g., Neemann, Hubbard, and Masten, 
1995), valamint önbecsülésük szempontjából (pl. Connolly and Konarski, 1994; Masten et al., 
1995). Ezen kapcsolatok nyújtják a keretet az intim partnerrel szembeni erőszakhoz, a nemi 
élet megkezdésével és a fogamzásgátlással kapcsolatos döntésekhez, nemi betegségek 
terjedéséhez és a teherbeeséshez (pl. Capaldi and Gorman-Smith, 2003; Ford, Sohn, and 
Lepkowski, 2001; Manlove et al., 2006) (Rand Report 4.old.). 
A romantikus kapcsolatok különösen jelentősek lehetnek az alacsony jövedelműek számára, 
mivel e kapcsolatok jelenthetik a felnőtté válást, mintegy kompenzálván a korlátozott tanulási 
és munkavállalási lehetőségeket. Feltehetőleg emiatt is aránytalanul magas a nemi 
betegségek, a párkapcsolatokon belüli erőszak és a tizenéves terhességek előfordulása az 
alacsony jövedelmű tizenévesek körében (pl. Coates, 1999; Doljanac and Zimmerman, 1998; 
Edin and Reed, 2005; Eyre et al., 1998; Raffaelli, 2005). 
A serdülőkori romantikus kapcsolatok lehetséges következményeik tükrében fontos szerepet 
kapnak az egészséges felnőtté válásról szóló elméletekben (pl. Erikson, 1968; Sullivan, 1953).  
Bár a serdülőkori romantikus kapcsolatok kutatása módszertanilag korlátozott és nem teljes, e 
kutatások némileg indokolják, hogy az intervencióval e kapcsolatokat célozzák meg. Tény, 
hogy van kapcsolat a gyermek származási családja/ korai környezete és kortárs kapcsolatai 
között. Határozottan úgy tűnik, hogy a kortárs kapcsolatok befolyásolják a romantikus 
kapcsolatok megkezdésének időpontját. E romantikus kapcsolatok közvetlen következményei 
pont azok, amelyek feltételezések szerint a felnőttkori házasság sikerességét befolyásolják. 
Továbbá azok a tanulmányok, amelyek kora gyermekkortól a fiatal felnőttkoron át követték 
az egyéneket, a serdülőkort valóban olyan kritikus időszaknak írták le, ahol a korai felnőttkor 
fontos előzményei alakulnak ki.  Ezért a meglévő adatok alátámasztják azt a modellt, mely a 
serdülőkori romantikus kapcsolatokat kulcsfontosságú időszaknak tekinti, amelyben az 
egészséges házasság alapjait meg lehet erősíteni.  
Amennyire a jövőbeni kutatás megerősíti ezt a serdülőkori kapcsolatokról kialakuló képet, 
mely szerint e kapcsolatok kauzális láncszemet képeznek az egyén korai környezete és 
felnőttkori házassága közötti folyamatban, akkor indokolt lesz a serdülőkorban beavatkozni, 
különösen a célból, hogy a sérülékeny/veszélyeztetett fiataloknál megakadályozzuk a negatív 
minták továbbélését.  (Rand Report xi-xii.old.) 
A fiatalok az intim kapcsolatokra vonatkozó attitűdöket és viselkedést jóval a jegyesség és 
házasság előtt tanulják meg ill. alakítják ki. Kutatási eredményekre alapozott programokra 
van szükség, melyek még a negatív minták kialakulása előtt elérik a fiatalokat.  
Kutatások szerint valóban lehetséges pozitívan befolyásolni a tudást, viselkedéseket és 
attitűdöket annak érdekében, hogy a jövőbeli kapcsolatok és házasság nagyobb 
valószínűséggel legyenek sikeresek és az egyén számára kielégítőek. (Family Relations, 
2004.dec.) 
Kutatások szerint fontos, hogy a tizenévesek még kapcsolataik megkezdése elején 
megismerjék az egészséges/nem egészséges kapcsolatok elemeit és kialakítsanak egészséges 
kapcsolati mintákat, mivel a kutatók úgy gondolják, hogy e kapcsolatok fontos fejlődési 
folyamatokat és eredményeket befolyásolnak, melyeknek tartós hatásuk van (Collins, 2003). 
A kutatásokból kitűnik, hogy egyes viselkedések, elképzelések és emocionális jellemzők, 
melyekről bebizonyosodott, hogy előre jelzik a házasság sikerességét, már jelen vannak a 
házasság előtti intim párkapcsolatokban (Huston and Houts, 1998; Leonard and Roberts, 
1998; Noller and Feeney, 1998) 
Döntő jelentőségű, hogy a tizenévesek párkapcsolatra nevelésben részesüljenek az iskolában. 
(Az iskola előnyei: mindenkit elér, és szakképzett pedagógusok vannak ott, akiknek tartós 
kapcsolatuk van a diákokkal) (Kerpelman et al., 2009, 2.oldal). 
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Egyre több bizonyíték van arra, hogy a felnőttkorra már kialakulnak bizonyos tényezők, 
amelyek miatt az alacsony jövedelműek körében az átlagosnál magasabb a házasságon kívüli 
szülések aránya és a válás. (Rand Report, xiii.old.) 
 
A kutatások szerint a tizenéves kapcsolatok felbomlása és az egészségtelen randevúzós 
kapcsolatok nagyon erős összefüggésben állnak a tizenévesek jóllétével vagy ennek 
hiányával, pl. önbecsüléssel, depresszióval (Joyner & Udry, 2000), elhízással és öngyilkossági 
gondolatokkal és kísérletekkel valamint a befejezett öngyilkosságokkal (Brent et al., 1993; 
Richardson, Garrison, Drangsholt, Manci & LeResche, 2006; Whetstone, Morissey, & 
Cummings, 2007). A tizenéves romantikus kapcsolatoknak fejlődésbeli funkciójuk van 
(Collins, 2003; Furman & Shaffer, 2003; Joyner & Campa, 2006). Fontos kontextust adnak pl. 
a lehetséges „én”-ekkel (szerepekkel, identitásokkal) való kísérletezéshez, a jövőbeli 
ambíciók (Bouchey & Furman, 2003; Furman & Shaffer, 2003) és az interperszonális 
készségek kialakulásához (Barber & Eccles, 2003). A serdülőkori romantikus kapcsolatok 
fontos szerepet játszanak az identitás és az intimitásra való képesség kialakulásában. A 
kutatások arra utalnak, hogy az identitás és az intimitás szorosan együtt járó folyamatok, 
melyeknek messzemenő hatásuk van az egyén szociális és emocionális beilleszkedésére (pl. 
Beyers & Seiffge-Krenke, 2008; Dyk and Adams,1987;  Markstrom & Kalmanir, 2001; 
Montgomery, 2005) (Kerpelman et al., 2009). 
 
A serdülők házasságra nevelése olyan elsődleges prevenció, mint a népegészségügyben az 
oltás. (Rand Report 93.old.) A jelenlegi párkapcsolati nevelési erőfeszítések alapja az a 
feltevés, hogy a serdülőkori párkapcsolatok alakulása hozzájárulhat a felnőttkori házasságok 
sikeréhez vagy sikertelenségéhez. Ugyanakkor vitatható ez a stratégiai alapfeltevés, mert 
korántsem biztos, hogy a serdülőkori intim párkapcsolatokban való részvétel jelenti a legjobb 
utat a későbbi jó házassághoz. Érdemes megjegyezni, hogy a korai intim párkapcsolatok 
gyakran járnak alkohol- vagy kábítószer-fogyasztással és magatartásproblémákkal  (pl. Aro 
and Taipale, 1987). Ugyanakkor azok a tanulók teljesítenek az iskolában a legjobban, akiknek 
a legkevesebb intim párkapcsolata van (Halpern et al., 2000). Kutatási eredmények szerint 
minél kevesebb randevúzós kapcsolata van valakinek serdülőkorában, annál nagyobb az 
esélye, hogy felnőttkorában egészséges párkapcsolata lesz (Shellenbarger leírásában, 2005) 
(Rand Report, 97.old.).  
Így lehet amellett is érvelni, hogy nem a serdülőkori intim párkapcsolatok minél jobb 
megélésére kellene első sorban felkészíteni a fiatalokat, hanem inkább ezek elkerülését 
kellene célul kitűzni és elérni.   
 
 
4.3. Elméletek és lehetséges gyakorlati jelentőségük a tizenéves kori intervencióban  
Kötődés-elmélet (Attachment theory) – a gyermek fő gondozójával való kapcsolata 
meghatározza, mit vár kapcsolataitól, ez pedig befolyásolja, hogy későbbi életében hogyan 
viselkedik kapcsolataiban. Ezen elmélet szerint a serdülőkor olyan életszakasz, amikor a 
kapcsolatokra vonatkozó tartós elképzelések a romantikus kapcsolatokban szerzett új 
élmények és tapasztalatok hatására megerősítést nyerhetnek vagy megváltozhatna (Rand 
Report xvi.old./30.old.). 
Az egész életre kiható fejlődési szemlélet (lifespan developmental perspective) elmélete szerint 
a serdülőkori kapcsolatok élményeinek konkrét következményei (pl. terhesség vagy nemi 
betegségek) pozitív vagy negatív hatással lehetnek az egyén fejlődésére, mely a 
házasodását/házasságának sikerességét is befolyásolhatja (Rand Report 33.old.). 
A korai felnőttkori romantikus kapcsolat modell (Development of Early 
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Adult Romantic Relationships /DEARR/) - arra mutat rá, hogyan befolyásolja az egyén 
társadalmi és fizikai környezete serdülőkori és felnőttkori kapcsolatainak sikerességét.  
E modell másik jelentősége, hogy alátámasztja azt, hogy a sikeres serdülőkori és felnőttkori 
kapcsolathoz szükséges készségek (szeretet kifejezése, kommunikáció, konfliktusmegoldás) 
taníthatók és megtanulhatók (Rand Report 35.old.).  
Mindegyik elmélet ill. modell azt sugallja, hogy romantikus kapcsolataik jelentősen 
megváltoztathatják a serdülőket, ami kihat felnőttkori romantikus kapcsolataikra ill. 
házasságukra is. 
Fontos megemlíteni azt is, hogy több tanulmány erős kapcsolatot mutatott ki a gyermek korai 
környezete/tapasztalatai és serdülőkori romantikus kapcsolatai között (53.old.).  
 
 
4.4. A felnőttkori romantikus kapcsolatok serdülőkori előfutárai (Rand Report 38.old.): 
 
Előzmények, melyek mind a serdülőkorban, mind a felnőttkorban hatnak:  
Disztális (távoli) kontextus (hat a közvetlen kontextusra és az egyéni különbségekre)  –  
etnikum/rassz, kultúra/média, társadalmi-gazdasági státusz, lakóhely környéke, 
iskola/pályakilátások 
 
Közvetlen kontextus (hat az egyéni különbségekre) – kortárs csoport, iskolai környezet, 
családi struktúra, családtagokhoz fűződő kapcsolatok, stressz mértéke 
 
Egyéni különbségek (visszahatnak a közvetlen kontextusra)  – önbecsülés, 
dohányzás/alkohol/kábítószer-fogyasztás, intelligencia, bűnözés, személyiség, kötődési stílus 
 
Serdülőkor (hat a felnőttkorban): 
Attitűdök és elképzelések (hatnak a kapcsolati viselkedésekre) -  Intimitás-  és 
kapcsolatmodellek, attitűdök a randevúzással és a házassággal kapcsolatban, elképzelések a 
szexről és a gyermekszülésről 
 
Kapcsolatbeli viselkedések (visszahatnak az attitűdökre és elképzelésekre) – a 
kapcsolatkezdés időzítése, a kapcsolatok intenzitása/időtartama/száma, szexuális viselkedés, 
partnerválasztás, erőszak, nemi betegségek és terhesség  
 
Felnőttkor: 
Felnőttkori körülmények (hatnak a kapcsolatokra): munka, mentális egészség, iskolázottság, 
stressz mértéke 
Felnőttkori kapcsolatok (visszahatnak a körülményekre): kapcsolat/házasság, kapcsolat 
előzményei, szülőség, kapcsolat/házasság minősége 
 
Sematikusan: 
 

Előzmények→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Felnőttkor  
 
     Serdülőkor 
 
        Közvetlen    Attitűdök és     Felnőttkori körülmények  

→   Kontextus   elképzelések     
Disztális    →→→→    →→→→→   ↕ 
kontextus         ↕            ↕ 

→   Egyéni   Kapcsolatbeli     Felnőttkori kapcsolatok 
       Különbségek   viselkedések 

 
A fenti ábrából kitűnik, hogy a serdülőkori romantikus kapcsolatok potenciális fejlődési 
fordulópontot jelentenek, ahol a származási családból hozott minták megerősítést kaphatnak 
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vagy jelentősen megváltozhatnak konkrét választások, viselkedések és tapasztalatok hatására 
(Rand Report 42.old.). 
Az ábrából az látszik, hogy a gyermekkori és kora serdülőkori körülmények meghatározzák a 
serdülőkori romantikus tapasztalatokat, melyek többféle úton hathatnak a felnőttkori 
romantikus kapcsolatokra és házasságokra (Rand xviii.old.). 
Azonban nem egyértelmű, hogy az említett előfutárokat nem harmadik tényezők okozzák-e, 
melyeket eddig még nem sikerült azonosítani. Az sem egyértelmű, hogy ezen előfutárokban 
történt változások valóban befolyásolják-e a kapcsolatok sikerességét (Rand Report 89.old.). 
Egyelőre nem bizonyítottak a közvetlen ok-okozati kapcsolatok a serdülőkori tapasztalatok és 
a felnőttkori eredmények között (Rand Report 93.old.). Nem kizárt (pl. genetikai vagy 
kontextuális) harmadik változó lehetősége (Rand Report 94.old.). 
 
 
4.5. A prevenció fontossága 
 
Family Relations: April  2010, Vol. 59 pp. 207-220: 
Egyre inkább a prevenció a cél az ifjúság nevelésében. 
A ’80-as években közhirdetések mutatták be a kockázatos viselkedések következményeit, így 
próbálván aggodalmat/félelmet csepegtetni a veszélyeztetett fiatalokba, hogy kerüljék a 
kockázatos viselkedést (Jenson & Fraser, 2006) 
A ’80-as évek közepe táján már átfogóbb programok jelentek meg (pl. D.A.R.E.), de ezek is 
csak egy-egy problémás viselkedést céloztak meg. Később egyre jobban továbbfejlesztették e 
programokat. Bármennyire népszerűek is voltak ezek a kezdeményezések, az értékelésekből 
úgy tűnik, hogy nem bizonyultak nagyon hatékonynak (Catalano et al., 2002; Jenson, 2006; 
Weiss et al., 2008), viszont nagyon hasznos ugródeszkaként szolgáltak. Azóta a prevenció 
tudománya sokat fejlődött és egyre több prevenciós stratégia jelenik meg (Olson, 2010). 
 
 
Journal of Adolescence xxx  (2009), Relationship Smarts Plus (Pearson,2007, Dibble 
Institute)   hatékonyságának vizsgálata  Kerpelman, J.L., et al., Evaluation of a statewide 
youth-focused relationships education curriculum:  
Kutatások szerint fontos, hogy a tizenévesek  még  kapcsolataik megkezdése elején megismerjék 
az egészséges/nem egészséges kapcsolatok elemeit és kialakítsanak egészséges kapcsolati 
mintákat, mivel a kutatók úgy gondolják, hogy e kapcsolatok fontos fejlődési folyamatokat és 
eredményeket befolyásolnak, melyeknek tartós hatásuk van (Collins, 2003). A kutatásokból 
kitűnik, hogy egyes viselkedések, elképzelések és emocionális jellemzők, melyekről 
bebizonyosodott, hogy előre jelzik a házasság sikereségét, már jelen vannak a házasság előtti 
romantikus kapcsolatokban (Huston and Houts, 1998; Leonard and Roberts, 1998; Noller and 
Feeney, 1998) 
Döntő jelentőségű, hogy a tizenévesek kapcsolatra nevelésben részesüljenek az iskolában. Az 
iskola előnyei, hogy mindenkit elér, és hogy szakképzett pedagógusok vannak, akiknek tartós 
kapcsolatuk van a diákokkal (Kerpelman et al., 2009, 2. old.). 
 
Gardner és Howlett (2000) amellett érvelnek, hogy több házassági és kapcsolati készséget 
kellene tanítani az iskolában. Sok kapcsolatokra vonatkozó attitűd és viselkedésminta jóval 
azelőtt kialakul, mire a fiatal felnőttkorban és az eljegyzés idején a párok házasság előtti 
prevenciós programokra járnak. Durlak (1995) számításai szerint az amerikai fiataloknak akár 
50%-ánál fennáll a veszély, hogy későbbi életében életvezetési, beilleszkedési (life 
adjustment) problémái lesznek. Ezért nagyon fontos az elsődleges prevenció, amely 
mindenkit elér.  (Family Relations, 2004 Dec.)  
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Meg kell tanítani a fiatalokat azokra a készségekre és felismerésekre, amelyek egészséges 
kapcsolatokat és sikeres házasságokat eredményeznek. (Pearson, 2000) 
 
4.6. A prevenciós programok hatékonysága  
(Itt csak néhány példa szerepel, ld. részletesebben a VI. és a VII. fejezetben.) 
Jól dokumentált a házasság előtti prevenciós programok hatékonysága a jövőbeni házassági 
problémák csökkentésében.  (Carroll & Doherty, 2003).  
 

A Connections: Relationships and Marriage középiskolai, házasságra nevelő program, 
amelynek célja, hogy megtanítsa a fiataloknak, hogyan alakítsanak ki egészséges 
kapcsolatokat és házasságokat. A tanulmány 410 középiskolás diákon vizsgálta az anyag 
hatékonyságát: egy részük részt vett a programban, a többiek a kontroll csoportba 
tartoztak. Bár a hatások viszonylag kicsik voltak, az eredmények azt sugallják, hogy a 
program hatására nő a résztvevők fogalmi tudása a kapcsolatokról, randevúzós 
kapcsolataikban csökken az agressziójuk, csökkennek a tizenéves terhesség rizikó 
faktorai és a résztvevőknek pozitívabb hozzáállásuk alakul ki a házassággal kapcsolatban. 
(Gardner et al. 2004, Family Relations) 

 
 
FAMILY RELATIONS 2007 DEC Vol 56 No. 5: Does Youth Relationship Education 
Continue to Work After a High School Class? A Longitudinal Study. (Van-e később is hatása 
a középiskolás fiatalok kapcsolatra nevelésének?) Scott P. Gardner és Rila Boellaard 
490-500.old: 
Általánosan kimutatott tény, hogy a házassági problémáknak és a válásnak negatív hatásuk 
van a gyermekekre, a felnőttekre és a társadalomra (Amato, 2000, 2005). Arról is széleskörű 
egyetértés uralkodik, hogy a megelőzés általában sokkal hatékonyabb és kívánatosabb, mint a 
már meglévő problémák korrigálására tett erőfeszítések (Durlak, 1997). Kimutatták, hogy a 
prevenciós kezdeményezések, pl. házasságelőkészítő programok hatékonyan megelőzik a 
házassági problémákat és a válást (Adler-Baeder, Higginbotham, and Lamke, 2004; Carroll 
and Doherty, 2003; Jakubowski, Milne, Brunner, and Miller, 2004) A legtöbb ilyen program 
azonban olyan felnőtteket ér el, akik már elkötelezett kapcsolatokban vannak. Gardner and 
Howlett (2000) szerint előnyei lennének, ha még az iskolában tanítanák a fiataloknak a 
házassági és kapcsolati készségeket. Sok kapcsolati attitűd és viselkedési minta már 
kialakul, formálódik és megszilárdul a korai élet során a családi interakciók és a 
tizenéves szerelmi kapcsolatok során, jóval a fiatal felnőttkor előtt. Pl. a tizenévesek a 
szüleiktől tanulják a kommunikációs mintákat (Coughlin and Vuchinich, 1996) és azt is, hogy 
mi számít normálisnak ill. abnormálisnak az erőszak és a kényszerítés terén. …. Ideálisan a 
kapcsolatra nevelési programokat még a partnerválasztás előtt kell tanítani, hogy a fiatalok 
elkerüljék a negatív partnerválasztást. 
 
Néhány fiatalokat kapcsolatokra nevelő program igéretesen hatékonynak bizonyult. Pl. a The 
Loving Well projekt, melynek elsődleges célja, hogy csökkentse a szexuális kockázatvállalást. 
Hatására a programban résztvevő nyolcadikos lányok közül, akik a program megkezdése előtt 
még nem éltek nemi életet, a programot követő egy év során csak 8 % létesített szexuális 
kapcsolatot, míg a kontrollcsoportból 28% (Kreitzer, 1992)  
 
A Connections: Relationships and Marriage középiskolai, házasságra nevelő program, 
amelynek célja, hogy megtanítsa a fiataloknak, hogyan alakítsanak ki egészséges 
kapcsolatokat és házasságokat. A programban való részvétel után 4 éven át vizsgáltak 
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fiatalokat. A programban részt vevő fiatalok jellemzői hasonlóak voltak a kontrollcsoportban 
lévő fiatalokéihoz. A vizsgálat végére összesen 72 fiatalról volt kiértékelhető eredmény. Az 
eredmények azt sugallják, hogy bár a 4 év során a legtöbb közvetlen hatás elhalványul, a 
Connections csoportnak növekedik az önbecsülése, csökken a randevúkon és kapcsolatokon 
belüli erőszak és növekszik a családi kohéziójuk. (Gardner & Boellaard, 2007, Family 
Relations) 
 
 
A Love U2: Increasing Your Relationship Smarts hatékonyságát vizsgálták gazdaságilag, 
földrajzilag és rassz szempontjából vegyes mintán (340 középiskolai diák). Az eredmények 
azt mutatják, hogy a résztvevők kapcsolatokra vonatkozó tudása 5 dimenzióban növekedett, 
pl. biztosabban felismerték a nem egészséges kapcsolati mintákat. Reálisabb elképzeléseik 
lettek a kapcsolatokról/ házasságról és saját megítélésük szerint kevésbé alkalmaztak verbális 
agressziót a program elvégzése után, függetlenül a rasszuktól, a háztartásuk jövedelmétől 
vagy a családi struktúrától. (Adler-Baeder et al., 2007, Family Relations) 
 
 
Journal of Adolescence xxx 2009, Kerpelman, J.L. et al.: 
A Healthy Couples, Healthy Children: Targeting Youth (HCHCTY), az amerikai 
egészségügyi minisztérium által finanszírozott projekt keretében 5 éven keresztül  4-5000 
középiskolás diákon vizsgálta a Relationship Smarts kapcsolatra és házasságra nevelő 
program hatékonyságát.  
Az első két év eredményei alapján a kutatók megállapították, hogy a Relationship Smarts Plus 
program tudományos eredményeken alapul, életkornak megfelelő és érdekes.  
Céljai 
- Csökkenteni a hibás viselkedéseket és hibás elképzeléseket/tévhiteket (pl.: hogy csak 
egyetlen ideális partner létezik mindenki számára; hogy a szerelem elég a boldog házasság 
fenntartásához; hogy a házasság előtti együttélés növeli a házasság sikerességének esélyét)  
- Erősíteni azokat a készségeket (pl. konfliktuskezelés) és attitűdöket, amelyek elősegítik a 
kapcsolatok egészséges működését. 
 
A hatások megfeleltek a céloknak egy év után, de elhalványultak 2 év után (ez a jelenség más 
témák esetében is ismeretes). Szükség van megerősítő oktatásra később is. 
A tanárok és diákok általában pozitívan értékelték a programot: érdekes, bevonja a 
résztvevőket, informatív és hasznos. A fiataloknak leginkább az interaktív tevékenységek, 
viták tetszettek. 
A résztvevők javasolták, hogy több interaktív tvékenység legyen és korábban oktassák az 
anyagot (A kutatók szerint lehetséges, hogy tartósabb a hatása is, ha a fiatalok korábban 
találkoznak a tananyaggal, amikor először alakulnak ki kapcsolati minták és attitűdök.) Az 
előadás jellegű részeket nem annyira szerették. Több vitalehetőséget szeretnének 
osztályszinten a fontos kapcsolati kérdésekről/problémákról. A tanárok szerint a diákok 
fogékonyak az anyagra. Jobban bekapcsolódnak a kreatív és interaktív feladatokba. A 
résztvevők általánosan tovább akarták adni a szerzett információt másoknak. A fiúk jobban 
kedvelték a versenyszerű és aktívabb feladatokat és kevésbé az érzelmek azonosításával és 
értékelésével foglalkozó feladatokat. Egyesek szerint az a rész volt a legfontosabb, amely a  
verbális agresszióval és a randevúzós kapcsolatokban előforduló bármilyen fajta 
bántalmazással foglalkozott.  
 
A megjegyzések alapján újra átdolgozták az anyagot. 
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A vizsgálat eredménye: A fiatalok fontosnak tartják a kapcsolatra nevelést és profitálnak 
belőle. A tevékenységeken és támogató vitákon keresztüli tanulás hatékony. A Relationship 
Smarts Plus anyag a tizenévesek számára fontos témákkal foglalkozik, fontos információt 
közöl és készségeket javít. 
 
Tanulságok: 
Szükség van  
- jól képzett tanárokra, akik otthonosak a tananyagban és jó kapcsolatuk van a diákokkal 
- érdekes tananyagra, mely aktívan bevonja a diákokat 
- elegendő időre a vitákhoz 
- olyan tanulási környezetre, melyben többféle családi és kapcsolati tapasztalattal rendelkező 
fiatal van 
- a fiatalok számára fontos témákra (pl. az én fejlődése egy kapcsolatban; randevúzási 
agresszió; helyzetek, melyekben a fiatalok nyomás alatt vannak; az intimitás megértése; a 
belehabarodás és az igazi szerelem megkülönböztetése; kapcsolatok építése, fenntartása, 
befejezése) (Kerpelman et al, 2009, Journal of Adolescence). 
 
 
4.7. Az intelligencia és a tanulmányi eredmények  
Vizsgálatok szerint a lányok minél intelligensebbek, annál később lépnek romantikus 
kapcsolatba, és azok, akiknek serdülőkorukban nincsenek ilyen kapcsolataik, az átlagnál jobb 
tanulók és náluk a legalacsonyabb a bűnözés aránya (Rand Report xxi.old.). Azok a 
tizenévesek, akik későbbre halasztják nemi életüket, magasabb eredményeket érnek el 
intelligencia-méréseken (Halpern et al., 2000).  Azok a tizenévesek érik el a legjobb 
osztályzatokat és a legalacsonyabb bűnözési arányt, akik nem járnak randevúzni (Giordano, 
Manning, and Longmore, 2006)  (Rand Report 68-69.old.). 
 
 
Hivatkozások: 
Adler-Baeder, F., Higginbotham, B. and Lamke, L. (2004) : Putting empirical knowledge to work: Linking 
research and programming on marital quality. Family Relations 53, 537-546. 
Adler-Baeder, F., Kerpelmann, J.J., Schramm, D., Higginbotham, B.J. and Paulk, A. (2007): The impact of 
relationship education on adolescents of diverse backgrounds. Family Relations, 56, 291-303. 
Amato, P.R. (2000): The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and Family, 62, 
1269-1287. 
Amato, P.R. (2005): The long reach of divorce. Divorce and child well-being across three generations. Journal of 
Marriage and Family, 62, 1269-1287. 
Aro, H., and Taipale, V. (1987). The impact of timing of puberty on psychosomatic symptoms among fourteen- 
to sixteen-year-old Finnish girls. Child Development, 58, 261–268. 
Barber, B., & Eccles, J. (2003). The joy of romance: healthy adolescent relationships as an educational agenda. 
In P. Florsheim (Ed.), Adolescent romantic relations and sexual behavior: Theory, research, and practical 
implications (pp. 355–370). Mahwah, NJ: Erlbaum. 
Beyers,W., & Seiffge-Krenke, I. (March 2008). Does identity precede intimacy? An Eriksonian approach to 
romantic development in emerging adulthood. In I. Seiffge-Krenke Why, how, and when? Factors predicting 
romantic involvement in emerging adulthood: An international perspective. Invitedsymposium at the 12th 
biennial meeting of the Society for Research on Adolescence, Chicago, IL, USA. 
Bouchey, H. A., & Furman, W. (2003). Dating and romantic experiences in adolescence. In G. R. Adams, & M. 
Berzonsky (Eds.), The Blackwell handbook of adolescence (pp. 313–329). Oxford, UK: Blackwell Publishers. 
Brent, D. A., Perper, J. A., Moritz, G., Allman, C., Friend, A., Roth, C., Schweers, J., Balach, L., & Baugher, M. 
(1993). Psychiatric risk factors for adolescent suicide: A case-control study. Journal of the American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry, 32,521-529. 
Capaldi, D. M., and Gorman-Smith, D. (2003). The development of aggression in young male/female couples. In 
P. Florsheim (ed.), Adolescent Romantic Relations and Sexual Behavior: Theory, Research, and Practical 
Implications (pp. 243–278). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.  



 32 

Carroll, J. S., & Doherty, W. J. (2003). Evaluating the effectiveness of premarital prevention programs: A meta-
analytic review of outcome research. Family Relations, 52, 105-118.  
Carver, K. P., Joyner, K., and Udry, J. R. (2003). National estimates of adolescent romantic relationships. In P. 
Florsheim (ed.), Adolescent Romantic Relations and Sexual Behavior: Theory, Research, and Practical 
Implications (pp. 23–56). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 
Catalano, R.F., Berglund, M.L., Ryan, J.A.M, Lonczak, H.S., & Hawkins, J.D. (2004). Positive youth 
development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth development programs. 
Annals of the American Academy, 591, 98-124. 
Coates, D. L. (1999). The cultured and culturing aspects of romantic experience in adolescence. In W. 
Furman, B. B. Brown, and C. Feiring (eds.), The Development of Romantic Relationships in Adolescence (pp. 
330–363). New York: Cambridge University Press. 
Collins, W. A. (2003). More than myth: The developmental significance of romantic relationships during 
adolescence. Journal of Research on Adolescence, 13, 1–24. 
Collins, W. A., and Sroufe, L. A. (1999). Capacity for intimate relationships: A developmental construction. In 
W. Furman, B. B. Brown and C. Feiring (eds.), The Development of Romantic Relationships in Adolescence (pp. 
125–147). New York: Cambridge University Press. 
Collins, W. A., and Van Dulmen, M. (2006). “The course of True Love(s). . . .”: Origins and pathways in the 
development of romantic relationships. In A. C. Crouter and A. Booth (eds.), Romance and Sex in Adolescence 
and Emerging Adulthood: Risks and Opportunities (pp. 63–86). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 
Connolly, J. A., and Konarski, R. (1994). Peer self-concept in adolescence: Analysis of factor structure and of 
associations with peer experience. Journal of Research on Adolescence, 4, 385–403. 
Coughlin, C. & Vuchinich, S. (1996). Family Experience in Preadolescence and the Development of Male 
Delinquency. Journal of Marriage and Family, Vol.58 (2), pp. 491-501. 
Doljanac, R. F., and Zimmerman, M. A. (1998). Psychosocial factors and high-risk sexual behavior: Race 
differences among urban adolescents. Journal of Behavioral Medicine, 21, 451–467.  
Durlak, J. A. (1995). School-based prevention programs for children and adolescents. Thousand Oaks, CA: Sage.  
Durlak, J.A. (1997): Successful prevention programs for children and adolescents. New York, Plenum Press 
Dyk, P. A., & Adams, G. R. (1987). The association between identity development and intimacy during 
adolescence: a theoretical treatise. Journal of Adolescent Research, 2, 223–335. 
Edin, K., and Reed, J. M. (2005). Why don’t they just get married? Barriers to marriage among the 
disadvantaged. The Future of Children, 15, 117–138. 
Erikson, E. H. (1968). Identity, Youth, and Crisis. New York: Norton. 
Eyre, S. L., Auerswald, C., Hoffman, V., and Millstein, S. G. (1998). Fidelity management: African-American 
adolescents’ attempts to control the sexual behavior of their partners. Journal of Health Psychology Qualitative 
Research, 3, 393–406. 
Family Relations Decemcer 2004 Vol. 53. No.5. Evaluation of the Connections: Relationships and Marriage 
Curriculum*by Scott P. Gardner,** Kelly Giese, and Suzanne M. Parrott 
Family Relations, December 2007, Vol. 56, No.5, p.490. Does youth relationship education continue to work 
after a high-school class? By Scott P. Gardner & Rila Boellaard 
Ford, K., Sohn, W., and Lepkowski, J. (2001). Characteristics of adolescents’ sexual partners and their 
association with use of condoms and other contraceptive methods. Family Planning Perspectives, 33, 100–105, 
132. 
Furman, W., and Shaffer, L. (2003). The role of romantic relationships in adolescent development. In P. 
Florsheim (ed.), Adolescent Romantic Relations and Sexual Behavior: Theory, Research, and Practical 
Implications (pp. 3–22). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 
Furman, W., and Simon, V. A. (1999). Cognitive representations of adolescent romantic relationships. In 
W.Furman, B. B. Brown, and C. Feiring (eds.), The Development of Romantic Relationships in Adolescence 
(pp.75–98). New York: Cambridge University Press. 
Gardner, S., & Howlett, L. (2000). Changing the focus of interventions: The need for primary prevention at the 
couple level. Family Science Review, 13, 96-111. 
Giordano, P. C., Manning, W. D., and Longmore, M. A. (2005). The romantic relationships of African- 
American and white adolescents. Sociological Quarterly, 46, 545–568. 
Gardner, S.P., Giese, K. & Parrott, S.M. (2004) Evaluation of the Connections: Relationships and marriage 
curriculum.  Family Relations Volume 53, Issue 5, pages 521–527, October 2004  
Gardner, S. P., & Boellaard, R. (2007). Does youth relationship education continue to work after a high school 
class? A longitudinal study. Family Relations, 56, 490–500. 
Gardner, S., & Howlett, L. (2000). Changing the focus of interventions: The need for primary prevention at the 
couple level. Family Science Review, 13, 96-111.  
Halpern, C. T., Joyner, K., Udry, J. R., and Suchindran, C. (2000). Smart teens don’t have sex (or kiss much 
either). Journal of Adolescent Health, 26, 213–225. 



