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ОТ ОНТОЛОГИЧНОТО НАЧАЛО КЪМ СЪВРЕМЕННАТА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕАЛНОСТ В ДИАЛОГА ЗА РАВНОЦЕННОСТТА НА 

ПОЛОВЕТЕ 

 

Мариана Минчева-Ризова∗∗∗∗ 
 

 Можем да си представим, че диалогът за равноценността на половете е 

започнал с началото на света, или че началото на света е започнало с диалога 

между половете.  

 

І. "МЪЖКОТО" И "ЖЕНСКОТО" КАТО ОНТОЛОГИЧНИ НАЧАЛА 

 
 В първите митологични обяснения на мирозданието винаги съществува една 

примитивна антропология, редом с примитивната космология. Въпросът за 

произхода на света се преплита сложно с въпроса за произхода на човека. Обменът 

между противоположностите, когато си взаимодействат, поражда асоциации с 

тайнството на свързването между мъжа и жената. Всъщност обожествяването на 

стихиите се извършва на принципа на идентификацията, с което на битието 

започва да се задава човешки смисъл. “Когато човекът за първи път е насочил 

погледа си към небесата, това не е било продиктувано от чисто интелектуално 

любопитство. Това, което е било търсено, е отражението и порядъкът на 

собствения човешки свят” [8, 86]. За митологичния човек първото достъпно за 

сетивата родово различие е половото. Тайнството на създаването на живота 

обожествява връзката между мъжа и жената и я проектира върху целия макро и 

микро космос като онтологично зададено мъжко и женско начало. Обективната 

диалектика се търси в дуалността мъжко - женско и в тяхното взаимодействие, 

обмяна на енергии, съединяване.  

 Стремежът да се подведе целия наличен опит под знака на опозицията 

мъжко - женско е и първото желание за логическо систематизиране на познанието. 

Съединените в обятията си божества - прамайката и прабащата поставят 

началото на родовото организиране на битието. Оттук нататък всичко, което 

произтича от тяхното единение - небесни тела, химични елементи, природни 

стихии, предмети, числови пропорции, геометрични фигури, телесни органи и 

психични енергии ще бъде белязано от родовия признак "мъжко" или "женско". 

Полът е първото родово понятие. “Родът се възпроизвежда в него (човека - б.м.) 

като действие срещу тази диспропорция на индивидуалната му реалност, като 

желание да открие в друг индивид от неговия род усещането за самия себе си, 
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обединявайки се с него, да се допълни и да включи чрез това рода в своята природа 

и да го доведе до съществуването [5,   24].  

 Метафората, чрез която изначалната пустота и неразличимост разделя себе 

си на две части и се появяват съпруг и съпруга, подобни на половинките на нещо 

цяло [Брх, Уп. 1.4.3.], е на прехода от конкретно-образното към абстрактното 

мислене. Чрез нея се фиксират първите усилия за анализ на битието от гледна 

точка на съществени за природата му принципи, начала. Този символ е опит 

видовото многообразие да се подреди съобразно някакъв общ признак, който да 

подчертава фундаменталната прилика между отделните неща. Най-лесно 

достъпната за възприемане е приликата (и разликата) на основата на половата 

принадлежност. Ето защо съвсем логично полът става първият родов признак за 

класифициране на явленията, първото родово понятие, под което се разгръща 

системата на понятията, описващи видовото многообразие. Разделянето на Едното 

на две пол'овини описва именно процеса на логическо делене, съотнасяне, 

категоризиране, т.е. на логически анализ. Способността на Едното да се дели 

показва, че в него е заложено цялото световно многообразие. Единството на това 

многообразие се гарантира чрез родовия принцип, общото начало, в случая - 

половата принадлежност. 

 В образа на Единното половите начала - мъжко и женско са родови не само 

защото са резултат от разполовяването на Едното, но и заради необходимостта да 

се свързват повторно, за да възстановяват хармонията. Мъжкото и женското са 

родови начала, защото имат общо начало и защото си съпринадлежат. Мъжкото 

съпринадлежи на женското по същия начин, по който женското съпринадлежи на 

мъжкото. Ето защо те не могат да се мислят едно без друго. Тази диалектика във 

взаимоотношенията постулира не само логическите принципи на тъждество и 

различие (на родовото и видовото деление) при описване на познанието, но 

въвежда и нравствени ориентири при познаването на битието.  

