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Abstract 
The article presents some negative aspects of the Gender approach towards 
development of sexual education programmes. 
 
Известно е, че при конструирането на съдържанието на програмите за сексуално 

образование се използват разнообразни подходи, които се задават от полето на 
медицинското познание, социалната психология и културологията. Приложението на 
тези подходи позволява разработването на богати по съдържание образователни 
програми, представящи различни аспекти на пола и сексуалността. Въпреки това, 
съдържанието на програмите за сексуално образование се конструира предимно на 
основата на здравнообразователния подход. Дори в държавите с традиции в 
осъществяването на сексуално образование този подход остава доминиращ, независимо 
от факта, че първо там се прилага т.нар. джендър-подход, като опит за интегриране на 
социалното, психологическото и културологическото  познание за пола и 
сексуалността. 

Като цяло може да се твърди, че в момента сексуалното образование се 
конструира доминиращо с помощта на двата подхода, които не са представени 
равностойно. Обикновено здравнообразователният подход и здравнообразователните 
програми се предпочитат заради техният превантивен характер.  

В други публикации вече отразихме някои ограничения на здравния подход към 
конструирането на програмите за сексуално образование и необходимостта да се 
прилагат други подходи [Вж. 3; 4]. На фона на представените недостатъци на 
здравнообразователния подход, възможностите на джендър- подхода изглеждат далеч 
по-привлекателни. Това, обаче, не означава, че този подход няма своите ограничения. 
Предмет на настоящото изложение са някои особености на джендър-подхода за 
конструиране на съдържанието на сексуалното образование, които биха могли да 
представляват ограничения за самото сексуално образование и преди всичко – за 
сексуалната образованост на младите хора. 

Историята на джендър-подхода към съдържанието на сексуалното образование е 
свързана с острата необходимост (възникнала в средата на изминалия век) за работа със 
специфични целеви групи извън системата на формалното образование. Създават се 
първите джендър-програми, предназначени предимно за жени, търсещи подкрепа и 
възможности за трениране на умения за разрешаване на проблеми с партньорите си 
(разрешаване на семейни конфликти, преодоляване на междуполови стереотипни 
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нагласи, изясняване на чувства и добро общуване, отстояване на ценности, справяне със 
стрес и психичен тормоз, позитивно самовъзприемане по време на бременност и след 
нея, раздяла и развод) и дискриминирани на основата на полова, религиозна и расова 
принадлежност (жертви на домашно насилие и трафик, сексуален тормоз на работното 
място, с хомосексуална ориентация и др.). Основните форми за работа с тези целеви 
групи са специфични за психиатричната практика и практиката на социалната работа – 
групи за подкрепа и взаимопомощ, сензитивни и асертивни тренинги, семейно 
консултиране и семейна терапия, групи за семейна подкрепа.  

Именно в потенциала на груповите форми и методи на работа да създават 
атмосфера на доверие, равни възможности за участие и позитивен климат съвременното 
образование открива нов източник на познания и развитие на уменията на младите хора 
в училище. В отговор на новите възможности, образователните реформи търсят 
промяна от информационната към проблемно-ориентираната, интерактивна 
образователна стратегия, която цели развитие на поведение, основаващо се на широк 
спектър от личностни и социални умения на обучаваните. Тази стратегия рефлектира и 
върху промените в съдържанието и дидактическата технология на сексуалното 
образование. 

При по-внимателен анализ на училищни програми за сексуално образование, 
конструирани на основата на джендър-подхода и използвани в страни с изградени 
традиции в психо-терапевтичната практика, могат да се открият “следите” от модели на 
работа с проблемни групи от възрастни, които не винаги са подходящи за работа с 
млади хора в училище (вж. например, британските програми: 8; 9; 10). Често 
училищните моделите за обучение са взети направо от съдържанието на 
психотерапевтични програми. Разбираемо е, че стратегията на работа с клиенти не 
съответства на характера на общото образование, което изпълнява много по-
разнообразни функции по отношение на развитието на личността.  

Въпреки приноса на социалнопсихологическото и културологичното познание за 
разширяване на контекста на сексуалното образование, ние трябва да отчитаме някои 
особености на това познание, които рефлектират върху съответните “модели” за 
сексуалното образование. 

Известно е, че социално-психологическото познание проявява особена 
чувствителност към сравнителното изучаване на социо-културните и психологически 
различията между хората. Затова отношенията между половете най-често се разглеждат 
през призмата на различията между тях с тенденцията да се посочват ефективни 
стратегии за съобразяване с различията. 

“Съобразяване с различията”  като стратегия на толерантността е конструктивна 
идея, която намира отражение в сексуалното образование, но от гледна точка на 
парадигмата за равноценност на половете тя има своите ограничения.  