 33 

Huston, T.L. & Houts, R.M. (1998). The psychological infrastructure of courtship and marriage: The role of 
personality and compatibility in the evolution of romantic relationships. In: T.Bradbury (Ed.) The developmental 
course of marital dysfunction, pp. 114-151. New York: Cambridge University Press. 
Jakubowski, S.F., Milne, E.P., Brunner, H. and Miller, R.B. (2004): A review of empirically supported marital 
enrichment programs, Family Relations, 53, , 528-536. 
Jenson, J.M. (2006). Advances and challenges in preventing childhood and adolescent problem behavior. Social 
Work Research, 30, 131-134. 
Jenson, J.M.& Fraser, M.W. (2006). Social policy for children and families: A risk and resilience perspective. 
Thousand Oaks, CS: Sage 
Joyner, K. & Campa, M. (2006). How do adolescent relationships influence the quality of romantic and sexual 
relationships in young adulthood?  In A.C. Crouter & A. Booth  (Eds.) Romance and sex in adolescence and 
emerging adulthood: Risks and opportunities (pp. 93-101) Mahwah, NJ: Erlbaum 
Joyner, K. & Udry, J.R. (2000). You don’t bring me anything but down: adolescent romance and depression. 
Journal of Health and Social Behavior, 41, 369-391. 
Kerpelman, J.L. et al., Evaluation of a statewide youth-focused relationships education curriculum, Journal of 
Adolescence (2009), doi: 10.1016/j.adolescence. 2009.04.006 
Kreitzer, A. (1992): Evaluation of the Loving Well curriculum. Unpublished manuscript. Boston University. 
Az összefoglaló olvasható: http://www.bu.edu/education/lovingwell/Formal_Evaluation.html 
Kreitzer, A. (1998). Summary: Evaluation of the “Loving Well” curriculum. As of July 3, 2006: 
http://www.bu.edu/education/lovingwell/Formal_Evaluation.html  
Leonard, K.E.& Roberts, L.J. (1998).Marital aggression, quality and stability in the first year of marriage: 
findings from the Buffalo newlywed study. In: T.Bradbury (Ed.) The developmental course of marital 
dysfunction, pp. 114-151. New York: Cambridge University Press. 
Manlove, J., Franzetta, K., Ryan, S., and Moore, K. (2006). Adolescent sexual relationships, contraceptive 
consistency, and pregnancy prevention approaches. In A. C. Crouter and A. Booth (eds.), Romance and Sex in 
Adolescence and Emerging Adulthood: Risks and Opportunities (pp. 181–212). Mahwah, N.J.: Lawrence 
Erlbaum Associates. 
Markstrom, C. A., & Kalmanir, H. M. (2001). Linkages between the psychosocial stages of identity and intimacy 
and the ego strengths of fidelity and love. Identity, 1, 179–196. 
Masten, A. S., Coatsworth, J. D., Neemann, J., Gest, S. D., Tellegen, A., and Garmezy, N. (1995). The 
structure and coherence of competence from childhood through adolescence. Child Development, 66, 
1635–1659. 
Monroe, S. M., Rohde, P., Seeley, J. R., and Lewinsohn, P. M. (1999). Life events and depression in 
adolescence: Relationship loss as a prospective risk factor for first onset of major depressive disorder. Journal of 
Abnormal Psychology, 108, 606–614. 
Montgomery, M. J. (2005). Psychosocial intimacy and identity: from early adolescence to emerging adulthood. 
Journal of Adolescent Research, 20, 346–374. 
Neemann, J., Hubbard, J., and Masten, A. S. (1995). The changing importance of romantic relationship 
involvement to competence from late childhood to late adolescence. Development and Psychopathology, 7, 
727–750. 
Noller, P. &Feeney, J.A. (1998). Communication in early marriage: responses to conflict, nonverbal accuracy, 
and conversational patterns. In: T.Bradbury (Ed.) The developmental course of marital dysfunction, pp. 114-151. 
New York: Cambridge University Press. 
Olson, J.R.  Choosing Effective Youth-Focused Prevention Strategies: A Practical Guide for Applied Family 
Professionals. Family Relations April 2010, pp. 207-220.  
Pearson, Marline: Can Kids Get Smart About Marriage? A Veteran Teacher Reviews Some Leading Marriage 
and Relationship Education Programs. A Report for the National Marriage Project in The Next Generation 
Series, 2000 
Raffaelli, M. (2005). Adolescent dating experiences described by Latino college students. Journal of 
Adolescence, 28, 559–572. 
Rand Report - Adolescent Romantic Relationships as Precursors of Healthy Adult Marriages. A Review of 
Theory, Research, and Programs. Benjamin R. Karney, Megan K. Beckett, Rebecca L. Collins, Rebecca Shaw 
Prepared for the Department of Health and Human Services . Rand Corporation 2007. 
Richardson, L.P., Garrison, M.M., Drangsholt, M.,Manci, L. & LeResche, L. (2006). Associations between 
depressive symptoms and obesity during puberty. General Hospital Psychiatry, 28, 313-320.  
Shellenbarger, S. (2005). The case for going steady: Studies say teen dating habits affect marriage skills. Wall 
Street Journal, p. D.1, September 8.  
Sullivan, H. S. (1953). The Interpersonal Theory of Psychiatry. New York: W. W. Norton. 
Tallman, I., Burke, P. J., and Gecas, V. (1998). Socialization into marital roles: Testing a contextual, 
developmental model of marital functioning. In T. N. Bradbury (ed.), The Developmental Course of Marital 



 34 

Dysfunction (pp. 312–342). New York: Cambridge University Press. 
Weiss, C.H., Murphy-Graham, E., Petrosino, A., Gandhi, A,G, (2008). The fairy godmother – And her warts: 
Making the dream of evidence-based policy come true. American Journal of Evaluation, 29, 2-47.  
Whetstone, Morissey, & Cummings, (2007). Children at risk: the association between perceived weight status 
and suicidal thoughts and attempts in middle school youth. Journal of School Health, 77, 59-66. 
 
 
V. Milyen programokra van szükség? 
 
Mint már említettük, a kapcsolatra-nevelés áthidalhatja azt a szakadékot, ami a tizenévesek 
házassággal kapcsolatos vágyai és várakozásai között tátong. A tananyagok írói 
kihangsúlyozhatják, hogy az egészséges felnőttkori házasság nemcsak kívánatos, hanem 
elérhető cél is. A házasságot valóban nehezítő tényezők (munkanélküliség és munkavállalási 
képtelenség, dohányzás/ alkohol-/ kábítószerfogyasztás, pénzügyi stabilitás hiánya) elhárítását 
célzó egyéb programokkal együtt a kapcsolatra nevelés megtaníthatja a fiatalokat arra, hogy 
milyen lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy maximalizálják esélyeiket az egészséges 
házasságra (Rand Report 27.old.). 
 
A programok   
- segítsék a serdülőket, hogy megismerjék és kifejezzék a párkapcsolatokra vonatkozó 
érzelmeiket és elképzeléseiket; 
- segítsék a serdülőket, hogy feltárják ezen érzelmek és elképzelések forrásait; 
- tanítsák meg a serdülőket arra, hogyan kell hatékonyan kommunikálni és együttműködni a 
szülőkkel, testvérekkel és barátokkal; 
- segítsenek a serdülőknek, hogy megértsék, saját kapcsolatmodelljük hogyan befolyásolja 
viselkedésüket jelenlegi és jövőbeni kapcsolataikban; 
- ösztönözzék a tizenéveseket arra, hogy megvizsgálják, milyen hatással van saját 
viselkedésük arra, ahogy a környezetük viselkedik velük szemben, és ez hogyan hat vissza 
önmagukra; 
- segítsenek a tizenéveseknek, hogy megértsék, különböző környezetek (pl. stressz, anyagi 
szükség, támogató környezet) hogyan változtathatják vagy korlátozhatják saját maguk ill. 
partnerük viselkedését; 
- kínálják a kapcsolatra nevelést/oktatást más olyan programokkal együtt vagy mellett, 
melyeknek célja, hogy a tizenévesek életét egyéb szempontból javítsák (pl. a dohányzásnak, 
alkohol- és kábítószerfogyasztásnak a megelőzése, bűnözés megelőzése, szakmaszerzés); 
- a biztonságos szexet és fogamzásgátlást oktató tananyagok hangsúlyozzák ki, hogy az 
óvszer használata nem jelenti a partner iránti bizalom hiányát; 
- nyíltan foglalkozzanak az intim kapcsolaton belüli verbális, pszichológiai és fizikai 
erőszakra vonatkozó elképzelésekkel ; 
- segítsenek a tizenéveseknek, hogy megértsék, serdülőkori viselkedésük és döntéseik hogyan 
befolyásolhatják későbbi életüket és lehetőségeiket; 
- hangsúlyozzák ki, hogy a sikeres házasság elérhető cél a felnőttek számára;  
- segítsenek megelőzni vagy kezelni a serdülőkori kapcsolatok negatív következményeit és 
egyéb negatív hatásokat (a dohányzást, alkohol- és kábítószerfogyasztást, iskolakerülést, 
bűnözést). (Rand  Report xxv-xxvi.oldal, 99-103.old.) 
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VI. Az Egyesült Államok 
 
6.1. Az Egyesült Államokban legelterjedtebb tananyagok 
 
6.1.1. Kapcsolatra és házasságra nevelés (RME) tananyagok: 
6.1.1.1.Charlene R. Kamper: Connections 
6.1.1.1.1. A Rand Report (2007) szerint: 
6.1.1.1.2. A Family Relations szakfolyóirat szerint: 
6.1.1.1.3. Marline Pearson (2000-ben írt ismertetése) szerint: 
6.1.1.1.4. Scott P. Gardner professzor (South Dakota State University) 2005-ben így ír: 
6.1.1.1.5. A Connections: Dating and Emotions a legújabb trendek és kutatások alapján 
továbbfejlesztett változata 2010 
6.1.1.1.6. Magyar szemmel – kivonat Csizmadia Róbert értékeléséből  (A Connections 
korábbi változatáról) 
6.1.1.2. Charlene R. Kamper: Healthy Choices, Healthy Relationships (Egészséges döntések, 
egészséges kapcsolatok) 
6.1.1.3.Marline Pearson: Love U2 
6.1.1.3.1. Relationship Smarts PLUS (Intelligens kapcsolatok Plus – a Relationship Smarts 
továbbfejlesztett változata) 
6.1.1.3.2. Love U2®: Dating Smarts: A Bit More Than Friends (Intelligens randevúzás: Egy 
kicsit több, mint barátság)  
6.1.1.3.3. Love U2®: “Baby Smarts: Through the Eyes of a Child ” 
6.1.1.3.4. Love U2: Communication Smarts (Intelligens kommunikáció) 
6.1.1.3.5. Love U2: Sex Smarts (Intelligens szex) 
6.1.1.3.6. My So-called Life – DVD sorozat 
6.1.1.3.7. A Love U2 program értékelései 
6.1.1.3.7.1. Love U2: Relationships Smarts PLUS (Pearson, 2007, The Dibble Institute) 
hatékonyságának vizsgálata (Journal of Adolescence xxx  2009,   Kerpelman, J.L., et al., 
Evaluation of a statewide youth-focused relationships education curriculum) 
6.1.1.3.7.2. FAMILY RELATIONS 2007 DEC Vol 56 No. 5: 
Does Youth Relationship Education Continue to Work After a High Scool Class? A 
Longitudinal Study ; Scott P. Garner és Rila Boellaard 
 
6.1.1.4. Love Notes 
6.1.1.5. What’s Reel? 
6.1.1.6. Relationality 
6.1.1.7. Essential Disciplines - társasjáték 
6.1.1.8.Dibble Institute videók és DVD-k 
6.1.1.8.1. Exploring Healthy Relationships (video) (Milyenek az egészséges kapcsolatok?) 
6.1.1.8.2. Families Talk About .Marriage (Családok beszélgetnek a házasságról) 
6.1.1.8.3. Első a szerelem (First Comes Love)  DVD & kéziköny 
6.1.1.8.4. A kezdetektől (From The Beginning) DVD 
6.1.1.8.5. A házasság – csak egy papír? (Marriage – Just a Piece of Paper?)  
6.1.1.8.6. Piros zászlók: Hogyan kerüljük el a bántalmazó kapcsolatokat? (Red Flags: 
Avoiding Abusive Relationships) DVD 
6.1.1.8.7. Megváltoztak a szabályok (The Rules Have Changed) 
6.1.1.8.8. A szex és a néma szülő (Sex & the Silent Parent) 
 
6.1.1.9. PAIRS for PEERS  (korábban PAIRS Kids) 
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6.1.1.10.PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program) 
 
6.1.1.11. Relationships: An Open and Honest Guide to Making Bad Relationships Better and 
Good Relationships Great (Kapcsolatok: Nyílt és őszinte útmutató, hogyan javítsuk meg rossz 
kapcsolatainkat és hogyan tegyük kitűnővé jó kapcsolatainkat) 
 
6.1.1.12. Saving Your Marriage Before It Starts: Seven Questions to Ask before (and After) 
You Marry (Mentsük meg a házasságunkat, még mielőtt elkezdődik: 7 kérdés, amelyet fel kell 
tennünk, mielőtt (és miután) megházasodunk) 
 
6.1.1.13. www.realrelationships.com 
 
6.1.1.14. Building Relationships (Kapcsolatépítés) -  David Olson 
 
 
6.1.2. Családi és fogyasztói ismeretek (FACS-Family and Consumer Science) tankönyvek: 
6.1.2.1. Families Today. Connie R. Sasse/McGraw Hill/Glencoe 
6.1.2.2. Contemporary Living. Verdene Ryder and Marjorie B. Harter/The Goodheart-Wilcox 
Company, Inc. 
 
 
6.1.3. Jellemnevelési (CA - Character Education) tananyagok: 
6.1.3.1. The Art of Loving Well (A jól szeretés művészete) (Boston University School of 
Education, 1993) 
6.1.3.1.1. A Rand Report  véleménye 
6.1.3.1.2. Marline Pearson véleménye 
6.1.3.1.3. Brit vélemény 
6.1.3.1.4. A Family Relations szakfolyóiratban megjelent vélemény 
 
 
6.1.4. Önmegtartóztatásra nevelő (AE – Abstinence Education) tananyagok: 
6.1.4.1. Choosing the Best Soul Mate: A Relationship and Abstinence Curriculum (Bruce 
Cook/Choosing the Best Publishing, 2004) 
6.1.4.2. A.C.Green’s Game Plan Abstinence Program (Libby Gray and Scott Phelps/ Project 
Reality, 2001) 
6.1.4.3. WAIT  Training és a Friends First Hálózat (Marline Pearson - a Love U2 szerzője- 
2000-ben írt ismertetése szerint:): 
6.1.4.4. Az önmegtartóztatásról szóló tanulmány pozitív eredményeket mutat 
6.1.4.5. Nemzeti Szervezet Kezdeményezések (National Organization Initiatives):Project 
Alpha  
6.2. A családi életre nevelők szakmai háttere 
 
6.3. A döntéshozók és a családi életre nevelők kapcsolata 
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VI. Az Egyesült Államok 
 
6.1. Az Egyesült Államokban legelterjedtebb tananyagok 
 
A tananyagok 5 kategóriába sorolhatók (Rand Report 73.old.): 
RME (Relationship and Marriage Education) – kapcsolatra és házasságra nevelés 
FACS (Family and Consumer Sciences) – családi és fogyasztói ismeretek  
CE (Character Education) – jellemnevelés  
AE (Abstinence Education) – önmegtartóztatásra nevelés (a legújabb kritikák szerint a 
kapcsolatra nevelés keretében kellene oktatni (Whitehead and Pearson, 2006, Rand Report 
79.old.) 
Community-based initiatives - lakóhely szerinti civil kezdeményezések  
 
Az RME explicit módon és szinte kizárólag az interperszonális és romantikus kapcsolatokkal 
foglalkozik. A többi 4 kategóriába tartozó programnak része az RME, de a tananyaguk tágabb 
(Rand Report 73.old.). 
 
A jelentésben értékelt tananyagok nemcsak iskolai környezetben kerülnek oktatásra, hanem 
pl. az ifjúsági igazságszolgáltatásban, az állami gondozási rendszerben, tizenéves várandós 
anyák és szülők számára, táborokban, lelkigyakorlatokon/csendes napokon és iskolán kívüli 
délutáni programok keretében (Rand Report 76.old.). 
 
A Rand Report által megkeresett szervezetek egyetértenek abban, hogy létfontosságú 
feladatot végeznek, valamint abban, hogy a fiatalok rendkívül fogékonyak ezen 
erőfeszítésekre (Rand Report 85.old.). 
 
A Rand Report szerint a vizsgált tananyagok fő pozitívuma, hogy mindegyik foglalkozik 
azokkal az attitűdökkel és elképzelésekkel valamint a legtöbb kapcsolatbeli 
viselkedéstípussal, amely a modern kutatások és elméletek feltételezése szerint releváns az 
egészséges kapcsolatok és házasságok kialakítása szempontjából. A tananyagok kevésbé 
következetesen foglalkoznak viszont a közvetlen kontextus és az egyéni különbségek 
kategóriájába tartozó előfutárokkal (ld. 4.4. részt). Nyitott kérdés, hogy a kapcsolatra és 
házasságra nevelés tananyagok egyáltalán foglalkozzanak-e ezekkel az egyéb tényezőkkel, 
mivel közülük több már más bevált tananyag részét képezi (Rand Report 89.old.). 
 
 
6.1.1. Kapcsolatra és házasságra nevelés (RME) tananyagok: 
 
A Rand Report csak a 2007-ben legelterjedtebb tananyagokat ismerteti. Nagymértékben 
támaszkodik az anyagok alkotóival, terjesztőivel és oktatóival folytatott beszélgetésekre 
(Rand Report 74.old.). E tanulmányban nem csak a Rand Report véleményét közöljük az 
RME-ről és más témákról. 
 
Az RME tananyagok jellemzően intervenciós és nevelő jellegűek egyszerre. (Rand Report 
76.old.) 
A kapcsolatra és házasságra nevelés általános célja, hogy a tizenéveseknek átadja azt a 
tudást, azokat az értékeket és készségeket, amelyek feltételezhetően szükségesek az 
egészséges romantikus kapcsolatok létrehozásához.(Rand Report 74.old.) 
A legjelentősebb RME tananyagok (jellemzően iskolákban, vallási alapú környezetekben, 
fiatalokat szolgáló szervezetekben és lakóhelyi közösség által szervezett keretekben):  
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RME anyagok: 
 
6.1.1.1. Charlene R. Kamper: Connections (Kiadja: a The Dibble Fund/The Dibble 
Institute) 
 
Char Kamper több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező pedagógus, aki életét a fiatalok 
nevelésének és életük jobbításának szenteli. Folyamatosan fejleszti tananyagait a legújabb 
kutatásoknak megfelelően. Tanított ill. tanít általános és középiskolában és iskolán kívül 
számos ifjúsági és ifjúságvédelmi programban. Gyakori előadó konferenciákon. 

(A Dibble Fund ill. The Dibble Institute számos tananyagot ad ki, melyek segítségével meg 
lehet tanítani a fiatalokat arra, hogyan alakítsanak ki és tartsanak fenn egészséges 
barátságokat, romantikus kapcsolatokat most és a jövőben. A Dibble Institute minden 
programja megfelel a legmagasabb pedagógiai elvárásoknak: 

• Életkornak és fejlődési szakasznak megfelelő, „legjobb gyakorlat” oktatási anyagok  
• A tananyagok komoly, friss kutatásokon alapulnak.  
• Vallási és politikai hovatartozástól független 
• Könnyen taníthatók és beváltak 

A Dibble Institute anyagai alkalmasak különböző fiatalok iskolai és iskolán kívüli oktatására. 

 
6.1.1.1.1. Rand Report értékelése szerint (2007-ben): 
A Connections  készségeket tanít a tizenéveseknek a sikeres romantikus kapcsolatokhoz és a 
sikeres felkészüléshez a házasságra. Kora-tizenéveseknek számos gyakorlaton át megtanítja, 
hogyan fejlődik egy kapcsolat, hogyan kell hatékonyan kommunikálni, hogyan lehet 
felismerni a destruktív mintákat, hogyan lehet az érzelmeket kezelni és egyéb lényeges 
készségeket is tanít. 
Az idősebb tizenéveseket önismeretre tanítja, foglalkozik a kapcsolatokkal, 
kommunikációval, konfliktussal és tartalmaz egy házassági társasjátékot. (Rand Report 
75.old.) 
 
Connections: Dating and Emotions (Randevúzás és érzelmek, 8-12. osztály, 17 egyórás 
egység): önismeret és készen állás a randevúzásra; hogyan fejlődik egy kapcsolat; nehézségek 
a kapcsolatokban; hogyan fejezzünk be egy kapcsolatot; hogy lépjünk túl egy véget ért 
kapcsolaton (Rand Report 77.old.) 
 
Connections: Relationships and Marriage (Kapcsolatok és házasságok, 11-14.osztály, 18 
egyórás egység): önismeret, egészséges barátságok és randevús kapcsolatok kialakítása, jó 
kommunikációs készségek, valamint az egészséges házasság alkotóelemei. 
A Connections tananyagok a szerző szerint oktathatók a családi életre nevelés, a társadalmi 
ismeretek, a családi és fogyasztói ismeretek és az egészségre nevelés tantárgyak keretében. 
(Rand Report 77.old.) 
A Rand Report szerint a Connections a romantikus kapcsolatok alábbi serdülőkori 
előfutáraival foglalkozik (Rand Report 83.old.): 
közvetlen kontextus (kortárs csoport, stressz) 
egyéni különbségek (önbecsülés) 
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attitűdök és elképzelések (intimitás- és kapcsolatmodellek, attitűdök a randevúzással és a 
házassággal kapcsolatban, elképzelések a szexről és a gyermekszülésről) (ld.4.4.részt) 
kapcsolatbeli viselkedések (a kapcsolatkezdés időzítése, a kapcsolatok 
elkötelezettsége/időtartama/száma, szexuális viselkedés, partnerválasztás, erőszak, nemi 
betegségek és terhesség) 
 
6.1.1.1.2. A Family Relations szakfolyóirat szerint: 
A Connections: Relationships and Marriage középiskolás diákok számára készült. Célja, hogy 
megtanítsa a fiatalokat, hogyan alakítsanak ki egészséges kapcsolatokat és házasságot.  
Vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a tananyag növeli a tanulók fogalmi tudását a 
kapcsolatokról, csökkenti a randevúzós kapcsolatokban az erőszakot, csökkenti a tizenéves 
terhességek kockázati tényezőit és pozitívan befolyásolja azokat az attitűdöket, amelyek a 
jövőben a sikeres házassághoz szükségesek. (Family Relations 2004. dec. Vol.53, No.5) 
 
6.1.1.1.6. 
FAMILY RELATIONS 2007 DEC Vol 56 No. 5: 
Does Youth Relationship Education Continue to Work After a High School Class? A 
Longitudinal Study 
Scott P. Gardner és Rila Boellaard 
A Connections: Relationships and Marriage középiskolai házasságra nevelő program, amelynek 
célja, hogy megtanítsa a fiataloknak,  hogyan alakítsanak ki egészséges kapcsolatokat és 
házasságokat. A programban való részvétel után 4 éven át vizsgáltak fiatalokat. A programban 
résztvevő fiatalok jellemzői hasonlóak voltak a kontrollcsoportban lévő fiatalokéihoz. A vizsgálat 
végére összesen 72 fiatalról volt kiértékelhető eredmény. Az eredmények azt sugallják, hogy bár a 
4 év során a legtöbb közvetlen hatás elhalványul, a Connections csoportnak növekedik az 
önbecsülése, csökken a randevúkon és kapcsolatatokon belüli erőszak és növekszik a családi 
kohéziójuk. 
 
6.1.1.1.3. Az egyik legjelentősebb szakértő, Marline Pearson (2000-ben írt ismertetése) 
szerint: 
Charlene Kamper: középiskolai pszichológia tanárnak és „The Dibble Fund”-nak a  közös 
műve a Connections (Kapcsolatok) - kapcsolatépítés, önismeret. 
Alapvető fogalmak a randevúzásról és a házasságról, plusz kommunikációs készségek és 
szerepjátékok, házasság-szimulációs tevékenység, játékok, interaktív csoportmunka. 
4 egység, összesen 15 lecke. Minden egység 3 hetes programként tanítható 
Jól használható iskolán kívül is, vagy integrálható társadalomismereti, családi életre nevelő 
vagy egészségtan tantárgyakba. 
 
Connections: Randevúzás és érzelmek (Dating and Emotions) (8-10.oszt.) 
4 egység: felkészülés, együtt járás, a kapcsolat meghatározása, újrakezdés. 
 
Témák: 
 
Mit mondjunk valakinek, aki tetszik,  
hogyan utasítsunk vissza udvariasan randevúzásra meghívást,  
szerelmi csalódásokat hogyan dolgozzunk fel,  
hogyan szakítsunk,  
hogyan dolgozzuk fel a múltat és lépjünk tovább,  
milyen problémák lehetnek a kapcsolatban,  
problémás személyiségek,  
káros kommunikációs minták,  
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érzelmi és fizikai bántalmazás előjeleinek felismerése,  
önbizalom, önismeret,  
a partner alapos megismerése,  
kölcsönös tisztelet, törődés,  
a kapcsolat fenntartásáért tett tudatos erőfeszítések 
 
Connections: Emberi kapcsolatok és házasság (Relationships and Marriage) (11. oszt.) 
Személyiségfejlődés és viselkedés, barátság, család, romantikus kapcsolatok, helyes és hibás 
kommunikáció, gyakorlatok, paródiák, szerepjátékok. Hogyan adjunk egyértelmű üzenetet? 
 
7 lecke szól a házasságról: jelentése, célja, gyakorlati felelősségei, konkrét gyakorlati 
nehézségek 
Különbségek a valódi szerelem, a belehabarodás és a testi vonzódás között. 
Házasság-szimulációs játék. 
 
Az oktatói csomag tartalma: 
 
Tanári kézikönyv, óravázlatok, írásvetítő fóliák, fénymásolható feladatlapok, tevékenység és 
szerepjáték kártyák plusz 30 munkafüzet. (Ára: jelenleg kb.250 dollár. Minden további 10 
munkafüzet 55 dollár.) 
 
A Connections jól működik, tetszik a fiataloknak és az oktatóknak, különösen azok a 
tevékenységek, melyek sokkal több lehetőséget nyújtanak a kapcsolatokról való beszélgetésre, 
mint a hagyományos szexuális felvilágosítás. A szerző (Charlene Kamper) nagyon jól ismeri a 
fiatalok gondolkodását. Ezek a témák szükségesek és érdeklik őket. Izgalmasak az órák, 
mindenféle képességű és etnikai hátterű gyermek teljesen aktívan be tud kapcsolódni és 
élvezi, azok is, akik családjában nincs házasság. Könnyű használni, nincs szükség tréningre. 
2000-ben már 585 helyen használták (42 USA államban és 8 más országban). 2010-ben már 
mind az 50 USA tagállamban használják. 
Pearson idézi Scott P. Gardner professzort (South Dakota State University), akinek vizsgálata 
szerint a program után javult a részvevőknek szüleikkel való kommunikációja; a 
konfliktusokat inkább érveléssel oldották meg; kevesebb verbálisan agresszív taktikát 
alkalmaztak a konfliktusmegoldásban; kedvezőbb lett a házassági előkészítéshez és a 
házassági tanácsadáshoz való hozzáállásuk és kevésbé valószínűnek tartják, hogy a házasság 
előtt együtt akarnak élni. Úgy tűnik, elvált szülők gyermekei számára volt a leghasznosabb  
(Pearson 2000). 
(Marline Pearson veterán főiskolai tanár, aki maga is számos programot elsajátított és tanított 
főiskolán, középiskolában és iskolán kívüli keretekben. Tanárképzéseken és 
továbbképzéseken oktatott. Jelentését saját tapasztalataira, valamint a programok alkotóival, 
oktatóival és hallgatóival folytatott beszélgetések és az Egyesült Államok sok részén tett 
óralátogatásai alapján írta. A jelentés idején Marline Pearson már több mint 20 éve tanított 
társadalomtudományt, akkoriban pedig Wisconsin államban a Madison Area Technical 
College-on kriminológia, házasság és család kurzusokat tartott. ) 
 
6.1.1.1.4. Scott P. Gardner professzor (South Dakota State University) 2005-ben így ír: 
 

• Hatására csökken a fiatalok közötti fizikai erőszak, javul a kommunikáció a szülőkkel 
és megváltoznak a házassággal és a házasságra neveléssel kapcsolatos negatív 
attitűdök. A The Connections: Relationships and Marriage tananyag úgy tűnik, pozitívan 
változtatja meg a különböző hátterű középiskolások attitűdjeit és tényleges viselkedését. 
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Csökkenti a verbálisan agresszív és erőszakos taktikák használatát az interperszonális 
konfliktusokban. Általában javítja a szülő-gyermek kommunikációt.A kurzust elvégzett fiatalok 
kevésbé kedvezően ítélik meg a válást és kedvezőbben ítélik meg a házasságot, kedvezőbben 
ítélik meg a házasságra előkészítést és a házasság védelmét. (Scott Gardner, PhD, South Dakota State 
University. 2005.) 

 

• Javítja a fiatalok azon képességét, hogy ellenálljanak a szexuális tevékenységre 
kényszerítő nyomásgyakorlásnak és csökkenti az otthoni és iskolai negatív 
viselkedést. The Connections: Dating and Emotions tananyag hatékony a tizenéves 
terhességek megelőzésében, mivel javítja a tizenévesek szexuális tevékenységre kényszerítő 
nyomásgyakorlással szembeni ellenállóképességét. Ezen felül az anyag hatékonyan előzi meg 
a jövőbeni kapcsolati és házassági nehézségeket, mivel azokat a kulcsfontosságú attitűdöket 
javítja, amelyek hatására a fiatalok olyan viselkedéseket és tevékenységeket alakítanak ki, 
melyek védik őket a jövőbeni házassági problémáktól, otthoni erőszaktól és a válástól. A 
tananyag ígéretes az iskolai és otthoni negatív magatartás és a kapcsolaton belüli erőszak 
csökkentése tekintetében .(Scott Gardner, PhD, South Dakota State University. 2005) 

 

 
6.1.1.1.5. A Connections: Dating and Emotions-nek a legújabb trendek és kutatások 
alapján továbbfejlesztett változata  
 
2010-ben jelent meg. 5-10. osztályosoknak szól, 15 egytanórás fejezetből áll. Segít a 
fiataloknak felkészülni a korai kapcsolatok kihívásaira, segít egészséges randevúzós 
kapcsolatokat kialakítani és a jövőjüket biztos alapokra helyezni. A 15 tanításra kész fejezet 
aktívan bevonja a tizenéveseket, miközben megmutatja nekik, hogyan alakulnak ki és 
fejlődnek a kapcsolatok, hogyan lehet hatékonyan kommunikálni, mely destruktív mintákra 
kell figyelniük, hogyan lehet az érzelmeiket kezelni és egyéb lényeges készségeket, többek 
között a PREP program (ld. később) fogalmait. A kapcsolatokat a fiatalok általános jóléte 
szempontjából közelíti meg és különös hangsúlyt helyez pl. az önismeretre, a személyes 
növekedésre, az érzelmek kontrollálásának fontosságára és az interperszonális sikerre.  
Új benne: korlátok, érettség, magányosság, harag és féltékenység, bántalmazó/addiktív 
kapcsolatok és a szakítás utáni gyógyulás témái valamint a tanár munkáját még jobban 
megkönnyítő anyagok (Ilyenek a megújított tanári kézikönyv, az új poszterek, Power Point 
képek, Power Point segédanyagok CD-n, kártyák a játékokhoz, sokszorosítható feladatlapok, 
osztályértékelési anyagok.) 
 
A kiadó (The Dibble Fund) honlapján olvasható értékelés szerint a Connections hosszú távon 
javítja a résztvevők családi kapcsolatait, hosszú távon javítja a résztvevőknek az őket 
szexuális cselekedetekre kényszeríteni szándékozó nyomásgyakorlással szembeni ellenállását, 
valamint úgy tűnik, pozitívan befolyásolja a házasságra való előkészületet és a házasság 
minőségét.  
(http://dibblefund.org/ ) (http://66.221.184.173/Documents/Connections_4_yr_eval.pdf)  
 
 
6.1.1.1.6. Magyar szemmel, kivonat Csizmadia Róbert (nem publikált) értékeléséből  (A 
Connections egy korábbi, 2003-ban kiadott, 2.kiadásáról) 
 
Csizmadia Róbert lelkipásztor, aki Mihalec Gábor lelkipásztor társával társadalmi munkában 
a magyarországi Ketten Együtt Házassági Felkészítési Műhelyt vezeti 2007 óta. 
 
A Connections célja, hogy segítsen a diákoknak „elérni álmaikat a házasság és a kapcsolatok 
terén”. 
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A 16-19 éves korosztály számára készült, kimondottan a jól funkcionáló házasság 
megismerése felé vezeti a tanulókat. 
A már 20 év óta működő PREP programra épül, négy részre oszlik: 
Személyiség (önismeret) – kapcsolatok (kialakulásuk, elvárások, vonzalom, együtt járás és 
szakítás) – kommunikáció és konfliktuskezelés – házasság (intimitás, szenvedély, 
elköteleződés, rizikófaktorok, együttélés, választás, feladatmegosztás, esküvő, gyermekek, 
pénzkezelés, kríziskezelés, megbocsátás, kikapcsolódás, szabadidő, a kapcsolat kiértékelése) 
Pozitívumok:  
- Az anyag témaválasztása nagyszerűen tükrözi a szakmai konszenzust. 
- Jól tematizált a felépítése. 
- Aprólékosan kidolgozott kézikönyv minden kellékkel. Az oktató könnyen elsajátíthatja és 
taníthatja, amihez nem kell szakismeret a program önértékelése szerint. 
- Értékes alapinformációkat tanít a diákoknak a legfontosabb párkapcsolati területeken. 
- Kreatív gyakorlatok, melyek nemcsak szemléltetik, hanem készség szintjén fejlesztik is a 
tanulókat. 
- Hatására könnyebben fognak segítséget keresni akár a jegyesség, akár a házasság során. 
 
Problémafelvetések: 

- A magyar viszonyokhoz képest az anyag túl nagy része foglalkozik a házassággal és 
túl kevés az érzelmi intelligenciával és az alapvető párkapcsolati készségek 
fejlesztésével. 

- A 16-19 éves korosztályban bizonyos alapkészségeket már ismételni kellene és nem 
először oktatni. A párkapcsolathoz fűződő kommunikációs és konfliktuskezelő 
készségeket már felsős korban oktatni kellene.  

- Az anyag gyakorlatai más kultúrkörre épülnek, illetve a diákok jobban hozzá vannak 
szoktatva a kreatív gyakorlatokhoz. (Némely gyakorlat esetében nehezen látom, 
hogyan élvezné azt egy magyar fiatal.) 

- A gyakorlatokban sokszor kell párokat, „demó házaspárt” alakítani, ami szerintem 
kirekesztő a gyakorlatban és érzelmi nehézségeket is okozhat a tanulóknál – 
amennyiben erre hajlandóak lennének. 

- A program adaptációjánál hátrányt jelent, hogy a PREP-nek tudtommal nincsen 
magyar irodája, így nem áll rendelkezésre helyi kutatás és jogi háttér. (Csizmadia 
Róbert) 

 
 

6.1.1.2. Healthy Choices, Healthy Relationships 

Charlene R. Kamper másik jelentős műve az egészségtan órákra készült Healthy Choices, 
Healthy Relationships (Egészséges döntések, egészséges kapcsolatok) Az egészségtan órák 
fontos fórumot jelentenek, ahol kapcsolati készségeket lehet tanítani a tizenéveseknek. A 
Healthy Choices, Healthy Relationships az amerikai nemzeti egészségnevelési normákkal 
teljesen összhangban álló, innovatív tananyag, melyet könnyű integrálni az órákba. 
Használatra kész, PowerPoint képekkel és poszterekkel. 

10 tanórában megvizsgálja a diákokkal, hogyan befolyásolják a kortársak, a család és a média 
a szerelemmel és az élettel kapcsolatos elvárásaikat. Megbeszélik, milyen a megfelelő 
viselkedés barátok közt és egy randevús kapcsolatban. Megkeresik és felkészülnek a 
lehetséges problémákra. Megvizsgálják, milyen az érett interperszonális viselkedés. 



 43 

Gyakorolják a döntéshozást és a problémamegoldást és további, az életben szükséges 
készségeket tanulnak általános jólétük érdekében. 