 В разполовяването на Едното древните предпоставят и равенството между 

половите начала, равното им участие в процеса на задаване на разнообразните 

форми на съществуващото. Равнопоставеността съществува, защото всяка от 

половинките се отнася към цялото по един и същи начин, по еднакъв начин се 

родее с него (родствената връзка е от един и същ порядък) и има равен дял в 

изграждането на единството. Без която и да е от половинките не е възможно 

постигането на единението и хармонията.  

 Съединяването на двете начала реализира божествеността, възвръщането 

към съвършеното състояние на неразличимост и забрава, на вечност. То е 

моментното уравновесяване на енергиите и покой, в който сякаш повторно 

възстановеното същество замира, защото е реализирало целта си - да се наслади на 

самото себе си. След като е успяло да сътвори различието и да го подгони в 

противоположни посоки, със силата на родовата връзка - любовта, е в състояние да 
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преодолее противодействието между тях и да ги укроти в прегръдката на екстаза. 

Сливането е чудо, защото трябва да преодолее противопоставянето, да претопи 

полярностите в единна сплав - родствена на тях, но и различна нова цялост. 

Магията на свързването, на движението на противоположностите една към друга, 

на обмяната на енергии между тях в процеса на преодоляване на съпротивлението 

им създава мистичния ореол на съюза между жената и мъжа като най-висши 

противоположности. Полагането на тяхното съчетаване както в основата на 

обновяването на битието - живота, така и в основата на абсолютния покой - 

смъртта, дава основание цялото мислене на човека да се подведе под парадигмата 

на взаимодействието мъжко - женско. Историята на човечеството може да се 

разглежда и като история на преклонението пред магията на половото единение. 

Като една приказка за желанието на човека да хармонизира себе си и 

обкръжението си чрез "преодоляване на трагедията на пола", "чрез победа над 

половото разединение на света" [1, 9].  

През целия си живот човекът се плаши от половото различие, митологизира 

го, сляпо или осъзнато му се подчинява или бунтува, защото са го възпитали да 

търси в природата си повече белезите на родовото разединение, отколкото тези на 

родовото единство, и да се чувства цялостен, едва когато, обединявайки се с другия 

пол го подчини и ликвидира неговото различие. Но в Цялостта, както вече беше 

обяснено, не са възможни нито асимилиране на едната половина от другата, нито 

взаимното им примиряване, нито механичният им сбор. Цялостта реализира 

временното укротяване и смиряване на противоположностите, тяхното моментно 

притихване в екстазно уединение, но не ги унищожава. Полярността не може да 

бъде преодоляна тотално, защото тя е иманентно присъща на творящото, а 

следователно - и на съществуващото. Чрез единението на мъжкото и женското 

начало половата полярност не може да бъде преодоляна, тя може да бъде само 

хармонизирана и уравновесена. В Единството се реализират потенциите на всяко 

от началата. В него те се обогатяват чрез взаимния си обмен и именно заради това 

творят. В Цялостта противоположностите са в динамично равновесие, за да бъде тя 

в състояние да се самоопознае, за да се разгръща и уравновесява чрез тях на нови и 

по-високи равнища. От Цялостта на свой ред, временно замрели в екстаз, 

противоположностите възкръсват по нов начин за нов живот. 

 Разкриването на диалектиката мъжко - женско обслужва не само 

познанието за световната ритмика, вечното движение и промяна - "Ту Ин, ту Ян, 

това е Пътят (Дао)", но е и стремеж за хармонизиране на човека с Вселената, както 

и за опознаване на собствената му природа. Човешката природа не може да се 

обясни по друг начин, освен чрез половата специфика на мъжа и жената. 

Нейните характеристики описват особеностите на половата диференциация. По 

подобие на дуалността на битието, полярността на човешката природа търси 

извора си в андрогинността - в единния мъжко-женски род - и пак в нея, 
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посредством стремежа и желанието за възстановяването й, открива своето 

блаженство и щастие (по Платон, "Пирът", Виж: 9). През вековете андрогинът се 

утвърждава като символ на хармонизирания човек. И от самото си появяване този 

образ илюстрира не само необходимостта от външно хармонизиране с другия пол - 

осъществяване на пълноценно физическо и духовно общуване, но и 

интрапсихическо осъзнато равновесие между мъжкия и женския принцип в самата 

личност. "В тази фигура мъжкият и женският принцип са обединени без смесване 

на характеристиките. Именно това метафорично създание (б.м. - андрогина), а не 

недиференцирания хермафродит К.Г.Юнг смята за символизиращо крайния 

продукт на алхимичните процеси" [11, 35]. 

