


A családi életre nevelés 
szükségessége – szociológiai érvek,
amerikai tapasztalatok

Miért van szükség a párkapcsolatra 
és házasságra nevelésre?

Kutatások bizonyítják, hogy a házassá-
gi problémák negatív hatással vannak a
gyermekekre, a felnõttekre és a közösség-
re, ezen belül jelentõs mértékbe a gazda-
ságra is (Gardner, 2004). Ezért meg kell
tanítani a fiatalokat azokra a készségek-
re és felismerésekre, amelyek egészsé-
ges kapcsolatokat és sikeres házasságokat
eredményeznek (Pearson, 2000).

Felmérések szerint az amerikai tizen-
évesek nagy többségének a boldog há-
zasság az egyik legfõbb életcélja. A ti-
zenévesek többsége helyteleníti a válást,
sokuk azonban mégis arra számít, hogy
majd elválik. A Monitoring The Future vizs-

gálatban a fiúk 72%-a és a lányok 82%-a
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 jelen-
tõs különbség lehet a tizenévesek házas-
ságra és kapcsolatokra vonatkozó elvont
attitûdjei és konkrét várakozásai között
(Cherlin, 1988).

Mi a párkapcsolatra 
és házasságra nevelés célja?

A párkapcsolatra és házasságra nevelés
általános célja, hogy a tizenéveseknek
átadja azt a tudást, azokat az értékeket és
készségeket, amelyek feltételezhetõen szük-
ségesek az egészséges párkapcsolatok
létrehozásához (Rand Report, 2007, 74).
A kapcsolatra nevelés áthidalhatja azt a
szakadékot, ami a tizenévesek házassági
vágyai és várakozásai között tátong. A
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Cikkünk bemutatja a párkapcsolatra és házasságra való felkészítés gyakorla-
ti kezdeményezéseit és elméleti problémáit Magyarországon és az USA-ban,
ahol e programok az iskolákban is jelen vannak. A családi életre nevelésen

a közelmúltig – és sokfelé még jelenleg is – lényegében csak a családtervezési módsze-
rek használatára való oktatást értettek. A válások arányának rendkívüli mértékû
megnövekedése, a labilissá vált házasságok helyett a még labilisabb élettársi kapcso-
latok elterjedése az elmúlt évtizedekben egyre többek szemében láttatja szükségesnek
a fiatalok családi életre való felkészítését. 
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házasságra nevelési anyagok megmu-
tatják, hogy a tartós, boldog, egészséges
felnõttkori házasság nemcsak kívánatos,
hanem – kemény munka árán (Rand
Report, 18) – elérhetõ cél is. A házasságot
valóban nehezítõ tényezõk (munkanél-
küliség és munkavállalási képtelenség,
alkohol- és kábítószer-fogyasztás, pénz-
ügyi stabilitás hiánya) elhárítását célzó
egyéb programokkal együtt a kapcso-
latra nevelés megtaníthatja a fiatalokat
arra, hogy milyen lépéseket tegyenek
annak érdekében, hogy maximalizál-
ják esélyeiket az egészséges házasságra
(Rand Report, 27).

Figyelembe kell venni, hogy a házas-
ság nemcsak az egyének ügye (az egyéni
boldogság útja), hanem gazdag hagyo-
mányokkal rendelkezõ, a társadalom szá-
mára hasznos intézmény, mely közvetítõ
erõ az egyéni autonómia és az egymás
kölcsönös támogatása közötti feszültség
feloldására, valamint a testi szerelem és a
gyermeknevelés kontextusa is egyben.

A fiataloknak – akik közül sokan hajla-
mosak az instabil és túl korai intim kap-
csolatokra vagy a partnerváltogatásra –
meg kell érteniük, hogy a gazdagabb és
értelmesebb szexualitás bizalommal, inti-
mitással és hûséggel jár (Pearson, 2000).

Miért a tizenéveseket célozzák meg?

A fiatalok az intim kapcsolatokra vonat-
kozó attitûdöket és viselkedést jóval a je-
gyesség és házasság elõtt tanulják meg,
illetve alakítják ki. Kutatási eredmények-
re alapozott programokra van szükség,
melyek még a negatív minták kialakulá-
sa elõtt elérik a fiatalokat. Bizonyítottan

lehetséges pozitívan befolyásolni a tu-
dást, viselkedéseket és attitûdöket annak
érdekében, hogy a jövõbeli kapcsolatok
és házasság nagyobb valószínûséggel le-
gyenek sikeresek és az egyén számára ki-
elégítõek (Gardner, 2004).

Más kutatási eredmények szerint fon-
tos, hogy a tizenévesek még kapcsolata-
ik megkezdése elején megismerjék az
egészséges/nem egészséges kapcsolatok
elemeit és kialakítsanak egészséges kap-
csolati mintákat, mivel e kapcsolatok
fontos fejlõdési folyamatokat és eredmé-
nyeket befolyásolnak, melyeknek tartós
hatásuk van (Collins, 2003). A kutatá-
sokból kitûnik, hogy egyes viselkedések,
elképzelések és emocionális jellemzõk –
melyekrõl bebizonyosodott, hogy elõre
jelzik a házasság sikerességét – már jelen
vannak a házasság elõtti intim párkap-
csolatokban (Houston and Houts, 1998;
Leonard and Roberts, 1998; Noller and
Feeney, 1998). A kutatások szerint a ti-
zenéves kapcsolatok nagyon erõs össze-
függésben állnak a tizenévesek jóllétével
vagy ennek hiányával, pl. olyan ténye-
zõkkel, mint az önbecsülés, a depresszió,
vagy az öngyilkosság aránya.

Döntõ jelentõségû, hogy a tizenéve-
sek párkapcsolatra nevelésben részesül-
jenek az iskolában. Az iskola elõnyei:
mindenkit elér és a szakképzett pedagó-
gusok tartós kapcsolatot alakíthatnak ki
diákjaikkal (Kerpelman et al., 2009, 2).
Egyre több bizonyíték van arra, hogy a
felnõttkorra már kialakulnak bizonyos
tényezõk, amelyek miatt az alacsony
jövedelmûek körében az átlagosnál ma-
gasabb a házasságon kívüli szülések
és válások aránya (Rand Report, 13). 
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A jelenlegi párkapcsolati nevelési erõ-
feszítések stratégiai alapfeltevése – mi-
szerint a serdülõkori párkapcsolatok
alakulása hozzájárulhat a felnõttkori há-
zasságok sikeréhez vagy sikertelenségé-
hez – vitatható, mert korántsem biztos,
hogy a serdülõkori intim párkapcsola-
tokban való részvétel jelenti a legjobb
utat a késõbbi jó házassághoz. Érdemes
megjegyezni, hogy a korai intim pár-
kapcsolatok gyakran járnak alkohol-
vagy kábítószer-fogyasztással és maga-
tartásproblémákkal (például: Aro and
Taipale, 1987). Ugyanakkor azok a tanu-
lók teljesítenek az iskolában a legjob-
ban, akiknek a legkevesebb intim pár-
kapcsolata van (Halpern et al., 2000).
Kutatási eredmények szerint minél ke-
vesebb randevúzós kapcsolata van vala-
kinek serdülõkorában, annál nagyobb
az esélye, hogy felnõtt korában egész-
séges párkapcsolata lesz (Shellenbarger
leírásában, 2005; Rand Report, 97). Így
lehet érvelni amellett is, hogy elsõsor-
ban nem a serdülõkori intim párkap-
csolatok minél jobb megélésére kell fel-
készíteni a fiatalokat, hanem ezek elke-
rülését kellene célul kitûzni és elérni
(Gardner, 2004).