“Съобразяването с различията” е стратегия, която не изисква на всяка цена 
разбиране на различията и не налага разбирателството (в качеството му на социален 
резултат от разбирането) като необходимо условие за постигане на толерантност. 
“Съобразяването с различията” би могло да бъде поведение, мотивирано и от сексистки 
нагласи, както и от убеждения, които разглеждат двата пола като две “разноезични 
страни”1.  
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Най-често “разноезичието” между двата пола се доказва чрез различието на 
потребностите, чувствата и мотивите в поведението на мъжете и жените. Те се 
обясняват с психо-физиологическата полова диференциация и особеностите на 
културно-историческото развитие, които са регламентирали строго половите роли и са 
утвърдили “репертоарен стандарт” в поведенческите различия. Анализът на 
специализираната литература за сексуалността, обслужваща специфичните 
образователни потребности от развитие на умения за успешно междуполово 
взаимодействие, ни позволява да обособим две основни интерпретации на 
толерантността в междуполовите отношения. 

Първата интерпретация представя толерантността в междуполовите отношения от 
гледна точка на идеята за “интеркултурна комуникация” . Тя отчита фактическото 
състояние на взаимоотношенията между половете като естествена последица от 
психофизиологическите различия между тях, които в цивилизационен план са довели и 
до различията в социо-културния им статус.  

В рамките на тази интерпретация толерантните взаимоотношения между двата 
пола се свеждат до взаимно уважаване на психофизиологическите им особености и 
поведенчески различия, както и до изучаване на ролевия им репертоар, който се е 
установил в процеса на съвместното им битие. Различията следва да се приемат и 
оправдават, защото са предпоставени различия - резултат са от морфологичните и 
физиологични различия между половете. Различията обясняват защо двата пола не се 
разбират, но те са и условие да установят контакт помежду си като ги изучат взаимно и 
се съобразяват с тях - “...след като веднъж сте осъзнали и приели факта на 
биологичните различия между вас и вашия партньор, ще ви е по-лесно да разпознавате, 
предугаждате и изглаждате затрудненията и конфликтите, когато се появят” [6, 317]. 

Основното разбиране за “дълбокото и същностно различие между мъжете и 
жените – както физическо, така и умствено” [6, 21], което служи за отправна точка на 
привържениците на идеята за междуполовите отношения като кроскултурна 
комуникация, предизвиква нашата професионална рефлексия и ни дава основания да 
представим някои възражения спрямо възможността да се формират толерантни 
междуполови отношения от позицията на тази стратегия. 

По принцип, самата идея за същностното различие между мъжете и жените - от 
биологичното устройство до ценностната система, приоритетите, убежденията и 
поведението [1, 17-30], [6, 21] е абсурдна от гледна точка на възможността да обслужи 
познанието за пола, и в частност  - да реализира взаимното опознаване на мъжете и 
жените. Познавателният акт възниква върху основата на тъждество между познаващия 
субект и познаваната реалност, и следователно, разпознаването на половите различия 
преминава през процеса на отразяването на еднаквите за двата пола признаци. 
Рефлексията на тъждество е необходима за постигане на познаване и разбиране. 
Тогава, презумпцията, че “единственото общо нещо между мъжете и жените е това, че 
принадлежат към един и същи животински вид” [6, 17] обслужва постигане на 
разбиране за половите различия върху основата на познание за общата им 
принадлежност към живия свят като биологичен вид и елиминира разбиране чрез 
познание за развитието на общото им социално битие.  

И действително, учени от различни епохи неизменно са били изкушавани да 
търсят най-вече “биологични” аргументи при обясняване на различията в полово-
ролевото поведение на мъжете и жените. Тази традиция е съхранена дори в социално-
психологическата литература от началото на 90-те години на ХХ век, определяна като 



“революционна” по повод на представените в нея “нови” доказателства за естеството на 
междуполовите проблеми и възможностите за решаването им, когато акцентът отново е 
върху обясняване на противоречията във взаимоотношенията между мъжете и жените 
чрез биологичните им различия. В бестселърите от този период често могат да се 
открият твърдения като: “Многобройните изследвания показват, че ние сме по-скоро 
продукт на нашата биология, отколкото жертви на някакви обществени стереотипи. 
Мъжете и жените са различни, защото ориентацията на мозъка им е различна. Именно 
това е причината да възприемаме света по различен начин и да имаме различна 
ценностна система и приоритети” [6, 24]. 