 Необходимостта от осмислянето на своите полови начала и полагането на 

тяхното хармонизиране в основата на личностното усъвършенстване, Лаодзъ 

изразява по следния начин: "Напълно реализирано човешко същество е онова, 

което знае мъжкото и все пак се придържа към женското" [7, 147]. Трудността 

при осъзнаването на психичното равновесие като единство на мъжката и женската 

форма на съзнанието произтича от факта, че на практика мъжкото и женското 

начала се отъждествяват с разбиранията за мъжественост и женственост. 

Мъжествеността и женствеността обаче са типични културни шаблони и нагласи за 

междуполово възприемане. Те фиксират и белязаните от предразсъдъци очаквания 

на обществото спрямо мъжа и жената. За разлика от тях, мъжкото и женското 

начало трябва да се разглеждат в контекста на основните полярности в живота, 

чието съсъществуване реализира необходимата допълнителност, букета от 

различия и противоположности, чието динамично взаимодействие е в същността 

на всички естествени явления и всички човешки ситуации. За източните мистици, 

които са по-близо до метафоричното начало на битието, мъжкото и женското 

начала са космически принципи, представящи природните полюси. Например, 

според китайските възгледи, Ян - мъжкият принцип символизира движението, 

силата, огъня, светлината, творческата мощ на небето; а Ин - женският принцип - 

покоя, водата, тъмнината, земята. "В света на мисълта Ин е комплексният, 

женският, интуитивен начин на мислене, Ян - ясният и рационален мъжки 

интелект. Ин е тихото обмислящо спокойствие на мъдреца, Ян е силната, 

съзидателна дейност на царя" [7, 110]. Мъжкото и женското начало 

обозначават полярните енергии и части в човешкото тяло, полярните психични 

принципи, които изграждат единството на съзнанието. Цялостта в духовен и 

физически план се твори от хармонизирането на полярностите. Самото 

хармонизиране е в основата на самопознанието на човека, на развитието на 

неговата чувствителност към своята полова другост (различност). За личността 

съществуването на половата диференциация означава наличие на допълнителни 

ресурси за самоосъществяване. Следователно, значимостта на половите начала за 

самопознанието на личността е в тяхната допълнителност. Опознаването на своето 
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друго полово начало означава допълнителни възможности за успех. Тогава, 

призивът към един мъж да усъвършенства сетивата си за възприемане на своето 

женско начало и да се свърже със своята "вътрешна жена" (израз, употребяван в 

даосизма) не означава той да стане женствен, а възможност да усъвършенства 

интуицията си и всички свои способности, свързани с нея. "Отношението на мъжа 

към жената е пряко отражение на отношението му към живота. Следователно 

мъжът трябва винаги да уважава женския принцип у жената и у самия себе си. По 

същия начин жената трябва да се опита да се свърже с "вътрешната жена" на своя 

партньор. Тогава тя ще стане негова върховна жрица и ще го посвети в мистериите 

на любовта, тогава той ще се разкрие като неин Бог и Любовник" [4, 31]. 

 

II. "МЪЖКОТО" И "ЖЕНСКОТО" В ИЗКРИВЕНОТО ОГЛЕДАЛО НА  

СОЦИАЛНИТЕ НАГЛАСИ 

 

Днес типичните нагласи за междуполово възприемане са утвърдили 

разбирането за непреодолими различия между мъжа и жената. От най-ранна 

възраст човек свиква да се отнася към другия пол като към “чужда” природа и да 

го приема единствено по силата на взаимната биологична предпоставеност. 

Тенденцията за парцелиране на пространството на “мъжко” и “женско” се 

съхранява и в отношението на възрастният, който бърза да изяви достойнствата на 

пола си в различни сфери на социалния живот. Дори любовта може да се окаже за 

него територия за доказване предимствата на собствения пол.  

Неизброими са митовете за различните “възможности” на двата пола в 

любовта, които се предават от поколение на поколение като рецепти за дължимо 

поведение на мъжете спрямо жените и на жените спрямо мъжете. Те доказват, че 

отношенията между двата пола, следствие от чувството за взаимна ощетеност, до 

голяма степен са рамкирани от позицията им на недоверие един спрямо друг. Така, 

под натиска на “историческите” предписания за придържане към образа на 

собствения пол, качеството “мъж”/“ жена” като че ли се отчуждава от личността. То 

се превръща във външна, пришита характеристика - природно и социално зададена 

и, поради тази причина, се възприема като предпоставено бреме. Външната 

зависимост от своя пол възпроизвежда неблагоприятни ефекти върху формирането 

на очакванията спрямо бъдещите взаимоотношения с противоположния пол. 