A tananyag rendszeresen hangsúlyozza, milyen fontos, hogy a tizenévesek megfelelően 
informálódjanak, mielőtt döntéseket hoznak a kapcsolataikról, céljaikról és életmódjukról. 
Sok érdekes egyéni és csoporttevékenység közben átgondolhatják, értékelik és személyre 
szabhatják a tananyag üzeneteit. (The Dibble Institute honlapja) 

 
 
6.1.1.3. Marline Pearson: Love U2 
A program alkotója több mint 25 éve oktat fiatalokat felsőoktatásban és iskolán kívül 
veszélyeztetett fiatalokat. Házas, két lánya van. Aggodalommal szemléli a fiatalok 
kapcsolatainak elszegényedését, vágyaik és a valóság közötti szakadékot, melynek 
áthidalására írta meg műveit, hogy pozitív ideálokat mutasson fel nekik, amelyekkel elérhetik 
azt, ami a valódi céljuk. 
 
 
 A Love U2 öt egységből álló, a konkrét kutatási és értékelési eredmények 
figyelembevételével ki- és átdolgozott program, mely átfogó kapcsolatra nevelést nyújt 
tizenévesek számára. 
 
6.1.1.3.1. Relationship Smarts PLUS (Intelligens kapcsolatok Plus – a Relationship 
Smarts továbbfejlesztett változata) (The Dibble Institute honlapja szerint, 
www.dibbleinstitute.org ) 
Az Alabama állambeli Auburn University által végzett 4000-5000 diákra kiterjedő ötéves 
értékelési programjának első két éve alapján átdolgozott anyag 13 tevékenységalapú 
egységből áll, melyek fogódzót adnak a tizenéveseknek, hogyan alakítsanak ki egészséges 
kapcsolatokat és hozzanak bölcs döntéseket. A témák közt szerepel: érettség, értékek 
tisztázása és kortársak nyomásgyakorlása, vonzalmak és belehabarodás, valamint a pozitív 
kapcsolatok építőkövei. 

A kapcsolat egészségességének mérése; alacsony kockázattal járó kapcsolati stratégia; az 
intelligens kapcsolatok alapelvei; az igazi intimitás mibenléte/milyensége; reális elképzelések 
a szerelemről; a szakítás;  készségek a randevús erőszak megakadályozására; hogyan álljunk a 
sarkunkra; kommunikációs és konfliktusmegoldási készségek; identitás és jövőbeli orientáció; 
a terhességmegelőzés újszerű megközelítése, mely a gyermekek szükségleteiről tanít. 

A ’Relationship Smarts PLUS’ úgy lett megírva, hogy nagyon sokféle fiatal tanítására 
alkalmas.  Tizenévesek számára könnyen érthető a stílusa és a tizenévesek nyelvét használja. 
Tele van olyan tevékenységekkel, amelyek a valódi életben előforduló helyzeteket dolgoznak 
fel. A tananyag több tucat fiatal segítségével készült. A  The Art of Loving Well c. irodalmi 
antológiából is felhasznál történeteket. 

A kiadás újdonsága, hogy kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanít, 
foglalkozik a randevús erőszak megelőzésével, identitással és a jövőbeli orientációval, 
valamint újszerűen közelíti meg a terhességmegelőzést, amennyiben a gyermekek 
szükségleteiről tanít és a sorrend fontoságára hívja fel a figyelmet: először a tanulmányok 
befejezése, aztán munkahely és házasság, csak aztán szülessen a baba. 
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Új vonása a Relationship Smarts Plus-nak az érdekes és a tanulókat aktívan foglalkoztató 
munkafüzet, amely ismétlésre, a tanultak átgondolására/átelmélkedésére és az életben való 
alkalmazására ad lehetőséget.   Szintén új a Szülő/Gondviselő - Tinédzser kapcsolat  
(Parent/Guardian - Teen Connection) c. rész, mely a szülő/gondviselő számára röviden 
összefoglalja az anyagot és a kritikus tinédzser-szülő beszélgetések katalizátoraként szolgál. 

A legtöbb helyen kéri a szülőket, hogy ők is mondják el a saját bölcsességüket. A legújabb 
kutatások szerint (különösen az Adolescent Health Study, the SEARCH Institute) egyértelmű, 
hogy a szülői hatás nagyon jelentős a fiatalokra. Sőt a “szülő-tinédzser kapcsolat” az, ami a 
serdülőket legerősebben védi az osztályon, az etnikumok kulturális közegén és a családi 
struktúrán túl. A szülők a legelső és legfontosabb tanítók, még ha ők alá is becsülik azt a 
hatást, amit tinédzser gyermekeik olyan fontos döntéseire gyakorolnak, mint pl. a szex. A 
szülők általában éheznek arra, hogy találjanak valamit, ami kapcsán elkezdhetnek beszélgetni 
a tizenéves kapcsolatokról. E szülő/gondviselő-tinédzser tevékenységek segítséget adnak a 
nevelőknek, hogy együttműködjenek a szülőkkel, hogy segítsék a tizenéveseket a 
tinédzserkori és fiatalkori romantikus kapcsolatok viharosan hullámos vizein. 

Tartalom 
A ’Relationship Smarts PLUS’ iránytű a tizenéves kapcsolatok világában. Önismereti 
kérdésekkel kezdődik, foglalkozik a jövőbeli orientációval és a jövő megtervezésének 
kérdéseivel, az érettséggel, értékek tisztázásával és a kortársak nyomásgyakorlásával, majd 
rátér a romantikus kapcsolatokra. A tizenévesek tanulnak a romantikus vonzódások 
mibenlétéről, azok hullámhegyeiról és hullámvölgyeiről. Eközben segítséget kapnak, hogy 
reális elképzeléseket alakítsanak ki a szerelemről. 

Témák: vonzalom, belehabarodás, az egészséges kapcsolatok építőkövei, az intelligens 
kapcsolatkialakítás elvei, valamint hogy hogyan alakul ki és fejlődik a valódi intimitás; 
hogyan lehet valakit igazán jól megismerni; hogyan lehet felmérni, mennyire egészséges és 
biztonságos egy kapcsolat; hogyan hozzunk alacsony kockázatú döntéseket, amelyek 
segítségével el lehet kerülni a súlyos következményeket és a problémás emberekhez való 
kötődést.  

Az órák szórakoztató tevékenységek sorozatából állnak, melyek informálnak, pozitív 
szemléletűek és azt sugallják, hogy a tizenéves kapcsolatok fontos szerepet játszanak a 
szerelemmel való ismerkedésben, miközben sok örömet okozhatnak, de össze is zavarhatják a 
fiatalokat.  

A ’Relationship Smarts PLUS’ megtanítja azt is, hogyan kezeljük a szakítást, szívfájdalmat, 
és hogyan lépjünk tovább. Felhívja a figyelmet a bántalmazó viselkedésekre, megtanítja azok 
felismerését. A fiatalokkal begyakoroltat olyan proaktív készségeket, melyek megelőzik és 
megfékezik a tiszteletlen vagy bántalmazó viselkedéseket a kapcsolatukon belül. Ezen kívül 
megtanulják a fiatalok a kommunikációhoz és konfliktuskezeléshez szükséges olyan 
nélkülözhetetlen készségeket, amelyek bármilyen kapcsolatban hasznosak. E kommunikációs 
készségek a nagysikerű, tudományos kutatásokon és készségeken alapuló, felnőttek számára 
írt PREP® (Prevention and Relationship Enhancement) program adaptálása révén kerültek a 
tananyagba. 

Végül pedig a Relationship Smarts PLUS a fiatalokat arrta motiválja, hogy bölcsebb 
döntéseket hozzanak a kapcsolataikról és szexuális magatartásukról azáltal, hogy 
megvizsgálják a korai és házasságon kívüli terhességeket a születendő gyermek 
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szemszögéből. Az ezzel kapcsolatos témák – az apa szerepe, az együttélés, az egészséges 
házasságból származó előnyök, a párválasztással, a házasság sikerességével ill. 
sikertelenségével kapcsolatos kutatási eredmények  - a fiataloknak tetsző, tevékenységalapú 
stílusban kerülnek feldolgozásra, hogy a tizenévesek magabiztosságot és tudást nyerjenek.  

A Relationship Smarts Plus-t  jelenleg egy szövetségi keretekből finanszírozott, ötéves, 
nagyszámú (4000-5000) tizenéves bevonásával készülő értékelési projekt keretében 
használják Alabama államban. Az értékelést Jennifer Kerpelman, PhD és Francesca Adler-
Baeder, PhD, az Alabama állambeli  Auburn University kutatói vezetik. 

 

A fejezetek: 

1. Ki vagyok és hová megyek? Identitás és lehetséges személyiségek; Barátok és olyan 
helyzetek, amelyekben nyomást gyakorolnak ránk 

2. Az érettség és amit én értéknek tartok 
3. Vonzalmak és belehabarodás 
4. Szerelem és intimitás 
5. Alapelvek az okos kapcsolatokhoz 
6. A kapcsolatok alacsony kockázatú megközelítése: Tudatosan dönts és ne sodródj! 
7. Egészséges a kapcsolatom? 
8. A szakítás és bántalmazás a randevúzós kapcsolatokban 
9. A jó kommunikáció megalapozása 
10. Kommunikációs kihívások és a megoldásukhoz szükséges készségek 
11. A gyermek szemével nézve – számít, hogy a szülőnek milyen kapcsolatai vannak  
12. Hogyan növeljül az egészséges kapcsolat/egészséges házasság esélyeit? 
13. Kövesd a saját sarkcsillagodat! 

 
335 dollár 
 
A Rand Report 2007-ben a korábbi változatról írta: 
A romantikus kapcsolatok serdülőkori előfutárai közül a Relationship Smarts a következőkkel 
foglalkozik: (Rand 83.old.): 
közvetlen kontextus (kortárs csoport, családi struktúra – csak részben, stressz) 
egyéni különbségek (önbecsülés) 
attitűdök és elképzelések (intimitás- és kapcsolatmodellek, attitűdök a randevúzással és a 
házassággal kapcsolatban, elképzelések a szexről és a gyermekszülésről) 
kapcsolatbeli viselkedések (a kapcsolatkezdés időzítése, a kapcsolatok elkötelezettsége 
/időtartama /száma, szexuális viselkedés, partnerválasztás, erőszak, nemi betegségek és 
terhesség) 
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6.1.1.3.2. Love U2®: Dating Smarts: A Bit More Than Friends (Intelligens randevúzás: 
Egy kicsit több, mint barátság)  

6 egységben érdekfeszítő tevékenységek során megvizsgálja a korai kapcsolatok lényegi 
vonásait  – vonzalom, belehabarodás, érzelmek, elutasítás. A kora tizenévesek készségszinten 
megtanulják, mit kell mondani és csinálni, hogyan kell valakit igazán jól megismerni, és 
hogyan kell kapcsolatot építeni. 

A 10-15 éves („middle” vagy „junior high school”) korosztály számára készült anyag célja, 
hogy szórakoztató, érdekfeszítő módon foglalkozzon a barátság és az első romantikus 
vonzódások témájával. A különböző tevékenységek, történetek és vizuális médiumok révén 
elgondolkodásra készteti a fiatalokat arról, hogy mik is egy egészséges kapcsolat építőkövei, 
valamint arról is, milyen fontos korlátok felállításával is készülni a randevúzós életszakaszra.  

Négy alapegységből és 2 kiegészítő, de erősen ajnlott további leckéből áll. Az 1. és a 4. lecke 
ugyanazokat a tevékenységeket használja fel, mint az eredeti, még át nem dolgozott Love U2: 
Relationship Smarts, de nagyobb mélységben fejti ki a fogalmakat e korosztály számára. . 

1.fejezet: a személyiségre összpontosítja a figyelmet. Az érettség négy alapvető dimenzióját 
vizsgálja és hangsúlyozza, hogy személyes erőfeszítésre van szükség az érzelmi, mentális és 
szociális érettség eléréséhez. Azzal folytatódik, hogy segít a tizenéveseknek alaposan 
megvizsgálni az értékeiket többek között egy árveréses, játékpénzzel játszott játék során. Az 
árverést vita követi, melyben arról beszélgetnek, hogy mi számít vonzónak és mi fontos a 
külsőségeken túl, amikor barátokról és romantikus vonzalmakról van szó.  

2-3. fejezet:  a fiatalok korai vonzalmakkal kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdéseivel és 
problémáival foglalkozik . Tippeket és gyakorlati tanácsokat ad a következőkben: hogyan és 
hogyan ne mutatssuk ki érdeklődésünket; miből lehet megállapítani, hogy valaki érdeklődik 
irántunk; mit mondjunk vagy tegyünk, ha érdeklődünk valaki iránt; hogyan kezdjünk 
beszélgetésbe és hogyan tartjuk életben a beszélgetést; hogyan hívjunk el valakit valahová 
randevúra; milyen szórakoztató dolgokat lehet csinálni együtt, melyek során jobban meg lehet 
ismerni a másikat; gyakorlás szerepjátékok segítségével; hogyan mondjunk nemet; mit tegynk 
,ha elutasításban van részünk. 

4. fejezet: Mi a különbség a belehabarodás és a szerelem között? A barátság fontossága, 
mivel minden kapcsolat alapja a barátság. A fejezetet kiegészíti egy kvíz (Teszteld, milyen 
sokat tudsz a kapcsolatokról!) és egy tevékenység (Szerelem vagy belehabarodás?), melyet 
igazi fiatalok életből vett példái tesznek élővé.  

5. fejezet: A fejezet a nagysikerű  My So Called Life, (Az én úgynevezett életem) című DVD 
sorozat egyk epizódjára épül, melyben láthatjuk a belehabarodás gyorsan változó érzelmi 
hullámhegyeit és hullámvölgyeit. Néhány egyéb témát is érint, pl. féltékenység és mit 
tegyünk, ha a barátaink egymás közt levelezgetnek és pletykákat terjesztenek. A DVD-ben 
életre kel sok téma, mellyel e fejezet foglalkozott. A fiatalokat a videódráma műfaján át 
ragadja meg. A fejezet Shakespeare hatásos 130. szonettjével zárul, melyet a The Art of 
Loving Well antológiából vett át a szerző.  

6.fejezet: – A ’The Art of Loving Well’ antológiából vett másik szemelvényt dolgozza fel, 
melynek címe Meredith Kaplan kicsinosítása.” A történet remek lehetőséget biztosít a 
tizenéveseknek, hogy a szereplők bőrébe bújva éljék át a korai szerelem örömeit és kétségeit 
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és beszélgessenek a vonzalmakról, a külső látszatról és  a baraátságról mint minden kapcsolat 
alapjáról. A fejezet végén csoporttevékenység keretében megvitatják, milyen elvárásaik 
vannak a randevúzással kapcsolatban. E feladat részeként haza is vihetnek egy kérdőívet, 
mely alapján a szülők is tudnak beszélgetést kezdeményezni a fiatalokkal.  

A program részét képezik a The Art of Loving Well jellemnevelő anyagból származó 
szemelvények- novellák, versek és mesék (The Art of Loving Well:  A Character Education 
Curriculum for Today’s Teenagers), melyek élővé teszik a szerelem és kapcsolatok világának 
fogalmait, megérintik a fiatalok érzelmeit és mélyebben involválják őket, mint a direkt 
információközlés. Kapható a  The Dibble Institute- nál.  

A kurzushoz kapcsolódó  My So Called Life DVD sorozat elérhető online: 
http://www.slashcontrol.com/free-tv-shows/my-so-called-life/season1 vagy a Netflix-nél. Az 
’Önbecsülés’ (“Self-Esteem”) című epizód a könyv első négy fejezetének minden témájával 
foglalkozik és nagyon megéri használni. 

 

 

6.1.1.3.3. Love U2®: “Baby Smarts: Through the Eyes of a Child ” 
10 fejezet, 9-12. osztályosok számára 

Szerző: Marline Pearson 

Baby Smarts: Through the Eyes of a Child (Intelligens gyermekvállalás: A gyermek 
szemszögéből) 

Baby Smarts – elmondja, milyen fontos a szülők közötti egészséges (házassági) kapcsolat 
kialakítása és fenntartása, beszél az apák szerepéről, és bemutatja, amit a társadalomtudomány 
az utóbbi 30 évben felfedezett a családi struktúrával és a gyermekek jólétével kapcsolatban.  
Ebben a eleven, tevékenység alapú tananyagban a tizenévesek azt is megtanulják, milyen 
eszközök segítségével válaszhatnak okosabban párt maguknak (házasság előtti kérdőívek, 
készségalapú kapcsolatra és házasságra nevelés segítségével).  

A ’Baby Smarts: Through the Eyes of a Child’ egyedülállóan közelíti meg a 
terhességmegelőzés kérdését: a gyermeket helyezi a színpad közepére és részletesen kifejti, 
hogyan hat a tizenéveskori gyermekvállalás a gyermekre. A tizenévesek nem csak azt tanulják 
meg, hogy mik a fejlődésének megfelelő szükségletei a gyermeknek az első néhány év során 
(ideértve az agy korai fejlődésére vonatkozó fontos tudományos eredményeket is), hanem azt 
is, hogy hogyan befolyásolja a gyermeket a szülők kapcsolatának megléte, minősége és 
stabilitása. 

10 tevékenységalapú fejezetből áll. Nagyon érdekfeszítő kurzus arról, hogy mire van szüksége 
egy kisbabának ahhoz, hogy fejlődjön és boldog legyen. A tizenévesek tanulnak a 
gondozásról és a szocializációról, arról, hogy hogyan befolyásolják a korai tapasztalatok a 
jövőt; miért fontosak az apák; a minőségi apaság és a minőségi házasság kapcsolata; a szülők 
kapcsolatának hatása; a házasság jelentősége és még sok más. A könyv foglalkozik a 
teherbeeséssel kapcsolatos tévhitekkel és tényekkel és azzal, hogy a valóságban mit jelent 
érzelmi és anyagi szempontból a nem tervezett gyermekfoganás a tizenévesek számára.  
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A Baby Smarts a fiatalok nyelvén és hozzájuk közel álló médiumok segítségével szintézist 
nyújt az elmúlt több mint 30 év társadalomtudományi eredményeiből, melyek kimutatták a 
család szerkezetének a gyermek fejlődésére tett hatását.  

A könyv tanításához nincs szükség külön tréningre. Használható iskolákban, ifjúsági 
szervezetekben, klubokban és hitalapú szervezetekben.  

Áttekintés 

E kurzus sok, a terhességgel kapcsolatos kérdéssel foglalkozik: a teherbeeséssel kapcsolatos 
tévhitekkel és tényekkel és azzal, hogy a valóságban mit jelent érzelmi (hogyan hat a 
terhesség a szülők kapcsolatára most és a jövőben, ill. a jövőbeli kapcsolataikra, ha nem 
maradnak együtt) ,  anyagi és társadalmi szempontból a nem tervezett gyermekfoganás a 
tizenévesek – lányok és fiúk és nem utolsósorban a születendő gyermek-  számára.  

Új megközelítés, hogy a születendő gyermek szükségleteit és jövőjét helyezi a középpontba: 
mit jelent fiatal, egyedülálló és felkészületlen szülők gyermekeként megszületni. Ez nagyon 
aktuális, mivel az Egyesült Államokban a gyermekek egyharmada házasságon kívül születik. 
E gyermekek közül sokan egészen felnőttkorukig hordozzák a hátrányokat, amelyekkel 
születtek.  

A Baby Smarts azon a feltételezésen alapul, hogy ha a fiatalok tudják, mire van szüksége egy 
gyermeknek és mire vágyik, akkor valószínűleg motiváltak lesznek abban, hogy elkerüljék a 
házasságon kívüli gyermekvállalást és a korai nemi életet. A fiataloknak sok téves elképzelése 
van arról, hogy a szülőknek milyen feladataik és feleősségük van. Azzal sincsenek tisztában, 
mi kell ahhoz, hogy sikeresen felneveljenek egy gyermeket.  

Tevékenységalapú stílusában a könyv bemutatja mindazt, amit az agykutatás a korai 
fejlődésről felfedezett: az első néhány év során kapott gondozás kritikusan meghatározza a 
gyermek fizikai, érzelmi, szociális és kognitív fejlődését. E korai élmények pozitív ill. negatív 
irányba indíthatják el a gyermeket. Kapcsolat van a gyermek korai élményei és gyermek- ill. 
kamaszkori viselkedése között. 

A Baby Smarts gyorskurzus a tizenéveseknek, mely megtanítja őket, melyek a gyermek 
fejlődéséhez elengedhetetlen szükségletei, kezdve a születés előtti időszakkal, majd folytatva 
a kötődéssel (attachment), érzelmi ráhangolódással (attunement) és ennek a korai 
agyfejlődésre tett hatásával, nevelési és fegyelmezési lehetőségekkel és a korai 
szocializációval. A könyv abban a reményben íródott, hogy mindez az információ, melyet 
tevékenységeken, történeteken és vezetett beszélgetéseken át kapnak a fiatalok, segít majd 
nekik nagyobb komolysággal dönteni a szexualitásról.  

A könyvből az is kiderül, miért fontos a gyermek számára a szülők kapcsolata. Ha bármelyik 
középiskolában megkérdezzük a diákokat, hogy helyeslik-e a tizenéves gyermekvállalást, 
néhányam azt fogják mondani, hogy nem helytelenítik, de a többség azt fogja amondani, hogy 
nem helyes, mivel a szülő túl fiatal vagy nem tudja befejezni az iskolát vagy nem kap esetleg 
megfelelő terhesgondozást. Nagyon ritkán hallani olyat, hogy egy tizenéves azt mondja, hogy 
azért nem helyes, mert nem idősebb és nem házas a szülő. A házasság és a gyermekvállalás 
egyre lazább kapcsolatban áll egymással. Emiatt a gyermekek helyzete között egyre 
nagyobbak a különbségek. Egyre nagyobbak az egyenlőtlenségek a nemek, rasszok és 
gazdasági helyzetek között. ….A mai fiatalok nagyon keveset tudnak ahhoz, hogy bölcsen 
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tudjanak dönteni a partnerkapcsolataikról, a gyermekvállásról és a házasságról. Sok téves 
elképzelésük van az együttélésről és fájdalmasan félre vannak informálva a házassággal járó 
gazdasági, társadalmi és személyes előnyökről. E könyv segítségével a fiatalok meg tudják 
vizsgálni, milyen hatással van a gyermek jólétérere a házasságon kívüli gyermekvállalás, a 
válás, a romboló jellegű házasság, az együttélés és az apa hiánya.  

A könyv célja elsősorban nem a visszatekintés, hanem az előre nézés: önbizalmat kell adni a 
fiataloknak a valódi tudás és készségek révén.  

A szülők kapcsolatainak minősége és stabilitása nagyon számít. A gyerekeknek hasznukra 
válik, ha szüleik idősebbek, tanultabbak, érettebbek és megállapodottak, valamint szilárdan 
elkötelezték magukat egymás iránt.  

A tananyag bemutatja azokat a személyes, társadalmi és gazdasági előnyöket, amelyekkel a 
minőségi házasság jár. A Baby Smarts több mint 30 évnyi társadalomtudományi kutatás 
eredményeit felhasználva beszél a gyermekek boldogsága és a családi struktúrák közötti 
összefüggésekről és az agyfejlődés korai szakaszáról. Mindez a tízenévesek nyelvén és 
számukra érthető médiumok felhasználásával kerül bemutatásra.  

Ismertetésre kerülnek a kutatások által kimutatott destruktív ill. védő hatású minták a 
kapcsolatokban és házasságokban, ill. az ezek hatására kialakított igéretes, készségalapú 
programok.  

A terhesség kapcsán foglalkozik a könyv az örökbeadás kérdésével is. 

Mire kell felkészülni a szülőknek saját kapcsolatukat illetően a baba megszületése után? 
Tanácsok fiatal szülőktől, akik már végigcsinálták. 

A fejezetek:  

Lesson 1. Terhesség – hogyan történik; hatása a fiúra, lányra és a kapcsolatra 
Lesson 2. Tizenéves terhesség a születendő gyermek szemével – a baba szükségletei és a 
tizenéves szükségletei: összhangban vagy ellentétben? Egyedül küzdő fiatal szülők; Teszteld, 
mennyit tudsz a babákról és a gyermekvállalásról! 
Lesson 3. És az apák – számítanak?  A jó apaság – egyedülálló, amit az apa adhat; Az eltűnő 
apák esete 
Lesson 4. Az első néhány év: I. rész – még mielőtt megszületnek; kötődés és érzelmi 
ráhangolódás (Attachment and Emotional Attunement); az agy korai fejlődésére vonatkozó 
kutatási eredmények/felismerések. 
Lesson 5. Az első néhány év: II. rész – korai szocializáció és gyakorlati nevelési tanácsok; a 
korai élmények hatása a gyermek fejlődésére 
Lesson 6. A terhességgel kapcsolatos döntések – Etikai és erkölcsi dilemmák; 
Örökbefogadásos történetek; “Megtartom a gyermekem” – sorsdöntő kérdések 
Lesson 7. Házasság – tényleg számít?  I. rész:. A házasságból származó előnyök 
Lesson 8. Házasság – tényleg számít? II. rész: Miért van bajban a házasság intézménye? ; Jó 
ötlet az együttélés?  A házasság sikerességére ill. sikertelenségére vonatkozó kutatási 
eredmények; A preventív oktatás-nevelés ígéretessége 
Lesson 9. Megromlott szülői kapcsolatok/válás – Mit éreznek a gyerekek? ; Tizenévesek 
tanácsai szétváló szülőknek: mit tegyenek és mit ne? ; A szülők megromlott kapcsolatának 
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hatása a gyermekekre; Maradjanak együtt a szülők “a gyermek érdekében”? 
Lesson 10. Lelki táplálék – Az igazi szeretet/szerelem és a tartós elkötelezettség ereje 

 
 
6.1.1.3.4. Communication Smarts (Intelligens kommunikáció) 

Love U2®: “ Communication Smarts: PREP ® for Teens” 
Írta: Marline Pearson 
6-12. osztály számára 
7 egyórás foglalkozás 

Tanításához nincs szükség külön tréningre és bárhol felhasználható.  

A fiataloknak olyan alapvető kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket tanít, 
melyeket bármilyen kapcsolatban használhatnak most és a jövőben is. A tananyag a 
nagysikerű, eredetileg felnőtt párok számára íródott PREP ® programok adaptációja. (PREP 
® - Prevention and Relationship Enhancement Program – Prevenciós és kapcsolatjavító 
program)  
A hét foglalkozás során a tizenévesek megtanulják felismerni és csökkenteni a kapcsolatokat 
károsító tényezőket. Megtanulják, hogy lépjenek ki egy elfajulóban lévő vitából, hogyan 
fogalmazzák meg hatékonyan panaszaikat, és hogyan küszöböljék ki a világos 
kommunikációt akadályozó tényezőket (’szűrőket’). Hogyan lehet egy egyszerű beszélő-
hallgató technikával helyrehozni a kapcsolatot egy veszekedés/vita után ill. hogyan lehet 
nehéz kérdésekről beszélgetni. Azt is megtanítja ez az anyag, hogy a fiatalok hogyan 
kezeljenek olyan témákat, amik számukra érzékeny pontot jelentenek. Végül pedig hatékony, 
de egyszerű probléma-megoldási modellt mutat be.  

A program erőssége, hogy 20 év empirikus kutatási eredményein alapul és minden 
kapcsolatra alkalmazható. A kutatóknak sikerült kimutatni, milyen minták károsítják és 
milyen minták védik ill. tartják meg a házasságokat. E tudás segítségével sikerült a 
kutatóknak intervenciós programokat kifejleszteniük. A PREP ®-ről készült értékelések 
nagyon igéretesek. 5 évvel a PREP ® kurzus elvégzése után a párok továbbra is jobban 
elégedettek voltak a kapcsolatukkal és 50-67%-kal ritkábban bomlottak fel és csak 
negyed annyi esetben tapasztaltak fizikai agressziót, mint a kontrollcsoportok. ( 
http://66.221.184.173/?page_id=2924 ) 

A ’Communication Smarts’ a ’PREP ®’ kommunikációval foglalkozó részeire fókuszál és 
ezeket kifejezetten a tizenévesek számára adaptálja. Talán a jelenleg rendelkezésre álló 
anyagok közül a Communication Smarts nyújtja a legjobb rövid összefoglalását a 
kommunikációs és konfliktuskezelési készségeknek. 

A fejezetek: 

Destruktív minták a kapcsolatokban – 4 veszélyt jelző tábla. 
Lesson 2. Hogyan lehet a negatív mintákat kiküszöbölni? Időkérés: Hogyan térhetünk viszza a 
józan eszünkhöz? Panaszok és „hasfájások” – halljanak meg és ne ignoráljanak 
Lesson 3. Szűrők – “Én nem ezt mondtam!” Személyiségi stílusok és a különbözőségek 
kreatív kiaknázása 
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Lesson 4. “Nem akarok erről beszélni” és a beszélő-hallgató technika 
Lesson 5.  Problémás kérdések és események: mitől gerjedsz be? 
Lesson 6. Az elvárások tisztázása - család, kortársak, ellenkező nemű barát/barátnő 
Lesson 7: Az elvárások tisztázása  - család, kortársak, ellenkező nemű baarát/barátnő 
 

6.1.1.3.5. Sex Smarts (Intelligens szex) 

8-12. osztályosok számára 

11  egyórás foglalkozás 

A mai tizenévesek az alkalmi szexuális és partnerkapcsolatokat hirdető kultúrában nőnek fel.  
A Love U2 segít a fiataloknak gyakorlati készségeket kialakítani az érzelmileg egészséges és 
etikus kapcsolatok érdekében. Nemcsak arról szól, hogy mit kell a tizenéveseknek 
elkerülniük, hanem segít nekik, hogy megtervezzék, mit szeretnének elérni az életben.  A 
legfrissebb kutatásokon alapuló Love U2® programok iskolában vagy ifjúsággal foglalkozó 
szervezetekben, klubokban, a terhességmegelőzés, önmegtartóztatás területein és vallási alapú 
szervezetekben használhatók.  

Megfelel a fiatalok és a szülők azon elvárásának, hogy világosan a szexuális élet 
megkezdésének elhalasztására neveljen. Minél több a szex, annál kevesebb az öröm – 
paradoxon, melyet kutatási eredményekkel és az életből vett személyes példákkal illusztrál az 
anyag. Átgondoltatja a fiatalokkal milyen fizikai és érzelmi következményei vannak a fizikai 
intimitás egyes fázisainak. Elmagyarázza, hogyan erősödik a nemi izgalom a fizikai intimitás 
minden egyes további lépésével, hogy – ezt megértve - a fiatalok ne sodródjanak bele a 
szexuális kapcsolatokba.  
Segít személyes határvonalakat meghúzni és segítséget nyújt azok megtartásához.  
Rámutat a szexuális kapcsolat elhalasztásának érzelmi előnyeire és az ezzel járó szabadságra. 
Foglalkozik azokkal az örömökkel, amelyek abból származnak, ha lassan bontakozik ki a 
kapcsolat.  
Szól a fiúk és lányok fiziológiai és hormonális különbségeiről, melyek befolyásolják a 
kapcsolatokhoz és a szexualitáshoz való hozzáállásukat. 
A tanegység célja, hogy segítsen a fiataloknak felismerniük, hogy mit is várnak egy 
kapcsolattól, milyen az egészséges és boldogító szexualitás és miért nem valószínű, hogy a 
korai szex ilyen.  
Ízelítő a témákból: A túl korai szexnek a kapcsolatokra tett hatása. Tevékenységek során a 
fiatalok tisztázzák céljaikat és kialakítják saját „szex-politikájukat”, majd pedig gyakorolják 
azokat a konkrét stratégiákat és technikákat, amelyekkel ki tudnak tartani saját választásuk 
mellett. Segít a szexuálisan aktív fiataloknak megváltoztatni viselkedésüket. Foglalkozik a 
szexuális kapcsolatok egészségügyi kockázataival is. (A gyermekvállalással a következő 
egység – Baby Smarts – foglalkozik, a gyermek szemszögéből.) További témák még az 
alkohol, drogok és kulturális üzenetek.  
Összességében véve a szexualitást érzelmi, lelki és kapcsolati kontextusban közelíti meg, 
ideológiai vagy vallási befolyásolás nélkül. Felismerteti a fiatalokkal, milyen pozitív előnyei 
vannak annak, ha elhalasztják a szexuális életüket.  

A mai fiatalok nemigen kapnak józan útmutatást a szexről. Az ifjúsági kultúra az alkalmi 
szexuális kapcsolatokat hirdeti. Az érettebb hangok viszont egyre aggodalmasabban szemlélik 
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a szex és a kapcsolatok között tátongó egyre nagyobb szakadékot. Az iskolai szexuális 
felvilágosítás pedig csak a szexualitás fizikai aspektusaival foglalkozik. 

A fiatalok tevékenységek során megiserkednek a fizikai kapcsolat egyes lépéseivel és hogy e 
lépések mit jelentenek egészségük és érzelmeik szempontjából.  

Foglalkozik az anyag a nemek különbözőségével is, valamint a nemi úton terjedő 
betegségekkel, egészségügyi kockázatokkal, az értékek és kapcsolatok kontextusában. Utat 
mutat és segíítséget nyújt azoknak, akik már megkezdték nemi életüket, hogy hogyan 
változtathatnak irányt.  

A Sex Smarts önállóan is használható vagy a nemi felvilágosító oktatás kiegészítőjeként 
iskolákban és egyéb ifjúsággal foglalkozó keretekben.  

A felmérésekből és tizenévesekkel folytatott beszélgetésekből derült ki az, hogy minél több a 
szex, annál kevesebb az öröm. A felmérések szerint a fiatalok többsége megbánta, hogy korán 
megkezdte szexuális életét (National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy). 
A ’Sex Smarts’ szexuális megelégedettségre vonatkozó kutatások és a fiatalok ill. fiatal 
felnőttek tapasztalatainak idézésével próbál fényt deríteni e paradoxonra. Igyekszik 
megértetni a fiatalokkal, mi az igazi intimitás – sokkal több, mint puszta fizikai kapcsolat – 
valamint arra, hogy az intimitás hogyan alakul ki. 
 
A fejezetek: 
 
Lesson 1. A több szex - kevesebb öröm paradoxona; Tizenévesek megbánásai; Ki az, aki 
igazából csinálja és mit? Miért élnek a tizenévesek nemi életet? 
Lesson 2. A tapasztalat mindig a legjobb tanítómester? A nagykorúvá válás kihívásai ; Ki nem 
elégített szükségletek és a szexuális kapcsolat. 
Lesson 3. Értsük meg a paradoxont! Kinek a legjobb a szexuális élete és miért? A szexualitás 
6 része—több, mint fizikai kapcsolat; A túl korai szex és a kapcsolat fejlődése. 
Lesson 4. Fiú-lány különbségek: egymás megértése; A nemek és a nemi izgalom mintái; 
Tippek fiúknak; Tippek lányoknak. 
Lesson 5. A fizikai intimitás 17 fokozata és saját határaink meghúzása; A nemi vágy 
fokozódása és eszkalálódása; Rizikó a szívnek, rizikó az egészségnek; Meddig menjünk el? A 
kapcsolat korai lépéseinek örömei. 
Lesson 6. Olyan helyzetek, amelyekben az egyén nyomás alá kerül és a döntéshozás; 
Élethelyzetek a My So-Called Life DVD-ből. 
Lesson 7. Tények a nemi betegségekről és olyan információ, amit a tizenéveseknek tudniuk 
kell. 
Lesson 8. Technikák és stratégiák, melyek segítenek kitartani a magunk számára meghúzott 
határvonalak mellett; Kockázatos helyzetek, nyomásgyakorlás, visszautsaítási technikák; 
vegyes üzenetek és hibás feltételezések. 
Lesson 9. Irányváltoztatás és saját személyes politikám kialakítása; Szavak és elvárások: 
jussunk megegyezésre; különböző növekedési kihívások a különböző nemek számára. 
Lesson 10. Idősebb tizenévesek és fiatal felnőttek tapasztalatai; Olyanok, akik már benne 
voltak és csinálták, és olyanok, akik még nem. 
Lesson 11. Kulturális nyomás: Te kinek a bábja vagy? Reklámok és média. 
 
