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AZ INTIMITÁS FOKOZATAI

CÉLOK

 � Kidolgozni az intimitás szubjektív definícióját
 � Megvizsgálni a lehetséges átfedéseket  a konszenzusos megegyezésen alapuló definíció megtalálásához

RÉSZTVEVŐK

A gyakorlatban bármennyien 
részt vehetnek

KELLÉKEK

Készítsünk  „intimitás fokozatai 
kártyákat”: körülbelül 10 dara-
bot, az intimitás megnyilvánu-
lásaival kapcsolatos mondatok 
szerepeljenek rajtuk, nyomtassuk 
ki, egy papíron csak egy mondat 
szerepeljen. 

Az üres papírlapokra a résztve-
vők felírhatják azt a mondatot, 
ami az intimitásról eszükbe jut.

Mindenkinek adjunk tollat vagy 
filctollat.

ÁTTEKINTÉS

Ezzel a gyakorlattal felfedezzük, hogy a társadalmi identitások milyen módon képesek befolyásolni az egyéneket 
intimitásuk megélésében. 

MEGVALÓSÍTÁS

Ez a gyakorlat elvégezhető online, offline, távolságtartással és offline, testi kontaktussal.

IDŐ

45-60 perc

A gyakorlatot kifejlesztette: Élan Interculturel, meglévő források alapján (ld. Hivatkozások)
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

1. Alkossunk 3 fős csoportokat. Adjunk nekik körülbelül 10 „az intimitás fokozatai kártyát”* és néhány üres 
kártyát. 

2. Kérjük meg őket, hogy az üres kártyákra írják le 1-2 mondatban, hogyan, mikor és milyen helyzetekben élik 
meg az intimitást.

3. Kérjük meg őket, hogy olvassák el az összes kártyát (csendben, magukban), és egyénileg gondolják át, mit 
tartanak a „legintimebbnek” és mit „kevésbé intimnek”. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a résztvevők értik, 
hogy nincsenek jó vagy rossz válaszok. A feladat szubjektív; egy válasz annyira „jó”, amennyire azt magukra 
nézve igaznak találják. 

4. Kérjük meg őket, hogy rendeződjenek kis csoportokba, és próbálják meg elrendezni a kártyákat az intimitás 
fokozatai szerint: a legkevésbé intimtől a legintimebbig.

5. Ezután kérjük meg a kis csoportokat, hogy alkossák meg saját maguk az intimitás definícióját. 
6. Kérjünk meg minden csoportot arra, hogy válasszanak valakit, aki megosztja a két legintimebb és a két 

legkevésbé intim  kártyát, ami az általuk felállított rangsorban szerepel, és indokolja meg a választásukat. 
7. A második teljes körben osszátok meg azokat a definíciókat, amelyeket a kis csoportok javasoltak. Nézzétek 

meg, hogy van-e olyan definíció, amelyet mindenki elfogad.

*Néhány példa, amelyeket a kártyákra lehet írni:

Étterembe menni 

Személyes meggyőződésedet és véleményedet megosztani

Megérinteni a párod kezét 

Megcsókolni a párodat

Üzeneteket küldeni egymásnak mindennap

Beszélni szex közben

Érzelmeidet megosztani

Megölelni a párodat
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Megfogni a párod kezét nyilvános helyen 

Elmondani, hogy mit szeretsz és mit nem (szex közben) 

Bemutatni a párodat a szüleidnek és/vagy a barátaidnak

Beszélni a szüleidről/családodról

Konfliktusba kerülni a pároddal

Megosztani az álmaidat, igényeidet és vágyaidat

A szexuális fantáziákról beszélni

A nemi úton terjedő fertőzésekről beszélni

A fogamzásgátlásról beszélni

Fehérneműben mutatkozni

Erotikus üzeneteket küldeni egymásnak 

Egymást csókolni és simogatni

Megcsókolni a párod nyakát

A GYAKORLAT KÖZÖS MEGBESZÉLÉSE

A gyakorlat célja, hogy felismerjük, milyen sokféleképpen éljük meg az intimitást: bizonyos helyzetek egyesek 
számára intimek, mások számára azonban egyáltalán nem. Tárjátok fel, hogy ennek a megfigyelésnek milyen 
következményei lehetnek az intim találkozásokra: mi történik, ha két olyan ember próbál szexuális kapcsolatot 
létesíteni egymással, akiknek különbözőek az elvárásaik és az intimitásról alkotott képük?
Reflektáljatok a társadalmi identitásra: milyen mértékig határozza meg az identitásunk azt, hogy hogyan éljük 
meg az intimitást? Kérd meg a résztvevőket, hogy saját tapasztalataik alapján gondolkozzanak néhány lehetséges 
példán. 
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ONLINE MEGVALÓSÍTÁS

Ez a gyakorlat elvégezhető online, breakout roomokban (különszobákban,  csoportonként 3 fővel) és Jamboards 
használatával (minden csoport külön Jamboardon dolgozik), ide írhatják az intimitással kapcsolatban alkotott 
mondatokat és itt értékelik az „intimitás fokozatát”.

ELMÉLET

Ennek a gyakorlatnak a kidolgozásához két forrást használtunk:

 � https://teachingsexualhealth.ca/app/uploads/sites/4/2017-CALM-Consent-1-French.pdf

 � http://rse.fpv.org.au/wp-content/uploads/2015/06/Activity-7-8_8.2.pdf
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