Негативното преживяване на собствената полова принадлежност, подценяването 

на половата идентичност и произтичащите от това поведенчески прояви пораждат 

едни от най-сериозните проблеми в живота на младия човек.  

Отношенията между половете е една от най-конфликтните територии в 

сферата на социалните взаимодействия, с което може да се аргументира 

необходимостта от представянето на проблема за разбирането на другия пол като 

проекция на универсалния проблем за разбирането на другия. Затова, темата за 

разбирателството между половете представлява изключително актуален проблем за 
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тези общества и общности, в които консервативната традиция се сблъсква с 

либералните тенденции на утвърждаване на човешките права.  

Всяка социо-културна идентичност носи със себе си своите (добри и не 

толкова добри) начини за посрещане на проблема за равноценността на половете. 

Разбиранията за стойността на собствения и на другия пол са вплетени на различни 

равнища в етно-културното самосъзнание на общностите. Това определя 

отношенията между половете като територия, изключително чувствителна на 

културните влияния (стереотипи и нагласи), онтологично свързани с различни 

времеви, пространствени и цивилизационни измерения на човешкото съжителство. 

В своята ежедневна битийност отношенията между половете носят характера на 

интеркултурна проблематика, не просто заради популярното дефиниране на 

мъжкото и женското като два различни свята, две противоположни съзнания и 

т.н., а преди всичко, заради интимния, сакрален и социален характер на пола.  

Всъщност, независимо от културните и времеви различия, в сферата на 

социалното унаследяване отговорите на въпросите какво, кога и как може да се 

научи за междуполовите отношения, се движат в рамките на една парадигма, която 

се основава на разбирането, че опитът с другия пол е биологично и културно 

закодиран в природата на човека. Тя е отправна точка както за едни от най-широко 

разпространените предразсъдъци, отнасящи се до различните възможности на 

двата пола, така и за рационалните (научни и житейски) обяснения на техните 

взаимоотношения. Всички те имат еднакъв принос в налагането на стереотипни 

представи за ролята на сексуалността и междуполовите отношения, в създаването и 

утвърждаването на едностранчиви методи за “посвещаване” и “приобщаване” на 

подрастващите към света на възрастните.   

 

III. УЧИЛИЩЕТО КАТО ПОСРЕДНИК В ДИАЛОГА ЗА РАВНОЦЕННОСТТА НА 

ПОЛОВЕТЕ 

 

Бихме могли да обособим два основни подхода към процеса на “предаване” 

и акумулиране на опит в сферата на междуполовите отношения. Първият можем 

условно да определим като подход на дистанциране, сдържаност и ненамеса в този 

процес. Привържениците му споделят убеждението, че ученето в областта на 

сексуалността и половите взаимоотношения е въпрос на съзряване, а съзряването е 

физиологичен и възрастов проблем. С други думи, всеки ще научи всичко, когато 

му дойде времето, пък и няма какво толкова да учи, защото е зададено да се знае 

(да се познае).  

Това е подходът, в който младите хора са оставени предимно сами на себе 

си – разчитат на събуждането на природните сили на своето тяло, на 

самообразование, интуиция и собствени преживявания. Тази тяхна позиция 

благоприятства безкритичното възприемане, усвояване и възпроизвеждане на 

опита с другия пол и лесно мултиплицира негативни нагласи спрямо възможността 
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да се надскочи общоприетия шаблон на взаимоотношения с него. Емоционално-

приповдигнатото уповаване на младостта, като възраст - гаранция за успех в 

любовта, закономерно отстъпва място на примирението на зрелостта като фатално 

обстоятелство за неблагополучията в съжителството с другия пол. Затова и 

собствените полово-ролеви модели често се възприемат само като изстрадани 

актьорски превъплъщения в една позната от памтивека драма.   

Вторият подход към процеса на “предаване” и възпроизвеждане на опита с 

другия пол отново търси своите основания във вътрешните механизми на развитие 

(съзряване) на организма, но отчита и значимостта на обучението, което може да ги 

обслужва, или дори да ги ръководи. Въпреки това обаче, утвърдените възпитателни 

и образователни теории и практики, които стоят зад този подход, се отличават със 

съдържателна едностранчивост. Представяйки проблемите на сексуалността, те 

акцентират върху биологията на сексуалното поведение – анатомия и физиология 

на пола (полови различия, сексуални потребности, инстинкти, размножаване, фази 

на половия акт и др.). Това определя техния превантивен характер. Те имат за цел 

да предизвестят възрастово обусловени физиологични и психични промени, да 

предупредят за възможни негативи и отклонения в сексуалното развитие и 

поведение, да сигнализират за вредни хигиенни навици и привички, да развенчаят 

сексуални митологеми и табута. Реализирането на тези цели изисква 

взаимоотношенията между половете да се разглеждат предимно в техния здравно-

медицински контекст. Социалнопсихологическите, нравствени, правни, 

културологични, метафизични и др. аспекти на взаимоотношенията обикновено 

остават извън полезрението на образователните програми, или тяхното включване 

в съдържанието им е подчинено на основната идея за съхраняване на здравето 

(превенция на  неприемливо поведение и болести, предавани по полов път). 