Milyen elképzeléseik 
vannak az amerikai tizenéveseknek
a házasságról, a nemi életrõl 
és a válásról? 

Etnikai, rassz szerinti és nemi hovatarto-
zástól függetlenül a serdülõkorúak több-
sége fontos és kívánatos célnak tartja a
házasságot és legtöbbjük szándékozik
is megházasodni (Rand Report, 15, 26)

Bár a tizenévesek többsége a 12. osztály
befejezése elõtt megkezdi nemi életét,
legtöbbjük (a fiúk 63%-a, a lányok 76%-a
– Albert 2004; Rand Report, 15) mégis
azt a nézetet vallja, hogy a nemi élet
nem való a tizenéves középiskolások-
nak. Összességében véve a szakiroda-
lom alapján úgy tûnik, hogy a serdülõ-
korúak nagy többsége egyetért az
egészséges házasságra nevelési kezde-
ményezések céljaival és igyekeznek e
célokkal összhangban viselkedni (Rand
Report, XVI, 27).

A média hatása

Ward (1995) szerint a televízió eltorzítja
a tizenévesek és egyetemisták intim
kapcsolatokról kialakított elképzelése-
it. A médiában a kapcsolatok verseny-
ként vannak megjelenítve, ahol a nõk
tárgyak, melyeket a férfiak megpróbál-
nak agresszíven megszerezni. E kép
szerint a két nemhez tartozók ellenfe-
lek, akik stratégiai és manipulatív játé-
kot játszanak a kívánt partner megszer-
zésért (például: Ward and Friedman,
2006; Ward, Hansbrough and Walker,
2005; Zubriggen and Moregan, 2006).

Kimutatták már a médiának a pár-
kapcsolaton belüli erõszakot ösztönzõ
hatását. Rap-videók hatására fekete ti-
zenévesek jobban elfogadták a kapcso-
laton belüli erõszakot, mint azok, akik
nem néztek ilyen videókat (Johnson et
al. 1995).

Másrészt viszont kevés televízió-mû-
sor mutat be komoly konfliktust házas-
felek között (Heintz, 1992), és ha van
is összetûzés, az általában könnyen és
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a megfelelõ kommunikációval oldódik
meg (Comstock and Strzyzewski, 1990).
Egyes szakemberek szerint ez ahhoz ve-
zethet, hogy idealista elképzelések szü-
letnek a házasságról. A fiatalok nincse-
nek felkészülve arra a kemény munká-
ra, ami a jó házasság fenntartásához
szükséges, és a valódi életben látott há-
zasságokat szigorúbban ítélhetik meg.

A televízióban legtöbbször házassá-
gon kívüli (Greenberg and Busselle,
1996), sõt elõzetes ismeretség nélküli
nemi kapcsolatokat mutatnak be (Kun-
kel et al., 2005). Vizsgálatok szerint ez
a serdülõket egyrészt elfogadóbbá teszi
az ilyen magatartással szemben, más-
részt saját kapcsolatukkal és nemi éle-
tükkel szemben elégedetlenné teheti
õket (Greenberg, 1994). A médiában lá-
tott szex miatt korábban kezdhetik meg
nemi életüket (Brown et al., 2006; Collins
et al., 2004; Martino et al., 2006). 

A pornográfia hatása 

A pornográfia által terjesztett felfogá-
sok ellentétesek a hagyományos csa-
lád létrehozásához és fenntartásához
szükséges értékekkel (Zillman, 1994).
A vizsgált médium (magazinok, filmek,
internet) és a minta függvényében a ti-
zenévesek 48–92%-a van kitéve pornog-
ráfiának (Bryant, 1985; Malamuth and
Impett, 2001).

A hatásról nem végeztek tizenévesek-
kel vizsgálatokat, csak fiatal felnõttek-
kel. A rendszeresen pornográfiát nézõ
férfiak kevésbé elégedettek feleségükkel
(Zillman and Weaver, 1989) és barátnõ-
jükkel (Weaver, Masland and Zillman,

1984). A rendszeresen pornográfiát né-
zõ nõk és férfiak kevésbé akarnak gyer-
meket, mint a kontrollcsoport.

Mivel a tizenévesek értékei még csak
kialakulóban vannak, feltehetõleg a por-
nográfia hatása is erõsebb és tartósabb
esetükben, bár errõl közvetlen kutatás
még nincs (Rand Report, 19).

A szülõk válásának hatása 

Elvált szülõk gyermekei jelentõsen való-
színûbben válnak el maguk is (Amato,
1196; Amato and DeBoer, 2001). Elvált
szülõk gyermekei kevésbé optimisták sa-
ját házasságuk sikerességét illetõen (pél-
dául: Sprague and Kinney, 1997; Rand
Report, 53). A házassági problémák ne-
gatív hatással vannak a gyermekekre, a
felnõttekre és a közösségre egyaránt.
Gyerekek esetében a házassági problé-
mák okozhatnak stresszmegnyilvánulá-
sokat, beleértve a viselkedési problé-
mák internalizálását és externalizálását
(Buehler et al., 1998), magatartásprob-
lémákat (Coie et al., 1991), gyenge isko-
lai teljesítményt, alacsony önbecsülést,
(Goldberg, 1993), fiatalkori bûncselek-
ményeket (lopás, rablás, erõszak, szeren-
csejátékok, szexuális bûncselekmények –
Hooper, 1985), iskolai szociális és emoci-
onális problémákat, (Mattison, Morales
and Bauer, 1992), valamint a serdülõko-
ri öngyilkosságokat (Nelson, Farberow
and Litman, 1988). Házassági problé-
mák a felnõtteknél is okozhatnak stressz-
megnyilvánulásokat, beleértve a dohány-
zást, alkohol- és drogfogyasztást, bû-
nözést, táplálkozási rendellenességeket
(Goldberg, 1993), pszichés betegségeket
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(Brown, 1996), a házastárs elleni, vala-
mint otthonon belüli erõszakot (Gold-
berg, 1993; Markman, Floyd, Stanley
and Storaasli, 1988), depressziót (Hor-
witz, White and Howell-White, 1996;
Klerman and Weissman, 1990) és ön-
gyilkosságot (Nelson et al., 1988). Ezen
felül munkahelyi problémákat is okoz-
nak, például csökkent munkateljesít-
ményt és nagyobb mértékû hiányzást
(Forthofer et al., 1996; Goldberg, 1993;
Thomas and Caverly, 1998). Gottman
(1998) becslése szerint a munkahelyi
hiányzások 30%-a házassági problémák
miatt van az USA-ban és ezek évi nyolc-
milliárd dollárjába kerülnek az Egye-
sült Államoknak (Gardner, 2004).

Jól dokumentált a házasság elõtti pre-
venciós programok hatékonysága a jö-
võbeni házassági problémák csökkenté-
sében (Gardner, 2004).

