
 
Az 1960 -80 között már nyitottabb szemléletű,
ugyanakkor a konzervatív eszméket őrző narratíva van jelen a magyar
folyóiratokban, de érdekes megvizsgálni a 2000 után, a nyugati
hatásokra nyitott szexuális attitűdöt, mennyiben változott, mivel a
különböző szexuális megjelenési formák sok ellentétes érzelmet
keltenek ma is a magyar lakosságban.
 

II. Előzmények

IV. A következő kérdések kerülnek a  két
korszakban összehasonlításra:
 
Mi számít abnormálisnak?
Szexuális nevelésnek van-e hatása a szexuális
viselkedésre?
Ha van, mi a célja a szexuális nevelésnek a
szokásostól eltérő szexualitásokkal?
Milyen szemlélet tükröződik a folyóiratokban?
 

 
 
1960-1980: 
- elsősorban okait kutatja
- szemlélet: társadalom szempontjából nem
hasznos,
- jövőkép: perverzitások ki fognak kopni a
koedukációval, 
- fontos eszköz a megelőzésében a szexuális
nevelés, 
- előfordulása: megjelenik már 14-16 éves
korban is a szexuális nevelés témaköreiben,
- homoszexualitás nem összemosható a
folyóiratok szerint a többi szexuális
abnormális viselkedéssel
 
2000-2010: 
- szemlélet: tudományos szempontból
vizsgálódik, statisztikai jellegűek a leírások,
- szóhasználat változik: parafília lesz
- homoszexualitás kikerül ill. új nézőpontból
kerül be (szexuális irányultság és nem
abnormális jelenség)
- hasonlóság: ez is az okokat kutatja, a
gyermekkor ugyanúgy megjelenik

V. Következtetések 

III. Vizsgálat
módszertana

Vizsgálatunkban a dokumentum elemzés
módszerét használjuk, főként

forrásainkat az Arcanum digitális adatbázisa
szolgáltatja. Fókuszban a

perverzitás, homoszexualitás és egyéb szexuális
parafíliak megjelenését és a

szexuális nevelésben megjelenő szemléletét
vizsgáljuk.

Kutatási kérdéseinkben a fókusz a szexuális
nevelésben megjelenő a szokásostól

eltérő szexuális irányultságokat és a szexuális
nevelés magánügy vagy társadalmi

ügy szempontokat vizsgáljuk. HUCER 2020 ONLINE
KONFERENCIA

 

I. Bevezetés
 A szexuális nevelésben megjelenő
szexuális parafíliákról (korábbi
nevén
perverzitásról) és
homoszexualitásról alkotott
szemléletet, narratívát kívánjuk
összehasonlítani két korszakban.
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Összehasonlító elemzés az eltérő
szexuális irányultságok megítéléséről
az
1960 – 1980 és a 2000- 2010 évek
között

IV. A kutatásunk jelentősége, újszerűsége 
 

Kutatásunk újszerűsége abban rejlik, hogy manapság is a pedagógusok,
a szülők

és a gyerekek véleménye is megoszlik a másságról (a
homoszexualitásról és a
szexuális parafíliákról).