Проблемът за равноценността на половете все още не е предмет на 

пълноценен обществен диалог. Съществуват, разбира се, опити за обществен 

разговор по проблемите на сексуалното и домашното насилие и, феминистично 

провокирани, инициативи, утвърждаващи в по-голяма степен публичното 

лицемерие по отношение на възприемането на еманципацията, отколкото 

рационални действия, насочени към развитието на чувствителност към “другия” 

пол. Този диалог може да получи реални социални измерения, ако училището се 

обърне с лице към проблема за утвърждаването на равноценността на половете и 

на своя територия “изпробва” възможности за търсене на измеренията на 

разбирателството между половете.  

Днешното училище като цяло остава извън духовната атмосфера на диалога 

за равноценността на половете. Доминираща тенденция в разработването на 

проблема за сексуалното образование в средното училище е представянето му като 

част от съдържанието на здравното образование. Този подход се основава на 

традиционното разглеждане на половото и сексуалното възпитание в контекста на 
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физическото и здравното възпитание на учениците. Днес той получава подкрепа от 

актуалната идея (придобила изключителна популярност в Западна и Централна 

Европа) за осъществяване на цялостен (холистичен) подход към здравето и за 

утвърждаване на училището като институция за здравна промоция. Налага се 

своеобразна методология на здравето за конструиране на образователното 

съдържание, която, заради потребността от прагматизиране на образованието у нас, 

намира приложение в разработването на здравно ориентирани модели за сексуално 

образование и възпитание. [Виж например: 6] 

Прегледът на държавните документи, регламентиращи условията и 

програмите за осъществяване на гражданско образование показва, че когато 

сексуалното образование се разглежда като негова съдържателна част, сексуалната 

проблематика отново се интерпретира предимно в здравен контекст. Тя е включена 

като част от здравнообразователни програми, които в този случай присъстват като 

модули или тематични направления на гражданското образование. [Виж: 10] 

 Съвременното българското училище предлага възможности за сексуално 

образование и възпитание предимно чрез формите за факултативно обучение (СИП 

”Гражданско образование” и СИП “Здраве”). В общозадължителната подготовка 

сексуалната проблематика присъства повече като претенция, отколкото като 

действителен интегративен компонент на учебното съдържание по биология, 

психология, етика, литература, философия. Сред тези дисциплини водеща роля по 

отношение на сексуалната образованост се отрежда на биологията. Целите на 

обучението в този смисъл визират възможностите за съхраняване здравето на 

подрастващите и се реализират чрез усвояване на знания за устройството и 

функционирането на половата система, за половото съзряване и хигиена на пола. 

Присъствието на сексуалната проблематика при изучаването на хуманитарните 

учебни дисциплини е епизодично и преди всичко зависи от интерпретаторските 

възможности на учителите и от отношението им към сексуалността като към 

психо-социален проблем. 

 През последното десетилетие неправителственият сектор инициира 

издаването и разпространението на много информационни материали - наръчници, 

брошури, помагала (по-голямата част, от които са преводни), ориентирани към 

повишаване на сексуалната култура на младите хора. Те са изключително богат 

ресурс за развитие на сексуалното образование у нас не само защото стимулират 

неформалните образователни процеси, но и защото предизвикват активността на 

българските образователни дейци и специалисти да разработват и предлагат в 

рамките на официалните образователни програми в училище учебно съдържание 

по сексуално образование. Наред с традиционните форми и методи на преподаване 

на обективна научна информация, отнасяща се до биологични факти и хигиена, все 

по-актуални стават и такива методи, чрез които се проблематизират ценности и се 

формират умения. В това отношение българското сексуално образование, 
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доколкото ползва преводни програми и учебни пособия, следва добрите световни 

тенденции за въвеждане на образователни модели, в които чрез сексуалната 

информираност и знанията по биология се провокират дискусии, надхвърлящи 

очертаното познавателно поле. По този начин се разкриват повече възможности за 

интердисциплинарно интерпретиране на здравната проблематика. С това и 

сексуалното образование има шанс да бъде разглеждано от гледна точка на 

развитието на личностните и социални умения на учениците. Все още обаче не 

може да се твърди, че това е твърдо установена тенденция у нас, особено от гледна 

точка на педагогическата реалност.  