A családi életre nevelés 
magyarországi gyakorlata, 
tapasztalatai

Magyarországon már régóta várat ma-
gára a családi életre nevelés iskolai ok-
tatásban való megjelenése. Szerepelhet-
ne a tananyagban például az egészséges
életmód, az ésszerû háztartásvezetés, a
hivatalos ügyek intézése és más hasonló
témák is. Kétséges és vitatható, hogy e
tantárgy bevezetése megoldható lenne
egyetlen egységes országos tantervvel,
hiszen ez a terület annyira kényes és bo-
nyolult és a szülõk hozzáállása is külön-
bözõ lehet. A legfontosabb feladatnak a
párkapcsolat pszichológiai törvénysze-
rûségeinek megtanítása és a kommuni-

kációs készségek fejlesztése tûnik, ezért
fõként erre kellene koncentrálnia egy
ilyen tananyagnak. 

Már egy 1973-as minisztertanácsi ha-
tározatban felbukkant egy ilyen tantárgy
kialakításának kormányzati szándéka:
„A lakosság, különösen pedig az ifjúság
körében sem mennyiségben, sem minõ-
ségben nem elég elterjedtek azok a bio-
lógiai, egészségügyi, etikai, morális is-
meretek, amelyek elengedhetetlenek a
harmonikus, kívánatos emberi kapcsola-
tok, a kiegyensúlyozott családi élet meg-
teremtéséhez és ezek során a korszerû
családtervezés széles körû megvalósítá-
sához. Ezért az állami oktatás minden
formájában, továbbá a lakosság körében
végzett ismeretterjesztésben a családi
életre való felkészítést szolgáló intézke-
déseket kell tenni.” 1974-ben az Egész-
ségügyi és a Mûvelõdési Minisztérium a
minisztertanácsi határozat alapján, szak-
értõk bevonásával kidolgozta az Irányel-
vek az ifjúság családi életre neveléséhez el-
nevezésû dokumentumot. Ez azonban
nem eredményezett lényeges változást a
családi életre nevelés terén, az iskolák
a rájuk szabott elvárásokat nem tudták
teljesíteni.2 Egy 1988-as miniszterta-
nácsi határozatban is felbukkant egy
ilyen tantárgy kialakításának kormány-
zati szándéka, s kormányzati körökben
még többször felmerült ilyesmi a kö-
vetkezõ másfél évtizedben, de a gya-
korlatban nem történt jelentõs változás.
Ami felsõbb szintû kezdeményezés egy-
általán volt, az is kimerült a szexuális fel-
világosítás támogatásában. 

A Sapientia Szerzetesi Hittudomá-
nyi Fõiskolán az elmúlt évtizedben olyan
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munkatársak képzése valósulhatott meg,
akik iskolai keretek között vagy azon kí-
vül a párkapcsolatokra, családi életre
nevelhetik a fiatalokat. Ami Magyaror-
szágon még csak szerény kezdet, az az
Egyesült Államokban már fejlett moz-
galom: a párkapcsolatok „pszichológia-
ilag ügyesebb” megélésére való felkészí-
tés mint „marriage education” terjed az
egész országban, és nem csak egyházi
keretekben (Sollee, 1996). 1998-ban, a
párkapcsolatra való pszichológiai felké-
szítés programja – az USA tagállamai
közül elsõként,– Floridában már beke-
rült a középiskolai tanrendbe3 (More,
2000). Ezenkívül még több más állam-
ban gyakori ilyen tantárgy iskolai okta-
tása, például Massachusetts-ben, New
Jerseyben és Kaliforniában. Már egy év-
tizede is az USA mintegy 2000 iskolájá-
ban volt ilyen program.

Nemi felvilágosítás4

Több olyan magyarországi kezdeménye-
zés született, amelyben a családi életre
nevelés leginkább a nemi felvilágosítást
foglalta magában. Ilyen volt Czeizel
Endre és Péterfia Éva programja, a vé-
dõnõi hálózaton belül a nemi felvilágo-
sítást tartó védõnõi munka és Horto-
bágyiné Nagy Ágnes tizenöt évvel ez-
elõtti kezdeményezése is, mely késõbb
beleolvadt egy átfogó családi életre ne-
velési képzésbe, amelyet a Sapientia Fõ-
iskola indított el, és amelynek kialakítá-
sában Hortobágyiné Nagy Ágnes jelen-
tõs szerepet játszott.

Az 1970-es évektõl kezdve védõnõi
munkakör keretében zajlott a családi élet-

re nevelés és a szexuális felvilágosítás is. A
védõnõk a családot látogatták, amikor a
gyermek megszületett majd késõbb az is-
kolákban láttak el egészségvédõ feladato-
kat, aminek keretében helyet kapott a
családi életre nevelés bizonyos formája.
Az abortusz megelõzését is célul kitûzõ
Családvédelmi Tanácsadók tevékeny-
ségének keretében is tartottak nemi felvi-
lágosító elõadásokat az iskolákban. Mind
a mai napig számos védõnõ tart iskolai
elõadásokat a szexualitásról. Ezekhez for-
rásként ötletszerûen kiválasztott filmeket
vagy egyéb anyagokat, nem egyszer kü-
lönbözõ egészségügyi cégek anyagait
használják (amelyek hátterében fogam-
zásgátló tabletta, óvszer vagy intimbetét
burkolt reklámozása is lehet). 

Az 1990-es évek második felében
Czeizel Endre és Péterfia Éva egy tantár-
gyat hozott létre Felkészülés a családi életre
elnevezéssel, melyhez több tankönyvet
és munkafüzetet is kiadtak. Az ÁNTSZ
egészségnevelõi a megyékben és Buda-
pesten kiképezték az önként jelentkezõ
pedagógusokat. 330 iskolában kezdõ-
dött el a program két variációja: vagy 33
órás, egy féléves tantárgyként, vagy leg-
alább 14 osztályfõnöki órát jelentõ okta-
tási programként.

Az 1990-es években Hortobágyiné
Nagy Ágnes orvosként, Déri Éva pedig
biológusként kezdett a családi életre
neveléssel, és azon belül a nemi felvilá-
gosítással foglalkozni. A különbözõ csa-
ládtervezési módok bemutatása és a ke-
resztény elveknek megfelelõen az élet
védelmét szem elõtt tartó természetes
családtervezés megismertetése volt a cél.
Iskolai osztályok és hittanközösségek
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kérték a felvilágosítást. Majd 2000-ben
Lukács Lászlóval a Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Fõiskola akkori fõigazga-
tójával, Svajcsikné Pál Bernadettel és
Komáromi Máriával közösen létrehoz-
ták a fõiskolán ma is mûködõ Családi
életre nevelés képzést,5 amely elõször peda-
gógusokat, késõbb már védõnõket is ar-
ra oktatott, hogy hogyan tartsanak csa-
lád órákat az iskolákban. Módszertanuk
szerint egy pedagógus és egy védõnõ
együtt tudja a leghatékonyabb család-
órát tartani. A tanár a pedagógiai mód-
szerekben kiváló, a védõnõ pedig az in-
timebb, a nemiséget érintõ kérdésekrõl
tud könnyebben beszélni. Ez a kezde-
ményezés az utóbbi évtizedben a Kecs-
kemét–Széchenyivárosi Közösségépítõ
Egyesülettel (SZÉK)6 közösen alakítva
kibõvült. Már nemcsak nemi felvilágosí-
tásként, hanem átfogó, komplex családi
életre nevelési programként mûködik,
amely 2000 óta A boldogabb családokért
nevet viseli. Ez a program 2006 õszé-
tõl kibõvült a nagysikerû német felvilá-
gosító programmal, az MFM-projekttel
(Mädchen Frauen Meine Tage = lányok,
asszonyok, menstruáció). Ennek része a
Ciklus-show – Testem titkos jelzéseinek nyo-
mában nevû foglalkozás, melyen fiatal lá-
nyok vehetnek részt.7

Az ökumenikus protestáns egyetemi
missziósszervezet, a Timóteus Társaság
kidolgozott egy oktatási programot Fiata-
lok az Élet Küszöbén címmel. Ez kapcsolat-
és jellemépítõ, AIDS- és drogprevenciós
program. Az 1990-es évektõl a Nemzeti
Egészségvédelmi Intézet (NEVI) támoga-
tásával e program keretében számos isko-
lában tanítottak diákokat a családi életre.