A szülők nagy többsége azt szereti, ha a fiatalok határozott üzenetet kapnak a szexuális élet 
megkezdésének elhalasztására. Egyesek számára viszont talán meglepő az az eredmény, 
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amely egy felmérésből derült ki, hogy ugyanis a legtöbb fiatal maga is azt szeretné, ha a 
társadalom határozottan azt az üzenetet közvetítené feléje, hogy várjon még a nemi élettel 
(tizenévesek körében végzett felmérés adatai: National Campaign to Prevent Teen and 
Unplanned Pregnancy).  
Mind az átlag, mind a veszélyeztetett fiatalok felmérésekben és fókuszcsoportokban is azt 
jelezték, hogy többet akarnak hallani a szex és a kapcsolatok érzelmi oldaláról. 
Hasonlóképpen a szex összes következményéről akarnak hallani, nem csak az egészségügyi 
hatásairól. Ráadásul nem csupán egyetlen alkalommal. A Sex Smarts azt nyújtja a fiataloknak, 
amit a leginkább igényelnek: lehetőséget arra, hogy mélyeben feltárják a szexualitás 
társadalmi és érzelmi vonatkozásait a kapcsolatépítés kontextusában.  
El kell ismernünk, hogy még az önmegtartóztatást valló fiatalok is elcsábulhatnak, ha pl. egy 
egészen új környezetbe kerülnek (pl. az egyetemi campus-on jellemző életstílus, mentalitás). 
A legújabb kutatások szerint azok, akik elhatározták, hogy megtartóztatják magukat, 6 évvel 
később hasonló arányban voltak nemi betegségekkel fertőzöttek, mint azok, akik nem akarták 
megtartóztatni magukat.  
Ezek szerint a fiataloknak nem elég, ha csak elhatározzák, hogy várnak a nemi élettel. (Ez 
semmiképpen sem akarja csökkenteni a szüzességi elhatározások fontosságát, melyek a 
kutatások szerint jelentősen segítenek elhalasztani a nemi élet megkezdését (átlagosan 18 
hónappal) és hatásukra csökken a nemi partnerek száma. Ugyanakkor felhívja a figyelmet 
arra, hogy a szexuálisan aktív fiataloknak sokkal határozottabb lépéseket kellene tenniük a 
kockázatcsökkentés érdekében és tudatában kellene lennük azoknak a veszélyeknek, amelyek 
fenyegetik őket, ha nem törődnek ezzel. 
Ösztönözni kell őket arra, hogy nagyon komolyan elgondolkozanak azon, milyen kapcsolatot 
is szeretnének, mit is jelent a szex és milyen hosszútávú következményei vannak.  Ez segíthet 
a tizenéveseknek, hogy irányítsa őket jelenlegi és jövőbeli kapcsolataikban.  
A Sex Smarts célja, hogy szembeszálljon a populáris kultúra által terjesztett felfogással, mely 
a szexualitást megfosztja érzelmi vonatkozásaitól. Olyan útravalót akar adni a fiataloknak, 
mely segítségével rendelkeznek azokkal a nyelvi eszközökkel, felismerésekkel és 
készségekkel melyek romantikus kapcsolataikhoz szükségesek. 
A többi Smarts könyvhöz hasonlóan a Sex Smarts is gyakorlati tevékenységekkel vonja be a 
fiatalokat. Begyakoroltatja velük a szükséges készségeket és stratégiákat.  
 
 
6.1.1.3.6. My So-called Life 
DVD sorozat az egész Love U2-hoz, mind az 5 könyvhöz. 19 epizód, ebből kettő tartozik a 
Sex Smarts-hoz. 
 
 
 
6.1.1.3.7. A Love U2 program értékelései 
 
6.1.1.3.7.1.  
Dr. Francesca Adler-Baeder, College of Human Sciences, Auburn University, 2005: 
 
A Love U2 Relationship Smarts (Pearson, 2005 [KK: azóta tovább fejlesztve Relationship 
Smarts Plus-szá])  program tartalmát jól fogadják mind a fiatalok, mind a tanárok: 
relevánsnak és értékesnek ítélik. A résztvevők szignifikánsan jobban értették és többet tudtak 
az egészséges és nem egészséges kapcsolatokról és a kapcsolatokon belüli kommunikációról. 
A tananyag 36 vizsgált célkitűzése mindegyikében szignifikáns javulás volt mérhető a 
képzésben résztvevőknél.  
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A tanárok szerint a program kitűnő, remek a tanári anyag és hasznos a tréning. Jobb a 
hatásfok, ha 3 hétig minden nap tanítják az anyagot, mint ha hetente 1-2 alkalommal. A 
diákok leginkább a fizikai tevékenységeket kedvelték és a videókat. Az információt megfelelő 
mennyiségűnek tartották. Nagyon jónak találták, hogy egyetemisták jöttek segíteni, mivel 
velük a diákok nagyon jól tudtak kapcsolatot létesíteni. (Dr. Francesca Adler-Baeder: Looking 
Towards a Healthy Marriage, College of Human Sciences, Auburn University, 2005) 
 
A Family Relations szakfolyóirat: 
A Love U2: Increasing Your Relationship Smarts hatékonyságát vizsgálták gazdasági, 
földrajzi és rassz szerinti szempontokból vegyes mintán. Az eredmények azt mutatják, hogy a 
résztvevőknek reálisabb elképzeléseik lettek a kapcsolatokról/házasságról és saját megítélésük 
szerint kevésbé alkalmaztak verbális agressziót a program elvégzése után, függetlenül a rassz 
szerinti hovatartozásuktól, a háztartásuk jövedelmétől vagy a családi struktúrától. (Family 
Relations, July 2007: Adler-Baeder et al.)  

 
 
6.1.1.3.7.2.  
Love U2: Relationships Smarts PLUS (Pearson, 2007, The Dibble Institute) 
hatékonyságának vizsgálata (Journal of Adolescence xxx  2009,   Kerpelman, J.L., et al., 
Evaluation of a statewide youth-focused relationships education curriculum szerint) 
 
Kutatások szerint fontos, hogy a tizenévesek még kapcsolataik megkezdése elején megismerjék az 
egészséges/nem egészséges kapcsolatok elemeit és kialakítsanak egészséges kapcsolati mintákat, 
mivel a kutatók úgy gondolják, hogy e kapcsolatok fontos fejlődési folyamatokat és eredményeket 
befolyásolnak, melyeknek tartós hatásuk van (Collins, 2003). A kutatásokból kitűnik, hogy egyes 
viselkedések, elképzelések és emocionális jellemzők, melyekről bebizonyosodott, hogy előre 
jelzik a házasság sikerességét, már jelen vannak a házasság előtti intim párkapcsolatokban 
(Huston and Houts, 1998; Leonard and Roberts, 1998; Noller and Feeney, 1998) 
Döntő jelentőségű, hogy a tizenévesek párkapcsolatra nevelésben részesüljenek az iskolában. (Az 
iskola előnyei: mindenkit elér, és szakképzett pedagógusok vannak ott, akiknek tartós kapcsolatuk 
van a diákokkal) (2. old.) 
A program tudományos eredményeken alapul, életkornak megfelelő és érdekes. Célja: 
Csökkenteni a hibás viselkedéseket és elképzeléseket (3.old.)(pl.: hogy csak egyetlen ideális 
partner létezik mindenki számára; a szerelem elég a boldog házasság fenntartásához; a házasság 
előtti együttélés növeli a házasság sikerességének esélyét, 4-5.old.), valamint erősíteni azokat a 
készségeket  ( pl. konfliktuskezelés), és attitűdöket, amelyek elősegítik a kapcsolatok egészséges 
működését. (3.old.) 
 
A hatások megfeleltek a céloknak egy év után, de elhalványultak 2 év után (ez a jelenség más 
témák esetében is ismeretes) (10.old.). Ezért szükség van megerősítő oktatásra később is. 
(12.old.) 
A tanárok és diákok általában pozitívan értékelték a programot: érdekes, bevonja a résztvevőket, 
informatív és hasznos. A fiataloknak leginkább az interaktív tevékenységek, viták tetszettek. 
A résztvevők javasolták, hogy több interaktív tevékenység legyen, és korábban oktassák az 
anyagot (A kutatók szerint lehetséges, hogy tartósabb a hatása is, ha a fiatalok korábban 
találkoznak a tananyaggal, amikor először alakulnak ki kapcsolati minták és attitűdök.) Az 
előadás jellegű részeket nem annyira szerették. Több vitalehetőséget szeretnének 
osztályszinten a fontos kapcsolati kérdésekről/problémákról. A tanárok szerint a diákok 
fogékonyak az anyagra. Jobban bekapcsolódnak a kreatív és interaktív feladatokba. A 
résztvevők általánosan tovább akarták adni a szerzett információt másoknak. A fiúk jobban 
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kedvelték a versenyszerű és aktívabb feladatokat és kevésbé az érzelmek azonosításával és 
értékelésével foglalkozó feladatokat. Egyesek szerint az a rész volt a legfontosabb, amely a  
verbális agresszióval és a randevúzós kapcsolatokban előforduló bármilyen fajta 
bántalmazással foglalkozott. (9.old.) 
A megjegyzések alapján újra átdolgozták az anyagot. (9.old.)  
 
Eredmény: A fiatalok fontosnak tartják és profitálnak a kapcsolatra nevelésből. A 
tevékenységeken és támogató vitákon keresztüli tanulás hatékony. A Relationship Smarts Plus 
anyag a tizenévesek számára fontos témákkal foglalkozik, fontos információt közöl és 
készségeket javít. 
 
Tanulságok: 
Szükség van  
- jól képzett tanárokra, akik otthonosak a tananyagban és jó kapcsolatuk van a dákokkal 
- érdekes tananyagra, mely aktívan bevonja a diákokat 
- elegendő időre a vitákhoz 
- olyan tanulási környezetre, melyben többféle családi és kapcsolati tapasztalattal rendelkező 
fiatal van 
- a fiatalok számára fontos témákra (pl. az én fejlődése egy kapcsolatban; randevúzási 
agresszió; helyzetek, melyekben a fiatalok nyomás alatt vannak; az intimitás megértése; a 
belehabarodás és az igazi szerelem megkülönböztetése; kapcsolatok építése, fenntartása, 
befejezése) 
- rendszeresen visszatérő további oktatásra van szükség, hogy javuljanak és bővüljenek a 
kapcsolati készségek és tudás.(11.old.) 
(Journal of Adolescence xxx 2009,   Kerpelman, J.L., et al., Evaluation of a statewide youth-
focused relationships education curriculum) 
 
 
6.1.1.3.7.3. 
FAMILY RELATIONS 2007 DEC Vol 56 No. 5: 
Does Youth Relationship Education Continue to Work After a High Scool Class? A Longitudinal 
Study; Scott P. Gardner és Rila Boellaard 
A Love U2: Relationship Smarts anyaggal kapcsolatban Gardner és Boellaard ezt írja: 
Adler-Baeder, Kerpelmann, Schramm, Higginbotham and Paulk (2007) azt találta, hogy a 
program hatására a fiatalok biztosabban felismerték a nem egészséges kapcsolati mintákat, 
reálisabb elképzeléseik lettek a kapcsolatokról és a házasságról és randevúzós kapcsolataikban 
kevésbé használtak verbálisan agresszív konfliktuskezelő taktikákat. 
 
 

6.1.1.4. Love Notes (The Dibble Institute) 

Making Relationships Work for Young Adults & Young Parents – Hogyan tegyük jól 
működővé kapcsolatainkat? Fiatalok és fiatal szülők számára 

Írta:  Marline Pearson, MA 

Egyre több fiatal pályája akad el nem tervezett gyermekfoganás, egyedülálló szülőség és rossz 
kapcsolatok miatt.  
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A Love Notes ezen fiatalok számára készült, akik talán már gyermeket várnak vagy nevelnek. 
15 részből áll az anyag, melynek segítségével – talán életükben először – felfedezhetik, 
hogyan hozhatnak bölcs döntéseket a partnerükkel, a szex-szel, a kapcsolataikkal, a 
gyermekvárással és még sok mással kapcsolatban, hogy a siker útján járhassanak.  

A Love Notes több médiumot, életszerű helyzeteket és izgalmas tevékenységeket használ a 
fiatalok bevonására.  

Témák: 

• Önmagam ismerete—személyiség stílus, a múltamból eredő elképzeléseim, 
elvárásaim, a jövőm eltervezése 

• Egészséges kapcsolatok kialakítása és fenntartása—tudás, készségek, okos lépések 
• A kapcsolatok értékelésének és a döntéshozásnak alapelvei 
• Egészségtelen kapcsolatok felismerése és a veszélyes kapcsolatok kezelése 
• Hatékony kommunikáció és konfliktusmegoldás 
• Intimitás, szexuális értékek, a kapcsolat előrehaladásának tempója, döntések 

megalapozása tervezéssel 
• A nem tervezett gyermekfoganás és kapcsolati zavarok a gyermek szemszögéből 
• A sikeres sorrend 

A Love Notes a fiatalok vágyaira alapoz és szívükhöz szól. Arra ösztönzi őket, hogy 
törekedjenek a jó szerelemre, és ehhez meg is adja nekik a szükséges tudást és készségeket. 
Új motivációt ad a fiataloknak arra, hogy kerüljék el a gyermekfoganást, lassabban járjanak és 
világos döntéseket hozzanak. Kutatásokon alapul és egyszerre kívánja megelőzni a nem 
tervezett gyermekfoganást és a kapcsolatokon belüli erőszakot. 

6.1.1.5. What's Reel? The Myths & Facts of Marriage  (Mi a film? Mi a valóság? – 
Hiedelmek és tények a házasságról) 

A kutatások szerint a fiatalok szinte kivétel nélkül vágynak a boldog házasságra és családra – 
nagyon keveseet tudnak viszont arról, hogy hogyan érhetnék el ezt a célt. Elképzeléseiket 
gyakran nem a tények alakítják ki, hanem rossz példaképek, az  „utcán felszedett” tudás, és a 
populáris média. 

A What’s Reel? 7 egyórás foglalkozás keretében megtanítja a fiatalokat az igazságra. Az 
izgalmas, filmek világán alapuló tevékenységek során a fiatalok összevetik a tévhiteket a 
kutatási eredményekkel (többek között a National Marriage Project kutatási eredményeinek 
felhasználásával). 

A fiatalok megtanulják kritikával szemlélni a médiát, megtanulják, hogyan ismerjék fel a 
megfelelő lehetséges partnert és még sok mást, pl. hogy miért hiúsíthatja meg a jövőbeli 
elképzeléseiket az együttélés, a nem tervezett gyermekfoganás és a túl korai házasság. 

Felhasználásra kész, segédletekkel, szemléltető anyagokkal és feladatlapokkal. 

• 9-14. osztály 
• Hossza: 7 egyórás foglalkozás 
• Formátuma: játékok, tevékenységek, beszélgetések, előadások, diaképek 
• Minta foglalkozás PDF-ben letölthető 
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6.1.1.6. Relationality társasjáték 

Relationality™ 

The Amazingly Real-to-Life Game About Relationships  

Rebecca L. Brooks 
(7. osztálytól felnőttekig) 

Relationality™  sok információt ad át, kutatásokon alapul és nagyon szórakoztató. 

 2-6 személy vagy csapat játszhatja. 

Játékidő: 45 perc- több  óra, a rendelkezésre álló időtől függően. 

 Életszerű helyzetek és szerepjáték segítségével kell döntéseket hozni pénzről, 
tanulmányokról, munkáról, szerelemről és nemi életről, barátságról, lakásról, házasságról, 
gyermekekről és még sok másról.   

A valódi élethez hasonlóan minden döntésnek érzelmi és anyagi következményei vannak – 
mind kutatási eredmények alapján. 

Nyerni nem a szerencse vagy a pénz révén lehet, hanem a jó kapcsolati döntések sorozatán 
keresztül. 

Változó nehézségi fokon lehet játszani. 

A tanári példányban található(Educator’s Edition): 

• Útmutató különböző játéklehetőségekkel, részletes óravázlatok, hatalmas 
szakirodalomjegyzék. 
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• Nagy, színes társasjáték tábla kartonból 
• 160 döntés kártya; 80 esemény kártya; 40 szórakozás kártya; 114 képes kártya;100 

költségvetési kártya; játékpénz; dobókocka, játékleírás, zsetonok. 
• Erős kartondoboz 

*A Relationality™  egyéb kapcsolatra nevelő anyagokhoz kiegészítőként használható. 
Educator’s Edition (tanári kiadás) $42.95. 
A fiatalok számára készült játék 4 vagy több megrendelése esetén: $39.00 
 

6.1.1.7. Essential Disciplines for Teens (Alapvető jellemvonások kialakítása 
tizenéveseknek) 

Stephen Judah (Ph D) könyve azon a felismerésen alapul, hogy azok a készségek, amelyek a 
jó kapcsolatokház és a jó házassághoz szükségesek, felhasználhatók és hasznosak az üzleti és 
munkahelyi környezetben is. Így ha a fiatalok megtanulják őket, sikeresebbek lesznek a 
szakmai életükben. A kapcsolatra és házasságra nevelés tehát hasznos a gazdaságnak is. 

Megtanítja a fiatalokat: 

• Jellem és elköteleződés – Add a legjobbat magadból! 
• Kommunikáció – Érts és értsenek! 
• Konfliktus megoldás – A negatívumok átalakítása 
• Folytonos fejlődés – A pozitívumok ápolása 
• Hivatás, cél, szenvedély – A lehetséges létrehozása 

Az Essential Disciplines -t kipróbálta, használta és nagyon ajánlja az Ohio Better Business 
Bureau és az Ohio Department of Education (Ohio állam oktatási minisztériuma). 

8 alkalommal  50 perces foglalkozás. 

Tanári kézikönyv részletes óravázlatokkkal (64 oldal), tanulói munkafüzet (36 oldal). 
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6.1.1.8. Dibble Institute videók és DVD-k 

6.1.1.8.1. Exploring Healthy Relationships (video) (Milyenek az egészséges kapcsolatok?) 

A fiatalok megtanulják e videóból, hogy mi az egészséges kapcsolatok 4 alapeleme: a 
kölcsönös tisztelet, a nyílt kommunikáció, a bizalom és a korlátok. Azt is megtanulják, 
hogyan használhatják fel sikeresen ezen elemeket a kortársaikkal, szüleikkel, testvéreikkel és 
tanáraikkal való kapcsolataikban. . 

 22 perces videó, részletes tanári kézikönyvvel, mely tartalmaz 9 tevékenységet is a fiatalok 
számára. Human Relations Media.  

Ára: 167,95 dollár 

 
6.1.1.8.2. Families Talk About Marriage (Családok beszélgetnek a házasságról) 
(7-12. oszályosoknak) Ebben a DVD-ben négy különböző hátterű házaspár őszintén beszél a 
házasságukról. Elmondják, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a kapcsolatukban, 
hogyan működnek együtt a gyermeknevelésben (és az unokák nevelésében), és hogy milyen 
fontosak a külső támogatást nyújtó rendszerek. Megosztják a fiatalokkal tippjeiket arra 
vonatkozóan, hogyan tartják életben és erősnek a házasságukat. Vitavezetési segédletet és a 
nyilvános vetítésre vonatkozó jogokat tartalmazza.  
I.rész: A házasság kihívása 
II.rész: Támogatási rendszerek 
III.rész: A házasság és a gyermekek 
IV:rész: Házasság és közösség 
V.rész: Hogyan tartsuk meg erősnek a házasságunkat? 
DVD (19 perc). A sorozat alkotója: James Sayre, M.D.;  
Rose Films, Inc.   59.95 dollár 
 
 

6.1.1.8.3. Első a szerelem (First Comes Love)  DVD & kézikönyv 
Készen leszel, amikor a fiadnak először lesz barátnője? Amikor a lányodnak először lesz 
barátja? Tudsz majd segíteni neki, amikor a kortársai nyomást gyakorolnak rá, hogy éljen 
nemi életet? Tudod majd, mit tegyél, ha látod a randevúzos kapcsolatában az erőszak első 
jeleit?  Nehéz a szülőknek és gyermekeknek ezekről a témákról beszélgetni. … A First Comes 
Love DVD segítségével könnyebb lesz elkezdeni a beszélgetést. A lemezen valódi fiatalok 
osztják meg randevúzós tapasztalataikat, élményeiket. Saját gyerekeink nem érzik 
kényelmetlenül magukat, mert nem róluk folyik a  beszélgetés, hanem a lemezen beszélő 
gyerekekről . A szakértők szerint ez megnyitja az utat a kommunikáció és a tanulás előtt.  

Könnyen használható a kézikönyv is, amelyben tényeket, tippeket találunk szülőknek, 
óravázlatokat és feladatlapokat az iskola számára, vitavezető kalauzt a szülők és a tizenévesek 
számára. A tanárok használhatják az anyagot a szülőkkel vagy magukkal a tizenévesekkel.  

Video Program: DVD tanári kézikönyvvel, (22 minutes/30 seconds). 

CWK Network/Connect With Kids, 2003.  64.95 dollár 
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6.1.1.8.4. A kezdetektől (From The Beginning) DVD 
A gyermek fejlődését mutatja be, a Love U2: Baby Smarts program kiegészítőjeként. 
DVD (13 min.) Discovery Education, 1997 
ld. még: Love U2 Baby Smarts 
59.95 dollár 
 
 

6.1.1.8.5. A házasság – csak egy papír? (Marriage – Just a Piece of Paper?) (55perc) 

A házasságot társadalmi, polgári, vallási és családi szempontból vizsgálja. Sok embert 
megkérdez – többek közöt egyedülálló anyákat és gyermeket váró párokat is – hogyan látják a 
házasságot. Foglalkozik olyan fontos témákkal is, mint az együttélés, válás, apaság és a 
házasság fontossága a gyermekek szempontjából. Röviden bemutatja, hogyan alakult ki a 
történelem során a házasság intézménye.  

Religion, Culture, Family Project, University of Chicago, 2001. 

Ára 2010. nyarán 25% kedvezménnyel  27,75 dollár volt.  

 

6.1.1.8.6. Piros zászlók: Hogyan kerüljük el a bántalmazó kapcsolatokat? (Red Flags: 
Avoiding Abusive Relationships) DVD 

A tizenévesek sokszor nem veszik észre azokat a figyelmeztető jeleket, amelyek bántalmazó 
kapcsolat előjelei. Ez a díjnyertes DVD drámai szituációk és egy ’szerelem bíró’ segítségével 
megtanítja a fiatalokat, hogyan ismerjék fel a szexuális életre kényszerítő nyomásgyakorlást, a 
manipulatív és rögeszmés viselkedést, a fizikai bántalmazást, a hazugságot és a problémás 
életstílusokat. Amint valaki megszegi az egészséges randevúzós kapcsolat ’szabályait’, a bíró 
félbeszakítja a cselekményt és elmagyarázza, mi nem stimmel. *  

1st place, National Council on Family Relations DVD (21 min.), Meridian Education, 2003. 

Ára 2010. nyarán 25% kedvezménnyel 134,95 dollár volt. 

 

6.1.1.8.7. Megváltoztak a szabályok (The Rules Have Changed) 

DVD a nemi úton terjedő betegségekről  a  Love U2: Sex Smarts. kiegészítőjeként    

29.95 dollár 
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6.1.1.8.8. A szex és a néma szülő (Sex & the Silent Parent) 

22 perces DVD és kézikönyv 

Szex. Ott van a tévében, az Interneten, magazinokban, filmekben és zenei videókban.  Mégis 
egyike azon témáknak, melyekről a szülők és gyermekeik olyan nehezen beszélgetnek. . 
Tanuljuk meg, hogyan beszélgessünk a gyermekeinkkel a szexről – úgy, hogy meg is 
hallgassanak. Ez a DVD pontos tanácsokat ad arról, hogy hol, mikor, mit és hogyan 
mondjunk a gyerekeinknek a szexről. . Megtanítja, hogy mennyire fontos beszélni a 
veszélyekről és kockázatokról valamint azt is, hogy mit jelent a bizalmi kapcsolat kialakítása. 
A gyerekek/fiatalok nagyon is akarnak beszélgetni, meghallgatni és tanulni az olyan 
felnőttektől, akikben megbíznak.  

A DVD-n interjúban töb szakértő mellett megszólal Marline Pearson is, aki a Love U2 
anyagok alkotója 

Könnyen használható a kézikönyv is, amelyben tényeket, tippeket találunk szülőknek, 
óravázlatokat és feladatlapokat az iskola számára, vitavezető kalauzt a szülők és a tizenévesek 
számára. A tanárok használhatják az anyagot a szülőkkel vagy magukkal a tizenévesekkel.  

CWK Network/Connect With Kids, 2006.   64.95 dollár 

 

6.1.1.9. PAIRS for PEERS (Korábban PAIRS Kids) 

www.peers4youth.org   epairs@aol.com    PAIRS Foundation Ltd 

Marline Pearson (a Love U2 szerzője) 2000-ben írt ismertetése szerint: 
Kapcsolatkészség-fejlesztő program sok szerepjátékkal, melyek a kommunikációt és 
konfliktusmegoldást gyakoroltatják. Nem foglalkozik romantikus kapcsolatokkal ill. a 
házassággal. Middle és high school számára. 
PAIRS =Practical Applications of Interpersonal Relationship Skills= interperszonális 
kapcsolati készsége gyakorlati alkalmazása 
 
10 órás kurzus, amely célja, hogy javuljanak a tizenévesek kapcsolatai a barátokkal, 
családdal, kortársakkal és más felnőttekkel. Tanítható az iskolában más tantárgyak keretében 
vagy iskolán kívül.  
PAIRS Kids a felnőtt PAIRS adaptációja. A családterápia és pszichológia vezető elméleti és 
gyakorlati szakembereinek munkája. 
Sok tevékenységen keresztül megtanítja a gyerekeknek a helyes kommunikációt, az érzelmek 
kezelését, a „visszaütés” elkerülését, a megalapozatlan ítélkezés alapján való cselekvés és 
elhamarkodott ítélkezés elkerülését, az érzelmek és gondolatok egyértelmű és pozitív 
kifejezését, az egymással való törődést, mások aktív meghallgatását, a fair küzdelmet, a düh 
biztonságos levezetését, a megbocsájtást.  
A gyerekek élvezik és hasznosnak találják, barátaikat és szüleiket is elhozzák a tanfolyamra. 
Sok szociális munkás és tanácsadó hasznosnak találta.  
Tréning ajánlott, de nem feltétlenül szükséges. 45 dollár a tanári kézikönyv, 18 dollár a 
munkafüzet. Egyesek esetleg kifogásolhatják, hogy a többi tananyaghoz képest jobban 
kötődik a népszerű self-help (önsegítő) kiadványok fogalmaihoz és nyelvezetéhez. 
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6.1.1.10. PREP 
PREPINC@aol.com 
 
Marline Pearson (a Love U2 szerzője) 2000-ben írt ismertetése szerint: 
PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program) 
12 órás program fiatal felnőtteknek, de az első szegmens idősebb tizenéveseknek is alkalmas 
A fiatal férfiak szeretik, mert nem a beszédet, hanem a cselekvést hangsúlyozza 
Információ + készségek, gyakorlatok stratégiák a kommunikáció javítására, a 
konfliktuskezelésre és a kapcsolattal való elégedettség fenntartására ill. javítására 
Első 6 óra: kommunikáció és konfliktuskezelés, nagyon értékes tizenévesek számára is 
Második 6 óra: barátság, intimitás és elköteleződés 
 
Általában jegyesekkel és házasokkal használják, de hasznos egyedülállóknak is 
 
A kutatások szerint a házasság előtti kommunikáció módja meghatározó lehet a későbbi 
házassági problémákban.  
PREP megtanítja, hogyan lehet felismerni és orvosolni a rejtett vagy megalapozatlan 
feltevéseket, téves megítéléseket. 
Megtanítja, hogyan lehet csökkenteni a konfliktust és kilépni belőle 
Megtanítja, milyen fontos a partnerrel való állandó kommunikáció gondolatairól és érzéseiről, 
hogy mindig lelki társak maradjanak 
Fontos a közös értékek megismerése és a jövő vágyak, elképzelések megbeszélése. 
A megbocsájtás fontossága, lépései és technikái 
 
2 teljes fejezet a kényszerű és az önkéntes elköteleződésről (a házasság fenntartásához 
mindkettő fontos) 
 
Könnyű elsajátítani a stratégiákat és technikákat, melyek tudományos kutatásokon alapulnak. 
 
Értékelés: (kis minta alapján) PREP kurzus után 5 évvel a párok a kurzust nem végzettekhez 
képest 50-66,5 %-kal kevesebb esetben bomlottak fel, elégedettebbek voltak a kapcsolatukkal 
és a szexuális életükkel és kisebb problémáik voltak 
 
Résztvevők dicsérik, hasznosnak találják, konkrét javulást okozott, konkrét lépéseket tanít 
arra, hogy hol kezdjék a problémák megoldását 
 
Kiképzés szükséges az oktatóknak és ahhoz, hogy megvásárolhassák az anyagot (kézkönyvek, 
videók, hanganyagok, írásvetítő fóliák, társasjáték). 
Keresztény és zsidó vallásos változatban is kapható. 
 
1989 óta (2000-ig)  3900 tanár lett kiképezve 29 országban. 
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6.1.1.11. Relationships: An Open and Honest Guide …. 
Marline Pearson (a Love U2 szerzője) 2000-ben írt ismertetése szerint: 
Relationships: An Open and Honest Guide to Making Bad Relationships Better and 
Good Relationships Great (Kapcsolatok: Nyílt és őszinte útmutató, hogyan javítsuk meg 
rossz kapcsolatainkat és hogyan tegyük kitűnővé jó kapcsolatainkat) 
Írta: Dr. Les Parrott és Dr. Leslie Parrott 
Témák: párválasztás, randevús kapcsolatok, származási család, a barátság egészségvédő 
szerepe, nemek közötti különbségek, szexualitás, személyes fejlődés (személyes érték 
kifejlesztése, felelősség, a múlt sebeinek gyógyítása, személyes életcél, stb.), kommunikációs 
készségek, szerelem, intelligens szerelem (ami annyit jelent, mint közös értékekre építeni, 
őszinteség önmagunkkal, manipulációmentesség, konfliktuskezelés, a szerelem ápolása), 
kapcsolatok felbomlásának okai, rossz kapcsolatok folytatásának okai, a lelki fejlődés 
jelentősége. 
Kutatások eredményei szerint a szexuális megelégedettség az elköteleződéssel tűnik 
kapcsolatban állni. A korai szexuális kapcsolat nem engedi kifejlődni a barátságot és 
intimitást. 
9 fejezetben nyíltan tárgyalja a szexuális kapcsolatokat, hogy ezáltal a fiatalok ki tudják 
alakítani saját normáikat és határaikat. (Pearson 2000) 
 
 
 
6.1.1.12. Saving Your Marriage … 
www.realrelationships.com 
 
Marline Pearson (a Love U2 szerzője) 2000-ben írt ismertetése szerint: 
Saving Your Marriage Before It Starts: Seven Questions to Ask before (and After) You 
Marry  (Mentsük meg a házasságunkat, még mielőtt elkezdődik: 7 kérdés, amelyet fel 
kell tennünk, mielőtt (és miután) megházasodunk) 
Témák: egészséges házassági kapcsolatok, stratégiák a szenvedély, intimitás és elköteleződés 
megőrzésére, a házasságot veszélyeztető attitűdök, kommunikáció (mélyebben, mint a 
készségek szintjén), konfliktuskezelés, a házasság lelki dimenziója 
 
Szerzők: Les Parrott, a klinikai pszichológia professzora és Leslie Parrott, házasság és   
családtherapeuta 
Keresztény szellemű tananyag a felsőoktatás és felnőttek számára. Egyes elemei idősebb 
tizenévesek számára is alkalmasak. Az expliciten keresztény részek kihagyhatók. 
Mindkét könyvhöz munkafüzet tartozik önértékelő tesztekkel és gyakorlatokkal. 
Használható egyéb pl. pszichológia vagy családi életre, házasságra nevelő kurzusok 
kiegészítőjeként vagy pl. minikurzusokként, workshopokban.  
 
Részben a PREP anyagával azonos. 
Különösen kiválóak a barátságról, a randevúzásról és a párválasztásról írt részek. 
 
Relationships: 14.45 dollár,  munkafüzet: 7.65 dollár 
Saving Your Marriage: 13.60 dollár, külön női/férfi munkafüzet: 4.25 dollár 
Egyházaknak 2 külön tananyag kapható egyeként 120 dollárért könyvvel, 8 félórás videós 
anyaggal, keresztény vallási tartalmú munkafüzetekkel és tanári kézikönyvvel (Pearson 2000). 
 
6.1.1.13. www.realrelationships.com 
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Les és Leslie Parrott weboldala, ahol megrendelhetők a házasság, kapcsolatok és szexualitás 
témájában több tucat könyv és DVD valamint ingyenes hírlevél. 
 
 
6.1.1.14. Building Relationships 
www.buildingrelationships.com  
 
Marline Pearson (2000) szerint: 
Building Relationships 
Összességében véve hasznos és átfogó mű középiskolásoknak az emberi kapcsolatokról, a 
házasságról és a családról, randevúzásról, párválasztásról, szülőségről és a családi életet 
befolyásoló társadalmi tendenciákról, válásról, kommunikációról, fair küzdelemről, nemi 
sztereotípiákról, a populáris kultúra befolyásáról, pénzügyekről és hitelkártyákról, valamint az 
önmagunkról alkotott kép és a személyes döntések közötti kapcsolatról. Befejezésül a 
származási család hatásait vizsgálja.  
8 fejezet. Fejezetenként két 50 perces tanórára van szükség.  
 
Hangsúlyozza a házasságra való felkészülés szükségességét, de nem emeli ki eléggé pl. a 
házasság gazdasági előnyeit. Viszont megállapítja, hogy a legnagyobb ajándék, amit a szülők 
gyermeküknek adhatnak, az a jó házasságuk.   
A szexualitást csupán betegségmegelőzési szempontból közelíti meg.  
 
A hagyományos oktatási módszereket kedvelő tanároknak hasznos lehet. Kiváló 
háttérinformációt ad, remek ötleteket ad az órai és otthoni munkára, készségfejlesztésre, 
szülő-gyerek párbeszéd ösztönzésére. A fiatalok élvezik, érdekli őket, tetszik nekik az 
AWARE  kérdéssorozat („leltár”).  
 
Professor David Olson két, PREPARE/ENRICH  és AWARE című házasság előtti 
kérdéssorozatán alapul. 
 
