
A szexet sokan játéknak tartják, pedig annál jóval több. Márk, 13 éves

			Szerintem	minden	fiatalnak	fel	kellene	ajánlani,	
hogy	egy	ilyen	tanfolyamra	járhasson.	Julianna, 15 éves

Szuper	volt,	hogy	bármit	meg	lehetett	kérdezni	és	a	tanfolyamvezető
ő	komolyan	vett	minket.	Kristóf, 14 éves

Magabiztosabb lettem és rájöttem, hogy mit is akarok. Liza, 17 éves

TeenSTAR Magyarország  

Elérhetőség: 

Bárki számára nyitott, aki fiatalokkal és pubertás kor 
előtt álló gyerekekkel él és/vagy hivatása révén, illetve 
szabadidejében velük foglalkozik, pl.:

  apák és anyák  
  tanárok, tanárnők
  szociálpedagógusok, életmód tanácsadók         
  védőnők, orvosok, orvosnők
  ifjúsági csoportvezetők
  egyházközségi vezetők, segítők, diakónusok
  papok, lelkészek, lelkipásztorok, lelkipásztornők
  érdeklődők

A képzési szeminárium elvégezhető kizárólag a 
személyes fejlődés céljából, de alapot is adhat a
fiatalokkal végzett tanfolyami munka elsajátításához. 
Az utóbbihoz azonban szükséges a bizonyítvány megszerzé-
se, aminek előfeltétele a TeenSTAR filozófiájának elfogadása.

Képzés
A gyermekeknek szóló tanfolyam során több 
szülői találkozót is szervezünk, hogy tájé-
koztatást adjunk a tanfolyam felépítéséről, 
témaköreiről és megerősítést adjunk a szülőknek 
a felelősségteljes neveléshez.

Szülőknek

Fiataloknak
A TeenSTAR tanfolyamokat korosztályokra bont-
va ajánljuk a lányoknak és a fiúknak:

  12-14 éves fiataloknak
  15-17 éves fiataloknak
  18 évesnél idősebb fiatal felnőtteknek

  9-től 
11 éves korig

Gyerekeknek

Magyarország

emotionalen Ressourcen 

Magyarország



 

Témakörök

   nemekre jellemző viselkedés

   szexualitás a médiában

   önértékelés és önelfogadás

   a testem

   anatómia/a nemi szervek működése

   egymást tiszteletben tartó kommunikáció

   férfi és női termékenység

   érzések

   kamaszkor – növekedés és érés

   életcélok, vágyálmok 

   önmagam és mások megértése

   barátság, szerelem, szeretet

   felelősségtudat

   megtanulni ellentmondani, önérvényesítés

   felnőttekkel való párbeszédkészség

   várandósság – új élet keletkezése

   fogamzásszabályozás, fogamzásgátlás

   nemi betegségek

   házasság és család

   személyiséggé válás  

Mi a TeenSTAR?
A TeenSTAR egy személyiségfejlesztő szexuálpedagógiai program fiatalok számá-
ra. A szexualitást a test, érzelmek, értelem, kapcsolatok, környezet, lélek/szellem 
által alkotott egységként közelíti meg.
Mivel a TeenSTAR tanfolyam a pozitív testképen és a saját termékenységünk 
megfigyelésén alapul, ezért az érettségi szintnek és az életkornak megfelelően 
történik az ismeretek átadása, ami megkönnyíti a személyiségbe  való beépülését. 
Így jutnak el a fiatalok a nemi identitásukhoz és a szexualitásuk felelősségteljes 
megéléséhez.
Lényeges, hogy elegendő időt kapjanak a fiatalok a kérdéseik megfogalmazására 
és a saját válaszaik megtalálására. Mindezért hosszú időn keresztül támogatjuk a 
tanfolyam résztvevőit

Kedves Szülők! 
TeenSTAR – Megengedik, hogy bemutassuk a lányuknak/fiúknak szóló tanfolyamunkat? A kamaszkor egy kihívásokkal teli időszak 
szülőknek és gyermekeiknek egyaránt. A szülőkről való leválás folyamata során az összetűzések leggyakrabban a „barátság – szerelem – 
szexualitás” témaköreihez kapcsolódnak.
A TeenSTAR támogatást nyújt a kérdéseikre választ kereső fiataloknak a szülői házon kívül, de a tanfolyam elfogadó légköre előmozdíthatja 
az Ön és gyermeke közötti párbeszédet is.

Tisztelt Pedagógusok! 

Az iskola és az oktatási intézmények meghatározó szerepet töltenek be a fiatalok személyiségfejlődésében, így a „barátság – szerelem – 
szexualitás” témaköreiben is, mert kibővítik a fiatalok otthonról hozott ismereteit. 
A szabadon választható TeenSTAR tanfolyamot délután érdemes tartani pl. az Önök iskolájában, kollégiumban, napköziben, ifjúsági kö-
zpontban.
Bővebb tájékoztatásért lépjen kapcsolatba velünk!

A tanfolyam felépítése 
(az iskola kapuin belül és kívül)