Tanárokat is képeztek ki ilyen órák tartá-
sára. Más tanároknak leginkább azt a tu-
dást próbálták meg átadni, hogy hogyan
kell felvenni a kapcsolatot a gyerekekkel.
A FÉK-programhoz kapcsolódó képzése-
ken már mintegy nyolcezren vettek részt
(fõként pedagógusok és védõnõk). A
programnak kidolgozott oktatói kézi-
könyvei vannak óravázlatokkal, játékok-
kal, olvasmányokkal.8 (A programot Ma-
gyarországon kívül a világ számos orszá-
gában átvették.)

Családi életre nevelés 

„Egy 2008-ban zárult, 1500 fõs felmé-
résbõl kiderült: a fiatalok 97%-a elége-
detlen a jelenlegi szexuális felvilágosí-
tással. A Durex által megkérdezett 15–
22 évesek 84%-a kapott valamilyen felvi-
lágosítást, ám 64%-uk úgy tartja, nem
volt elég az információ. Szeretnék pél-
dául, hogy az iskolában érintsék az ér-
zelmek, párkapcsolatok és nemi sze-
repek témakörét is.”9 Amint az idézett
megállapítások is mutatják, maguk a
fiatalok is úgy érzik, hogy kevés, ha csa-
ládi életre nevelés címén pusztán sze-
xuális felvilágosítást nyújtanak nekik.
A Sapientia és a SZÉK közös programja
és a FÉK-program nagyrészt már nem
is a szexuális felvilágosításról szól, ha-
nem értékekrõl, jellemrõl, párkapcsola-
tokról, személyiségrõl, kommunikáció-
ról, konfliktus-megelõzésrõl. (A FÉK-
program keretében a szexualitás is téma,
a Sapientia programjai között pedig sze-
repel a már említett MFM-projekt is.)

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Fõiskolán tanított családi életre nevelés
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több fõ területbõl áll. Nemcsak a bioló-
giai felvilágosítás, hanem az érzelmi ne-
velés és a kommunikációs készség fej-
lesztése is céljuk. Fõ célkitûzésük, hogy
megpróbálják átalakítani a gyermekek-
ben azokat a szülõktõl tanult negatív
családi mintákat, amelyek családi prob-
lémákhoz és váláshoz vezetnek. Céljuk
tudatosítani a gyermekekben azt, hogy
boldog családi életük lehet, ha tuda-
tosan készülnek erre. Nagy hangsúlyt
fektetnek a konkrét családi problémák
megbeszélésére. A program – akárcsak
a FÉK-program – foglalkozásai általá-
ban osztályfõnöki órák keretében zajla-
nak. A foglalkozások vezetõi igyekeznek
saját személyes példáikat is felhasznál-
ni, és nyitott, õszinte légkört kialakíta-
ni, amelyben valódi beszélgetés zajlik.
Ehhez különbözõ kreatív játékokat is
felhasználnak. A cél az, hogy maguk a
diákok fogalmazzák meg és mondják ki
a tanulságokat, és hogy motiválttá vál-
janak ezek elfogadására és gyakorlati
alkalmazására is.10

Jelenleg 15. pedagógusképzésüket és
10. védõnõi képzésüket tartják, mely 20
óra elméletet és 20 óra gyakorlatot tar-
talmaz. Összesen több mint 600 végzett-
jük van, akikkel tartják a kapcsolatot;
továbbképzést, segítséget és tapasztalat-
cserét biztosítva számukra a fiatalok ok-
tatásához/neveléséhez. 

Megközelítésük és módszereik sokban
megegyeznek a legfrissebb amerikai ku-
tatási eredményekkel és az ottani legjobb
gyakorlattal: 
– a nemi felvilágosítást a barátság, a csa-

lád, szerelem, önismeret, kommuniká-
ció témába ágyazva adják;

– kurzusaikon tartós, személyes, bizal-
mi légkört alakítanak ki a fiatalokkal
és osztályfõnökükkel;

– céljaik közt szerepel a gyermek-szü-
lõ kapcsolat javítása; 

– bevonják a szülõket (például a házi fel-
adat segítségével: kérdezzék/beszéljék
meg az adott kérdéseket a szüleikkel; a
szülõknek a kurzus tartama alatt kétha-
vonként vasárnap délután kilencven-
perces foglalkozásokat szerveznek); 

– tapasztalataik szerint a személyes tör-
ténetek sokkal tovább megragadnak
a fiatalokban (ezt a felismerést hasz-
nálja ki a The Art of Loving Well címû
amerikai tananyag (lásd: McLaren),
mely irodalmi szemelvények kapcsán
foglalkozik a szerelem témájával: az
irodalom elõnye, hogy a fiataloknak
nem kell személye tapasztalataikat/ön-
magukat feltárni ahhoz, hogy érzel-
mekrõl beszéljenek);

– az oktatás interaktív;
– szituációs, önismereti, kommuniká-

ciós játékokat használnak;
– az iskolában, egyéves kurzusokban dol-

goznak együtt egy-egy osztállyal, me-
lyet a kurzus után is évekig tovább
követnek.

Hortobágyiné Nagy Ágnes és munka-
társai tevékenységére jellemzõ továbbá,
hogy:
– a kurzus után évekig tovább követnek

egy-egy osztályt (vö. Kerpelman és ku-
tatócsoportja vizsgálatának eredmé-
nyével, mely szerint nem elég egyetlen
tanfolyam, hanem idõrõl idõre meg-
erõsítõ foglalkozásokra van szükség);

– párosával, esetenként hármasban tart-
ják a kurzusokat, az oktatók így tudják
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egymást támogatni, megbeszélni, hogy
a konkrét osztályban hogyan kellene
adaptálni a tananyagot a legnagyobb
hatékonyág elérése érdekében. A pá-
rok nem állandóak, minden egyes
kurzus esetében más-más felállásban
mennek;

– nagyon rugalmasan és nyitottan rea-
gálnak a gyerekek igényeire, kérdése-
ire, problémáira;

– az érzelmi intelligencia kifejlesztésén
fáradoznak, mert ettõl lesznek az em-
berek boldoggá.