Nincs szükség tréningre, de igényelhető és értékes. 
A könyv 9.95, a tanári kézikönyv és segédanyagok 50 dollárba kerülnek. 
Life Innovations, Minneapolis, Minnesota 
 
 
A brit honlap: http://www.2-in-2-1.co.uk/images/mr/maredypslogo.pdf   MARRIAGE 
EDUCATION FOR YOUNG PEOPLE szerint: 
 
Building Relationships (Kapcsolatépítés) -  David Olson, a PREPARE Inventories 
(Questionnaires)  (házassági leltár – kérdőívek) szerzőjének 13 fejezetből álló könyve. Célja, 
hogy segítsen a fiataloknak személyes és kapcsolati készségeiket kialakítani. A fejezetek a 
kapcsolatok fontos területeit tárgyalják, pl. kommunikáció, konfliktuskezelés, származási 
család, pénz, szerepek, értékek, meggyőződések.  Minden fejezet egy önértékelő kvízzel 
indul, melyet az olvasó a fejezet elolvasása előtt és után is megold. A fejezet mindig a kvíz 
kérdéseire keresi és segít megérteni a válaszokat. 
A könyvet egyedül is lehet használni, de hatékonyabb, ha csoportosan használják, akár 
iskolában, akár egyházközségi csoportban vagy lakossági csoportban.  
Beszerezhető:  
PREPARE/ ENRICH, Southampton Voluntary Services, Voluntary Action Centre, 
Kingsland Square, St Mary Street, Southampton, SO14 1NW Tel: 023 8021 6003 
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Email: prepare-enrich@scft.org.uk Website: www.prepare-enrich.co.uk. 
Tanári segédlet is kapható (Teachers' Manual). Másolható írásvetítő fóliákat, gyakorlatokat és 
feladatokat tartalmaz, melyet a kortársakkal, szülőkkel ill. mentorokkal kell megoldani.  
 
6.1.2. Családi és fogyasztói ismeretek (FACS-Family and Consumer Science) 
tankönyvek: 
 
6.1.2.1. 
Families Today. Connie R. Sasse/McGraw-Hill/Glencoe 
FACS tantárgyra (általában fakultatív) járó középiskolások számára. 
A szöveg 34-ből 13 fejezetben foglalkozik romantikus és szexuális kapcsolatokkal, köztük a 
házassággal is.  A témák: szerepek és kapcsolatok, interperszonális kommunikáció, 
konfliktusmegoldás, munka és családi élet egyensúlya, válás és újraházasodás, érett szerelem, 
szexuális identitás és viselkedés, partnerválasztás, házasság és szülőség.  (Rand 77.old.) 
A Rand Report szerint a romantikus kapcsolatok serdülőkori előfutárai közül a Families 
Today az alábbiakkal foglalkozik (Rand Report 83.old.): 
közvetlen kontextus (kortárscsoport, családi struktúra – utóbbival csak részben –, kapcsolat a 
szülőkkel, stressz) 
egyéni különbségek (önbecsülés, dohányzás/alkohol/kábítószerfogyasztás) 
attitűdök és elképzelések (intimitás- és kapcsolatmodellek, attitűdök a randevúzással és a 
házassággal kapcsolatban, elképzelések a szexről és a gyermekszülésről) 
kapcsolatbeli viselkedések (a kapcsolatok időzítése, a kapcsolatok elkötelezettsége, szexuális 
viselkedés, partnerválasztás, erőszak, nemi betegségek és terhesség.  
 
 
6.1.2.2. 
Contemporary Living. Verdene Ryder and Marjorie B. Harter/The Goodheart-Wilcox 
Company, Inc. 
FACS tantárgyra (általában fakultatív) járó középiskolások számára. 
A szöveg 7 részből áll. Közülük 5 rész nagyjából az RME anyagával azonos. Témák pl.: az én 
fogalma és érettség, döntéshozás, kommunikáció, házassági kapcsolat, szülőség, 
gyermekfejlődés.  (Rand 77.old.) 
A romantikus kapcsolatok serdülőkori előfutárai közül a Contemporary Living: az alábbiakkal 
foglalkozik (Rand Report 83.old.): 
közvetlen kontextus (kortárs csoport, családi struktúra – utóbbival csak részben –, kapcsolat a 
szülőkkel, stressz) 
egyéni különbségek (önbecsülés, dohányzás/alkohol/kábítószerfogyasztás) 
attitűdök és elképzelések (intimitás- és kapcsolatmodellek, attitűdök a randevúzással és a 
házassággal kapcsolatban, elképzelések a szexről és a gyermekszülésről) 
kapcsolatbeli viselkedések (a kapcsolatok elkötelezettsége, szexuális viselkedés, 
partnerválasztás, nemi betegségek és terhesség.  
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6.1.3.Jellemnevelési (CA - Character Education) tananyagok: 
 
6.1.3.1. The Art of Loving Well 
 
6.1.3.1.1.A Rand Report véleménye szerint: 
The Art of Loving Well (A jól szeretés művészete) (Boston University School of Education, 
1993) 
7-12.osztályosoknak, a tanár választja ki a korosztálynak megfelelő történeteket. 
Minőségi irodalmi szövegeken keresztül segít a tizenéveseknek megtanulni a felelős szexuális 
és társadalmi értékeket. A szövegekben a fiatalok megismerhetik az élet és a szerelmi 
kapcsolatok komplexitását. A tananyag céljai közé tartozik az olvasás, a kritikus gondolkodás 
és a gondolkodás fejlesztése, a korai szexuális tevékenység, a tizenéves terhességek, az AIDS 
és egyéb nemi betegségek valamint a dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószerezés 
csökkentése. A tananyag megtanítja a fiatalokat, hogyan álljanak ellen kortársaik 
nyomásának. Pozitív konfliktusmegoldási modelleket nyújt a családon belüli és az iskolai 
erőszak megelőzésére ill. csökkentésére. Cél továbbá (Rand Report 79.old.), hogy meggyőzze 
a tizenéveseket arról, hogy a jó kapcsolatokat kemény munka árán lehet elérni és megtartani, 
viszont azok javítják az élet minőségét. A tananyag elő kívánja segíteni a tizenévesek és 
szüleik párbeszédét és sok novella mutat pozitív modellt az egészséges kapcsolatokra és 
házasságokra.   
A Loving Well történeteit és tevékenységeit időnként fel szokták használni más órákon,  
egyéb multikomponensű tananyagban is (például Love U2). 
A Loving Well mintegy negyven,  különböző népek köréből származó novella és hozzájuk 
kapcsolódó tevékenységek gyűjteménye, melyek beszélgetésre és elmélkedésre ösztönzik a 
fiatalokat a szerelem és a szexualitás témájáról. A novellák három széles csoportba 
sorolhatók: korai szerelmek és veszteségek, románc, elköteleződés és házasság.  (Rand Report 
75., 77.old.) 
A tananyag egyik fő alkotója, Nancy McLaren személyes közlése szerint (Rand Report 
79.old.) a tananyag létrehozói definíciója értelmében a jellemnevelés lényegében azonos a 
szociális-emocionális intelligencia fejlesztésével. 
A Rand Report szerint a romantikus kapcsolatok serdülőkori előfutárai közül a The Art of 
Loving Well a következőkkel foglalkozik (Rand Report 83.old.): 
közvetlen kontextus (iskolai környezet, kapcsolat a szülőkkel) 
egyéni különbségek (önbecsülés, dohányzás/alkohol/kábítószerfogyasztás, iskolai 
eredmények, bűnözés) 
attitűdök és elképzelések (intimitás- és kapcsolatmodellek, attitűdök a randevúzással és a 
házassággal kapcsolatban, elképzelések a szexről és a gyermekszülésről) 
kapcsolatbeli viselkedések (a kapcsolatkezdés időzítése, a kapcsolatok elkötelezettsége, 
szexuális viselkedés, partnerválasztás, erőszak, nemi betegségek és terhesség). 
 
 
6.1.3.1.2. Marline Pearson (a Love U2 szerzője) 2000-ben írt ismertetése szerint:: 
The Art of Loving Well (Nancy McLaren) 
Irodalmi szemelvények gyűjteménye 
1987 óta használják sok száz amerikai iskolában. Nagyon sikeres az egyébként 
leggyengébben teljesítő tanulók esetében is.  
Független értékelések szerint a résztvevők valószínűbben változtatták meg hozzáállásukat, 
jelentősen többen gondolták, hogy nem szabad másokra nyomást gyakorolni, hogy szexuális 
életet éljenek; saját maguk nemet szándékoztak mondani, ha nyomást gyakorolnának rájuk; és  
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nem szándékoztak szexuális életet élni kora tizenéves korukban. A résztvevők 8%-a, míg a 
kontrollcsoport 28%-a élt nemi életet a 8. osztály befejezése előtt. 
 
Az irodalmi szövegek érzelmi távolságot és lehetőséget nyújtanak arra, hogy a tizenévesek 
érzelmekről beszéljenek anélkül, hogy saját magukat fel kellene tárulniuk. 
Tevékenységeket, játékos feladatokat ajánl szülőkkel és más felnőttekkel való beszélgetés 
elősegítésére. Tartalmaz egy videót a szülők számára, valamint gyakorlatokat a szülők és 
gyermekek közötti beszélgetések érdekében. 
 
Jó az anyag, mivel a tapasztalatok szerint a fiatalok jobban emlékeznek történetekre, mint 
tényekre. A történetek felkeltik érdeklődésüket, hogy készségeket tanuljanak és információt 
kapjanak, ezért szívesebben hallgatják meg a tudományos kutatások eredményeit is. 
A fiataloknak nagyon tetszik, élvezik a történeteket, mindenféle tanuló lelkesen részt vesz a 
tevékenységekben, azok is, akiknek olvasási problémáik vannak. 
Jó az anyag, mert pozitív ideálokat mutat fel. A tapasztalat szerint a fiatalokat jobban 
motiválják a pozitív ideálok, mint a negatív dolgok elkerülésére vonatkozó figyelmeztetések. 
Nem szükséges kiképzés. Az antológia maga 19.95 dollár. A tanári kézikönyv 10 dollár. 
Egyenként 10 dollárért lehet kapni külön videót tanároknak és külön a szülőknek.  
www.bu.edu/education/lovingwell      (Pearson, 2000) 
 
Amelia Kreitzer értékelésének összefoglalójában ez olvasható a 
http://www.bu.edu/education/lovingwell/Formal_Evaluation.html  honlapon: 
Három különböző típusú adatelemzés egybehangzóan azt mutatta, hogy a program hatására a 
diákok elképzelései és szándékai pozitívan változtak a szexuális tevékenység elhalasztásával 
kapcsolatban. A tesztek például azt mutatták, hogy a kérdőív 31 kérdése közül 13 esetében 
statisztikailag jelentős pozitív változás történt.  A magukat szűznek nevező diákok körében 12 
pontban volt statisztikailag jelentős pozitív változás.  
A program viszonylag olcsó, könnyen integrálható minden iskola oktatási tervébe és sikeresen 
járul hozzá kitűzött céljai eléréséhez. (Kreitzer, 1992, 2006) 
 
6.1.3.1.3. Brit vélemény 
A The Art of Loving Well-t az Egyesült Királyságban is használják, a Family Education Trust 
független szervezet terjeszti.  
http://www.2-in-2-1.co.uk/images/mr/maredypslogo.pdf, MARRIAGE EDUCATION 
FOR YOUNG PEOPLE c. (Házasságra nevelés fiatalok számára) ajánló szerint: 
 
The Art of Loving Well amerikai világi tananyag… antológia, mely 41 klasszikus és színvonalas 
kortárs ifjúsági irodalmi szemelvényt tartalmaz. A tanári segédletet adaptálták a brit 
körülményekhez. 
 
6.1.3.1.4. FAMILY RELATIONS szakmai folyóirat 2007 DEC Vol 56 No. 5 
Does Youth Relationship Education Continue to Work After a High School Class? A 
Longitudinal Study (Hat-e a kurzus után is a fiatalok kapcsolatra nevelése?) 
Scott P. Garner és Rila Boellaard 
490-500.old.: 
Néhány, a fiatalokat kapcsolatokra nevelő program igéretesen hatékonynak bizonyult. Pl. a The 
Art of Loving Well projekt, melynek elsődleges célja, hogy csökkentse a szexuális 
kockázatvállalást. Hatására a programban részt vevő nyolcadikos lányok közül, akik a program 
megkezdése előtt még nem éltek nemi életet, a programot követő egy év során csak 8 %-uk 
létesített szexuális kapcsolatot, míg a kontrollcsoportból 28% (Kreitzer, 1992)  
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6.1.4.Önmegtartóztatásra nevelő (AE – Abstinence Education) tananyagok: 
 
6.1.4.1. 
Choosing the Best Soul Mate: A Relationship and Abstinence Curriculum (Bruce 
Cook/Choosing the Best Publishing, 2004) 
(A legjobb lelki társ választása: Kapcsolati és önmegtartóztatási tananyag) 
4 különböző korcsoportra van kidolgozva: 6-7. / 7-8. / 9-10. / 11-12. osztályosok. 
Minden verzió tartalmaz 5-8, egyenként 50 perces órát rövid videókkal vagy 
esettanulmányokkal, vitákkal, csoporttevékenységekkel (pl. szerepjátékok) és szemléltető 
anyaggal. Iskolában is és lakóhelyi közösségi keretek közt is használható. 
Célja, hogy arra ösztönözze a fiatalokat, hogy olyan kommunikációs készségeket és 
személyes tulajdonságokat alakítsanak ki magukban, amelyek bármilyen jellegű kapcsolatban 
lényegesek – szülőkkel, kortársaikkal, kollégákkal, tanárokkal és végül majd tartósan 
házastársukkal. 
A tények kognitív megértésétől elvezeti a fiatalokat a személyes tudatosságig, mely 
magatartásuk megváltoztatásához vezet. Minden leckében megtalálhatók az RME elemei, pl. 
a középiskola magasabb osztályaiban: hogyan találjunk jó partnert, önbizalom és önismeret, 
relációs készségek kialakítása, a randevúzás, házasság és elköteleződés megértése. (Rand 
Report 78.old.) 
A romantikus kapcsolatok serdülőkori előfutárai közül a Choosing the Best Soul Mate az 
alábiakkal foglalkozik  (Rand Report 83.old.): 
egyéni különbségek (önbecsülés) 
attitűdök és elképzelések (intimitás- és kapcsolatmodellek, attitűdök a randevúzással és a 
házassággal kapcsolatban, elképzelések a szexről és a gyermekszülésről) 
kapcsolatbeli viselkedések (a kapcsolatkezdés időzítése, a kapcsolatok elkötelezettsége, 
szexuális viselkedés, partnerválasztás, nemi betegségek és terhesség  
 
 
6.1.4.2. 
A.C.Green’s Game Plan Abstinence Program (Libby Gray and Scott Phelps/ Project 
Reality, 2001) 
7-9.osztályosok számára az egészségre nevelés keretében. Nyolc tanegység nyolc alkalomra. 
A szerzők szerint „sport-témájú, pozitív megközelítése az önmegtartóztatásra nevelésnek” 
(Rand Report 78.old.). 
Az egész program célja az önmegtartóztatásra nevelés. Másodlagos céljai, hogy segítsen a 
fiataloknak megérteni, milyen fontos a bölcs barátválasztás és segítséget nyújtson nekik 
egészséges randevús kapcsolatokat célzó irányelveik kialakításában. Továbbá rávilágít a 
házasság pozitív értékeire és hasznoságára, miközben segít a fiataloknak, hogy ezt az 
információt saját maguk és jövőjük szempontjából értékeljék. 
Az RME-hez kapcsolódó témák: tervek készítése a jövőre, határok egy kapcsolaton belül, a 
házasság előtti szex következményei, barátválasztás, a házasság mint cél.  (Rand Report 
78.old.) 
A romantikus kapcsolatok serdülőkori előfutárai közül az A.C.Green’s Game Plan: az 
alábbiakkal foglalkozik (Rand Report 83.old.):  
közvetlen kontextus (kortárs csoport) 
egyéni különbségek (önbecsülés) 
attitűdök és elképzelések (intimitás- és kapcsolatmodellek, attitűdök a randevúzással és a 
házassággal kapcsolatban, elképzelések a szexről és a gyermekszülésről) 
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kapcsolatbeli viselkedések (a kapcsolatkezdés időzítése, a kapcsolatok 
elkötelezettsége/időtartama/száma, szexuális viselkedés, partnerválasztás, nemi betegségek és 
terhesség). 

 
 
 
6.1.4.3. WAIT  Training (Tanulj meg várni!) és a Friends First (A barátság az első) 
Hálózat  
 
www.friendsfirst.org 
www.choosingthebest.org 
 
Marline Pearson - a Love U2 szerzője- 2000-ben írt ismertetése szerint: 
8-10. osztályosokat nemi önmegtartóztatásra és szeretetre/szerelemre nevel. Megtanítja, 
hogyan kell nemet mondani. Kapcsolatépítő készségeket tanít. Részletesen foglalkozik a korai 
randevúzással és a szülőknek gyakorlati tanácsokat ad, hogyan fogjanak össze, cseréljenek 
információt és állítsanak fel és tartassanak be közös randevúzási normákat. 5-7.osztályosok a 
Friends First klubokban vesznek részt, melyekben idősebb társaik a mentorok. 
Telefon hotline: rögzített üzenetek adnak tanácsot, pl. hogyan mondjunk nemet a szexre, 
honnan lehet tudni, hogy valódi szerelemről van-e szó  
 
Elmagyarázza, milyen bizonyítékok vannak arra, hogy fontos a boldogító és érett 
szeretetkapcsolatok kiépítése. 
Megtanít olyan technikákat és stratégiákat és önbizalmat ad a tizenéveseknek, hogy nemet 
mondjanak és elhalasszák szexuális életüket a házasságig. 
Kritikus gondolkodási készségeket tanít, melyek segítenek a tizenéveseknek a média által 
közvetített üzenetek és a kortársak nyomásgyakorlásának értékelésében. 
A Friends First Hálózat klubjaiban idősebb társaik mentorálásán keresztül támogatást ad a 
fiataloknak 
A magja 90-360 percig terjedő előadás, mely szinte bármely egyéb oktatáson belül is 
megtartható. 
A bővebb változat kiegészítőként használható egészségtan és családi életre nevelés 
tantárgyakban. Általában tartalmaz történeteket a The Art of Loving Well anyagból és 
foglalkozik a reprodukcióval, fogamzásgátlással és nemi betegségekkel is. 
Kifejlesztői Joneen Krauth  szakképzett védőnő/ápolónő és Lisa Rue tanár, akik látták, hogy a 
szexuális felvilágosítás önmagában nem védi meg a fiatalokat a veszélyektől. Szükséges 
beszélni a romantkus kapcsolatokról és a házasságról. Orvosok, védőnők, tanárok és szülők 
segítettek a program kifejlesztésében. Kidolgoztak egy modellt a szexuálisan már aktív 
fiatalok számára, hogyan hagyhatják abba. 
 
A WAIT tananyag témái: 
szerelem/szeretet, intimitás, szexualitás, 
szerelem, belehabarodás és testi vágy megkülönböztetése 
a barátság jelentősége a kapcsolaton belül 
az egészséges kapcsolatok építőlövei 
az embernek szüksége van szeretetre és elfogadásra 
a szexualitás fizikai, érzelmi, szociális, intellektuális és lelki komponensei 
párválasztás 
tippek a randevúzáshoz: hogyan lehet szórakoztató, intim és kreatív a szex nélkül is 
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A tananyag a szexualitással kapcsolatos kutatások legújabb eredményeire és olyan empirikus 
kutatási eredményekre épül, melyek a házasság egészségét és gazdasági hasznosságát, a 
család felbomlásával és az együttéléssel járó kockázatokat mutatják be. 
 
Vizsgálatok szerint hatékony tananyag az attitűdök és viselkedések megváltoztatására. 
Arra tanít, hogy a házasságig kell várni a szexuális élettel. Ennek előnye az érték-semleges 
nyelvezettel szemben, hogy a házasság világos fogalom, míg a „szeretetteli és elkötelezett 
kapcsolat” kifejezés félrevezető, mivel minden szerelmes tizenéves úgy érzi, hogy az ő 
kapcsolata olyan. 
 
A résztvevők – tanárok és diákok  - pozitívan fogadják a tréninget. Elvégzése után a fiatalok 
úgy érzik, szabadabbak és felkészültebbek az életre. 
 
Friends First Mentori Program 
Középiskolások segítenek felsőtagozatos korúaknak iskola utáni klubformában, ahol megírják 
a házi feladatot, szabadidős tevékenységeket végeznek, jól érzik magukat, beszélgetnek 
(7.osztályos kortól a randevúzásról és kapcsolatokról is). Cél a jellem fejlesztése és 
barátsághoz szükséges készségek elsajátítása. 
 
A WAIT tananyag oktatásához kétnapos tréning szükséges. 2000-ig 31 szövetségi államból 
900 tanár vett részt képzésben. 
A Mentori modellhez is szükséges tréning. A tizenéves mentoroknak nyári tréningeket 
szerveznek (Pearson, 2000). 
  
 
6.1.4.4. Az önmegtartóztatásról szóló tanulmány pozitív eredményeket mutat 
Az egyesült királyságbeli Family & Youth Concern Family Bulletin Number 139, a Family 
Education Trust honlapján ez olvasható:  
Az önmegtartóztatásra nevelés hatékonyabban segít az afro-amerikai fiataloknak a szexuális 
élet megkezdésének elhalasztásában, mint a fogamzásgátlásra nevelő programok (Archives of 
Pediatrics and Adolescent Medicine, az American Medical Association kiadványa).  
A pennsylvaniai egyetem kutatói 662   6-7 osztályos (11-13 éves) afro-amerikai fiatalt 
osztottak négy különbözőcsoportba. Az egyik csoport kizárólag önmegtartóztatásra nevelést 
kapott, a „biztonságos szex’ csoport a fogamzásgátlásról tanult, a harmadik csoport 
mindkettőt tanulta, a kontrollcsoport pedig a szexualitást nem tárgyaló egészségnevelést 
kapott.  
A tanulmány szerint a csak önmegtartóztatásra nevelést kapott fiatalok a rákövetkező 2 év 
során egyharmaddal kevésbé valószínűen létesítettek nemi kapcsolatot, mint a többi három 
csoport tagjai. Abból a kisebbségből, akik a kizárólag önmegtartóztatásra nevelésben 
részesültek közül mégis létesítettek szexuális kapcsolatot, ugyanannyira valószínűen 
használtak kondomot, mint azok, akik fogamzásgátlást tanultak.  
A kutatók ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a kizárólag önmegtartóztatásra 
nevelésnek jelentős szerepe lehet a sedülőkori szexuális kapcsolatok megelőzésében. Dr John 
Lemmott, a kutatás vezetője ugyanakkor hozzátette, hogy további kutatások szükségesek 
ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, mennyire hatékony a kizárólag önmegtartóztatásra 
nevelés a társadalom különböző szegmenseiben ( Jemmott,  Jemmott & Fong, 2010). 
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6.1.4.5.Nemzeti Szervezet Kezdeményezések (National Organization Initiatives): 
Project Alpha (March of Dimes Birth Defects Foundation and the Alpha Phi Alpha  
Fraternity, Inc. -  A Tízcentes felvonulás Születési Rendellenesség Alapítvány és az Alpha Phi 
Alpha Baráti Társaság közös kezdeményezése. – A Tízcentes felvonulás egy alapítvány, mely 
eredetileg minden amerikaitól 10 centet kért a gyermekbénulás megfékezéséhez. Mióta oltás 
van, erre nincs szükség, ezért az alapítvány a születési rendellenességek, a koraszülések és 
csecsemőhalandóság ellen küzd.) 
 
12-15 éves fekete fiúk számára, félnapos workshopok, hétvégi lelkigyakorlatok/ csendes 
napok vagy rövidebb információs összejövetelek keretében. 
A program célja, hogy fekete fiúkat oktasson/neveljen, motiváljon és készségeket alakítson ki 
bennük a felelősség, kapcsolatok, tizenéves terhesség és nemi betegségek témakörében. (Rand 
Report 78.old.) 
A romantikus kapcsolatok serdülőkori előfutárai közül a Nemzeti Szervezet programja, a  
Project Alpha a következőkel foglalkozik (Rand Report 83.old.): 
közvetlen kontextus (kortárs csoport, családi struktúra – utóbbival csak részben –, kapcsolatok 
a szülőkkel, stressz) 
egyéni különbségek (önbecsülés) 
attitűdök és elképzelések (intimitás- és kapcsolatmodellek, attitűdök a randevúzással és a 
házassággal kapcsolatban, elképzelések a szexről és a gyermekszülésről) 
kapcsolatbeli viselkedések (a kapcsolatkezdés időzítése, a kapcsolatok 
elkötelezettsége/időtartama/száma, szexuális viselkedés, partnerválasztás, erőszak, nemi 
betegségek és terhesség.  
 
 
 
 
6.2. A családi életre nevelők szakmai háttere 
 
FAMILY RELATIONS July 2009 Vol. 58 No.3 pp. 330-345 
Carol A. Darling, WM. Michael Fleming, Dawn Cassidy: A családi életre nevelés 
professzionalizálódása: Helyzetkép (Professionalizaton of Family Life Education: 
Defining the Field) 
Az NCFR National Council on Family Relations (a Családi Kapcsolatok Nemzeti Tanácsa) 
2007-ben elkezdte kidolgozni annak a vizsgának a követelményeit, amelyet az Okleveles 
Családi Életre Nevelő (Certified Family Life Educator, CFLE) képesítés megszerzéséért kell 
letenni. 
 
Egy online felmérés megkérdezett 522 családi életre nevelőt (CFLE) és 369 nem okleveles 
„családgondozó”-t (family practitioners), hogy tapasztalataik szerint melyek a legfontosabb 
feladatok, amelyeket egy kezdő családi életre nevelőnek el kell tudni látnia ahhoz, hogy 
megfelelően és hatékonyan végezze a munkáját. A kérdőív 77 kompetenciát sorolt fel. Ebből 
4 a válaszok alapján nem került be a vizsgaanyagba, a válaszok alapján 2-t átdolgoztak és 1-et 
hozzátettek, így végül összesen 76 kompetencia alapján dolgozták ki a CFLE írásbeli vizsga 
követelményeit. 
A megkérdezettek 86 %-a fehér volt, 7%-uk afro-amerikai. 78%-uk egyetemi diplomával 
rendelkezett, ezen belül 37% doktori fokozattal (emberi fejlődés és családtudomány, 
családterápia, szociális munka, pedagógia terén). (A cikk írói szerint szükséges lenne a többi 
etnikai csoportokból is CFLE-ket toborozni, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni a 
különböző emberekkel.) 
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A felmérés alapján egy szakértő bizottság kidolgozta a CFLE vizsga követelményeit, melyek 
10 témakörben 76 gyakorlati feladaton alapulnak.  
A témakörök a következők:  
családok és egyének társadalmi kontextusokban (Cronbach alpha  .79),  
a családok belső dinamikája (.88),  
egész életen át történő emberi növekedés és fejlődés (.89),  
emberi szexualitás (.94),  
interperszonális kapcsolatok (.87), 
családi forráskezelés (.92),  
szülőségre nevelés és tanácsadás (.94),  
családjog és társadalompolitika (public policy) (.89),  
szakmai etika és a szakma gyakorlata (.88),  
a családi életre nevelés módszertana (.94). 
 
E témakörök mindegyike nagyon fontos a hatékony családi életre nevelés gyakorlásához 
(Czaplewski & Jorgensen, 1993). 
 
A válaszadók a következő fontossági sorrendet állították fel: 
1. egész életen át történő emberi növekedés és fejlődés 
2. a családok belső dinamikája 
3. szakmai etika és a szakma gyakorlata 
4. családi forráskezelés 
5. szülőségre nevelés és tanácsadás 
6. a családi életre nevelés módszertana 
7. interperszonális kapcsolatok 
8. családok és egyének társadalmi kontextusokban 
9. emberi szexualitás 
10. családjog és társadalompolitika (public policy) 
  
Általánosan elmondható, hogy a válaszadók a stratégiák ismeretét fontosabbnak tartották, 
mint az elméletek alkalmazását. 
A teljes jogú családi életre nevelők (CFLE-k) megfelelő szaktudással és tapasztalattal 
rendelkeznek. Az ideiglenes CFLE-knek megvan a szaktudásuk, de 5 év gyakorlatra van 
szükség ahhoz, hogy megkapják a teljes oklevelet. 
Sok CFLE főiskolán vagy egyetemen dolgozik, tehát kutatásokat is végez és a jövő generációt 
képezi ki. Nem világos azonban, hogy a felsőoktatáson kívül tevékenykedő CFLE-k hogyan 
segítik a kezdő CFLE-ket. Bár követelmény a szakmai gyakorlat, mielőtt valaki családi életre 
nevelővé válhat, de nincs kikötve, hogy CFLE felügyelete mellett kell a gyakorlatot eltölteni. 
Hasznos lenne, ha mentori rendszerben a már gyakorló CFLE-k segítenék a pályakezdőket.  
Egyelőre úgy néz ki, hogy a jövőben a családi életre nevelők számos környezetben 
tevékenykednek majd, és valószínű, hogy a családi életre nevelés a tudásuknak és 
képzettségüknek csak az egyik oldala. A családi életre nevelés mint szakterület elismerése és 
a családi életre nevelők szakmai identitása még csak kialakulóban van, a családi életre 
nevelők összességükben interdiszciplináris csapatot alkotnak. 
A NCFR (National Council on Family Relations) igyekszik elismertetni a munkaügyi 
minisztériummal (U.S.Department of Labor) a minisztérium CareerOneStop weboldalán 
(www.dol.careerOneStop.gov) . Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz a 
NCFR, hogy a családi életre nevelés terén szakmai továbbképzéseket szervezzen. Évente 
országos konferenciát szervez és rendseresen publikálja a Network c. hírlevelet. A 
konferencia sokak számára anyagi okokból nem elérhető, ezért több helyi és regionális 
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továbbképzési lehetőségre, szakmai hálózatok kiépítésére, kapcsolattartásra és mentorolásra 
lenne szükség. Különösen fontos a pályakezdők segítése, mert ők vannak a legbizonytalanabb 
helyzetben mind a munkahelyük biztosága, mind a rugalmassága tekintetében. Ami a 
legfontosabb, az pedig az, hogy e fiatal szakemberek most alakítják ki szakmai identitásukat 
és a családi életre nevelés iránti elköteleződésüket, ezért nagyon fontos őket támogatni. 
Az NCFR 2009-ben kiadott egy etikai útmutatót az okleveles családi életre nevelők számára 
(Guidelines for Ethical Thinking and Practice for Parent and Family Life Educators – Az 
etikus gondolkodás és gyakorlat irányelvei a szülőségre és családi életre nevelők számára). 
Ezen útmutató világosan megfogalmazza, hogy a családi életre nevelők tartsák tiszteletben a 
kulturális sokféleséget, bátorítsák a nevelők sokféleségét és folyamatosan képezzék magukat 
tovább. (Family Relations July 2009, 341.old.) 
Mint már említettük, a válaszadók általában magasabbra értékelték a stratégiákat, mint az 
elméleteket. Sok elméleti szakember (pl. Bredehoft & Walcheski, 2009; Duncan & Goddard, 
2005; Powell & Cassidy, 2007; Small, Cooney & O’Connor, 2009) viszont hangsúlyozzák, 
mennyire fontos az elméleti megalapozás a prevenciós és nevelési erőfeszítések 
kialakításában és megvalósításában. (Family Relations July 2009, 342.old.)  
Bár a válaszadók utolsó helyre tették a családjoggal és szociálpolitikával kapcsolatos 
témakört, a cikk szerzői szerint nagyon fontos, hogy a CFLE-k járatosak legyenek ezen a 
téren, többek közt azért, hogy segíthessenek a politikák kialakítóinak és figyelemmel 
kísérhessék, milyen hatással vannak e politikák, törvények és programok a családokra. 
Hasznos segédeszköz ehhez az Ellenőrző lista a családokra tett hatással kapcsolatban 
(Family Impact Checklist) (www.familyimpactseminars.org)  és az NCFR által létre hozott 
Szociálpolitika a családok szemével nézve (Public Policy Through a Family Lens - NCFR, 
2005). Szükséges, hogy a CFLE-k a politika kialakításának minden szintjén – helyitől a 
nemzetköziig – jelen legyenek. Erre képzésük során alaposan fell kell készíteni a családi 
életre nevelőket. 
2007-ben az NCFR minden szenátornak, kongresszusi képviselőnek, kormányzónak és egyes 
tagállami törvényhozóknak eljuttatott egy tényösszeállítást a családi életre nevelésről és annak 
preventív jellegéről. 
A felmérés eredményeképpen létre jött az NCFR Tématikus és Szakmagyakorlási Irányelvek 
c. összeállítása (http://www.ncfr.org/cert/become/)  
Szintén kiderült, hogy szükség lenne a családi életre nevelés terén marketingre és promócióra.  
 
 
6.3. A döntéshozók és a családi életre nevelők kapcsolata 
www.familyimpactseminars.org 
Ez egy olyan web oldal, melyet azért hoztak létre, hogy összekösse a családpolitika kialakítóit 
és a családi életre nevelőket a családbarát politikák kialakítása érdekében.  
Hat elvet sorolnak fel, melyek alapján fel lehet mérni egyes törvények, programok stb. 
családbarát voltát. Ezen elvek néha egymással ellentétesek lehetnek. Némelyek 
értéksemlegesek, mások nem. Ezen kívül a költséghatékonyságot is figyelembe kell venni. 

1. A programok segítsék a családok jó működését és csak legvégső esetben pótolják 
kívülről, amit a család önmaga is el tud látni 

2. A programok és politikák lehetőleg erősítsék meg a házastársi, szülői és családi 
elkötelezettséget és csak akkor avatkozzanak be, ha komoly veszély fenyegeti a 
családtagokat vagy ha ezt maguk kérik 

3. Nem szabad megfeledkezni a családi kapcsolatok interdependenciájáról,  a családi 
kötelékek és kötelezettségek erejéről,  a család és az egyén szükségletei 
kölcsönösségéről. A családtagok és külső segítők egyaránt vegyenek részt a 
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problémák megoldásában. A családnak egy sereg eszköz áll rendelkezésére, hogy 
tagjain segítsen (távolabbi rokonok, egyházi és lakóhelyi civil szervezetek, segítők). 

4. Az egyén és közvetlen hozzátartozói partnerként működjenek együtt a szakképzett 
segítőkkel a megoldások keresésében. 

5. Figyelembe kell venni, hogy a különböző családoknak különböző szükségleteik 
lehetnek. 

6. Törődni kell a bármilyen szempontból legrászorulóbb családokkal. 
Mit tehet a kormány és a helyi intézmények, hogy javítsák a családok képességét arra, hogy 
magukon és másokon segítsenek? 
A szóban forgó program/ politika /jogszabály milyen hatással lesz/van a családokra és azon 
belül a különböző típusú és hátterű családokra? Segíti vagy károsan befolyásolja őket? Erősíti 
vagy gyengíti a családokat? Milyen tervezett és nem tervezett hatásai vannak/lehetnek? 
Mennyire felel meg a családok szükségleteinek? 
Mennyiben erősítik a családokat, segítik működésüket és stabilitásukat? Mennyiben 
befolyásolják a család négy fő funkcióját: a családalapítást (házasság, válás, gyermekszülés, 
örökbe fogadás, nevelőszülőség), gazdasági funkciót (az alapvető szükségletek ellátása), 
gyermeknevelést (pl. a következő generáció szocializálása) és a gondoskodást az idősekről, 
betegekről, fogyatékkal élőkről? Természetesen a család szeretetet nyújt és kulturális 
értékeket is közvetít, de ezek csak akkor érdekesek a szociálpolitika szempontjából, ha a négy 
alapvető funkciót befolyásolják. (http://www.familyimpactseminars.org/fi_howtocondfia.pdf) 
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VII. AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 
7.1. Miért élnél nemi életet? – szórólap (WHY HAVE SEX?) 
 