За съществуването на дефицити по отношение на възможностите за 

личностно и социално развитие на учениците можем да съдим от съдържанието на 

актуални програми и помагала за сексуално образование, одобрени от 

Министерството на образованието, които най-често се използват от учителите в 

българското училище. 

Анализът на учебните пособия за факултативно обучение по проблемите на 

сексуалността разкрива тяхната ориентация към предоставяне на информация от 

здравно-медицинско естество на подрастващите в период от тяхното развитие (12-

18г.), когато се засилват сексуалните желания и се провокират интереси към 

познание за настъпващите анатомо-физиологични и психични промени. Така тези 

пособия постигат една от основните си цели - повишаване на здравно-сексуалната 

култура на учениците [Виж: 2, 3, 13].  

 Целите, свързани с изследване на ценности и формиране на отношения и 

умения, се реализират предимно чрез съдържание, отнасящо се до рисково 

сексуално поведение: нежелана бременност; аборт; СПИН; болести, пренасяни по 

полов път; сексуални насилия и сексуални злоупотреби; сексуален избор. 

Подборът на темите е съобразен с характерния за възрастта стремеж към 

независимост и самостоятелност в поведението. Чрез обсъждане на рискови 

ситуации и дискусии върху различни модели на сексуално поведение се цели 

формиране на умение за отговорно вземане на решения за собственото здраве и 

това на партньора, както и за формиране на отговорно отношение към последиците 

от взетото решение.   

 Достойнство на предложените програми и пособия е включването на 

съдържание, посветено на развенчаването на сексуални митове и утвърждаването 

на действителни ценности в сексуалното общуване. 

 Здравният подход към проблемите на сексуалността обаче е методология, 

която утвърждава принцип на разделено, дистанцирано разглеждане на 

проблемите на двата пола в учебното съдържание. От гледна точка на логиката на 

познанието, диференцираното разглеждане на информацията за двата пола има 

своите естествени основания. Когато, обаче, акцентът в образователното 

съдържание перманентно се поставя върху паралелното съпоставяне и 
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фаворизиране на различията от анатомо-физиологичен и здравно-медицински 

характер между двата пола, логиката на различието може да бъде механично 

пренесена в сферата на социално - психологическите взаимоотношения и да се 

утвърди като основен принцип за разбиране на половете и на техните 

взаимоотношения. 

 Посочените образователни програми и пособия за сексуално образование 

остават индиферентни по отношение на подход, който би следвало да разглежда 

отношенията между половете в тяхната цялостност. Заради това, декларираните в 

тях цели, които се отнасят до развитието на позитивни нагласи за самооценяване 

на основата на пола и до развиване на умения за самостоятелно вземане на 

решения в ситуации на междуполови конфликти, остават на практика извън 

образователното съдържание. Придобиването на тази сексуална компетентност 

изисква програмите (и съответните учебните пособия) да регламентират учебно 

съдържание и дидактически процедури, предизвикващи позитивни преживявания у 

учениците по отношение на съвместното битие на двата пола с всички негови 

проявления - взаимност на очакванията, общи интереси и общи страхове, общи 

проблеми и общи удоволствия и т.н. 

 Философията на сексуалната подготвеност изисква подход, който да 

утвърждава принципа на заедност, на пълноценност в отношенията чрез 

съвместното правене на нещата, съвместните преживявания и съвместното 

решаване на проблеми. Това са идеи, които са подценени в предлаганите учебни 

програми и пособия. В тях проблемите на партньорството и равнопоставеността на 

половете са бегло представени, а доколкото присъстват те са онагледени предимно 

с примери за поделена отговорност в интимните отношения между двата пола. 

Колкото и позитивно на пръв поглед да изглежда това, то не е достатъчно. 

Интимните отношения между двата пола не би трябвало да бъдат възприемани 

като територия на поделената (разделена) отговорност, защото съвместната 

дейност предполага еднозначно съвместна отговорност. Равноценността и 

равноправието между половете не е математическо равенство, което представя 

еднаквият им дял за участие, още повече че равното участие в определена дейност 

не винаги означава заедно.  