A Sapientián folyó képzésrõl, illetve az
ehhez kapcsolható családi életre nevelé-
si kezdeményezésekrõl megjelent egy
összefoglaló, tájékoztató jellegû könyv.11

Ez bemutatja a különbözõ, a képzés-
hez kapcsolódó szempontokat, értékeket,
programokat. A Sapientia programjai a
FÉK-program képzéseibõl is merítettek
(a FÉK-program 1–3 könyvein alapul-
nak), és a Családi életre nevelési (CSÉN)
programjaik fejlesztése jelenleg is folya-
matban van. A Sapientia és a SZÉK kö-
zös CSÉN-képzéseihez még nem jelent
meg olyan többkötetes, kidolgozott óra-
vázlatok sorát tartalmazó tanári kézi-
könyv, mint amilyen a FÉK programé,12

mely amerikai–magyar együttmûködés
eredménye. Ez utóbbi kitér a keresztény
hitre is, ugyanakkor a vallási részei opcio-
nálisak, az iskola – a tanárok és szülõk –
döntésétõl függ, hogy ezekrõl is szó
lesz-e a foglalkozásokon. A FÉK-prog-
ramhoz kapcsolódik a FÉK klub mû-
ködtetése, ahol hetente egyszer 80-100
diáknak tartanak kétórás családi életre
nevelési, drogprevenciós, személyiség és
jellemépítõ játékos foglalkozásokat. A

Timóteus Társaság amerikai keresztény
egyetemisták segítségével nyári táboro-
kat is mûködtet („Speak out” tábor).

A Sapientia és a SZÉK közös prog-
ramjai valamint a FÉK-program mellett
még említésre méltó egy harmadik, a
házasságokat erõsítõ fontos hazai kezde-
ményezés, a Ketten Együtt Házassági
Felkészítési és Tanácsadói Mûhely. Ez a
nemzetközi Prepare/Enrich házassági
tanácsadói rendszer része, az amerikai
David H. Olson professzor tesztprog-
ramjának honosítása. A magyar változat
2007 februárjában indult hivatalosan,13

ekkor alapították meg a Ketten Együtt
Házassági Felkészítési és Tanácsadói
Mûhelyt. Pároknak és párokkal vagy
családokkal dolgozó szakembereknek
kínálják szolgálatukat. Küldetésük, hogy
pszichológusokat, szociális munkásokat,
családterapeutákat képezzenek ki ennek
az eszköznek a használatára. 

165 kérdés segítségével teljes leltárt
készítenek egy pár kapcsolatáról, a tesz-
teket egy központ értékeli ki. A tanács-
adó 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 lefedett-
ségben. 

A teszt a következõ témák terén vizs-
gálja az összhangot a házasfelek között:
a kapcsolat céljai, kommunikáció, konf-
liktuskezelés, a szabadidõtöltés, szexuali-
tás, a gyermekvállalás, a szülõi szerep, a
betöltendõ szerepek a kapcsolaton belül,
hit, lehetõség kérdése, származási csa-
lád, a másik személyiségjegyeinek elfo-
gadása és kezelése, illetve a pénzkezelés.
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A teszt 80%-os pontossággal meg tudja
mutatni azokat a párokat, akik boldog
kapcsolatban fognak élni és 91%-os pon-
tossággal azokat, akik vagy elválnak, vagy
feszült kapcsolatban élnek. A tesztek
alapján készült egy tízrészes csoportfog-
lalkozási anyag is (www.kettenegyutt.hu). 

A Ketten Együtthöz kapcsolódó kö-
zépiskolai CSÉN oktatási program is
kialakulóban van.

Az amerikai párkapcsolatokra 
és házasságra nevelési programok
jellemzõi és hatékonysága

Milyen programokra van szükség?

A programok:
– segítsék a serdülõket, hogy megis-

merjék és kifejezzék a párkapcsola-
tokra vonatkozó érzelmeiket és elkép-
zeléseiket;

– segítsék a serdülõket, hogy feltárják
ezen érzelmek és elképzelések forrá-
sait;

– tanítsák meg a serdülõket arra, hogyan
kell hatékonyan kommunikálni és
együttmûködni a szülõkkel, testvérek-
kel és barátokkal;

– segítsenek a serdülõknek, hogy meg-
értsék azt, saját kapcsolatmodelljük
hogyan befolyásolja viselkedésüket je-
lenlegi és jövõbeni kapcsolataikban;

– ösztönözzék a tizenéveseket arra, hogy
megvizsgálják, milyen hatással van sa-
ját viselkedésük arra, ahogy a környe-
zetük viselkedik velük szemben, és ez
hogyan hat vissza önmagukra;

– segítsenek a tizenéveseknek, hogy
megértsék, különbözõ környezetek

(például: stressz, anyagi szükség, tá-
mogató környezet) hogyan változtat-
hatják vagy korlátozhatják saját ma-
guk, illetve partnerük viselkedését;

– kínálják a kapcsolatra nevelést/oktatást
más olyan programokkal együtt vagy
mellett, melyeknek célja, hogy a tizen-
évesek életét egyéb szempontból javít-
sák (például a dohányzás, alkohol- és
kábítószer-fogyasztás, bûnözés meg-
elõzése, 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 kap-
csolaton belüli verbális, pszichológiai
és fizikai erõszakra vonatkozó elképze-
lésekkel;

– segítsenek a tizenéveseknek, hogy
megértsék, serdülõkori viselkedésük és
döntéseik hogyan befolyásolhatják ké-
sõbbi életüket és lehetõségeiket;

– hangsúlyozzák ki, hogy a sikeres házas-
ság elérhetõ cél a felnõttek számára; 

– segítsenek megelõzni vagy kezelni a
serdülõkori kapcsolatok negatív követ-
kezményeit és egyéb negatív hatásokat
(a dohányzást, alkohol- és kábítószer-
fogyasztást, iskolakerülést, bûnözést)
(Rand Report, XXV–XXVI, 99–103).

Az Egyesült Államokban jelenleg 
legelterjedtebb tananyagok fajtái

A tananyagok öt kategóriába sorolhatók
(Rand Report, 73):
– RME (Relationship and Marriage

Education) – kapcsolatra és házasság-
ra nevelés;
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– FACS (Family and Consumer Sciences)
– családi és fogyasztói ismeretek; 

– CE (Character Education) – jellem-
nevelés; 

– AE (Abstinence Education) – önmeg-
tartóztatásra nevelés, melyet a leg-
újabb kritikák szerint a kapcsolatra
nevelés keretében kellene oktatni
(Whitehead and Pearson, 2006; Rand
Report, 79);

– Community-based initiatives – lakó-
hely szerinti civil kezdeményezések. 

Az RME explicit módon és szinte kizá-
rólag az interperszonális és romantikus
párkapcsolatokkal foglalkozik. A másik
négy kategóriába tartozó programnak
része az RME, de a tananyaguk tágabb
(Rand Report, 73). A tananyagok nem-
csak iskolai környezetben kerülnek ok-
tatásra, hanem például az ifjúsági igaz-
ságszolgáltatásban, az állami gondozási
rendszerben, tizenéves várandós anyák
és szülõk számára, táborokban, lelki-
gyakorlatokon, illetve lelki napokon és
iskolán kívüli délutáni programok kere-
tében (Rand Report, 76).

Az RME tananyagok jellemzõen in-
tervenciós és nevelõ jellegûek egyszerre
(Rand Report, 76). A kapcsolatra és há-
zasságra nevelés általános célja, hogy a
tizenéveseknek átadja azt a tudást, azo-
kat az értékeket és készségeket, amelyek
feltételezhetõen szükségesek az egész-
séges romantikus kapcsolatok létreho-
zásához (Rand Report, 74).