Отстояването на принципа на “същностните различия” в поведението на двата 
пола противоречи на самата идея на интеркултурализма, която, независимо от 
различните й теории, никога не стига до изводи за съществуването на абсолютни, 
същностни, радикални и други подобни различия между културите. Нещо повече, 
развитието на интеркултурализма перманентно се мотивира от идеята за интеркултурно 
взаимодействие, диалог и взаимно обогатяване на културите на основата на 
универсалното в тях. 

От друга страна, твърденията, че съществуват непреодолими различия между 
двата пола трудно могат да мотивират личността за промяна от гледна точка на 
усъвършенстване на уменията й за взаимодействие с другия пол. Когато към 
представителите на другия пол се тръгва от позицията на обитатели на различен свят, 
където властват непознати, и дори в определени случаи - противоположни на нашите, 
ценности и закони, е разбираем скептицизмът по отношение на възможността да се 
проумеят тези различия и да се изграждат пълноценни взаимоотношения на основата на 
договаряне на общи интереси. Нещо повече, разбиранията, че мъжете и жените имат 
различни поведенчески и разговорни стилове, които сами по себе си са “правилни”, 
капсулират взаимоотношенията помежду им, защото не могат да предизвикат 
рефлексия на самокритичност към личностните умения и желание за промяна на 
собствения поведенчески стил. Те, по-скоро, задействат рефлексията на самозащита и 
претенциите за промяна на “чуждия” стил на партньора. И това е логично, защото, ако 
собствената промяна, макар и в името на по-доброто взаимодействие с другия пол, 
означава промяна на начина на живот и принципите, с които сме възпитани като 
представители на своя пол, и на които държим (още повече, че те не се оспорват като 
деструктивни), то тя би застрашила половата ни идентичност. “Променянето на 
собствения стил е много по-малко привлекателно, защото той не включва само как вие 
действате, но и кой смятате, че сте” [7, 338].  

Всъщност, утвърждаването на нагласата, че културно-историческото развитие е 
задълбочило до такава степен половата диференциация, че взаимоотношенията между 
мъжете и жените могат да се разглеждат единствено в контекста на крос-културна 
комуникация, поставя проблема за необходимостта от формирането на т.нар. 
“интеркултурна компетентност”1 на представителите на двата пола, която да позволи 
разбирателство между тях в рамките на съвместното им битие.  

Ако способността за разбиране на другия пол се подведе изцяло под знака на 
понятието “интеркултурна компетентност” (както е дефинирано тук), то, очевидно, ние 
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за справяне с психичния стрес, за ефективно комуникиране и за установяване на междуличностни отношения [вж. 5, 
123]. 



можем да разглеждаме постигането на междуполова толерантност като резултат повече 
на взаимна адаптация, отколкото на същинско разбиране.  

В съответствие с тази интерпретация са повечето програми за обучение (тренинг) 
на възрастни. Те имат за цел развитието на умения за опознаване, съобразяване и 
привикване към половите различия. Съдържанието на тези програми е изведено от 
добрата практика за работата с мъже и жени за преодоляване на проблемите им в 
междуполовото общуване. Те представляват своеобразни ръководства за справяне с 
трудностите в отношенията между двата пола, защото предлагат статистически 
значими обобщения и изводи за характера на взаимоотношенията, произтичащи от 
психическите особености на мъжете и жените. Тяхната полезност е безспорна, тъй като 
предоставят практически съвети как да се откликне на “знаковата система” на 
противоположния пол и на неговите нужди, и как да се заговори на неговия “език”.  

От друга страна обаче, съдържанието на тези програми утвърждава стереотипни 
нагласи за дължимо поведение на двата пола и дори създава нови полово-ролеви 
стереотипи, защото представя “доказателства” за половата специфика на реакциите на 
мъжете и жените в еднотипни ситуации. Например, в своя бестселър “Ти просто не 
разбираш: Мъжете и жените в разговор” [7, 79] американският професор по 
лингвистика Д.Танен представяйки “различните” причини и цели, които, според нея, 
преследват мъжете и жените при започване на разговор, обобщава, че докато жените се 
стремят в разговора да създадат връзка - да установят и договорят взаимоотношенията, 
като ударението е върху демонстрирането на сходствата и подобните преживявания, 
мъжете се опитват да запазят своята независимост и да демонстрират познания и 
умения, с които да “заемат центъра на сцената”. За момичетата и жените разговорите са 
“лепилото”, което държи взаимоотношенията; взаимоотношенията на момчетата и 
мъжете са обаче залепени най-вече чрез дейностите: вършенето на неща заедно, 
говоренето за дейности като спорт или политика.” 