7.2. 11-14 éves korosztály 
7.2.1. Evaluate (Átgondoltan) 
7.2.2. Lovewise („Szívvel és ésszel” vagy „A szerelem titkai”) 
7.2.3. Silver Ring Thing (SRT – „Ezüstgyűrűs dolog” - Egyesült Királyság) 
7.2.4. Family Choices (A te családod - lehetőségek) 
 
7.3. 13 – 16 éves korosztály 
7.3.1.Challenge Team UK (A kihívás csapata – Egyesült Királyság)  
7.3.2. Evaluate (Átgondoltan) 
7.3.3. Challenging Thinking (Érdemes elgondolkodni rajta)  
7.3.4. The Art of Loving Well  (A jó szerelem művészete) 
 
7.4. A 16 – 18 éves korosztály 
7.4.1. Explore (Fedezd fel!)  
7.4.2. Evaluate (Átgondoltan) 
7.4.3. Building Relationships (Kapcsolatok építése) 
7.4.4. Exploring Marriage With News Desk (Fedezzük fel a házasságot a hírek segítségével!) 
7.4.5. Kazettán: Előadások a szexualitásról bibliai nézőpontból 
7.4.6. Celibrate. (Ünnepeljük a szüzességet!) 
7.4.7. A Marriage Resource Branch projektje - Felhívni az iskolák figyelmét a rendelkezésre 
álló anyagokra 
 
7.5. The Other 3Rs  (A másik három alapkészség) 
7.6. Prepare Enrich! 
7.7. Marriage Care  
7.8. Skócia - The Christian Institute: A Manifesto for Marriage in Sex Education (Kiáltvány a 
házasságért a nemi életre nevelésben) 
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VII.Az Egyesült Királyság 
 
http://www.2-in-2-1.co.uk/images/mr/maredypslogo.pdf   - összefoglalja az Egyesült 
Királyságban házassági előkészítésre leginkább javasolt anyagokat. 
 
 
 
7.1. Miért élnél nemi életet? – szórólap (WHY HAVE SEX?) 
The Family Education Trust kiadványa 11 éves ill. idősebb fiatalok számára. A honlap szerint a 
legjobb a maga nemében. 
Nagy példányszámban megrendelhető:  
 19-21 High street, Whitton, Twickenham TW2 7LB 
Tel.0208 894 2525 Website www.famyouth.org.uk 
 
7.2.A  11 – 14 éves korosztály számára 
 
7.2.1. Evaluate (Átgondoltan) – multimédás anyag iskolák számára a CARE-től.  Célja, hogy „a 
fiataloknak lehetővé tegye, hogy egészséges, elegendő információn alapuló döntéseket hozzanak. 
Támogatja őket a szexuális életük megkezdésének elhalasztásában addig, míg elkötelezett 
kapcsolatuk, lehetőleg házasságuk nem lesz.” 
A 11-13 évesek számára tartott foglalkozás címe: This is your life! (Ez a te életed!) A foglalkozást 
képzett előadó team tartja iskolai csoportoknak. Angliában 17 ilyen team működik, Skóciában 4. 
A teameket évente kétszer, 3-napos, bentlakásos tréning keretében képzik ki, esetenként nem 
bentlakásos formában is. Az első tréning után a résztvevők folyamatosan továbbképzésben 
részesülnek és támogatást kapnak.  
www.evaluate.org.uk   
 
 
7.2.2. Lovewise („Szívvel és ésszel” vagy „A szerelem titkai”) – keresztény szemléletű 
prezentációk és anyagok 10-18 éveseknek a házasságról, a szexről és a kapcsolatokról. A Power 
Pointtal és videóval kiegészített anyagokat két gyermekorvos írta.  
Témák: 
A házasság mibenléte 
Miért várjunk a szexszel a házasságig? Milyen egészségügyi és érzelmi következményei 
vannak a házasságon kívüli szexnek? 
A média és a kortársak nyomása a nem megfelelő időben élt nemi kapcsolatok irányába. 
Gyakorlati tanácsok az együttjárásra. 
A foglalkozásokat a Lovewise tartja, ill. bárki, aki elfogadja a Lovewise etikai alapelveit és 
aláírja a hitvallást és Szakmai viselkedési kódexet. 
Az 5-7. osztályosok számára késült anyagot bárki szabadon megvásárolhatja és taníthatja. 
Minden anyaguk megfelel az Egyesült Királyság Oktatási Minisztériuma 2000-ben kiadott 
követelményeinek (Sex and Relationship Guidance, 2000).  
A foglalkozásokból előzetes kérhető iskolák ill. ifjúsági csoportok számára:  
 
Contact Lovewise Office, 25 Brandon Place South, Newcastle upon Tyne, NE2 4RU 
Tel 0191 281 2825 Email: info@lovewise.org.uk 
website: www.lovewise.org.uk  
A kuratórium két tagja keresztény fiatalok számára írt a kapcsolatokról: 
“Mit mond a Biblia az együtjárásról, a házasságról és a szexről?”. 64 oldal.  
Beszerezhető: Lovewise Office  vagy www.dayone.co.uk 
 
 



 79 

7.2.3. Silver Ring Thing (SRT – „Ezüstgyűrűs Dolog”, Egyesült Királyság) – nemi 
önmegtartóztatásra nevelő anyag iskolák ill. ifjúsági csoportok számára 
Négy, egyenként kétórás foglalkozásból áll. Azok a fiúk és lányok, akik megígérik, hogy 
szűzek maradnak, vásárolhatnak egy ezüst gyűrűt, amelyet hordhatnak.  
Szülők számára párhuzamos kurzus tartanak.  
Az SRT önkéntes munkatársai nem tudnak minden meghívásnak eleget tenni, hogy 
elmenjenek minden iskolába, ezért oktatási segédlet kapható olyan pedagógusok számára, 
akik ilyen foglalkozást akarnak tartani.  
A kurzus a keresztény tanításon alapul, de bármilyen vallású és nem hivő fiatal számára is 
alkalmas.  www.silverringthing.org.uk  
 
7.2.4. Family Choices (A te családod – lehetőségek) – katolikus középiskolák számára 
biztosít  előadókat a szűzesség témájában  www.familychoices.info 
 
 
 
7.3. 13 – 16 éves korosztály 
 
7.3.1. Challenge Team (A kihíávs csapata) UK – 4 önkéntesből álló teamek mennek 
iskolákba 60-90 perces dinamikus és interaktív foglalkozást tartani a szüzességről, melynek 
keretében megbesélik, milyen alternatívák állnak nyitva a mai fiatalok előtt. Az előadók mind 
olyanok, akik azt választották, hogy majd csak a jövendő házastársukkal élnek nemi életet a 
házasságukban.  
Elmagyarázzák, milyen kockázatokkal jár a házasságon kívüli szex, és milyen pozitív okok 
miatt döntöttek ellene.  
Az előadás kb. 60 percig tart, és utána ideális esetben kérdésekre van lehetőség. Humoros 
jeleneteket és interaktív részeket tartalmaz. Pozitívan mutatja be az újrakezdés lehetőségét 
azoknak, akik már bánják, hogy nemi életet éltek. Nincs morális felhangja, sem vallási 
tartalma. Mind a diákokból, mind a tanárokból lelkesedést váltott ki, véleményük szerint 
az előadás kiváló. 
Bár az előadás foglalkozik a házasságon kívüli nemi élet sok negatív következményével, 
összességében véve az önmegtartóztatás és a szexuális tevékenység bölcsen a házasságig való 
halasztásának pozitív hatásaira és előnyeire koncentrál.  
Az előadók önkéntesek. Lehetőség szerint az iskola közelében lakó családoknál szállásolják 
őket el, hogy ingyenes szállásuk legyen. Az utazási és egyéb költségek fedezésére 
tiszteletdíjat kell fizetni. 
website: www.challengeteamuk.org 
 
 
7.3.2. Evaluate  - a CARE multimédiás prezentációja iskolák számára. Célja, hogy „a 
fiataloknak lehetővé tegye, hogy egészséges, elegendő információn alapuló döntéseket 
hozzanak. Támogatja őket a szexuális életük megkezdésének elhalasztásában addig, míg 
elkötelezett kapcsolatuk, lehetőleg házasságuk nem lesz.” 
A 13-15 évesek számára készült anyag címe: Sex: How safe? (A szex: Mennyire 
biztonságos?) 
Iskolai osztályoknak tartják önkéntes előadókból álló teamek. Angliában 17 ilyen team 
működik, Skóciában 4. A teameket évente kétszer, 3-napos, bentlakásos tréning keretében 
képzik ki, esetenként nem bentlakásos formában is. Az első tréning után a résztvevők 
folyamatosan továbbképzésben részesülnek és támogatást kapnak.  
www.evaluate.org.uk 
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7.3.3. Challenging Thinking (Érdemes elgondolkodni rajta)  
A Christian Family Welfare Project of the Order for Christian Unity által kiadott könyvecske, 
mely tőlük szerezhető be (58 Hanover Gardens, London  SE11 5TN). Iskolai ill. ifjúsági 
csoportoknak tartott előadások ill. beszélgetések számára ad gondolatokat, ötleteket. Egyszerű 
olvasmányként is használható. Célja, hogy a fiatalokat arra ösztönözze, várjanak a szex-szel a 
házasságig. 
 
7.3.4. The Art of Loving Well  – amerikai világi anyag, melyet az Egyesült Királyságban a  
Family Education Trust terjeszt, tanári segédlettel együtt.  
website: www.famyouth.org.uk  
 
A könyv 41 klasszikus és a legjobb ifjúsági irodalmi szemelvényből álló antológia. 
Három részből áll:  
Korai szerelmek/szeretet és veszteségek 
Románc 
Elköteleződés és házasság 
Novellák, versek, esszék, dráma, népmesék és mítoszok. Minden szemelvényhez kreatív, a 
tanulást segítő tevékenységek kapcsolódnak.  
Nemcsak házasságra nevel, hanem egyben jellemnevelő anyag is.  
A könyv amerikai, de a tanári segédletet átdolgozták a brit szükségleteknek megfelelően, és az 
egészségre nevelés tantárgyi irányelvekhez kapcsolódik. 
 
 
 
7-4. A 16 – 18 éves korosztály 
 
7.4.1. Explore (Fedezzétek fel!) (korábban: Diákok felfedezik a házasságot) 
Célja: segíteni a fiataloknak, hogy megismerjék a házasság realitását a mai társadalomban. 
Címük: The EWR Centre, Cloudesley Street, London N10HU.  
Az Explore önkéntes, tanítás utáni workshopként indult, melyet egy féléven át heti egy 
alkalommal tartottak az érettségi előtti évben (Lower Sixth Form).  A magját három keresztény 
házaspár képpezte, akik beszélgetni kívántak a fiatalokkal saját házasságukról. Egy tanácsadó-
oktató vezeti a workshopokat (egy témát átbeszélgető csoportokat), de valójában a beszélgetést 
maguk a fiatalok vezetik. Mindhárom házaspár 3-3 egymás utáni héten jön el a fiatalokhoz. A 
beszélgetéseket egy előkészítő foglalkozás vezeti be. A sorozatot két összefoglaló foglalkozás 
zárja. Az utolsó alkalommal értékelik a workshopokat és gyakran cikket írnak róla, melyet aztán 
honlapjukon megjelentetnek. www.theexploreexperience.co.uk  
Ez a kezdeményezés szépen terjedt az Egyesült Királyságban, de a kisérettségi vizsga 
bevezetésével sajnos hátrányos helyzetbe került, mivel a vizsgakövetelmények miatt a diákoknak 
sokkal töbet kell tanulniuk. Most már gyakran csak egy félnapos konferencia formájában 
találkoznak a fiatalokkal. Az elvek és módszerek ugyanazok, de sokkal nagyobb számú fiatallal 
kell egyszerre foglalkozni.  
A workshopokat nagy sikerrel alkalmazták fiatalkorú bűnözők körében. 
 
 
7.4.2. Evaluate 
A CARE multimédiás prezentációja iskolákban.  
Célja: Képessé tenni a fiatalokat arra, hogy egészséges, információn alapuló döntéseket 
hozzanak. 
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Támogatja a fiatalokat abban, hogy elhalasszák a szexuális életüket egy elkötelezett 
kapcsolatig, lehetőleg a házasságig.  
A 15-18 éveseknek szóló foglalkozás címe: Just the One!  (Csak azt!) 
Egy évfolyamnak vagy a 12. és 13. évfolyam esetében esetenként összevonva tartják képzett 
előadók. Angliában 17 és Skóciában 4 team működik. 
Az előadókat háronapos, bentlakásos konferencián képzik ki, melyet évente kétszer 
rendeznek. Esetenként nem bentlakásos konferenciát is tartanak. A kiképzett előadók 
folyamatos tréninget és segítséget kapnak a későbbiekben. www.evaluate.org.uk 
 
 
 
7.4.3. Building Relationships (Kapcsolatok építése) 
13 fejezetből álló könyv. Szerzője David Olson, a PREPARE Inventories (kapcsolatot 
feltérképező „leltárak”, kérdőívek) alkotója. Célja: segítsen a fiataloknak kialakítani 
személyes és kapcsolati készségeiket.  
A fejezetek, például: 
Kommunikáció, konfliktusmegoldás, származási család, pénzügyek, szerepek, értékek, 
hiedelmek. 
 
Minden fejezet önértékelő kvízzel kezdődik, amelyet az olvasó a fejezet tanulmányozása előtt 
és után is kitölt.  
A fejezet aztán a kvízben felmerülő kérdésekre segít megtalálni és megérteni a választ. 
A könyvet lehet egyénileg is hazsnálni, de hatékonyabb, ha csoportban használják, akár 
isklában, akár templomban vagy lakóhelyi szervezésű csoportban. 
Beszerezhető: 
PREPARE/ ENRICH, Southampton Voluntary Services, Voluntary Action Centre, 
Kingsland Square, St Mary Street, Southampton, SO14 1NW Tel: 023 8021 6003 
Email: prepare-enrich@scft.org.uk Website: www.prepare-enrich.co.uk. 
 
Van hozzá tanári kézikönyv is, mely sokszorosítható írásvetítő fóliákat és feladatlapokat 
tartalmaz a szülők/mentorok és a fiatalok számára. 
 
 
7.4.4. Exploring Marriage With News Desk (Fedezük fel a házasságot a hírek segítségével!) 
A Care for Education (Celebrating Marriage) anyaga e korosztályszámára.  
Oktató-nevelő szerepjáték CD ROM-on. A játékban a fiatalok egy tv riporter szerepébe bújva 
nyomozzák ki, mit jelent a házasság a 21. században, valamint azt, hogy mit jelent saját életük 
számára. A játék során meg lehet interjúvolni két házaspárt, könyvtárban lehet kutatni, el 
lehet jutni az interneten idekapcsolódó honlapokra, megtanulják, hogyan kell riportot 
készíteni, vágni, és elgondolkodhatnak arról, mit jelent számukra és életükben a házasság.  
 
A kutatómunkát segítő könyvtár tartalmaz információt az együttélésről és a házasságról, az 
egészségről és a házasságról, a gyermekekről és a házasságról, a társadalomról és a 
házasságról, a fiatalokról és a házasságról, a házasságról és a válásról, az együttélésről és 
annak felbomlásáról, hasznos idézeteket, weboldalakat és könyveket.  
A tanári segédlet bevezető anyagot tartalmaz a házasságról. Elmagyarázza a CD használatát, 
javaslatokat tesz arra, hogyan lehet az anyagot egyéb tantárgyakba beépíteni (pl.állampolgári 
ismeretek, egészségre nevelés PHSE, hittan. Tartalmazza továbbá egy bevezető foglalkozás 
anyagát. 
Megrendelhető: www.celebratingmarriage.com 
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7.4.5. Kazettán: Előadások a szexualitásról bibliai nézőpontból 
Kiadja:  CWR  ( A CWR jótékony szervezet, mely célja, hogy publikációk és oktatás réven 
segítsen az embereknek, hogy Isten igéjét mindennapi életükre és kapcsolataikra alkalmazzák. 
A három előadás: 
Dr Angelo Grazioli:  
"Szexualitás a házasságon kívül – iránytű fiatal felnőtteknek",  
"Tizenéves szexualitás – iránytű szülőknek, pedagógsoknak és ifjúságot vezetőknek" 
"A gyermekek szexuális fejlődése – a születéstől a serdülőkorig". 
Kapható: CWR, PO Box 230, Farnham, 
Surrey GU9 8XG. Website: www.cwr.org.uk 
 
 
7.4.6. Celibrate. (Ünnepeljük a szüzességet!)  
A www.celibrate.org egy weboldal, amely azoknak próbál segítséget nyújtani, akik meg 
akarják őrizni a szüzességüket. 
 
 
7.4.7. A Marriage Resource Branch projektje 
Céljuk: felhívni az iskolák figyelmét a rendelkezésre álló anyagokra 
A Marriage Resource Branch (Házassági Erőforrások Ügyosztálya) indította be a következő 
projektet, de természetesen egyházak is megtehetik ezt.  
Kerestek olyan önkénteseket, akiknek volt fogalmuk arról, milyen iskolában dolgozni és 
napközben legalább részidőben rendelkezésre tudtak állni. A jelentkezők közt voltak jelenlegi 
vagy volt tanárok, osztálytermi segítők, egy Youth for Christ (Ifjúság Krisztusért) munkatárs 
és egy személy, aki a munkája révén került kapcsolatba iskolákkal.  
Összerírták a környékbeli középiskolákat és megtudakolták az egészségre nevelés 
munkaközösségvezetők neveit. 
Feloszották maguk közt az iskolákat, úgyhogy mindenkire jutott 4-5 iskola, amellyel felvették 
a kapcsolatot. Mindegyikük írt egy rövid levelet az iskola egészségre nevelés 
munkaközössége vezetőjének, melyben felhívta a figyelmét új anyagokra. Felajánlotta, hogy a 
team egy tagja személyesen felkeresi a munkaközösségvezetőt és bemutatja neki az 
anyagokat. Volt olyan iskola, amely már korábban megvette az anyagokat és használta is 
őket, így nekik nem volt szükségük segítségre. Voltak olyanok is, amelyek már korábban 
megvették az anyagokat, de nem használták. Az iskolák 20-25%-a fogadta el a meghívást, 
ahol a levelet telefonhívás követte. Egy esetben meghívták a levélírót, hogy félnapos tréninget 
tartson az iskola nevelőtestületének.  
Fontolóra vették az általános iskolai tanárok megkeresését is. Mivel négyszer annyi általános 
iskola volt a környéken, mint középiskola, azt tervezték, hogy kibérelik a helyi tanári 
központot fél napra és odahívják a tanárokat, hogy ismertessék velük az anyagot.  
Ekkor azonban a projekt vezetője elköltözött és a kezdeményezés kifulladt. 
Edward Pratt 
 
Family Education Trust 
http://www.famyouth.org.uk/ 
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7.5. The Other 3Rs  (A másik három alapkészség) 

A cím utalás arra, hogy az általános iskolákban régen ’a három R-’t tanították: reading 
(olvasás), writing (írás) és arithmetic (számolás).  

A ’The Other 3Rs’ olyan több modulból álló kurzus, mely a tanárok kérésére készült, mivel 
igényük volt olyan anyagra, amely megfelel az állampolgári ismeretek (Citizenship) valamint 
az egészségre nevelés tantágy (Personal and Social/Health Education) tantervi 
követelményeinek.  

A ’The Other 3Rs’ kurzus anyagát lehet végig használni. 

A kurzus céljai 

• segítsen a fiataloknak érettebb hozzállást és viselkedést/cselekedeteket kialakítani, hogy 
felelősebben viszonyuljanak önmagukhoz és az őket körülvevő világhoz;  

• segítsen a fiataloknak felfedezni a kapcsolatok kialakulásának folyamatát és a 
problémamegoldást; 

• elősegítse az élet mélyebb megértését és tiszteletét; 

A ’The Other 3Rs’ 9 önálló modulból áll, mely mindegyike több témával foglalkozik egy 
nagyobb témakörön belül. Minden témához jegyezetek készültek a tanárok számára, melyek 
színes kártyára vannak nyomtatva. A diákok számára készült feladatlapok és egyéb anyagok 
fehér papírra vannak nyomtatva és fénymásolhatóak.  

A tanárok vagy mélységében foglalkozhatnak egy-egy témakörrel több témán át, vagy csak 
néhány témát választanak a modulokból.  

A ’The Other 3Rs’ megfelel az Egyesült Királyság Nemzeti Tantervének több tantárgyban is, 
mint például hittan, állampolgári ismeretek, egészségre nevelés. 

Kiváló, 250 oldalas program, mely letölthető a  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3nHFIrpoIRsJ:www.theother3rs.org/
download.html+The+Other+3+Rs&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a   
oldalról.  
Sok benne a beszélgetés, mindenféle tevékenység, dráma, történetek, feladatlapok. 
Gondolkodtat, erkölcsi nevelést ad. Logikusan levezeti, mire miért van szükség 
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7.6. Prepare Enrich! (Készülj fel és gazdagodj!)  
Keresztény oldal jegyeseknek és házasoknak, valamint az őket segítőknek (házassági 
tanácsadóknak, lelkészeknek): http://www.prepare-enrich.co.uk/ 
A Prepare Enrich program segít a pároknak a házasságra felkészülni vagy a kapcsolatukat 
gazdagítani. Módszere a leltárkészítés: mik az erősségeik, mik a gyengeségeik? Képzett 
munkatársak segítenek nekik olyan készségeket kialakítani, amelyek minden kapcsolatban 
kulcsfontosságúak.  
 
Hogyan működik? 
A párok kitöltenek egy kutatásokon alapuló kérdőívet, mely a pár jelenlegi állapotáról nyújt 
pillanatfelvételt. Utána a képzett munkatárs segít nekik az erősségeiket felhasználni, hogy 
újabb készségeket megtanuljanak, melyek javítják a problémásabb területeket.  

Kimutathatóan hatékony a módszer.  

Sikeres munkatársai közt vannak: 

• Lelkészek és laikus segítők (pasztorációs csapatban). 
• Szociális és egészségügyi dolgozók 
• Pár- és családi tanácsadók, terapeuták és mediátorok. 

Eredetileg az Egyesült Államokban lett kidolgozva házasságra készülő párok számára, de a 
folyamatos kutatások (ld. ongoing research) eredményeképpen most már kifejlesztettek 
programokat a házasság javítására (ENRICH), nem vérszerinti gyermekeket nevelő 
családoknak (PREPARE-MC), együttélő pároknak, akik a házasságot fontolgatják 
(PREPARE-CC) és idősek számára is, akik az élet egy-egy nagyobb fordulópontja előtt 
állnak, mint például a nyugdíjba vonulás (MATE).  

A munkatárs jelentést ír a pároknak, kiértékeli a szükségleteiket és tanácsot ad a jövőre 
vonatkozóan.  

A cél az, hogy minden munkatárs képzett tanácsadó legyen vagy tovább tudja küldeni képzett 
tanácsadóhoz a párokat, bár a jegyesoktatásban az esetek többségében nincs is szükség a 
tanácsadói képzésre, mivel a leltárak (kérdőívek) önmagukban annyira hatékonyak. 

Mindazonáltal ajánlott a pasztorációs team támogatása és kompetens felügyelete.  

A legjobb módja a kapcsolat javításának, ha a párok kitöltik a kérdőívet és utána megbeszélik 
a PREPARE/ENRICH munkatárssal.  
Van azonban online segítség is, ahol meg lehet nézni a legfontosabb területeket, amelyek 
hatással vannak egy pár kapcsolatára, mint például a személyiség, pénz, szex, családi háttér. 
Lásd: 
Couple Checkup pages  
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7.7. Marriage Care 
http://www.marriagecare.org.uk  
1946 óta, nagyrészt katolikus önkéntesekből áll, Angliában és  Wales-ben, 53 központtal és 
80 tanácsadási hellyel működik.  
Házasságra előkészítés, kapcsolati tanácsadás, kapcsolatra nevelés és telefonos 
segélyszolgálat tartoznak a tevékenységei közé.  
 
Kapcsolatra nevelés (Relationship Education) 
Ingyenesen letölthető anyagok tanároknak és nevelőknek több korosztály részére (KS3, KS4 
and 16+), Foundations for a Good Life (A jó élet megalapozása) címmel.  
Együttműködnek iskolákkal és egyéb pedagógiai intézményekkel. 
 
Nyomtatott anyagok 
Az anyag kapható fűzött, nyomtatott formában is, szintén ingyen, csak a postaköltséget és 
csomagolás költségét kell megfizetni.  
Érdeklődni lehet: Clitherow House on 020 7371 1341  

vagy email Marriage Care 

 

A ’Kapcsolatra nevelés’ – ’Relationship Education’ tananyaga 

 

A modul 

Stage 3 > Making and Sustaining Relationships 

(Kapcsolatok látrhozása és fenntartása) 
 
Témák 3   Óravázlatok 
Types of relationships (Kapcsolattípusok) 1 At present (Most) 
How relationships are formed (Hogyan alakulnak ki 
a kapcsolatok?) 

2 Choosing friends (Barátválasztás) 

Awareness and understanding about relationships 
(Kapcsolatok megértése, tudatosság) 

3 Self-awareness (Önismeret) 

Sustaining relationships in general (Kapcsolatok 
fenntartása) 

4 Communications (Kommunikáció) 

Sustaining intimate relationships (Intim kapcsolatok 
fenntartása) 

5 
Benefits of Marriage (A házasságból 
származó előnyök) 

Good endings and moving forward (Jó befejezések 
és továbblépés) 

6 
Decision making and communications 
(Döntéshozás és közlés) 
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B modul 

Szexualitás  

Témák 3   Óravázlatok 
Sexual development (Szexuális fejlődés) 1 Surviving Puberty (Túlélni a pubertást) 
Gender differences in attraction and 
communication (Nemek külöbözőségei a 
vonzódás és a kommunikáció terén) 

2 What Differences! (Micsoda különbségek!) 

Values and attitudes (Értékek és hozzáállások) 3 
Exploring societal values and attitudes to 
men and women (Társadalmi értékek és 
hozzáállás a férfiakhoz és nőkhöz) 

Influences and media (Befolyások és a média) 4 
What are 'influences' and how do they affect 
me? (Mik a befolyások és hogyan hatnak 
rám?) 

Contraception and stis (Fogamzásgátlás és 
tudományos információ) 

5 
Why do we need to know about these issues 
(Miért kell ezekrők a kérdésekről tudnunk?) 

HIV and AIDS (HIV és AIDS) 6 
Respect the virus and respect those living 
with it (Ne becsüld alá a vírust és tiszteld 
azokat, akik vele élnek!) 

 

C modul  

(Marriage) Házasság 

Témák 3   Óravázlatok 
Communication (Kommunikáció) 1 Is anyone listening to me? (Figyel rám valaki?) 
Conflict management 
(Konfliktuskezelés) 

2 I'm not blaming you (Nem vádollak) 

Commitment (Elköteleződés) 3 Who cares for me? (Ki törődik velem?) 

Sexuality (Szexualitás) 4 
Sexuality is normal and special (A szexualitás normális 
és különleges) 

Spirituality (Lelkiség) 5 
Do my feelings tell me anything? (Mondanak nekem 
valamit az érzelmeim?) 

Self-esteem (Önbecsülés) 6 What is self-esteem? (Mi az önbecsülés?) 
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 D modul 

Key Stage 3 > Family, Community and Citizenship (Család, közösség és állampolgárság) 

Témák 3   Óravázlatok 
Myself (Önmagam) 1 Who am I? (Ki vagyok?) 
Myself - with others (Önmagam 
másokkal) 

2 Other people and me (Mások és én) 

Myself - and my community (Én és a 
közösség) 

3 
Who is my neighbour? (Ki az én 
szomszédom/felebarátom?) 

Myself - learning about my role (Én – 
megismerem a szerepem) 

4 
What difference can I make? (Milyen hatással lehetek 
másokra vagy a világra?) 

Myself - making a difference (Én – 
számít, hogy mit teszek) 

5 I can make a little difference or 

Myself - a responsible global citizen 
(Én – felelős világpolgár) 

6 
...a world of difference (Kis hatásom is lehet vagy 
óriási hatásom is lehet) 

 

A modul 

Key Stage 4 > Making and Sustaining Relationships (Kapcsolatok kialakítása és 

fenntartása) 

Témák 4   Óravázlatok 
Types of relationships (Kapcsolattípusok) 1 How they change (Hogyan változnak?) 
How relationships are formed (Hogyan 
alakulnak ki kapcsolatok?) 

2 
Exploring new friendships (Új barátságok 
felderítése) 

Awareness and understanding about 
relationships (Kapcsolatok megértése, 
tudatosság) 

3 Self-esteem (Önbecsülés) 

Sustaining relationships in general 
(Kapcsolatok fenntartása általában) 

4 
Conflict and Anger Management 
(Konfliktus és haragkezelés) 

Sustaining intimate relationships (Intim 
kapcsolatok fenntartása) 

5 
Negotiation and Decision Making 
(Tárgyalás és döntéshozás) 

Good endings and moving forward (Jó 
befejezések és továbblépés) 

6 
Relating to others - gender (Másokkal való 
kapcsolataink – nemi különbözőségek) 

 

 
 
 

 

B modul  

Key Stage 4 > Sexuality 

Témák 4   Óravázlatok 
Sexual development (Nemi fejlődés) 1 How at ease am I with my own sexuality 
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(Mennyire tudom a saját szexualitásomat 
kezelni?)  

Gender differences in attraction and 
communication (Nemi különbözőségek a 
vonzalmak és kommunikáció terén)  

2 
Like attracts like - not love (Hasonló a 
hasonlót vonzza és nem a szerelmet) 

Values and attitudes (Értékek és hozzáállások) 3 
Homophobia and bullying in schools 
(Homofóbia és gyengébbek terrorizálása az 
iskolákban) 

Influences and media (Befolyások és a média) 4 
Teenagers, the Media, Sexual Attitudes and 
Behaviour (Tizenévesek, a média, szexuális 
attitűdök és viselkedés) 

Contraception and stis (Fogamzásgátlás és 
tudományos információ) 

5 
How to be safe (Hogyan védjük meg 
magunkat?) 

HIV and AIDS (HIV és AIDS) 6 
How do I feel, and what can I do? (Mit érzek 
és mit tehetek?) 

 

 

 

C modul 

Key Stage 4 > Marriage (A házasság) 

Témák 4   Óravázlatok 
Communication (Kommunikáció) 1 Getting on with my friends (Kijönni a barátaimmal) 
Conflict management 
(Konfliktuskezelés) 

2 Sorting out our differences (Nézeteltérések elrendezése) 

Commitment (Elköteleződés) 3 Making sacrifices (Áldozatokat hozni) 

Sexuality (Szexualitás) 4 
Gender expectations (A nemek elvárása/Nemekkel 
kapcsolatos elvárások) 

Spirituality (Lelkiség) 5 
Is spirituality different from religion? (A lelkiség 
ugyanaz, mint a vallás?) 

Self-esteem (Önbecsülés) 6 Can self-esteem get better? (Javítható-e az önbecsülés?) 

 

 

 

D modul 

Key Stage 4 > Family, Community and Citizenship (Család, közösség és állampolgárság) 

Témák 4   Óravázlatok 

Myself (Én magam) 1 
My skills and qualities (Készségeim és 
tulajdonságaim) 
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Myself - with others (Magam és 
mások) 

2 What is normal? (Mi a normális?) 

Myself - and my community (Én és a 
közösség) 

3 
What jobs are there in my area? Milyen feladatok/ 
munkahelyek vannak a lakóhelyem közelében?) 

Myself - learning about my role 
(Önmagam és szerepem megismerése) 

4 How can I help? (Én hogyan tudok segíteni?) 

Myself - making a difference (Én is 
teszek valamit a világ jobbításáért) 

5 Fame Academy  (Hírnévakadémia) 

Myself - a responsible global citizen 
(Én mint felelős világpolgár) 

6 Feed the world (Ennivalót adni a világnak) 

 

 

A modul 

16+ > Making and Sustaining Relationships (Kapcsolatok kialakíása és fenntartása) 

Themes for 16+ (Témák 16 éves kortól)   Lesson Plans (Óravázlatok) 
Types of relationships (Kapcsolattípusok) 1 Managing Changes (Változások kezelése) 
How relationships are formed (Hogyan alakulnak 
ki a a kapcsolatok?) 

2 
The impact of Unconscious Attraction (A 
tudatalatti vonzódás hatása) 

Awareness and understanding about relationships 
(Tudatosság és a kapcsolatok megértése) 

3 The Hidden Self (A rejtett én) 

Sustaining relationships in general (Kapcsolatok 
fenntartása általában) 

4 
Anger Management and Negotiations 
(Harag-kezelés és tárgyalástechnika) 

Sustaining intimate relationships (Intim 
kapcsolatok fenntartása) 

5 
Love, Romance and Self-esteem 
(Szerelem, románc és önbecsülés) 

Good endings and moving forward (Jó 
befejezések és továbblépés) 

6 Understanding Self (Az én megértése) 

 

 

 

 

 

B modul 

16+ > Szexualitás 

Témák 16 éves kortól   Óravázlatok 

Sexual development (Nemi fejlődés) 1 
Knowing my own values (Saját értékeim 
ismerete) 

Gender differences in attraction and 2 Focusing on Communication Fókuszban a 
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communication (Nemi különbségek a 
vonzódás és a kommunikáció terén) 

kommunikáció) 

Values and attitudes (Értékek és attitűdök) 3 
Realising our values and of those around us 
Ismerjük fel saját értékeinket és azokét, akik 
körülöttünk élnek 

Influences and media (Hatások és a média) 4 
Major influencces including peer group 
pressure (Föbb hatások, többek között a 
kortárs csoportoké) 

Contraception and stis (Fogamzásgátlás és 
tudományos infomáció) 

5 
Promiscuity and the sexual health crisis for 
teenagers (Promiszkuitás és a tizenévesek 
nemi egészségi válsága) 

HIV and AIDS (HIV és AIDS) 6 A global problem (Globális probléma) 

 

 

 

C modul 

16+ > Marriage (A házasság) 

 
 

 

D modul 

16+ > Family, Community and Citizenship 

Témák 16 éves kortól   Óravázlatok 

Myself (Önmagam) 1 
How do I present myself? (Hogyan prezentálom 
magam?) 

Myself - with others (Önmagam és 
mások) 

2 
How do I present myself to others? (Hogyan 
prezentálom magam másoknak?) 

Myself - and my community (Én és a 
közösség) 

3 Futuretown (Jövőváros) 

Témák 16 éves kortól   Óravázlatok 

Communication (Kommuniáció) 1 
Why are relationships so difficult? (Miért van annyi 
probléma a kapcsolatokban?) 

Conflict management 
(Konfliktuskezelés) 

2 What is confrontation? (Mi a konfrontáció?) 

Commitment (Elköteleződés) 3 Becoming more committed (Elkötelezettebbé válni) 
Sexuality (Szexualitás) 4 Sexual difficulties (Szexuális nehézségek) 
Spirituality (Lelkiség) 5 What brings me alive? (Engem mi lelkesít?) 

Self-esteem (Önbecsülés) 6 
Self-esteem in relationships. (Önbecsülés a 
kapcsolatokban) 
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Myself - learning about my role (Én – 
felismerem a szerepem) 

4 Difference is cool! (A különbségek izgalmasak!) 

Myself - making a difference (Én – jobbá 
tudom tenni a világot) 

5 Saying it with feeling (Érzéssel mondani) 

Myself - a responsible global citizen (Én 
mint felelős világpolgár) 

6 A responsible global citizen (Felelős világpolgár) 

 

 

Szülőség 

A szülőség az egyik leghálásabb, de egyben legnehezebb feladat a felnőttek életében. Sokakat 
készületlenül ér gyermekük születése. Nagyon megerőltető lehet a párok számára, 
kiborulhatnak és össze lehetnek zavarodva.  