Értékelési nehézségek

Nincs szisztematikus kutatás a meglévõ
tananyagok elterjedtségérõl, tartalmá-

ról és hatékonyságáról sem általános-
ságban, sem specifikus csoportokban,
például az alacsony jövedelmûek köré-
ben (Rand Report, 5). Az értékelést to-
vább nehezíti, hogy e tananyagoknak
nincs egységes céljuk. Célok lehetnek
(Rand Report, 75):
– az egészséges házasság;
– a házassággal kapcsolatos pozitív el-

képzelések elõsegítése;
– a nagyobb fokú, arányú önmegtar-

tóztatás a házasság elõtti nemi kap-
csolatokat illetõen;

– a randevúkon történõ nemi erõszak
arányának csökkentése;

– nagyobb elégedettség a házasság elõt-
ti párkapcsolatokban;

– a késõbbi egészséges, stabil házassá-
gok esélyének növelése;

– a válások arányának csökkentése;
– a konfliktusok számának csökkentése;
– a partnerrel és másokkal való kom-

munikáció javítása.
Ha világosabbak a célok, a döntéshozók
is jobban tudnak választani. Nincsenek
egyértelmû mérési kritériumok, ezért
nehéz a hatékonyságot mérni. Másrészt
nehéz és sokba kerül az értékeléshez
szükséges kutatás. Harmadrészt pedig
csak nemrég kezdõdtek ezek a progra-
mok, ezért még nincs róluk kísérleti ér-
tékelés (Rand Report, 80). 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).

Nagyon pozitív az értékelése az egyik
legsikeresebb, az 5 egységbõl álló Love
U2 program Relationship Smarts (Intelli-
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gens kapcsolatok) címû egységének. Vizs-
gálatokból kitûnik, hogy a 36 célkitû-
zés mindegyikében szignifikáns javulás
volt mérhetõ a program elvégzése után
(Adler-Baeder, 2005). 

Mi jellemzi a legsikeresebb 
tananyagokat?

A legsikeresebb tananyagokról általáno-
san elmondható, hogy a fiatalok nagyon
jól fogadják õket, hatásukra jelentõsen
és pozitív irányba változik tudásuk, atti-
tûdjeik és viselkedésük; konkrétan javul
kapcsolatuk a szüleikkel és randevúzós
partnereikkel, jobban megismerik ön-
magukat, vágyaikat, életcéljaikat, csök-
ken a verbális agressziójuk. Újonnan
szerzett ismereteik, készségeik, stratégi-
áik birtokában magabiztosabbak, tisz-
tábban látják céljaikat, opcióikat, kap-
csolataikat, jobban tudnak kommunikál-
ni (egyéni megjegyzések a résztvevõktõl,
például: Pearson, 2000, 9–10, 16).

Az értékelések és a tapasztalatok alap-
ján a legjobban fogadott anyagok érdeke-
sek, mivel
– a fiatalok számára fontos témákkal

foglalkoznak;
– pozitív ideálokat mutatnak fel;
– segítenek a fiataloknak megismerni

saját vágyaikat és céljaikat;
– segítenek nekik megvalósítani álma-

ikat;
– interaktívak, nem elõadás jellegûek;
– kreatív feladatokat tartalmaznak;
– aktív fizikai tevékenységeket tartal-

maznak;
– sok idõt és lehetõséget biztosítanak

a beszélgetésre;

– irodalmi történeteket/személyes törté-
neteket tartalmaznak, melyek jobban
megragadnak a fiatalok emlékezeté-
ben, mint az elméleti oktatás;

– videó/DVD-t (külön erre a célra kifej-
lesztett anyagokat) használnak;

– a szexualitást a lehetõ legszélesebb
kontextusba ágyazva tárgyalják (érett
szerelem, család, gyermekvállalás és
szülõség a gyermek szemszögébõl néz-
ve, barátság, önismeret, önbecsülés,
életcélok, kapcsolaton belüli agresz-
szió, konfliktuskezelés, betegségmeg-
elõzés stb.);

– ténybeli ismereteket csak azután köz-
vetítenek, ha már felkeltették irántuk
a fiatalok érdeklõdését, igényét.

Az értékelések után levont egyéb tanul-
ságok:
– 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 elegendõ, szükség
van a többszörös megerõsítésre;

– még a középiskola elõtt kellene ok-
tatni.

Gardner és Howlett (2000) amellett
érvel, hogy több házassági és kapcso-
lati készséget kellene tanítani az isko-
lában. Sok kapcsolatokra vonatkozó
attitûd és viselkedésminta jóval azelõtt
kialakul, mire a fiatal felnõttkorban és
az eljegyzés idején a párok házasság
elõtti prevenciós programokra járnak.
Durlak (1995) számításai szerint az
amerikai fiataloknak akár 50%-ánál is
fennáll a veszély, hogy késõbbi életé-
ben problémái lesznek. Ezért nagyon
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fontos az elsõdleges prevenció, amely
mindenkit elér (Gardner, 2004).

Milyen kutatásokra lenne szükség?

A serdülõk házasságra nevelése olyan el-
sõdleges prevenció, mint a népegészség-
ügyben az oltás (Rand Report, 93). A je-
lenlegi erõfeszítések alapja az a feltevés,
hogy a serdülõkori romantikus kapcso-
latok hozzájárulhatnak a felnõttkori há-
zasságok sikeréhez vagy sikertelenségé-
hez. Az anyagi és emberi források e célú
felhasználását indokolttá tenné, ha a ku-
tatások bizonyítanák e feltevést (Rand
Report, 95).

Ki kell zárni minden egyéb magyará-
zat lehetõségét ahhoz, hogy egyértelmû
ok-okozati összefüggést lehessen kimu-
tatni a serdülõkori kapcsolatok és a fel-
nõttkori házasságok sikeressége között.
Ez nem könnyû feladat. Még a nagyon
jól megtervezett longitudinális kutatások
sem tudják kizárni minden harmadik
változó eshetõségét. Például testvérek és
ikrek vizsgálata segíthet a származási csa-
lád, illetve genetikai tényezõk hatásainak
feltárásában (Rand Report, 96).

Ha már bizonyított lesz a serdülõkori
romantikus kapcsolatok kauzális hatása a
felnõttkori házasságokra, akkor meg kell
érteni e tizenéves kapcsolatok azon ele-
meit, melyek hosszú távú hatásaikért
felelõsek, hogy hatékony intervenciót
lehessen tervezni. Nem a kapcsolatok
külsõ vonásait – idõzítése, partnerek szá-
ma, idõtartama – kell vizsgálni, hanem
belsõ folyamatait – a kapcsolat fenntar-
tása, konfliktus megoldás, társadalmi tá-
mogatás (Shulman, 2003). A serdülõkori

romantikus kapcsolatok potenciális fej-
lõdési fordulópontot jelentenek, ahol
a származási családból hozott minták
megerõsítést kaphatnak vagy jelentõsen
megváltozhatnak konkrét választások,
viselkedések és tapasztalatok hatására
(Rand Report, 42). 