В повечето случаи, авторите на практически ръководства и самоучители за добро 
общуване с другия пол търсят ефекта на метафорите, с което избягват и действителните 
проблеми на междуполовата комуникация. Ето един типичен пример, който илюстрира 
начините, по които обикновено се извършва подмяната на проблема за липсата на 
добри комуникативни умения с проблема за “половата специфика” на комуникацията: 
“Когато жената каже: “Струва ми се, че никога не ме слушаш”, тя не очаква, че думата 
“никога” ще се възприеме буквално. Употребата й е просто начин да изрази 
объркването, което чувства в момента ...” [7, 91].  

Непредубеденият анализ на тази ситуация позволява да се идентифицира 
действителната причина за раздразнението, което предизвиква посоченото твърдение, 
независимо дали то е изказано от мъж или жена. В случая, комуникацията е затруднена 
от употребата на обстоятелственото пояснение “никога”, което придава пределно 
обобщен характер на изказаното и се възприема от реципиента като негативна оценка 
на цялостното му поведение. Тази “особеност” на общуването не зависи от половата 
принадлежност на субектите, а от познанията им за правилата за добра комуникация. 
От тази гледна точка би следвало да се преценява и абсурдността на твърдението, че 
онова, което е от значение за жените в процеса на общуване, е различно от това, което е 
важно за мъжете. Подобни обяснения не подпомагат доброто общуване. Точно 
обратното – те предизвикват още по-голямо объркване у потребителите на съвети за 
добро взаимодействие с другия пол, защото не посочват истинските причини за провала 
в междуполовите комуникации. Те търсят извинението за лоша комуникация в 



женската или мъжката природа и не подпомагат усъвършенстването на 
комуникационните умения, а по-скоро - подминаването им. Тази позиция, по същество, 
е защита на биологичните различия като непреодолима бариера пред възможността да 
се изграждат нормални взаимоотношения между половете. 

В стремежа си да илюстрират отношенията между половете като интеркултурна 
проблематика, някои автори стигат до крайности в своите обобщения и представят 
общуването между мъжете и жените подобно на общуване между инопланетяни, или 
чужденци, говорещи на различни езици, диалекти (“пол-лекти”) [1], [2], [7]. Аналогията 
на междуполовия диалог с чуждоезиково общуване не е удачна, защото проблемът с 
неразбирането на чужд език не е в липсата на познания за смисъла, който стои зад 
непознатите думи, а в липсата на познания за езиковата форма за изразяване на мисълта 
на този език.  

Включването във форми на обучение (лекционни курсове, тренинги, групи за 
взаимопомощ), които са с подобни послания, има значение в най-добрия случай, ако 
води до желание за равно участие на двата пола в промяната. При всички случаи обаче, 
усилията за подобряване на диалога между двата пола се свеждат до изграждане на 
компенсаторни умения, които да опосредстват отношенията между двата пола, 
минимализирайки възможното разбиране. Тази стратегия не постига разбирането на 
другия пол, защото не предлага достатъчно промислени възможности за разбирането на 
собствената полова природа - подценен е именно социално-психологическият 
механизъм за разбирането на другия чрез процеса на идентификация. В замяна на това 
се предлага “сблъсък” на мъжкото и женското, а като резултат – “примиряване” и 
“помиряване” на противоположностите. Мъжкото и женското в тези програми 
съществуват предимно като полюси: сами по себе си, сами за себе си, макар и 
осмислящи функцията си чрез момента на привличането.  

 
Джендър-подхода към конструирането на програмите за сексуално образование 

налага и друга интерпретация на междуполовите отношения, която черпи съдържание 
от идеологията на човешките права. Разбира се, източник на тази интерпретация е и 
по-широката парадигма на социалното познание и културата на човешките права 

Чрез идеята за човешките права на вниманието на обществата се поставят редица 
дискриминационни практики на подценяване и отхвърляне на отделни групи хора 
заради техните различия, включително дискриминация на основата на половата 
принадлежност и сексуалната ориентация. Дискриминационните нагласи се поддържат 
от културни стереотипи на възприемане и отношение към непознатото и различното, от 
социални предразсъдъци, утвърждавани с векове. Дискриминацията върху основата на 
половите различия също се дължи на традиционни негативни нагласи за възприемане и 
отношение към “другия” пол (предимно към жените), които са закрепени в обичайни 
форми на поведение. Нещо повече, обществото до такава степен е свикнало с тях, че 
почти не ги идентифицира като дискриминационни. 