A www.marriagecare.org.uk honlapról letölthetők anyagok, amelyek segítenek a szülők 
kapcsolatának megörzésében és javításában.  

Milyen jól beszélgetünk? Ld. Tools for Communication  

Hogyan kezeljük a nézeteltéréseket? Ld. Conflict Assessment Tools.  

Meg akarja érteni, miért viselkedik vagy reagál bizonyos módokon? Ld. Understanding 
Me and Us  
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7.8. SKÓCIA  - The Christian Institute (Keresztény Intézet) 

A Manifesto for Marriage in Sex Education (Kiáltvány a házasságért a nemi életre 
nevelésben) © The Christian Institute March 2001 

Az iskolai nemi felvilágosítással elégedetlen skóciai The Christian Institute (Keresztény 
Intézet) 5 alapelvet fogalmazott meg kiáltványában, melyek érvényesülését szeretnék látni az 
iskolai nemi életre nevelésben: 

Legyen a szülőknek beleszólása. Nézhesse meg előre a szülő azt az anyagot, amit a 
gyermekének tanítani akarnak. Vehesse ki a gyermeket a nemi életre nevelésből, ha nem ért 
azzal egyet. 

Az iskoláknak és a szülőknek legyen beleszólása. Ne olyan külső csoportok tartsák a nemi 
életre nevelést, amelyek a családdal szemben ellenségesek és nem a gyerekeknek való 
anyagokat visznek be az iskolákba.  

A házasságot mint a gyermeknevelés legbiztosabb megalapozását kellene tanítani. 

Az Egyesült Királyság kormánya  megállapította, hogy a házasság a gyermeknevelés 
lebiztosabb megalapozása és ezt kellene a skót regionális kormányzatnak is propagálnia, 
mivel minden bizonyíték ezt támasztja alá. Ennek ellenére a skót kormányzat mindent inkább 
propagál, mint a házasságot. 

Skóciában a gyermekek 70%-a kétszülős családban nő fel és szeretne megházasodni. A 
legtöbb házasság életre szól még ma is. A nemi életre nevelés ne ássa alá a család és az otthon 
értkeit. 

Tanítsák azt, hogy a szex a felnőtteknek való. Tanítsák meg a fiatalokat nemet mondani a 
szexre és várni a nemi élettel. Tanítsák meg, mik a valódi veszélyek. Ne bátorítsák a 
tizenéveseket a nemi életre. Az Egyesült Államokban az abstinence education 
(önmegtartóztatásra nevelés) a tizenéves szexuális aktivitás radikális csökkenéséhez 
vezetett (A National Strategy to Prevent Teen Pregnancy Annual Report 1999-2000; MacKay 
A.P. et al. 2000; Press Release 1). 

Védjék meg a gyermekek ártatlanságát. A pornográfiának nincs helye az iskolában. A 
gyermekeket tanítsák szemérmességre, erkölcsösségre és önfegyelemre.  

A The Christian Institute hiszi, hogy a skót szülők többsége egyetért ezen alapelvekkel.  

A keresztény tanítás szerint a szex a házasságba való, de nem kell ahhoz kereszténynek lenni, 
hogy belássuk, a szex a felnőtteknek való. 

Minden bizonyíték arra mutat, hogy a jelenlegi nemi életre nevelési filozófia nem válik be. 
Eddig azt gondolták, hogy egyre explicitebben és egyre fiatalabb korban kell elkezdeni a nemi 
életre nevelést ahhoz, hogy csökkenjen a promiszkuitás, a nemi betegségek, tizenéves 
terhességek és abortuszok száma. Azt állították, hogy több szexuális felvilágosításra van 
szükség, és akkor majd csökkenni fog minden negatív jelenség. Az Egyesült Királyságban az 
utóbbi 25 évben megnőtt a szexuális felvilágosítás mértéke, de a tizenéves terhességek száma 
nagyjából változatlan maradt. 1983-1998-ig Skóciában a 16-19 éves lányok abortuszainak 
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száma 58%-kal emelkedett (Teenage Pregnancy in Scotland, 1998). A skóciai kormányzat 
szerint a 2001-et megelőző 5 év alatt a chlamydia nevű nemi betegség előfordulása 75%-kal 
nőtt (Press Release 2)  

Összehasonlítás a dohányzásellenes propaganda és a szexuális felvilágosítás között 
A dohányzásról le akarják beszélni a fiatalokat az egézsségügyi kockázat miatt. Egyetlen 
cigaretta elszívása nem vezet végzetes következményekhez, de egyelen nemi aktus során akár 
halálos betegséget is szerezhet a fiatal. A dohányosoknak lehet segíteni a függőségük 
leküzdésében, azt viszont senki nem várja el a fiataloktól, hogy a nemi vágyaikat 
megfékezzék. A Skóciai Egészségnevelési Bizottság adatai szerint 1990-1994-ig 26-ról 37%-
ra nőtt a nemi életet már élt 15 évesek száma. 

Hivatkozások:  

A Manifesto for Marriage in Sex Education, The Christian Institute 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z4qikkuHG-
gJ:www.christian.org.uk/downloads/a-manifesto-for-marriage-in-sex-
education.html+A+Manifesto+for+Marriage+in+Sex+Education&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=
hu&client=firefox-a  

http://www.2-in-2-1.co.uk/images/mr/maredypslogo.pdf  

www.celebratingmarriage.com 
www.celibrate.org 
www.challengeteamuk.org 
Couple Checkup pages 
www.cwr.org.uk 
www.dayone.co.uk  
www.evaluate.org.uk 
www.familychoices.info 
www.famyouth.org.uk 
www.lovewise.org.uk  
www.marriagecare.org.uk 
www.prepare-enrich.co.uk 
www.prepare-enrich.co.uk/couples/cc_checkup.htm 
www.silverringthing.org.uk   
www.theexploreexperience.co.uk 
 
MacKay AP, et al, Adolescent Health Chartbook, Health, United States, 2000. National Center for Health 
Statistics, 2000, p74 
 
A National Strategy to Prevent Teen Pregnancy Annual Report 1999-2000, Department of Health and Human 
Services, can be viewed at http://www.aspe.hhs.gov/hsp/teenp/ann-rpt00/ as at 12 March 2001 
 
Press Release 1. New CDC Birth Report Shows Teen Birth Rates Continue to Drop 8 August 2000, National 
Centre for Health Statistics, U.S. Department for Health and Human Services. Available at 
http://www.cdc.gov/nchs/releases/00news/newbirth.htm as at 4 December 2000 
 
Press Release 2: SE2920/2000, Deacon launches 'Healthy Respect' - £3 million project to work to improve 
teenage sexual health, 13 November 2000 
 
Teenage Pregnancy in Scotland - A Fifteen Year Review 1983-1997, July 1998, Information and Statistics 
Division, Common Services Agency, Scottish Health Service, p10; and Teenage Pregnancy in Scotland 1989-
1998, June 1999, Information and Statistics Division, Common Services Agency, Scottish Health Service, p7 
 
The Other 3Rs letölthető: 
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3nHFIrpoIRsJ:www.theother3rs.org/
download.html+The+Other+3+Rs&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a 
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VIII. Ausztrália 
 
8.1. A The Family Relationships Services Program (FRSP 
8.2. FOCCUS (Facilitating Open Couple Communication, Understanding and Study - 
Segíteni a párok nyílt kommunikációját, egymás megértését és a tanulást)  
8.3. Threshold (Küszöb) – negyedévenként megjelenő magazin 
A Magazine about Marriage Education (Házasságra nevelési magazin, Ausztrália, Új-Zéland) 
8.4. Házasság Előtti / Elkötelezett Kapcsolatok Program (Pre-Marriage / Committed 
Relationships Program) 
8.5. LifeWorks (Az Élet Műve) 
8.6. Relationships Australia (Párkapcsolatok Ausztrália). 
8.6.1. Kapcsolati készség kurzusok (Relationship Skills Courses) 
8.6.2.Kutatás 
8.6.2.1.Relationships Indicator Survey (Kapcsolati indikátor felmérés), 2006. (Ausztrália) 
8.6.3. Building Strong Families DVD (Erős családok építése) 
8.7. Az ausztrál kapcsolatra nevelés helyzete - az ’Australian Institute of Family Studies’ 
(Ausztrál Családkutató Intézet) tanulmánya, 2002  
8.8. Kutatás és programértékelés 
8.9. További információk 

 

8.1. Family Relationships Services (Családi Kapcsolatok Szolgáltatások) 

http://www.fahcsia.gov.au/sa/families/progserv/FRSP/frsp_review_062004/Pages/default.asp
x  

• A The Family Relationships Services Program (FRSP) nemzeti program, melynek 
keretében kb. 100 civil, nem kormányzati szervezet nyújt szolgáltatásokat egész 
Ausztrália területén. A szolgáltatások területe: családon belüli kapcsolati tanácsadás, 
oktatás, vitás kérdések megoldása, kapcsolatot támogató szolgáltatások. . A Brit 
Nemzetközösség (Commonwealth) 2003-2004-ben 59 millió dollárral támogatta az 
FRSP-t. Ausztrál részről a Család és Közösségi Szolgáltatások Minisztériuma vezeti a 
programot.  

• 2003. októberében megbízták az Urbis Keys Young társadalomkutató céget, hogy 
mérje fel a FRSP tevékenységét 

A 2004. áprilisában nyilvánosságra hozott felmérés szerint az FRSP erőssége: 

- számos olyan alprogramja van, amely nyilvánvalóan valós közösségi igényeket elégít 
ki, (ilyen alprogram pl. a Kapcsolatra nevelés és a Családon belüli kapcsolati 
készségek Tréning) 

- magas a társadalmi elfogadottsági szintje és az ügyfelek megelégedettségi szintje 
- az alprogramok törvényileg alá vannak támasztva 
- hosszú ideje biztos anyagi alapjai vannak, ami lehetővé teszi a hosszú távra tervezést 
- szolgáltatók kiterjedt hálózatával és tapasztalt, elkötelezett munkatársakkal 

rendelkezik 
- jól működő kapcsolat van az FRSP által finaszírozott szervezetek, valamint egyéb 

releváns kormányzati és nem kormányzati szolgáltatók között 
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Az ügyféltanulmány szerint az FRSP általában hatékonyan foglalkozik azokkal a családi 
problémákkal, amelyekkel megkeresik.  
Általános gyakorlat, hogy a gyermekek érdekeit tartják szem előtt.  
 
Még több pénzre, még jobban szervezett együttműködésre, a vidék esélyegyenlőségére lenne 
szükség. A jelenlegi igényeket csak azért tudják kielégíteni, mert a szervezet nem elég ismert. 
Növelni kellene az FRSP ismertségét (Urbis Keys Young 2004, Executive Summary), annak 
ellenére, hogy ennek eredménye több feladatot jelentene. 
 
Az Interrelate nevű szervezet több mint 800 iskolában működtet fizetős nemi felvilágosító 
programot, mellyel évente 40,000 fiatalt ér el, szüleikkel együtt.  
Többek között ez is remek lehetőséget nyújt arra, hogy népszerűsítsék az FRSP kötelékébe 
tartozó szolgáltatókat és az általuk nyújtott szogáltatásokat.  
Számos egyéb szervezet is működtet iskolákban programokat vagy együttműködik az 
iskolákkal. (Urbis Keys Young, 2004, 88.old.) 
 
 
 
 
8.2. FOCCUS 
 
http://www.csme.catholic.org.au/ 
 
FOCCUS (Facilitating Open Couple Communication, Understanding and Study - Elősegíteni 
a párok nyílt kommunikációját, egymás megértését és a tanulást) 
Öndiagnózist adó leltár, mely segítséget nyújt a házasságra és a közös életükre való 
felkészüléshez.   
 
A FOCCUS munkatárs kíséri a párokat 3 lépésen át. 
Először a párok kitöltenek egy leltárt (néhány életrajzi adat és sok kérdés). 
Mindenki egyedül tölti ki. A válasz lehet ’egyetértek’, ’nem értek egyet’ és ’bizonytalan 
vagyok’.  
A munkatárs kiértékeli a válaszokat. Még mielőtt megkapnák a válaszokat, a párok 
megbeszélik a témaköröket maguk között. Erre minimum több napra van szükségük. 
 
Második lépés: a munkatárs kiértékelése segítségével egybevetik az eredményeket és a 
munkatárs segít a párnak megbeszélni azokat a területeket, ahol különbségek adódtak.  A 
pároknak sok megbeszélnivalójuk akad. Fejlesztik a kommunikációjukat és jobban megértik 
egymást. A munkatárs segítségével megbeszélik és megpróbálják megoldani a problémákat. 
A munkatársat kézikönyv segíti a munkájában.  
A harmadik lépésben a párok házasságot előkészítő oktatásban vagy készségfejlesztő 
programban vesznek részt annak a tudatosságnak alapján, amelyet a leltár során nyertek. 
Szükség esetén a párok különleges tanácsadásban is részesülnek.  
E programok mindenki számára ajánlottak.  
A FOCCUS program tartalmazza mindazon elemeket, melyek a sikeres házassághoz 
szükségesek. 
Van általános változata, alternatív változata, felekezettől független keresztény változata és 
katolikus változata. A négyféle változat más szavakkal beszél a lelkiségről és vallásról. 
Mind a párok, mind a munkatársak szempontjából felhasználóbarát. Alkalmazása nem igényel 
magasan képzett szakembert. 
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A ’THE FOCCUS Inventory’ (leltár, kvíz) 150 kérdést tartalmaz (vamint újraházasulók, 
különböző vallásúak és együttélő párok számára további kérdéseket is). A kérdések vegyesen 
következnek a kérdőívben, de a kiértékelésnél témakörönként beszélik meg őket.  
 
 
FOCCUS témakörök: 
Életstílus elvárások  
Barátok és érdeklődési körök  
Személyiség összeillése  
Személyes kérdések  
Kommunikáció  

Probléma-megoldás  
Vallás és értékek  
Gyermeknevelési kérdések  
Rokonság  
Szexualitás  
Pénzügyek  
Készenlét  
Házassági szövetség  
 
Egyéb témák  
Különböző vallásúak házassága  
Újraházasodás  
Együttélő párok  
 
 
Példák a kérdésekből: 
 
E     N     B       Beszélgettünk már a jövendő otthonunkról.  
E     N     B       Aggódom, hogy nem lesz elég időnk a kapcsolatunk ápolására. 
E     N     B       Megbeszéltük, milyen közös ambícióink és céljaink vannak.  
E     N     B       A jövendőbeli házastársam folyton ’nyerni’ akar.  
 
E – Egyetértek  
N – Nem értek egyet 
B -  Bizonytalan vagyok 
 
 

8.3. Threshold – A Magazine about Marriage Education (Küszöb – Házasságra nevelési 
magazin)   

Negyedévenként megjelenő magazin Ausztráliában és Új-Zélandon. 

 
Minden ausztrál és új-zélandi házasságkötést nyújtó („anyakönyvvezető” vagy lelkész) vagy 
házasságra nevelő személy és tanácsadó számára jelenik meg. Információt és forrásanyagokat 
közöl a kapcsolatra és házasságra nevelés témakörében, valamint aktuális kérdések 
vitafórumaként szolgál. 
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Kérik az olvasók cikkeit, ötleteit, anyagait.  
 
Kiadja:  CSME (ABN 34 997 449 773) 
 
Editor: Margaret Andrews 
Address: PO Box 449, Heidelberg 3084 Australia 
Phone: (03) 9459 7504, Fax (03) 9459 7384 
Email: thresh@bigpond.net.au 
 
Ára évi 30 dollár 

A honlapról letölthető egy ingyenes példány 

 

 

8.4. Házasság Előtti / Elkötelezett Kapcsolatok Program (Pre-Marriage / Committed 
Relationships Program) 

http://www.rasa.org.au/MenuBar/Services/Premarriage.aspx 
 
Ez egy magukat egymás iránt elkötelezni szándékozó párok számára szánt előkészítő 
program. A FOCCUS-t használják. A Pre-Marriage / Committed Relationships Programot az 
ausztrál kormány Családügyi, Lakásügyi, Közösségi Szolgáltatások és Benszülöttügy 
Minisztériuma finanszírozza, a Relationships Australia (Párkapcsolatok Ausztrália) szervezet 
működteti. 
 
 
 
8.5. LifeWorks Relationship and Education Services 
 http://www.lifeworks.com.au/ 
 
LifeWorks Relationship Counselling and Education Services (Az Élet Műve Párkapcsolati 
Tanácsadó és Nevelő Szolgálatok) Ausztáliának Victoria államában elérhető áron nyújt 
professzionális tanácsadást, családi vitaelsimítást, közvetítést és oktatást egyéneknek, 
pároknak, gyermekeknek és serdülőknek. 
A munkatársak segítséget tudnak nyújtani kapcsolati és gyermeknevelési problémákban, 
különélés, válás, újraházasodás esetén, nem vérszerinti gyermek nevelése kérdésében és 
családi konfliktusokban. 
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8.6. Relationships Australia 
http://www.relationships.com.au/ 
 
A Relationships Australia (Párkapcsolatok Ausztrália) az egyik legnagyobb ausztrál civil 
szervezet, mely kortól, vallástól, nemtől, kulturális és gazdasági háttértől függetlenül nyújt 
támogatást az embereknek kapcsolataikban. A Relationships Australia vezető szolgáltató a 
kapcsolatok támogatása terén. Célja, hogy minden ausztrálnak pozitív és tiszteletteli 
kapcsolatai legyenek. Non-profit, vallási hovatartozástól független szervezet, több mint 60 
éves tapasztalattal, magasan képzett munkatársakkal. A legtöbben azért keresik meg, hogy 
segítséget kérjenek kapcsolataik megerősítésében ill. kialakításában vagy hogy megoldást 
kapjanak kapcsolati problémáikra. A Relationships Australia oktató/nevelő programok, 
elsődleges vitarendezési szolgáltatások és gyermek szolgáltatások révén nyújt segítséget.  

 

Több mint 200 helyszínen több mint 100,000 embernek nyújtanak segítséget Ausztrália 
minden részén. A kormány többek között az FRSP (Family Relationship Services Program – 
Családi Kapcsolatok Szolgáltatásai Program) keretében ad anyagi támogatást, melyet a 
szolgáltatások díjával, területi és tagállami támogatással, adományokkal, tréningprogramokkal 
egészítenek ki.   

A Relationships Australia ausztrál szövetségi, tagállami és területi finanszírozásban részesül 
és a családon belüli kapcsolatok terén számos szolgáltatást nyújt: életvezetés és jólét, 
kapcsolati készségek, gyermeknevelés, családon belüli erőszak és megelőzése, különélés és 
szerencsejátékok.  

 

8.6.1. Kapcsolati készség kurzusok 

- Családi és kapcsolati kurzusok egyéneknek, pároknak és családoknak:  

Family and Relationship Courses 

Kapcsolati készség kurzusok (Relationship Skills Courses) 

Oktatás/nevelés segítségével a pároknak kielégítőbb kapcsolataik lesznek. Szakemberek és 
mások pozitív, gyakorlati tanácsokat adnak arról, hogy náluk mi vált be. Segíthet problémákat 
megoldani, közelebb hozza egymáshoz az embereket. A oktatási/nevelési csoportok 
megakadályozhatják a kapcsolat felbomlását. Az emberek megtanulhatják, hogyan 
szakadjanak el a múlttól és lépjenek tovább a kielégítőbb jövő felé. A kurzusok foglalkoznak 
konfliktusmegoldási készségekkel, a hatékony kommunikáció eszközeivel, az egészséges 
kapcsolatok építőköveivel. 

 

- Családi készségek és gyermeknevelési kurzusok témái: 

• hatékony gyermeknevelési módszerek 
• önbizalom/magabiztosság kialakítása 
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• a gyermekekre figyelés készsége; a fegyelmezés; hogyan akadályozzuk meg, hogy 
verekedjenek 

• a szülőség örömeinek felfedezése. 

Azok a szülők, akik részt vettek a kurzusokon, nagyon hasznosnak találták a facilitátor 
(segítő, lazán irányító személy) és a többi szülő bátorítását és támogatását. Barátságok 
alakultak ki, melyek a kurzus után is fennmaradtak.  

 

- Családi és kapcsolati tanácsadás: 

Segít a pároknak: 

• megérteni kapcsolatukat 
• felfedezni, miért választották egymást 
• rájönni, mit akartak a kapcsolatuktól és egymástól  
• megérteni, milyen szerepük volt abban, hogy a kapcsolat olyan lett, amilyen  
• megbeszélni, mit éreznek egymás iránt most 
• megbeszélni, mit hajlandóak tenni a kapcsolatuk megmentése érdekében . 

A tanácsadók nem „hirdetnek ítéletet”, hogy kinek van igaza, nem mondják meg a párnak, mit 
tegyenek, nem próbálják őket rábeszélni, hogy maradjanak együtt vagy hogy váljanak el, ha 
ők maguk nem azt akarják. 

 

8.6.2. Kutatás 

A Relationships Australia kutatásokat is végez, például felméréseket, statisztikákat készít, 
szakfolyóiratokból kivonatokat készít.  

Australian Relationships Indicators  (Ausztrál Párkapcsolati Mutatók) – az ausztrál lakosság 
kapcsolatairól készült felmérések eredményei 

Fabulous Abstracts – (Remek Összefoglalók) a legújabb kutatási eredmények összefoglalása 

"The Rest" - Relationships Statistics (Párkapcsolati Statisztikák) – gyors utánanézést tesznek 
lehetővé a tényeket, adatokat tartalmazó oldalak 
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8.6.2.1. Relationships Indicators Survey (Kapcsolati Indikátor Felmérés), 2006. 
(Ausztrália) 

 Australian Relationships Indicators  

A kvantitatív felmérés 2006. augusztusában készült 1200, Ausztrália egész területéről 
véletlenszerűen kiválasztott telefonos interjúalany megkérdezésével. 

A válaszadók  

38%-a a barátságot és a társaságot értékelte legjobban a kapcsolatában. 

36%-uk szerint negatív hatással van a kapcsolatukra, hogy nincs idejük, amit együtt 
töltenének.  

21%-uk szerint negatív hatással van a kapcsolatra, ha mindkét fél teljes munkaidőben 
dolgozik. 

23% okolta a problémákért azt a tényt, hogy nem értik meg egymás nézeteit. 

22 % szerint az értékek különbözősége,  

21% szerint a kommunikáció hiánya,  

20% szerint a célok/elvárások különbözősége,  

19% szerint pedig a házimunka okozza a nehézségeket.  

18%: anyagi gondok,  

15%: gyermek születése/ gyermeknevelés,  

12%: súlyos betegség/fogyaték,  

10%: a partner családjának befolyása,  

10%: konfliktusmegoldási képesség hiánya,  

10%: mukahely bizonytalansága, 

7%: a munkanélküliség,  

7%: a kábítószerek, 

7%: az alkohol 

7%: kulturális háttér különbözősége 

3%: a szerencsejátékok,  1%: az erőszak a problémák forrása. 
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A megkérdezettek 91%-a tesz annak az érdekében, hogy kapcsolata javuljon. Reálisan látják a 
problémákat, ezért a legtöbben arra törekszenek, hogy több időt töltsenek együtt (29%) és 
jól kommunikáljanak (31%). 

42% szeretne rugalmasabb munkaidőt, 36% részmunkaidőt,  26% szerint 
szemléletváltásra lenne szükség a munkaadók részéről ill. a vállalati kultúrában és 21% 
szeretne fizetetlen szabadságot.  

Az ausztrál kormány részéről pénzügyi támogatást (35%), több óvodai-bölcsődei férőhelyet 
(18%) és alacsonyabb óvodai-bölcsődei díjakat (21%) és szélesebb körű minőségi időskori 
gondozást (20%) várnak 

A megkérdezettek zöme szerint a professzionális (tanácsadói, pszichológusi) segítség kérése 
nem jelenti a kapcsolat végét. 2001 és 2006 között 56%-ról 63%-ra nőtt azok száma, akik 
professzionális segítséget vennének igénybe, 19%-uk ténylegesen igénybe is vett. A nők 
nagyobb arányban, mint a férfiak (69 ill. 52%). 

Kapcsolati problémák esetén 48% fordul tanácsért barátaihoz, 25% a szüleihez, 21 % 
könyvekhez, magazinokhoz, az internethez, 20% a testvéreihez és 19% keresett ténylegesen 
professzionális segítséget. 

A megkérdezettek többsége (68%) szerint az emberek azért házasodnak meg, hogy életre 
szóló elköteleződésüket kimutassák.  

A megkérdezettek többsége szerint az emberek azért nem házasodnak meg, mert félnek a 
korábbi negatív tapasztalataik miatt (72%), félnek, hogy hibát követnek el (61%) és félnek a 
válástól és annak velejáróitól (59%). A válaszadók 75%-a szerint a meg nem házasodó 
emberek félnek az áldozatok és lemondások vállalásától (75%). 

A megkérdezettek 88%-a egyetértett (54%-a erősen egyetértett, nők 60%-a, férfiak 
45%-a) azzal, hogy manapság egyre több kapcsolat kerül veszélybe, mivel nagyon nehéz 
a családot és munkahelyet összeegyeztetni. 

A felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók számára a család fontosabb, mint a 
munkahely. 90% mondta, hogy fontos számára, 82% pedig, hogy nagyon fontos számára, 
hogy jó szülő legyen. 91% számára fontos, 76% számára nagyon fontos, hogy jó 
férj/feleség/partner legyen. Ezzel szemben csak 77% számára fontos, 45% számára nagyon 
fontos, hogy fizetett munkája legyen a 18-29 évesek körében 90 % számára fontos ez). 

 

 

8.6.3. Building Strong Families DVD (Erős családok építése) 

A Building Strong Families DVD-t a Victoria tagállambeli Relationships Australia szervezet 
készítette(Relationships Australia Victoria  - RAV) az ausztrál kormány szociális 
felzárkóztató programja részeként. A videó bevándorlók számára elmagyarázza, milyenek az 
ausztrál családi értékek és szerepek. 
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8.7. Az ausztrál kapcsolatra nevelés helyzete  

Az Australian Institute of Family Studies tanulmánya (Simons & Parker, 2002)  

http://www.aifs.gov.au/institute/pubs/fm2002/fm63/ms.pdf: 
 
2001. júniusában kapott az Australian Institute of Family Studies megbízást egy tanulmányra 
az ausztrál kapcsolatra nevelés helyzetéről. A tanulmány 220 kapcsolatra nevelő programot 
vizsgált. Ross Cameron parlamenti képiselő 2002-ben hozta nyilvánosságra a jelentést a 
Házasságra és kapcsolatra nevelési konferencián Brisbane-ben: 

Vannak iskolai tantervbe épített programok, programok ifjúsági javítóintézetekben és a 
fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében, az egészségügyi ellátásban (pl. kórházakban, 
rendelőkben) megvalósított programok, felnőttek számára tartott kurzusok (pl. munkahelyen, 
hadseregben), erkölcsi nevelés részeként nyújtott szolgáltatások. Vannak széles körű, átfogó 
szociális szolgáltatásba integrált programok (a programok kb. egy negyede egyéb 
programokba van ágyazva, Simons & Parker, 2002), melyek a prevenciótól kezdve a 
krízisintervencióig terjednek (Simons & Parker, 2002). 

A kapcsolatra nevelés személyiségfejlesztéssel, az élethez szükséges készségek átadásával, 
önismeretre és önbecsülésre neveléssel foglalkozik. Tanítja a kommunikációt, haragkezelést, 
konfliktuskezelést, stresszkezelést. Vannak házasságra előkészítő programok, különleges 
szükségleteket is figyelembe véve (például olyan pároknak, ahol az egyik krónikus 
betegségben szenved) és nem saját gyermeket nevelő családoknak valamint együttélőknek. 

Mindazonáltal vannak még, akiket nem érnek el e szolgáltatások, különösen tizenéveseket és 
időseket, a csak polgári házasságot kötőket, fogyatékkal élőket és más kultúrájú/nyelvű 
embereket valamint az őslakosokat. 
A szolgáltatásokat 3 fő csoport nyújtja: 
- plébániához kötődő szolgáltatások (elsősorban párkereső egyedülállóknak) 
- egyházhoz kapcsolódó nagyobb jótékonysági szervezetek  
- világi szervezetek.   
n s 

 
A szolgáltatás legelterjedtebb módja a személyes találkozás, de egyre jobban terjednek a 
rugalmasabb szolgáltatási formák (pl. Couple Commitment and Relationship Enhancement  - 
Couple CARE /A párok elkötelezettségének és a párkapcsolatoknak erősítése – Pár 
gondozás/, Halford, Moore, Wilson, Dyer & Farrugia, 2004), az önálló használatra alkalmas 
csomagok, különösen távoli vidékeken élők számára (Donaghy & Mackay, 1999) és az 
internetes szolgáltatások, pl.a  RELATE leltár (kvíz) (Halford, 1999): 

Az utóbbi két évtizedben  

- az ausztrál kormány megnövelte a támogatását, aminek következtében több program és 
több szakképzett munkatárs van.  

- az 1980-as és 1990-es években bevezették a „leltár”alapú (kvíz jellegű) programokat (ld. 
7.6.részt), pl. PREPARE-ENRICH (Olsen, Fournier, & Ruckman, 1982 – lásd a 63. ol-on) 
és FOCCUS (Markey, 1985 – lásd a 94. ol-on); 
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- alkalmazzák a felnőttoktatás elveit és elkezdtek tréningeket tartani kommunikációból és 
konfliktuskezelésből;  

- felismerték, hogy a párok számára nemcsak a házasságra készülés során lehet hasznos az 
oktatás (Harris et al., 1992; Simons & Parker, 2002). 

A kutatások alapján három kategóriája van a kockázati ill. védő faktoroknak (Adler-Baeder, 
Higginbotham, & Lamke, 2004): 

• Pozitív – szeretet, támogató magatartás, egymással töltött idő, pár-identitás, érzelmek 
kifejezése 

• Negatív – negatív érzelmek és viselkedés, nem reagálás (non-responsiveness), és a 
kérés - begubózás mintájára zajló interakció (az egyik fél kér valamit/kritizál, mire a 
másik bezárkózik magába). 

• Kognitív – reális elképzelések és elvárások, a partner ismerete és megértése, 
méltányosság, konszenzus, feltételezések és elfogultság 

Halford (1999) szerint két kategóriába esnek a kapcsolattal való elégedetlenséget előrejelző 
tényezők: 

- Dinamikus (változtatható), pl. kommunikáció és konfliktuskezelési stílus, célok, 
támogató viselkedés 

- Statikus (nem változtatható), pl. szülők válásának megtapasztalása, szülőség  

 

Egy 2002-ben készült felmérés szerint  (Simons & Parker, 2002) Ausztráliában a kapcsolatra 
nevelési programok figyelembe veszik a kockázati és a védő tényezőket is, különösen az 
interperszonális támogatást, barátságot, az olyan közösen töltött időt, amikor a partnerek 
közösen jól érzik magukat; az elköteleződést;  

a kockázati tényezők közül pedig a rossz kommunikációt, a nem megfelelő konfliktuskezelési 
készségeket, diszfunkcionális attitűdöket és elképzeléseket és egyéb, páron belüli negatív 
interakciókat.  

Ez arra mutat, hogy a kapcsolatra nevelést oktatók tudatában vannak annak, hogy a kutatási 
eredményeket fel kell használni, informálódtak (részben szakfolyóiratokból, mint például a 
„Threshold” és  a „The Educator”,  vagy konferenciákon), és megtalálták a módját, hogy a 
szükséges tudást ill. készségeket átadják.  

Egyelőre nem állnak rendelkezésre adatok arról, hogy az egyes programok hogyan 
alkalmazzák a kutatási eredményeket. Amíg nincsen részletesebb dokumentáció a 
programokról, nem lehet megállapítani, mennyire hatékonyak és milyen sokáig tart a hatásuk. 

 

Ismertség és hozzáférhetőség 

Óvatos becslések szerint a házasságot kötő pároknak kb. 20-30%-a részesül valamilyen 
előkészítésben. (House of Representatives - Képviselőház, 1998; Simons et al., 1994). A 
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veszélyeztetett párok e párok közt alul vannak reprezentálva (Halford, O'Donnell, Lizzio, & 
Wilson, 2006). Szükség van arra, hogy megkeressék a veszélyeztetett csoportokat is, 
amelyejók nehezebben férnek hozzá e szolgáltatásokhoz. 

Növelni kell a szolgáltatások ismertségét. Ehhez segít hozzá az internetes anyagok elterjedése 
(Halford, 1999; Simons & Parker, 2002), az ausztrál kormány anyagi támogatása és az a 
rendelkezés, mely előírja, hogy a házasságra jelentkezőket tájékoztatni kell arról, hogy 
léteznek előkészítő programok. Így több párnak lesz tudomása e szolgáltatásokról, bár 
vitatható, hogy az esküvő előtti időszak a legalkalmasabb-e a kapcsolatra nevelésre. 

Simons és társai (1994) azt találták, hogy az általuk vizsgált házasuló pároknak majdnem 
háromnegyede tudott arról, hogy vannak előkészítő programok, de csak 23%-uk akart ilyent 
igénybe venni.  

Okok: magánügynek tartották a házasságot, szerintük a program nem volt releváns vagy 
szorosan kapcsolódott vallási szervezetekhez, nem érdekelte őket, úgy gondolták, elég 
tapasztalatuk van már saját maguk vagy partnerük korábbi házassága révén. Külső okok: 
időhiány, költség, lakóhelyi elérhetőség. 

Van Acker (2005) szerint fel kellene jobban használni a tömegkommunikáció eszközeit. Ha a 
szülőségre nevelési programok széles körben elfogadottá válhatnak, miért ne történhetne meg 
ez a házaságra és kapcsolatra nevelési programokkal is?  

A korábbi tapasztalatok szerint (Halford, 1999; Francas & Zappelli, 1999) a sikeres 
kampányhoz hosszú ideig kell jelen lenni a médiában, és feltétlenül szükség van a televízióra. 
A kampánynak foglalkoznia kellene azokkal az elképzelésekkel és attitűdökkel, amelyek 
miatt az emberek vonakodnak házasságra ill. kapcsolatra nevelési kurzusokon részt  venni és 
azokkal a feltételekkel, amelyek először az attitűdök, majd a viselkedés változtatását lehetővé 
teszik. 

El kell érni a veszélyeztetett csoportokat is. Ehhez fel kell használni egyéb médiakampányok 
tapasztalatait. 

Nagyon fontos a célcsoport szükségleteit figyelembe venni a programok kidolgozásánál, pl. 
nem angol anyanyelvű ill. őslakos ügyfelek esetében.  

 

8.8. Kutatás és programértékelés 

http://www.aifs.gov.au/afrc/pubs/briefing/briefing3.html  

Kevés teljesen dokumentált program van és kevés a pulikáció e témában, de azért vannak 
kivételek, pl. a készségeken alapuló PREP (Prevention and Relationship Enhancement 
Program) (Markman et al., 1994) és a Relationship Enhancement (RE – Kapcsolatjavítás) 
(Guerney, 1977).  

Tanulmányok szerint a párok elégedettek a programokkal (Halford & Behrens, 1996; Harris et 
al., 1992), bár az elégedettség függhet korukról, iskolázottságuktól, a programba fektetett 
energiától és annak az időnek hosszától, amely a kurzus és az esküvő között eltelik (Russell & 
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Lyster, 1992). Arról azonban még keveset tudunk, hogy a programok mennyiben segítik elő 
az egészséges és stabil kapcsolatok kialakítását és fenntartását.  