A gyermekkori és kora serdülõkori
körülmények meghatározzák a serdülõ-
kori romantikus tapasztalatokat, melyek
többféle úton hathatnak a felnõttkori
romantikus kapcsolatokra és házassá-
gokra (Rand Report, XXXVIII). Azon-
ban nem egyértelmû, hogy az említett
elõfutárokat nem harmadik tényezõk
okozzák-e, melyeket eddig még nem si-
került azonosítani. Az sem egyértelmû,
hogy ezen elõfutárokban történt válto-
zások valóban befolyásolják-e a kapcso-
latok sikerességét (Rand Report, 89).
Egyelõre nem bizonyítottak a közvetlen
ok-okozati kapcsolatok a serdülõkori ta-
pasztalatok és a felnõttkori eredmé-
nyek között (Rand Report, 93). Nem ki-
zárt (például genetikai vagy kontextuá-
lis) harmadik változó lehetõsége (Rand
Report, 94). 

Alternatívaként felmerülhet, hogy
csak a veszélyeztetett fiatalok részesül-
nének kapcsolatra és házasságra neve-
lésben (Rand Report, 103).

Mennyiben felelnek meg a jelenleg
használt tananyagok a kutatásoknak?

Komoly kutatások mutatják ki, hogy a fi-
atalokra általában irányuló, illetve a ve-
szélyeztetett fiatalokra irányuló interven-
ció pozitívan hat az egészséges tizenéves
kapcsolatok sok elõfutárára; például a
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szülõkkel 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 meg-
kezdésének idõzítésére, a szexuális vi-
selkedésre és a nemi betegségek, illet-
ve terhességek elõfordulási gyakoriságá-
ra (Philliber et al., 2002), valamint olyan
hosszabb távú következményekre is,
mint például a tanulmányi eredmények
és iskolázottság (Myers and Schirm,
1999). Vannak olyan hatékony inter-
venciók, amelyek több komponensbõl
állnak, más intervenciók olyan tudást,
illetve készségeket próbálnak átadni,
amelyek attitûd- vagy viselkedésbeli vál-
tozásokat okoznak. Sajnos a legtöbb érté-
kelésben nem lehet megállapítani, me-
lyik komponens vagy készség hozta a
kívánt eredményt. Konklúzióként csak
annyi mondható, hogy a kutatások sze-
rint lehetséges intervencióval pozitívan
befolyásolni egyes elõfutárokat (Rand
Report, 82).

A vizsgált tananyagok fõ pozitívuma,
hogy mindegyik foglalkozik azokkal az
attitûdökkel és elképzelésekkel, vala-
mint a legtöbb kapcsolatbeli viselkedés-
típussal, amely a modern kutatások és
elméletek feltételezése szerint releváns
az egészséges kapcsolatok és házassá-
gok kialakítása szempontjából. A tan-
anyagok kevésbé következetesen foglal-
koznak viszont a közvetlen kontextus és
az egyéni különbségek kategóriájába
tartozó elõfutárokkal. Nyitott kérdés,
hogy a kapcsolatra és házasságra neve-
lés tananyagok egyáltalán foglalkozza-
nak-e ezekkel az egyéb tényezõkkel,

mivel közülük több már más bevált tan-
anyag részét képezi (Rand Report, 89).

Javaslatok

1. Gyakran elhangzik, hogy nincs ele-
gendõ anyag, amely a megcélzott
népesség igényeihez van adaptálva,
kor, kultúra, etnikum, családi állapot
– például fiatal szülõk, kismamák –
szerint (Rand Report, 89). Ezzel
szemben a Relationships Smarts PLUS
hatása háttértõl függetlenül kimu-
tatható volt.

2. Arra az esetre, amikor nincs idõ az
egész programra, szükség lenne né-
mi tájékoztatásra, hogy a programok
mely elemei tartoznak a magjához és
melyek hagyhatók el anélkül, hogy
azt a hatékonyság megsínylené. Ezen
segíthet egy készülõben lévõ munka-
füzet, mely eszköztárként használha-
tó majd a programkészítéshez (Rand
Report, 87).

3. Nem biztos, hogy a felnõtteknél be-
vált házasságelõkészítõ-programok, il-
letve azok komponensei hatékonyak
és alkalmasak a fiatalok körében. Ha
szigorú értékelés nélkül bevezetnek
valamit, amirõl késõbb kiderül, hogy
nem hatékony, már nagyon nehéz
megváltoztatni a közhiedelmet. Pél-
dául a D.A.R.E. drogmegelõzési-prog-
ramról már 15 éve kiderült, hogy
nincs hatása, ennek ellenére még min-
dig ezt az anyagot használják a legszé-
lesebb körben, hiába vannak hatéko-
nyabb alternatívák (Rand Report, 87).

4. Segítségre lenne szükség logisztikai
problémák megoldásához, például:
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gyermekmegõrzés, fiúk és lányok kü-
lönválasztása bizonyos témáknál, ösz-
tönzõk (élelmiszer, díjak) a résztve-
võknek, helyszín- és idõpontválasztás
(Rand Report, 88).

5. Fontos a program megfelelõ elneve-
zése, hogy a szülõk és felnõtt döntés-
hozók világosan értsék, mirõl van szó.
Bár a fiatalok nagyon jól fogadják eze-
ket a programokat, esetenként szüksé-
ges lehet a felnõtteket, különösen a
döntéshozókat meggyõzni a fontossá-
gukról (Rand Report, 88).

6. A kapcsolatra nevelés egyéb, a tizen-
évesek életét javítani kívánó prog-
ramokkal mûködjön együtt (Rand
Report, 104). 

Az oktatás keretei

Az iskola azért lenne kívánatos keret,
mert ott érhetõ el a legnagyobb számú
fiatal. Másrészt viszont az iskolákra óri-
ási nyomás nehezedik az egyéb teljesí-
tendõ normák miatt és esetleg nem szí-
vesen vonnak el idõt más tantárgyaktól.
De biztosan megnyerhetõek lennének,
ha kimutatható lenne, hogy a kapcso-
latra és házasságra nevelés eredménye-
képpen a tanulók egyéb teljesítménye
is javul.

Iskola utáni programok keretében elõ-
segítheti a programok alkalmazását, ha
bevezetésükhöz nincs szükség különö-
sebb felszerelésre, tréningre, ha a fiata-
loknak tetszik, ha sokan látogatják, és kö-
vetkeztében csökkennek a magatartás-
problémák, valamint javul a tanár-diák
kapcsolat (Bodilly and Beckett, 2005;
Rand Report, 90–91).

Néhány fontosabb amerikai 
házasságra és párkapcsolatra 
nevelési program bemutatása

A Connections: Relationships and Marriage
(Kapcsolatok: párkapcsolatok és házasság)
középiskolás diákok számára készült
amerikai családi életre nevelés program.
Célja, hogy megtanítsa a fiatalokat, ho-
gyan alakítsanak ki egészséges kapcsola-
tokat és házasságot. Vizsgálatok ered-
ményei arra utalnak, hogy a tananyag
növeli a tanulók fogalmi tudását a kap-
csolatokról, csökkenti a randevúzós kap-
csolatokban az erõszakot és a tizenéves
terhességek kockázatát, pozitívan befo-
lyásolja azokat az attitûdöket, amelyek a
jövõben a sikeres házassághoz szüksége-
sek (Gardner, 2004).