Когато на вниманието на подрастващите, във връзка с тяхната сексуалност, 

доминиращо се представят проблемите на сексуалното и възпроизводствено здраве 

и се афишират прояви, свързани със сексуалния избор, съществува риск 

първоначалната ориентация в отношенията с другия пол да бъде по посока на това 

как да се предпазваме един от друг. Без точни указания към учителите за това 

какви възможни опасности крие подобно обучение за затвърждаване на 

съществуващите стереотипи за междуполово възприемане, бихме могли да 

очакваме, че при обсъжданията и дискусиите с учениците на различни ситуации, 

свързани с проявено рисково сексуално поведение, могат да се утвърдят нагласите 
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на недоверие и враждебност спрямо другия пол. Така например търсенето на 

взаимна отговорност лесно може да прерасне в открити обвинения и обобщения 

(предубеждения) относно характеристиките на другия пол. 

 Обществото свързва проявите на сексуалността най-вече с половото 

общуване и поведение и е особено стриктно по отношение на нормите, които 

задава. С тях то регулира сексуалните взаимоотношения и налага определени 

нагласи спрямо тях. Програмите за сексуално образование не могат да не бъдат 

съобразени с определен превантивен подход. Когато обаче изявата на 

сексуалността доминантно се свързва с поемане на риск (това е впечатлението, 

което създават образователните програми и пособия, тъй като се разгръщат 

съдържателно върху рисково сексуално поведение), съществува опасност в 

съзнанието на подрастващите да се формира нагласата, че сексуалността е нещо, 

което носи неприятности; нещо, което е опасно и, развитието на което трябва да се 

следи с голяма тревога. Като имаме предвид и факта, че значителна част от 

подрастващите (особено момичетата) между 12 и 15 години изпитват затруднения 

в позитивното приемане на собствения си пол, посоченият потенциален ефект от 

прилагането на съществуващите програми за сексуално образование, изглежда още 

по-вероятен. “Решението за окончателното сексуално поведение - пише Фройд - се 

взема едва през пубертета и е резултат от една все още необозрима редица от 

фактори, които са отчасти от конституционално, отчасти от случайно естество... 

Сред случайните въздействия върху избора на обект ни се стори заслужаваща 

внимание забраната (ранното сексуално наплашване)” [12, 32].  

Субективното усещане за полова непълноценност може да доведе до 

поведенчески прояви с негативен социален отзвук: самоизолация; затваряне в 

общности, където съзнателно се притъпява сексуалната чувствителност; бягство от 

половите роли; агресивно сексуално поведение, граничещо със сексуално насилие 

и сексуални перверзии; травестизъм; хомофобия; хомосексуализъм; желание и 

опити за смяна на пола. Феминизмът също може да се разглежда като проява на 

самоподценяване на собствения пол и желание да се подражава на мъжа, поне във 

външното поведение. Липсата на самоуважение към собствения пол задължително 

води до агресивно отношение към другия пол. 

 Здравно-медицинската ориентация на програмите за сексуално образование, 

предлагани за СИП и ЗИП, поставя и други два проблема. Първият се отнася до 

това, че в известен смисъл чрез тях се губи ефективно учебно време, тъй като 

представената здравна информация, от една страна, отчасти дублира учебното 

съдържание по биология, а от друга - тя вече не е актуална, защото е набавена от 

други източници - телевизия, радио, реклама, обществени кампании, Интернет и 

др. Информационната преситеност е също риск, който трябва да се има предвид, 

тъй като информацията вече престава да бъде средство за превенция, а придобива 

характеристиките на отегчителен “фон”.  
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Вторият проблем е свързан с недооценяване на психо-социалните 

измерения в общуването между двата пола. Въпреки че учебните програми целят 

формирането на ценности, свързани със сексуалното поведение и 

взаимоотношения, проблемите на междуполовото общуване не са представени 

адекватно на потребностите на подрастващите. Ролята на пола се разкрива съвсем 

бегло чрез съпоставка на различни характеристики и отделни поведенчески 

прояви, свързани с единия или с другия пол. Изключение представлява българската 

програма “В света на интимното” (1991г.), в която се обръща по-сериозно 

внимание на юношеската любов и се посочват уменията за общуване с 

противоположния пол [Виж: 2]. Но и чрез нея не се работи оптимално върху 

формирането на тези умения. 

 Както вече беше споменато, в представените програми проблемите на двата 

пола се разглеждат небалансирано - предимно от гледна точка на различията 

между тях (анатомо-физиологически, психологически, социални). Такъв подход 

улеснява утвърждаването на стереотипи за междуполово възприемане и 

възпроизвеждането на предразсъдъци относно очакванията спрямо бъдещите 

взаимоотношения с противоположния пол. Резултатите от подобен стил на 

обучение биха могли да стимулират развитието на конкурентни нагласи между 

представителите на двата пола, изразявани най-често чрез манипулативното (и не 

толкова познавателното) задаване на въпроса “Кой е по-добър?”. Разбира се, 

логическите способности на човека задават критерии за сравнение, но тъй като в 

случая “сравнението” се отнася до мъжкото и женското като онтологични 

начала, спорът между тях има измеренията на философски въпрос (каквито са 

например въпросите за битието и истината) и, за да бъде разрешен, е необходим 

друг подход към разработването на сексуалното образователно съдържание. 