Признаването на равните възможности за развитие на хората, независимо от 
половата им принадлежност и сексуална ориентация, поставя междуполовите 
отношения на качествено нова основа, защото има за цел да прекрати вековната 
практика на съдебната институция да отсъжда според “патриархалните добродетели”, 
утвърждавайки властта на мъжа. От основен инструмент на страха в междуполовите 
отношения, правото става гарант за защита на достойнствата на пола. Биологичните 
различия не могат да бъдат повече основания за социално неравенство между мъжете и 



жените, както и между хората, които се самоопределят като хетеросексуални, 
хомосексуални, или – с друга сексуална ориентация. 

В контекста на социално-политическите програми за равни права и на 
индивидуалните нужди от еманципация се разгръщат образователни модели, които 
имат за цел да развиват както правната култура на гражданите, така и да окажат 
подкрепа на тези от тях, които изпитват криза в собственото полово самоопределение. 
И в този случай, технологията на работа с възрастни включва групова работа (най-често 
- групи за собствен опит, обособени по определено полово различие) за развитие на 
социални умения. Предлаганите форми на обучение поставят акцент върху 
разкриването на преимуществата на собственото полово различие. Провеждат се 
тренинги за повишаване на самочувствието чрез половата принадлежност, 
предназначени само за жени, или, много рядко, само за мъже. Тяхната цел е да се 
подпомогне социалната адаптация на нуждаещите се. В това отношение особено 
показателни са групите за взаимопомощ на лица, идентифицирали се с другия пол 
(гейове, лесбийки). Ефективността от работата с тези групи не може да се постави под 
съмнение, особено ако критериите за това са свързани с принципа “тук” и “сега”, и с 
общото състояние на самочувствието на клиентите.  

Един от общите контексти на тези програми (макар че са изключително 
разнородни) е признаването на правото на различие (идея, която е свързана със 
социално-психологическите основания на човешките права). Признаването на правото 
на хората да бъдат различни, освен че е признаване на тяхното право на съществуване и 
развитие, е признаване на възможността да познават и да бъдат опознати 
(гносеологически аргумент). В този смисъл, утвърждаването на различията като права 
означава желание за въвеждане на социален дискурс към “разбирането” като 
разбирателство и съгласие между хората. 

Отделянето на хората, обаче, по някакъв признак на различие и обучаването им в 
разбирателство с останалите хора, които не са като тях, създава възможност за 
компенсаторно (външно) утвърждаване на собственото различие като предимство, 
което може да доведе до незрели актове на еманципация (например, феминизма). Не 
трябва да се подценява и опасността представянето на потребността от специална 
правна защита на отделни социални групи да се утвърждава в общественото съзнание 
чрез аргумента за тяхната “естествено присъщата” уязвимост.  От тези позиции, 
нормативното уреждане на равнопоставеността често се възприема като привилегия, а 
не като право.  

Следователно, въвеждането на социално-политическия дискурс към правото на 
равонопоставеност на половете също крие ограничения, доколкото изучаването на 
правата може да доведе до разбиране на необходимостта от съществуване на правна 
защита, но не и да замести способността за разбиране между представителите на двата 
пола.  

Посочените аргументи за наличието на ограничения на джендър-подхода трябва 
да се имат предвид при конструирането на училищни програми за сексуално 
образование. Това е наложително, особено в случаите, когато водени от желанието да 
преодолеем ограниченията на здравнообразователния подход, заради присъщата му 
биологизаторска интерпретация на пола и сексуалността, се насочваме към прилагането 
на джендър-подхода, който не рядко предлага в скрита форма същата билогизаторска 
интерпретация на пола и сексуалността. 

 



 
Литература 
1. Грей, Дж. Мъжете са от Марс, жените - от Венера. С., Хомо-Футурус, 1994. 
2. Минчева-Ризова, М. Някои ограничения на здравния подход при конструиране 

на сексуалното образователно съдържание – Сб. Квалификацията на учителите - 
реалности и перспективи, Варна, ИПКУ “Д-р П.Берон”, 1998. 

3. Минчева-Ризова, М. Проблеми и противоречия в методологията на програмните 
модели за сексуално образование. – Сб. Образованието между традицията и 
бъдещето, Варна, ИПКУ, 2000. 

4. Йорданова, Р. (ред) Интеркултурно образование. ИПКУ, 1996. 
5. Пийз, А.и Б. Пийз. Войната за вдигнатия капак на тоалетната чиния. С., ИК 

Ciela, 1999. 
6. Танен, Д. Ти просто не разбираш. С., ИГ АГАТА-А, 1997. 
7. Sexual Health. Activities for peer educators. London, Youth Clubs UK, 1997. 
8. Skills for Life. A Whole School Approach to Personal and Social Development. 

Salford, TAKADE, 1995. 
9. The equalizer. Activity ideas for anti - sexist youth work. Bristol, 1994. 

 
 
 
 