Scott P. Gardner professzor tanulmá-
nya szerint a program elvégzése után
javult a részvevõk szüleikkel való kom-
munikációja; konfliktusaikat inkább ér-
veléssel és kevesebb verbálisan agresz-
szív taktika alkalmazásával oldották meg;
kedvezõbb lett a házassági elõkészítés-
hez és a házassági tanácsadáshoz való
hozzáállásuk és kevésbé tartják valószí-
nûnek, hogy a házasság elõtt együtt akar-
nának élni. A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy elvált szülõk gyermekei számá-
ra volt a leghasznosabb.

Pearson szerint a Connections jól mû-
ködik, tetszik a fiataloknak és az okta-
tóknak, különösen a tevékenységek, me-
lyek sokkal több lehetõséget nyújtanak a
kapcsolatokról való beszélgetésre, mint
a hagyományos szexuális felvilágosítás.

A szerzõ (Charlene Kamper) nagyon
jól ismeri a fiatalok gondolkodását. Ezek
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a témák szükségesek és érdeklik õket. Iz-
galmasak az órák, mindenféle képessé-
gû és etnikai hátterû gyermek aktívan
be tud kapcsolódni és élvezi a feladatait,
azok is, akik családjában nincs házasság.
Könnyû használni, nincs szükség külö-
nösebb elõképzettségre. 2000-ben már
585 helyen használták: 42 USA-állam-
ban és 8 más országban (Pearson).

A Love U2: Increasing Your Relationship
Smarts (Én is szeretlek – tudjunk többet a pár-
kapcsolatainkról) hatékonyságát vizsgálták
gazdasági, földrajzi és rassz szerinti szem-
pontokból vegyes mintán. Az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy a résztvevoknek
reálisabb elképzeléseik lettek a kapcsola-
tokról/házasságról és saját megítélésük
szerint kevésbé alkalmaztak verbális ag-
ressziót a program elvégzése után, füg-
getlenül a rassz szerinti hovatartozásuk-
tól, a háztartásuk jövedelmétõl vagy a
családi struktúrától (Family Relations,
2007/July: Adler-Baeder et al., 2007).

Love U2 Relationships Smarts14 (Én is
szeretlek – párkapcsolati tanácsok) A prog-
ram tudományos eredményeken ala-
pul, életkornak megfelelõ és érdekes.
Célja, hogy csökkentse a hibás viselke-
déseket és elképzeléseket (például: csak
egyetlen ideális partner létezik min-
denki számára; a szerelem elég a bol-
dog házasság fenntartásához; a házas-
ság elõtti együttélés növeli a házasság
sikerességének esélyét), valamint erõ-
síteni azokat a készségeket (például:
konfliktuskezelés) és attitûdöket, ame-
lyek elõsegítik a kapcsolatok egészsé-
ges mûködését.

A hatások megfeleltek a kitûzött célok-
nak egy év után, de elhalványultak két év
elteltével (ez a jelenség más témák eseté-
ben is ismeretes). Ezért késõbb is szükség van
megerõsítõ oktatásra.

A tanárok és diákok általában pozití-
van értékelték a programot: érdekes,
bevonja a résztvevõket, informatív és
hasznos. A fiataloknak leginkább az in-
teraktív tevékenységek, viták tetszet-
tek, ezért javasolták, hogy több inte-
raktív tevékenység legyen, és korábban
oktassák az anyagot (A kutatók szerint
lehetséges, hogy a hatása is tartósabb,
ha a fiatalok korábban találkoznak a
tananyaggal, amikor elõször alakulnak
ki kapcsolati minták és attitûdök.) Az
elõadás jellegû részeket nem annyira
szerették. Több vitalehetõséget szeret-
nének osztályszinten a fontos kapcsola-
ti kérdésekrõl/problémákról. A tanárok
szerint a diákok fogékonyak az anyag-
ra. Jobban bekapcsolódnak a kreatív
és interaktív feladatokba. A résztvevõk
általánosan tovább akarták adni a szer-
zett információt másoknak. A fiúk job-
ban kedvelték a versenyszerû és aktí-
vabb feladatokat és kevésbé az érzelmek
azonosításával és értékelésével foglal-
kozó részeket. Egyesek szerint az a feje-
zet volt a legfontosabb, amely a verbá-
lis agresszióval és a randevúzós kap-
csolatokban elõforduló bántalmazással
foglalkozott. A megjegyzések alapján új-
ra átdolgozták az anyagot: a Relationship
Smarts Plus anyaga a tizenévesek számá-
ra fontos témákkal foglalkozik, fontos
információt közöl és készségeket javít.
A tevékenységeken és támogató vitákon
keresztüli hatékony tanulás módszerét
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alkalmazza. A tanulságok értelmében
szükség van: 
– jól képzett tanárokra, akik otthonosak

a tananyagban és jó kapcsolatuk van a
dákokkal;

– érdekes tananyagra, mely aktívan be-
vonja a diákokat;

– elegendõ idõre a vitákhoz;
– olyan tanulási környezetre, melyben

többféle családi és kapcsolati tapasz-
talattal rendelkezõ fiatal van;

– a fiatalok számára fontos témákra
(például: az én fejlõdése egy kapcso-
latban; randevúzási agresszió; helyze-
tek, melyekben a fiatalok nyomás alatt
vannak; az intimitás megértése; a be-
lehabarodás és az igazi szerelem meg-
különböztetése; kapcsolatok építése,
fenntartása, befejezése).

The Art of Loving Well15 (Jól szeretni mûvé-
szet vagy A jó szerelem mûvészete) irodalmi
szemelvények gyûjteménye, melyet 1987
óta használnak sok száz amerikai iskolá-
ban. Az irodalmi szövegek érzelmi tá-
volságot és lehetõséget nyújtanak arra,
hogy a tizenévesek érzelmekrõl beszélje-
nek anélkül, hogy saját érzéseiket feltár-
nák. Tevékenységeket, játékos feladato-
kat ajánl szülõkkel és más felnõttekkel
való beszélgetés elõsegítésére. Tartalmaz
egy videót a szülõk számára, valamint
gyakorlatokat a szülõk és gyermekek kö-
zötti beszélgetések érdekében.

Jó az anyag, mivel a tapasztalatok sze-
rint a fiatalok jobban emlékeznek tör-
ténetekre, mint tényekre. A történetek
felkeltik érdeklõdésüket, hogy készsé-
geket tanuljanak és információt kapja-
nak, ezért szívesebben hallgatják meg a

tudományos kutatások eredményeit is.
A program az egyébként leggyengébben
teljesítõ és olvasási problémákkal küzdõ
tanulók esetében is nagyon sikeres. Füg-
getlen értékelések szerint a résztvevõk va-
lószínûbben változtatták meg hozzáállá-
sukat, jelentõsen többen gondolták, hogy
nem szabad másokra nyomást gyako-
rolni, hogy szexuális életet éljenek; saját
maguk nemet szándékoztak mondani,
ha nyomást gyakorolnának rájuk és nem
szándékoztak szexuális életet élni kora
tizenéves korukban. A résztvevõk 8%-a,
míg a kontrollcsoport 28%-a élt nemi éle-
tet a 8. osztály befejezése elõtt.

Jó az anyag, mert pozitív ideálokat
mutat fel. A tapasztalat szerint a fiatalo-
kat jobban motiválják a pozitív ideálok,
mint a negatív dolgok elkerülésére vonat-
kozó figyelmeztetések (Pearson, 2000).
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