Összességében véve a kutatások azt mutatják, hogy a programok hatására a párok kapcsolati 
megelégedettsége rövid távon kissé megnő.  Ezen kívül a résztvevők megtanulnak új 
kapcsolati készségeket vagy javítják a meglévőket és ezeket meg is őrzik legalább a 
kapcsolatuk első néhány évében (Halford, 1999).  

Vannak még megválaszolatlan kérdések, pl. a program elemeinek relatív hatékonyságára 
vonatkozóan (Larson, 2004). 

A házasságra és kapcsolatra nevelésre vonatkozó kutatások világszerte kissé hiányosak. 
Kevés olyan van, ami szigorúan ragaszkodik a tudományosság elvéhez a kontroll és 
összehasonlító csoportok használatában és a vizsgált személyek véletlenszerű beválogatásánál 
a programokban részt vevő és részt nem vevő csoportokba (Larson, 2004).  

Igaz ugyan, hogy szükség lenne jól megtervezett programokra, de el kell ismerni, hogy a 
tudományos elvek alkalmazása nagyon nehéz a szolgáltatási környezetben. Az ’action 
research’ („akciós kutatás”) módszerei lehetnek a megoldás erre a problémára. (Tomison, 
2000; Parker, 2005).  

Kiváló, a szolgáltatást nyújtók számára azonnal hozzáférhető információ nyerhető kvalitatív 
kutatási módszerekkel is. Ezen információkat a program folyamatos értékelése során lehet 
nyerni. A szolgáltatóknak rendelkezésére áll tetemes mennyiségű forrás, amelyek segítségével 
maguk is értékelési kutatásokat végezhetnének (esetleg más szolgáltatókkal együtt), de erre 
nincs kapacitásuk (Parker, 2005). Szükség lenne több támogatásra, hogy e kutatások 
megvalósulhassanak.  

 

8.9. További információk 

Házasságra és kapcsolatra nevelési programokról és szolgáltatóikról 

Catholic Social Services Australia (Katolikus Szociális Szolgáltatások Ausztrália) 
http://catholicsocialservices.org.au/ 

A ’Catholic Social Services Australia’ a katolikus egyház csúcsszerve a társadalmi 
szogáltatások terén, mely 62 tagszervezetével évente több mint 1 millió ausztrálnak nyújt 
segítséget a kontinens minden részén.  

Marriage Education Associations (Házasságra / Családi Életre Nevelő Egyesületek) 

Catholic Society for Marriage Education (Katolikus Társaság a Házasságra / Családi 
Életre Nevelésért): www.csme.catholic.org.au 

Marriage and Relationship Educators Association of Australia (Házasságra és 
Párkapcsolatra Nevelők Szövetsége Ausztrália): www.mareaa.asn.au 
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Australian Government resources (Az ausztrál kormány forrásai) 

Family Relationship Services Program (Családi Kapcsolatok Szolgáltatásai Program): 
www.facsia.gov.au/frsp 

Family Relationships Online (Családi Kapcsolatok az Interneten): 
www.familyrelationships.gov.au 

Marriage Celebrant Program (Házassági Esketők Programja) 
www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Marriage_Becomingacelebrant_Becomingacelebrant 

 

Kutatással kapcsolatos források  

The Australian Family Relationships Clearinghouse website (www.aifs.gov.au/afrc)  

bibliográfia: (www.aifs.gov.au/afrc/bibs/marriageeducation.html). 

Griffith Psychological Health Research Centre: www.griffith.edu.au//centre/gphrc/.  

International Association for Relationships Research: www.iarr.org 
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IX. A programok értékelésének nehézségei 

A Rand Report szerint nincs szisztematikus kutatás a meglévő tananyagok elterjedtségéről, 
tartalmáról és hatékonyságáról sem általánosságban, sem specifikus csoportokban (pl. 
alacsony jövedelműek körében). (Rand Report 5.old.) 
Az értékelést nehezíti, hogy e tananyagoknak nincs egységes céljuk. Célok lehetnek (Report 
Rand 75.old.): 

- az egészséges házasság 
- a házassággal kapcsolatos pozitív elképzelések elősegítése 
- a nagyobb fokú, arányú önmegtartóztatás a házasság előtti nemi kapcsolatokat illetően 
- a randevúkon történő nemi erőszak arányának csökkentése 
- nagyobb elégedettség a házasság előtti párkapcsolatokban 
- a későbbi egészséges, stabil házasságok esélyének növelése 
- a válások arányának csökkentése 
- a konfliktusok számának csökkentése 
- a partnerrel és másokkal való kommunikáció javítása 

 
Ha világosabbak a célok, a döntéshozók is jobban tudnak választani. 
Nincsenek egyértelmű mérési kritériumok, ezért nehéz a hatékonyságot mérni.  
Másrészt nehéz és sokba kerül az értékeléshez szükséges kutatás.  
Harmadrészt pedig csak nemrég kezdődtek ezek a programok, ezért még nincs róluk kísérleti 
értékelés. (Rand Report 80.old.) 
 
Az a kevés adat, ami a kapcsolatra és házasságra nevelés hatékonyságáról rendelkezésre áll, 
bíztató ugyan, de végleges, biztos következtetések levonásához nem elég. (Rand Report 
73.old.) 
 
A jövőben lesznek majd értékelések, amelyek majd vizsgálják az érintett fiatalok és a kontroll 
csoport  rövid és hosszútávú (akár 3 évvel az intervenció után) tudását, attitűdjeit, identitás 
stílusait, viselkedéseit,  és készségeit mind az intervenció előtt, mind azután. Még ha e 
vizsgálatok nem is találják elég hatékonynak a meglévő programokat, a tapasztalatok 
hasznosak lesznek e programok továbbfejlesztésében. (Rand Report 81.old.) 
 

 

Az ausztrál http://www.aifs.gov.au/afrc/pubs/briefing/briefing3.html oldalon 
található értékelés szerint: 

Kevés teljesen dokumentált program van és kevés a pulikáció e témában, de azért vannak 
kivételek, pl. a készségeken alapuló PREP (Prevention and Relationship Enhancement 
Program) (Markman et al., 1994) és a Relationship Enhancement (RE – Kapcsolatjavíás) 
(Guerney, 1977).  

Tanulmányok eredményei szerint a párok elégedettek a programokkal (Halford & Behrens, 
1996; Harris et al., 1992), bár az elégedettség függhet korukról, iskolázottságuktól, a 
programba fektetett energiától és annak az időnek hosszától, amely a kurzus és az esküvő 
között eltelik (Russell & Lyster, 1992). Arról azonban még keveset tudunk, hogy e programok 
mennyiben segítik elő az egészséges és stabil kapcsolatok kialakítását és fenntartását.  
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Összességében véve a kutatások azt mutatják, hogy a programok hatására a párok kapcsolati 
megelégedettsége rövid távon kissé megnő.  Ezen kívül a résztvevők megtanulnak új 
kapcsolati készségeket vagy javítják a meglévőket és ezeket a jobb készségeket meg is őrzik 
legalább a kapcsolatuk első néhány (illetve a következő néhány) évében (Halford, 1999).  

Vannak még megválaszolatlan kérdések, pl. a program elemeinek relatív hatékonyságára 
vonatkozóan (Larson, 2004). 

A házasságra és kapcsolatra nevelésre vonatkozó kutatások világszerte kissé hiányosak. 
Kevés olyan van, ami szigorúan ragaszkodik a tudományosság elvéhez a kontroll és 
összehasonlító csoportok használatában és a vizsgált személyek véletlenszerű beválogatásánál 
a programokban részt vevő és részt nem vevő csoportokba (Larson, 2004).  

Igaz ugyan, hogy szükség lenne jól megtervezett programokra, de el kell ismerni, hogy a 
tudományos elvek alkalmazása nagyon nehéz a szolgáltatási környezetben. Az action research 
(„akciós kutatás”) módszerei lehetnek a megoldás erre a problémára. (Tomison, 2000; Parker, 
2005).  

Kiváló, a szolgáltatást nyújtók számára azonnal hozzáférhető információ nyerhető kvalitatív 
kutatási módszerekkel is. Ezen információkat a program folyamatos értékelése során lehet 
nyerni. A szolgáltatóknak rendelkezésére áll tetemes mennyiségű forrás, amely segítségével 
maguk is értékelési kutatásokat végezhetnének (esetleg más szolgáltatókkal együtt), de erre 
nincs kapacitásuk (Parker, 2005). Szükség lenne több támogatásra, hogy e kutatások 
megvalósulhassanak.  
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X. Mennyiben felelnek meg a jelenleg használt tananyagok a kutatásoknak? 
Komoly kutatások mutatják ki, hogy a fiatalokra általában irányuló illetve a veszélyeztetett 
fiatalokra irányuló intervenció pozitívan hat az egészséges tizenéves kapcsolatok sok 
előfutárára, például a szülőkkel való kapcsolatokra, a stresszre, a dohányzás, az alkohol- és 
kábítószer-fogyasztás mértékére (Johnson et al.,1990; Johnson et al., 1996; Weiss and 
Nicholson, 1998), a szexuális élet megkezdésének időzítésére, a szexuális viselkedésre és a 
nemi betegségek ill. terhességek előfordulási gyakoriságára (Philliber et al., 2002), valamint 
olyan hosszabbtávú következményekre is, mint például a tanulmányi eredmények és 
iskolázottság (Myers and Schirm, 1999). Vannak olyan hatékony intervenciók, amelyek több 
komponensből állnak, más intervenciók olyan tudást illetve készségeket próbálnak átadni, 
amelyek attitűdbeli vagy viselkedésbeli változásokat okoznak. Sajnos a legtöbb értékelésben 
nem lehetséges megállapítani, melyik komponens vagy készség hozta a kívánt eredményt. 
Konklúzióként csak annyi mondható, hogy a kutatások szerint lehetséges intervencióval  
pozitívan befolyásolni egyes előfutárokat. (Rand Report 82.old.) 
 
A vizsgált tananyagok fő pozitívuma, hogy mindegyik foglalkozik azokkal az attitűdökkel és 
elképzelésekkel valamint a legtöbb kapcsolatbeli viselkedéstípussal, amely a modern 
kutatások és elméletek feltételezése szerint  releváns az egészséges kapcsolatok és házasságok 
kialakítása szempontjából. A tananyagok kevésbé következetesen foglalkoznak viszont a 
közvetlen kontextus és az egyéni különbségek kategóriájába tartozó előfutárokkal. Nyitott 
kérdés, hogy a kapcsolatra és házasságra nevelés tananyagok egyáltalán foglalkozzanak-e 
ezekkel az egyéb tényezőkkel, mivel közülük több már más bevált tananyag részét képezi. 
(Rand Report 89.old.) 
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XI. Mi jellemzi a legsikeresebb tananyagokat? 
A legsikeresebb tananyagokról általánosan elmondható, hogy a fiatalok nagyon jól fogadják 
őket, hatásukra jelentősen és pozitív irányba változik tudásuk, attitűdjeik és viselkedésük; 
konkrétan javul kapcsolatuk a szüleikkel és randevúzós partnereikkel, jobban megismerik 
önmagukat, vágyaikat, életcéljaikat, csökken a verbális agressziójuk. Újonnan szerzett 
ismereteik, készségeik, stratégiáik birtokában magabiztosabbak, tisztábban látják céljaikat, 
opcióikat, kapcsolataikat, jobban tudnak kommunikálni (egyéni megjegyzések a 
résztvevőktől, pl. Pearson 2000, 9-10, 16.old., ) 
 
Az értékelések és a tapasztalatok alapján a legjobban fogadott anyagok ÉRDEKESEK, mivel 

- a fiatalok számára fontos témákkal foglalkoznak 
- pozitív ideálokat mutatnak fel 
- segítenek a fiataloknak megismerni saját vágyaikat és céljaikat 
- segítenek nekik megvalósítani álmaikat 
- interaktívak 
- kreatív feladatokat tartalmaznak 
- aktív fizikai tevékenységeket tartalmaznak 
- nem előadás jellegűek 
- sok időt és lehetőséget biztosítanak a beszélgetésre 
- irodalmi történeteket/személyes történeteket tartalmaznak, melyek jobban 

megragadnak a fiatalok emlékezetében, mint az elméleti oktatás 
- videó/DVD-t (külön erre a célra kifejlesztett anyagokat) használnak 
- a szexualitást a lehető legszélesebb kontextusba ágyazva tárgyalják (érett szerelem, 

család, gyermekvállalás és szülőség a gyermek szemszögéből nézve, barátság, 
önismeret, önbecsülés, életcélok, kapcsolaton belüli agresszió, konfliktuskezelés, 
betegségmegelőzés, stb.) 

- ténybeli ismereteket csak azután közvetítenek, ha már felkeltették irántuk a fiatalok 
érdeklődését, igényét 

 
Az értékelések után levont egyéb tanulságok: 

- szükség van az iskolai oktatásra, hogy minden fiatalt elérjen; 
- szükség van jól képzett tanárokra, akik otthonosak a tananyagban és jó kapcsolatuk 

van a diákokkal; 
- egy év oktatás nem elegendő, szükség van a többszörös megerősítésre; 
- még a középiskola előtt kellene oktatni. 

 
A Rand Report az iskolai oktatásról: 
Az iskola azért lenne kívánatos keret, mert ott érhető el a legnagyobb számú fiatal. Másrészt 
viszont az iskolákra óriási nyomás nehezedik az egyéb teljesítendő normák miatt és esetleg 
nem szívesen vonnak el időt más tantárgyaktól. Az iskolák megnyerhetőek lennének, ha 
kimutatható lenne, hogy a kapcsolatra és házasságra nevelés eredményeképpen a tanulók 
egyéb teljesítménye is javul. 
Iskola utáni programok keretében elősegítheti a programok alkalmazását, ha bevezetésükhöz 
nincs szükség különösebb felszerelésre, tréningre, ha a fiataloknak tetszik, ha sokan 
látogatják, és következtében csökkennek a magatartásproblémák valamint javul a tanár-diák 
kapcsolat (Bodilly and Beckett, 2005) (Rand Report 90-91.old.) 
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XII. MAGYARORSZÁG 
 
12.1. A Nemzeti Alaptanterv 
Dr.Czeizel Endre véleménye: 
… Nagyon fontosnak tartom a szexualitást is, de úgy érzem, hogy egyrészt hangsúlyozni 
kellene az éretlen tizenéveseknél, hogy a család a legfontosabb, … 
… Úgy gondolom, hogy ez eldőlt a nyugati országokban, ahol ez [felkészíteni a fiatalokat a 
családi életre] a tantárgy van a 80-as évektől, hogy ez az iskola feladata. 
… azok az órák, amikor bejön egy-egy orvos és 1-2 órát fecseg, annak semmi jelentősége 
nincs. … 
… Aztán 1994-ben jött egy új kormány, akkor ők elfogadták a nemzeti alaptantervet, 1995-96-
ban és akkor a NAT-ban szerepelt az, hogy iskolának kötelessége felkészíteni a fiatalokat a 
családi életre…. 
… Mi a trénereket kiképeztük egy 1 hetes bentlakásos tanfolyamon. Reggel 7-től este 7-ig. 
Vizsgázniuk kellett, utána ők kiképezték a pedagógusokat egy 1 hetes tanfolyamon 8-tól 4-ig. 
A pedagógusoknak is vizsgázni kellett. 1400 jelentkezett és 100 körül kapta meg az 
oklevelet,… 
…Volt egy fontossági sorrend az oktatás folyamán:  
1. Helyen a család. Igen, azt értsék meg. Egy ember életének a boldogsága nem a pénztől 

függ, nem a pozíciótól függ, hanem attól, hogy rendben van-e a magánélete. Van-e egy jó 
társa, gyerekei, családja. Azt, hogy a magánélete rendben legyen, azt elő kell készíteni. 

2. Helyen: egészséges gyerek. Legyen gyerek és az egészséges legyen. Erre már tizenéves 
korban készülni kell, cigi alkohol, drog, egyszer majd arra is gondolni kell, hogy apa, 
anya leszek. 

3. Helyen: Szex: Szerelem, emberi találmány és a legfontosabb boldogságforrás. Óvatosan 
kell csinálni, mert ez nagyon fontos, ennek van egy szertartása. Szakaszosan és hogyan 
kell ezen végigmenni.” 

 
 
 
12.2. A védőnők szerepe  
Az 1970-es évektől kezdve védőnői munkakör keretében zajlott a családi életre nevelés és a 
szexuális felvilágosítás is. A védőnők a családot látogatták, amikor a gyermek megszületett 
majd később az iskolákban láttak el egészségvédő feladatokat, aminek keretében helyet kapott 
a családi életre nevelés bizonyos formája. (Bocskai) 
„Hogy miért válnak el a családok, én egyetlen egy dolgot, látok, hogy nem tanulnak meg a 

fiatalok kommunikálni egymással. … De az általános iskolában sincs olyan tantárgy, vagy 

nagyon kevés olyan tantárgy van, ahol beszélgetni lehetne. Tehát nem leckét felmondani, 
hanem véleményeket elmondani, azokat ütköztetni, és meggyőzni egymást, úgy, hogy nem 

sértem meg a másikat. Tehát ezt a technikát igazából nem tanítják sehol a fiataloknak. Ebben 
nagyon nagy hiányosság van. Meg ez az alapja a párkapcsolatnak…. Tehát ezeket, a 

kommunikációs technikákat kellene a fiataloknak nagyon megtanítani. …. Monitorozása 

még nem készült ezeknek a programoknak. …Tehát ezeknél a programoknál én úgy 
gondolom, hogy az a lényeg, amit a védőnők csinálnak, hogy tudja azt a fiatal, hogy lehet 

erről beszélni, és nem bujkálni kifejezésekkel. Normálisan, szépen, akár filmek kapcsán, mert 
ugye azt szokták csinálni a védőnők, hogy valamilyen filmet bevisznek, és utána arról 
beszélgetnek. …Mert amit én az egészségtan tantárgy tanítása közben láttam, hogy rengeteg 
információt kapnak a gyerekek, nagyon sokat szívnak be, félinformációk. Igazából ők maguk 

következtetnek jól vagy rosszul különböző információkból, tehát nem megalapozott az 
információ.” …. Úgy látjuk a védőnő oldalon, hogy az egészségtan tantárgy, az azért lenne 
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jó, mert ott az egészség oldaláról beszélünk a dolgokról, és akkor úgy érzi a gyerek, hogy 
rólam van szó. Nekem van menstruációs ciklusom, nekem van ejakulációm, nem, az hogy 
tanultam, hogy a hormon rendszer ezt és ezt csinálja, feleltem belőle, egyebek. Mert az rólam 
szól. Ebben másabb, amit a védőnők tudnak nyújtani, hogy a gyerekről, a fiatalról beszélnek 
és az ő testéről, az ő kapcsolatairól tudnak beszélni. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy 

megélje a gyerek, hogy rólam van szó, nem egy tantárgyat tanulok…. 
 (Interjú védőnővel, Bocskai Réka szakdolgozata) 
 
 
12.3. Hortobágyiné Nagy Ágnes orvos és munkatársai (Sapientia Főiskola) 
Több mint 15 éve járnak iskolákba és egyéb közösségekbe a házasságra és kapcsolatokra 
nevelni a fiatalokat.  Jelenleg, 2009-ben 15. pedagógus képzésüket és 10. védőnői képzésüket 
tartják, mely 20 óra elméletet és 20 óra gyakorlatot tartalmaz. Összesen több mint 600 
végzettjük van, akikkel tartják a kapcsolatot, továbbképzést, segítséget és tapasztalatcserét 
biztosítanak számukra a fiatalok oktatásához/neveléséhez. 
Megközelítésük és módszereik sokban megegyeznek a legfrissebb amerikai kutatási 
eredményekkel és az ottani legjobb gyakorlattal , pl.  

- a nemi felvilágosítást a barátság, a család, szerelem, önismeret, kommunikáció témába 
ágyazva adják; 

- kurzusaikon tartós, személyes, bizalmi légkört alakítanak ki a fiatalokkal és 
osztályfőnökükkel; 

- céljaik közt szerepel a gyermek-szülő kapcsolat javítása;  
- bevonják a szülőket (pl. házi feladat: kérdezzék/beszéljék meg az adott kérdéseket a 

szüleikkel, sőt még tovább mennek: a szülőknek a kurzus tartama alatt kéthavonként 
vasárnap du. 90 perces foglalkozásokat szerveznek) 

- tapasztalataik szerint a személyes történetek sokkal tovább megragadnak a fiatalokban 
(ezt a felismerést használja ki a The Art of Loving Well amerikai tananyag, mely 
irodalmi szemelvények kapcsán foglalkozik a szerelem témájával: az irodalom előnye, 
hogy a fiataloknak nem kell személye tapasztalataikat/önmagukat feltárni ahhoz, hogy 
érzelmekről beszéljenek); 

- az oktatás interaktív; 
- szituációs, önismereti, kommunikációs játékokat használnak; 
- az iskolában, egyéves kurzusokban dolgoznak együtt egy-egy osztállyal. 

 
Hortobágyiné Nagy Ágnes és munkatársai tevékenységére jellemző továbbá, hogy 
- a kurzus után évekig tovább követnek egy-egy osztályt (vö. Kerpelman és kutatócsoportja 
vizsgálatának eredményével, mely szerint nem elég egyetlen tanfolyam, hanem időről időre 
megerősítő foglalkozásokra van szükség – Kerpelman et al. 2009); 
- párosával ill. esetenként hármasban tartják a kurzusokat. Ez a gyakorlat vált be. Az oktatók 
így tudják egymást támogatni, megbeszélni, hogy a konkrét osztályban hogyan kellene 
adaptálni a tananyagot a legnagyobb hatékonyág elérésére. A párok nem állandóak, minden 
egyes kurzus esetében más-más felállásban mennek; 
- nagyon rugalmasan és nyitottan reagálnak a gyerekek igényeire, kérdéseire, problémáira; 
- az érzelmi intelligencia kifejlesztésén fáradoznak, mert ettől lesznek az emberek boldoggá:  
„Nem az IQ, nem a külső, hanem az EQ, az érzelmi intelligencia számít. Ez a legújabb, amit 
szeretnénk bevinni az óráinkra, hogy ebben erősítsük őket, hogy valójában mitől lesznek 
sikeres és boldog embereket.” 
Oktatásuk a FÉK program (ld. ezután)  1-2-3 könyvein alapul. 
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12.4. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK program, Timóteus Társaság) 
Amerikából származik. Kínában a Vöröskereszt nemzeti egészségvédelmi programja, több tíz 
millió embernek oktatják. Magyarországon is akkreditált program.  
Előnye, hogy mindenki taníthatja, külső előadó is, nem szükséges hozzá a fiatalokkal való 
tartós kapcsolat. Akkor a leghatékonyabb az oktatás, ha a szülőket is be tudják vonni. 
Minden évben háromnapos szimpóziumot tartanak, melyre több száz pedagógust hívnak meg. 
Tanároknak és szülőknek is tartanak képzést.  
Nagyon pozitívak az eredmények, visszajelzések, különösen a gyerekektől. Volt olyan projekt 
is, ahol a gyerekeknek megadtak telefonszámot, ahol akár SMS-ben is kérdezhettek, ha nem 
mertek az osztály előtt. 
 
A Timóteus Társaság adományokból tartja fenn magát, anyagi korlátai miatt sajnos iskolai 
előadásokra való meghívásoknak már nem tud eleget tenni. Az iskolák nem tudnak  fizetni az 
előadásokért. 
Budapesten még működteti a FÉK klubot, ahol hetente egyszer 80-100 diáknak tartanak 
kétórás családi életre nevelési, drogprevenciós, személyiség- és jellemépítő játékos 
foglalkozásokat.  
Nyári táborokat (speak out tábor) szerveznek amerikai keresztény egyetemisták segítségével, 
akik az amerikai Timóteus Társaságtól jönnek. 
A magyar anyagból az amerikai Timóteus Társaság segítségével könyv készült. 
 
 
12.5. A Bibliai Házassággondozó Szolgálat  
A Bibliai Házassággondozó Szolgálat Pálhegyi Ferenc vezetésével kb. 20 házaspárból áll. 
Angol nyelvű anyag alapján készült száznál több kérdés megbeszélésével segít a házasságra 
készülőknek felismerni a lehetséges problémaforrásokat, esetleg nem is ajánlja a házasságot, 
ha túl nagyok a különbségek az értékrendben.  
Nyári heteket szerveznek házaspároknak.  
Kiképeznek házaspárokat, akik majd tovább tudják adni a tudásukat más házaspároknak a 
saját gyülekezetükben. 
Kb. 1300 ember van azoknak a hírlevelet kérőknek a listáján, akik részt vettek a Filmklub és a 
Szabad szombat nevű két külön programnak az egyesítéséből kialakult szombat délutáni, 
fiatalokat szolgáló rendezvényeken. Alkalmanként 120-140 ember néz meg és beszél meg egy 
filmet (tízes csoportokban), majd a végén meghallgat egy prédikációt. Célja: a fiataloknak 
lehetővé tenni a beszélgetést, ismerkedést.  
 
 
 
12.6. Ketten Együtt  
A Ketten Együtt Házassági Felkészítési és Tanácsadási Műhelyt (Prepare/Enrich 
tanácsadói rendszer), a szakembereknek ezt a magyarországi hálózatát Csizmadia Róbert és 
Mihalec Gábor vezetik. 
Az amerikai David H. Olson professzor tesztprogramjának a honosítása. 165 kérdéssel teljes 
leltárt készít egy párnak a kapcsolatáról. 2007. februárjában indult hivatalosan is a hálózat 
magyar változata. Megalapították a Ketten Együtt Házassági Felkészítési és Tanácsadási 
Műhelyt, s ez képezi tulajdonképpen a hivatalos magyar képviseletét ennek a tanácsadói 
rendszernek.  
Pároknak és párokkal vagy családokkal dolgozó szakembereknek kínálják szolgálatukat. 
Küldetésük, hogy pszichológusokat, szociális munkásokat, családterapeutákat képezzenek ki 
ennek az eszköznek a használatára.  
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A teszteket nem a tanácsadó, hanem egy központ értékeli ki. A tanácsadó a tesztet kitölteti a 
párral és beküldi a központba, ahol rögzítik az adatokat, természetesen a pár személyes adatai 
nélkül. 
Közel 100 tanácsadó dolgozik ebben a rendszerben, országos lefedettségben.  
A program indulását nagymértékben támogatta a Hetednapi Adventista Egyház.  
A teszt a következő témák terén vizsgálja az összhangot a házasfelek között: a kapcsolat 
céljai, kommunikáció, konfliktuskezelés, a szabadidőtöltés, szexualitás, a gyermekvállalás, a 
szülői szerep, a betöltendő szerepek a kapcsolaton belül, hit, lehetőség kérdése, származási 
család, a másik személyiségjegyeinek elfogadása és kezelése, illetve a pénzkezelés.  A teszt 
80 %-os pontossággal meg tudja mutatni azokat a párokat, akik boldog kapcsolatban fognak 
élni és 91 %-os pontossággal, akik vagy elválnak vagy feszült kapcsolatban élnek.  
A tesztek alapján készült egy 10 részes csoportfoglalkozási anyag is (ld. 
www.kettenegyutt.hu).  
 

 

XIII. Milyen további kutatásokra lenne szükség? 

Ha hatékonyan akarjuk megcélozni és segíteni a tizenévesek romantikus kapcsolatait, tudnunk 
kell, hogyan működnek és milyen szerepet játszanak a felnőttkori egészséges házasságok 
létrejöttében: 
- országos reprezentatív adatokat kell feldolgozni, hogy többet tudjunk meg az alacsony 
jövedelmű tizenévesekről; 
- figyelembe kell venni a különböző kulturális és etnikai háttereket; 
- longitudinális vizsgálatokra van szükség, melyek feltárják a tizenéves kapcsolatok 
felnőttkori hatásait; 
- elemezni kell a serdülőkor és a felnőttkor közötti genetikai és gazdasági kapcsolatokat; 
- le kell írni a tizenéves kapcsolatokban lejátszódó folyamatokat, pl. a kapcsolat 
fenntartásának módjait, a konfliktusmegoldást és a társadalmi támogatást; 
Az ezirányú kutatás megerősítené a jelenleg használt programok empirikus alapjait és 
jelentősen segítené az egészséges házasságok érdekében tett erőfeszítéseket.  (Rand Report 
xxv.old.) 
 
A serdülők házasságra nevelése olyan elsődleges prevenció, mint a népegészségügyben az 
oltás. (Rand Report 93.old.) A jelenlegi erőfeszítések alapja az a feltevés, hogy a serdülőkori 
romantikus kapcsolatok hozzájárulhatnak a felnőttkori házasságok sikeréhez vagy 
sikertelenségéhez. Az anyagi és emberi források e célú felhasználását indokolttá tenné, ha a 
kutatások bizonyítanák e feltevést. (Rand Report 95.old.) 
Korántsem biztos, hogy a serdülőkori romantikus kapcsolatok jelentik a legjobb utat a későbbi 
jó házassághoz. Érdemes újra megjegyezni, hogy a korai romantikus kapcsolatok gyakran 
járnak  dohányzás/ alkohol/ kábítószer-fogyasztással és magatartásproblémákkal  (pl. Aro and 
Taipale, 1987). Ugyanakkor azok a tanulók teljesítenek az iskolában a legjobban, akiknek a 
legkevesebb romantikus kapcsolatuk van (Halpern et al., 2000). Még publikálatlan kutatás 
szerint pedig minél kevesebb randevúzós kapcsolata van valakinek serdülőkorában, annál 
valószínűbb, hogy felnőttkorában egészséges kapcsolatai lesznek (Shellenbarger leírásában, 
2005). (Rand Report 97.old.)  
Ki kell zárni minden egyéb magyarázat lehetőségét ahhoz, hogy egyértelmű ok-okozati 
összefüggést lehessen kimutatni a serdülőkori kapcsolatok és a felnőttkori házasságok 
sikeressége között. Ez nem könnyű feladat. Még a nagyon jól megtervezett longitudinális 
kutatások sem tudják kizárni minden harmadik változó eshetőségét. Testvérek és ikrek 
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vizsgálata pl. segíthet a származási család ill. genetikai tényezők hatásainak feltárásában. 
(Rand Report 96.old.) 
Ha már bizonyított lesz a serdülőkori romantikus kapcsolatok kauzális hatása a felnőttkori 
házasságokra, akkor meg kell érteni e tizenéves kapcsolatok azon elemeit, melyek hosszú távú 
hatásaikért felelősek, hogy hatékony intervenciót lehessen tervezni. Nem a kapcsolatok külső 
vonásait (időzítése, partnerek száma, időtartama) kell vizsgálni, hanem belső folyamatait (a 
kapcsolat fenntartása, konfliktus megoldás, társadalmi támogatás) (Shulman, 2003). 
 
A serdülőkori romantikus kapcsolatok potenciális fejlődési fordulópontot jelentenek, ahol a 
származási családból hozott minták megerősítést kaphatnak vagy jelentősen megváltozhatnak 
konkrét választások, viselkedések és tapasztalatok hatására. (Rand Report 42.old.)  
Az ábrából az látszik, hogy a gyermekkori és kora serdülőkori körülmények meghatározzák a 
serdülőkori romantikus tapasztalatokat, melyek többféle úton hathatnak a felnőttkori 
romantikus kapcsolatokra és házasságokra. (Rand Report xviii.old.) 
Azonban nem egyértelmű, hogy az említett előfutárokat nem harmadik tényezők okozzák-e, 
melyeket eddig még nem sikerült azonosítani. Az sem egyértelmű, hogy ezen előfutárokban 
történt változások valóban befolyásolják-e a kapcsolatok sikerességét. (Rand Report 89.old.) 
Egyelőre nem bizonyítottak a közvetlen ok-okozati kapcsolatok a serdülőkori tapasztalatok és 
a felnőttkori eredmények között. (Rand Report 93.old.) Nem kizárt (pl. genetikai vagy 
kontextuális) harmadik változó lehetősége. (Rand Report 94.old.)  
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XIV. A Rand Report javaslatai 

1. Gyakran elhangzik, hogy nincs elegendő anyag, amely a megcélzott népességhez van 
adaptálva (pl. kor/kultúra/etnikum/családi állapot - pl. fiatal szülők, kismamák -  szerint). 
(Rand Report 89.old.) – Ezzel szemben a Relationships Smarts PLUS hatása háttértől 
függetlenül kimutatható volt. 
2. Arra az esetre, amikor nincs idő az egész programra, szükség lenne némi tájékoztatásra, 
hogy a programok mely elemei tartoznak a magjához és melyek hagyhatók el anélkül, hogy a 
hatékonyság megsínylené. 
Ezen segíthet egy készülőben lévő munkafüzet, mely eszköztárként használható majd a 
programkészítéshez (Rand Report 87.old.) 
3. Nem biztos, hogy a felnőtteknél bevált házasság előkészítő programok ill. azok 
komponensei hatékonyak és alkalmasak a fiatalok körében. Ha szigorú értékelés nélkül 
bevezetnek valamit, amiről később kiderül, hogy nem hatékony, már nagyon nehéz 
megváltoztatni a közhiedelmet. Pl. a D.A.R.E. drog-megelőzési programról már 15 éve 
kiderült, hogy nincs hatása. Ennek ellenére még mindig ezt az anyagot használják a 
legszélesebb körben, hiába vannak hatékonyabb alternatívák. (Rand Report 87.old.) 
4. Segítségre lenne szükség logisztikai problémák megoldásához: pl. gyermekmegőrzés, 
fiúk/lányok különválasztása bizonyos témáknál, ösztönzők (pl. élelmiszer, díjak) a 
résztvevőknek, helyszín- és időpontválasztás. (Rand Report 88.old.) 
5. Fontos a program megfelelő elnevezése, hogy a szülők és felnőtt döntéshozók világosan 
értsék, miről van szó. Bár a fiatalok nagyon jól fogadják ezeket a programokat, esetenként 
szükséges lehet a felnőtteket, különösen a döntéshozókat meggyőzni a fontosságukról. 
(88.old.) 
6. A kapcsolatra nevelés egyéb, a tizenévesek életét javítani kívánó programokkal működjön 
együtt. (Rand Report 104.old.)  
 
Rand Report - Adolescent Romantic Relationships as Precursors of Healthy Adult Marriages. A Review of 
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XV. Konklúzió 

Az egyén – gyermek és felnőtt - és a társadalom anyagi és lelki jóléte érdekében feltétlenül 

szükség van a házasság intézményének megerősítésére. 

A legtöbb fiatal legfőbb életcélja a boldog házasság és család és nyitottak az olyan 

programokra, melyek segítenek álmaik megvalósításában.  

Bár nincs átfogó, minden szempontból tudományos vizsgálat, vannak biztató eredmények, a 

kutatási eredményeken alapuló anyagok, melyek az eddigi vizsgálatok szerint hatékonynak 

tűnnek. 

 

Feladatok: 

- a meglévő házasságok javítása tanácsadással, kommunikációs és konfliktus megoldási 

készségek kialakításával, 

- prevenció, mely a közoktatásban minden fiatalt kora tizenéves korában tartósan elér, hogy 

elkerüljék a rossz kapcsolatokból adó testi-lelki sérüléseket 

- olyan törvényeket kell hozni, melyek védik a családot (nem utolsósorban a munkahely 

dominanciájától) 

 

 

Az eddigi kutatások eredményei és a tapasztalatok szerint szükséges és lehetséges pozitívan 

befolyásolni a fiatalok és házasfelek kapcsolatokra vonatkozó attitűdjeit, viselkedését, 

kognitív tudását, készségeit jelen és jövőbeli jólétük érdekében. A külföldi és magyarországi 

kezdeményezések bíztatóak. Természetesen további értékelésekre és kutatásokra van szükség. 
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