Фаворизирането на биологичните и психически различия на половете и 

тенденцията да се търси антагонизъм между тях е източник за стереотипно 

възприемане и на любовта. Идеята, че двата противоположни пола по 

необходимост, следваща от законите на диалектиката, трябва да се уравновесяват в 

нещо трето и това е любовта, бива изведена до крайност - любовта като 

единствената територия за хармоничното съжителство между мъжа и жената. 

Утвърждава се разбирането, че взаимодействие, реализирано без любов, остава 

извън обсега на пълноценните междуполови контакти. Любовта е магическият 

“трети свят” на хармония, изграден с посредничеството на двата пола, но 

притежаващ самостоятелно битие. Поотделно, без алхимията на любовта, нито 

един от двата пола не би бил в състояние да реализира потенциите си. Любовта се 

издига до ранга на абсолютна цел, но трудно постижима, за който и да е от двата 

пола, защото изисква адекватно любовно усърдие и на представител от другия пол. 

От позициите на това разбиране лесно се създават митове за степента на усърдност 

и вина по повод възможностите на собствения пол и тези на другия пол относно 
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инициирането и съхраняването на любовта. Хармонията, която съпътства любовта 

се оказва крехка и нетрайна, а любовта - мимолетна и измамна, дори в определени 

случаи – непосилно бреме, и един от партньорите винаги се чувства ощетен - този, 

който субективно усеща, че полага повече усилия. По този начин се създават 

условия за формиране на негативни нагласи и очаквания спрямо другия пол и се 

отива към търсене на житейски рецепти за преодоляване на зависимостта от другия 

пол. Усещането за зависимост от другия пол е пряко свързано с чувството на страх 

от него. Личностната неувереност и пълната зависимост от признанието на другия 

пол най-често води до бягство от собствения пол или затваряне (скриване) в 

неговата “самодостатъчност”, както и до неосъзнато подценяване или открит 

протест срещу другия пол. Така личността в по-голяма степен е застрашена от 

предприемане на рисково социално поведение. 

Едва ли някой би могъл да бъде изненадан от факта, че младите хора 

изпитват дефицит от близост, взаимно доверие и уважение. В търсене на духовните 

пространства на съвместното съжителство с другия пол те се нуждаят от точно 

определени личностни и социални умения. Средното училище обаче не разполага с 

образователни програми, които да отговорят на този техен дефицит. Съвременното 

образование не предлага достатъчно възможности за пълноценно ориентиране на 

младите хора в усвояването на своите полови роли и утвърждаването им като 

проява на половата равноценност и личностно самочувствие. Необходимо е да се 

търсят нови ресурси за реализиране на сексуално образование, което да не се 

затваря единствено в проблематиката на половата хигиена и уменията за сексуално 

здраве. За формирането на по-добро самочувствие чрез половата принадлежност и 

за развитие на по-адекватни умения в общуването с другия пол, е необходимо да се 

предложи различна методология при конструирането на сексуалното 

образователно съдържание. Тя трябва да се основава на философията на 

разбирателството между половете, произтичаща от идеята за единство и хармония 

между мъжкото и женското начало.   

В този смисъл, гражданското образование и обучението по правата на 

детето в училище дава добър шанс на учителя да се ориентира към проблема за 

равноценността на половете чрез едно мета - разбиране на пола и тълкуване на 

взаимодействието между мъжа и жената във философски и социално-

психологически план. Учителят може да изведе сексуалното образователно 

съдържание извън досегашните рамки на дисциплините от природо-научния цикъл, 

извън ограниченията на здравния подход при конструирането на образователното 

съдържание (независимо от опитите той да се глобализира). Това ще направи 

темата за взаимоотношенията между половете по-възприемчива за приложение на 

интердисциплинарните подходи, които в своята цялостност имат възможност да 

разкрият разностранния смисъл на сексуалността и да направят обучението по-

интересно за подрастващите. От друга страна, развитието на умения за 
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междуполово разбирателство може да се окаже високо ефективно методологическо 

средство за осъществяване на философска пропедевтика и развитие на уменията за 

интеркултурен диалог. 
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