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CÉLOK

 � A beleegyezés fogalmának közös feltárása

RÉSZTVEVŐ

6–16 résztvevő

KELLÉKEK

Post-it cetlik és toll minden 
résztvevőnek

Flipchart papír és filctollak 

Ragasztószalag vagy 
gyurmaragasztó a flipchart 
papírok falra rögzítéséhez 

ÁTTEKINTÉS

Mi az a fordított ötletelés? Ez csupán annyit tesz, hogy a feje tetejére állítjuk a problémát, hogy megoldást 
találjunk rá. Használhatjuk a gyakorlatot egy beleegyezésről szóló foglalkozás kiindulópontjaként. Lehetővé teszi 
a „beleegyezés” fogalmának meghatározását, miközben egy közös definíció megalkotásán dolgozunk. Mindenki 
elgondolkodhat a kifejezésen és kedvére alakíthatja azt. Jó szórakozást a fordított gondolkodáshoz.

TANULÁSI KÖRNYEZET

A gyakorlat végezhető online, személyesen a közösségi távolságtartás szabályainak betartása mellett, valamint 
személyesen, fizikai érintkezéssel.

IDŐ

25 perc

A gyakorlatot az Élan Interculturel fejlesztette ki

ELŐKÉSZÜLETEK

Nyomtassunk ki egy definíciót a beleegyezésről. Itt egy példa a  
scarleteen.com-ról a szexuális beleegyezésre vonatkozóan:

„A SZEXUÁLIS BELEEGYEZÉS egy aktív, kölcsönös folyamat, melynek során önként 
és szabadon döntünk és egyezkedünk arról, hogy bárminemű szexuális kapcsolatot 
létesítsünk egy másik emberrel. Egyúttal közös felelőssége is mindenkinek, aki 
bármilyen szexuális kontaktust kíván létesíteni. Amikor elhangzik egy szexuális 
interakcióval kapcsolatos kérdés vagy felkérés, a beleegyezés csak akkor kölcsönös 
vagy tekinthető megerősítettnek, ha minden fél egyértelmű és lelkes igennel válaszolt.

A csoporttól és a műhelytől függően azonban szükség lehet a beleegyezés tágabb 
meghatározására is, amely nem csupán a szexuális beleegyezésre korlátozódik. 

http://scarleteen.com
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A GYAKORLAT LÉPÉSEI

1. Határozd meg a beleegyezés fogalmát egy vagy két mondatban, és ügyelj rá,hogy mindenki megértse a jelentését. 
2. Kérd meg a résztvevőket, hogy fejezzék be a mondatot: „A szexuális beleegyezés nem...”.  

A válaszokat külön-külön post-it cetlikre írják, minden cetlire egy válasz kerüljön.
3. Gyűjtsd össze a cetliket és ragaszd őket a flipchart táblára, vagy másold át őket, ha az írás nehezen olvasható.
4. Alkoss egy közös megegyezésen alapuló meghatározást, vagy oszd ki a nyomtatott definíciót, olvasd fel és 

ellenőrizd, hogy teljesnek érzed-e, vagy szükséges, hogy a résztvevők továbbfejlesszék.

MEGBESZÉLÉS

Megbeszélhetjük, hogy a beleegyezés milyen mértékben releváns csupán a szexuális viselkedés szintjén: 
elképzelhető, hogy esetleg az élet más területein is éppoly hasznos volna? Mi teszi ilyen különlegessé a 
beleegyezést a szexualitás vonatkozásában?
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FORRÁSOK

Olvassuk el Heather Corinna Driver’s Ed for the Sexual Superhighway: Navigating Consent  
(Vezetőképzés a szexuális autópályához: navigálás a beleegyezés világában) című cikkét:  
https://www.scarleteen.com/article/abuse_assault/drivers_ed_for_the_sexual_superhighway_navigating_
consent

 � Film: Tea és beleegyezés (https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8)

 � https://amandapalmer.net/theartofasking/

 � https://www.youtube.com/watch?v=Awnjw36mNEs

ONLINE MEGVALÓSÍTÁS

A tevékenység online lebonyolításához a Jamboard alkalmazást javasoljuk. Először is helyezd el „A beleegyezés 
nem...” szavakat egy Jamboard dia közepére. 

Oszd meg a Jamboardot a résztvevőkkel és bizonyosodj meg róla, hogy szerkeszthető. Így minden résztvevő 
hozzáfér a Jamboardhoz, és tudja módosítani.

Az egyetlen eltérés az offline verzióhoz képest, hogy itt a résztvevők a válaszaikat Jamboard „cetlikre” írják.  

Amikor mindenki elkészült, gyűjtsd össze és olvasd fel a cetliket. 
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