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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЕРТЕ ЖҮКТІЛІГІН АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ЖЫНЫСТЫҚ ТӘРБИЕ 

БЕРУДІҢ ШЕТЕЛДІК ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ 
 

Бұл мақалада жыныстық тәрбиенің және ерте жүктіліктің алдын алудың шетелдік тәжірибесі 
талданды, жасөспірімдер жүктілігінің және репродуктивті денсаулықтың алдын алу бойынша 
әлеуметтік педагог қызметінің тәсілдері қарастырылды. 

Тірек сөздер: кәмелетке толмаған ана, ерте жүктілік, жыныстық тәрбие, репродуктивті 
денсаулық, ерте жүктіліктің алдын алу. 

В данной статье проанализирован зарубежный опыт полового воспитания и профилактики 

ранней беременности, рассмотрены подходы к деятельности социального педагога по профилактике 
подростковой беременности и репродуктивного здоровья. 

Ключевые слова: несовершеннолетняя мать, ранняя беременность, половое воспитание, 
репродуктивное здоровье, профилактика ранней беременности. 

This article analyzes the foreign experience of sex education and prevention of early pregnancy, and considers 

approaches to the activities of a social teacher for the prevention of adolescent pregnancy and reproductive health. 
Keywords: underage mother, early pregnancy, sex education, reproductive health, prevention of early 

pregnancy. 

 

Мектептер мен басқа да қоғамдық институттардың өзекті бағыттарының бірі – адамгершілік-

жыныстық тәрбие саласында жасөспірімдер жұмыс жасау, оны жүзеге асыру жас ұрпақтың 
адамгершілік және денсаулығын сақтауға, оны қажетсіз көптеген проблемалардан арылтуға ықпал 

етеді және бақытты, толыққанды отбасылық өмірдің кепілі болып табылады [1]. Бұл проблема 

барлық әлемдік қоғамдастықта алаңдаушылық туғызуда және жас ұрпақтың адамгершілік және 

денсаулығын сақтау мүддесінде ғалымдар, педагогтар, ата-аналар жаңа тәсілдер мен шешімдерді 
іздеуге мәжбүрлеуде. 

Бұл мақалада шетел мектептерінде жасөспірімдердің адамгершілік-жыныстық тәрбиесінің 

жағдайы қарастырылады. Бұл осы елдердің жыныстық тәрбиесі тарихындағы әртүрлі тәсілдердің 
кейбір ретроспективті талдауын жүргізуді талап етеді, ол бізге осы мәселені бүгін шешуде болып 

жатқан процестердің жалпы көрінісін алуға мүмкіндік береді. Осы елде жүргізіліп жатқан 

реформалар жағдайында адамгершілік-жыныстық тәрбиенің американдық жүйесі өзіндік зертхана, 
тәжірибе алаңы болып табылады, онда білім беру мен тәрбиенің дамуының жаңа үрдістері анық 

көрініс табады. 

АҚШ-та XX ғасырдың 30-жылдарында оқушылардың жыныстық тәрбиесі бойынша алғашқы 

бағдарламалар пайда болып, тек 60-жылдардың соңында олар қоғамдық американдық мектептерге 
енгізіле бастады. Мұндай шешімге америкалық мектептердегі оқушылардың адамгершілік-жыныстық 

тәрбиесіне әсер ететін елдің әлеуметтік-экономикалық факторларын талдау келтірді. Мұндай шешім 

қоғамның нақты қиындықтарына прагматикалық жауап болды. Дәл осы кезеңде елде жыныстық 
төңкеріс және Америка мәдениетінің нормалары мен стереотиптерін, неке-отбасылық ұстанымдарын, 

жастардың жыныстық тәрбиесінің орнығуын бұзып, елдің рухани-адамгершілік тұрақтылығына теріс 

әсер еткен басқа да әлеуметтік және мәдени үдерістер басталды. Жыныстық революция себептеріне 

жыныстық қатынастың өзгеруіне әсер еткен ұрыққа қарсы таблеткалардың пайда болуы жатады. 
Адамдар ләззат алудың қауіпсіз тәсілі ретінде жыныстық байланысты қабылдай бастады. Сонымен 

қатар, АҚШ-та ұрықтануға қарсы таблеткаларды ойлап табумен қатар жастар қозғалысы басталды. 

Жасөспірімдер киім-кешек стилін, шаш сәнін өзгертті, өзге музыканы тыңдай бастады, есірткі 
қолданды және жыныстық өмірге оңай қарай бастады. Бұл құбылыстарға қоғамның реакциясы дереу 

болды,бірақ бір мәнді емес. Американдықтардың едәуір бөлігі осы төңкерісті жансыздықпен 
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бақылап, өтпелі құбылыс деп санады. Көптеген адамдар куәгері болған американдық қоғамның 

моральдық ұстанымдарын бұзумен алаңдатты. Нәтижесінде жоғарыда айтылғандардың бәрі 
нәпсіқұмарлықтың бірте-бірте өзіне тән құндылыққа айналуына және шіркеу, отбасы және Америка 

қоғамының басқа да әлеуметтік институттарының бақылауынан босатылуына алып келді [2]. 

1960 жылдан 1970 жылға дейінгі кезеңде барлық жерде жыныстық қатынастарға түсу жасы 
тез төмендеді, жыныстық серіктестердің саны артты. Қоғамдағы жыныстық моральдың мұндай 

жағдайында жасөспірімдердің сексуалдық проблемасы айқын көріп, мектептерде жыныстық тәрбие 

беру бағдарламаларын енгізу қажеттігіне әкеп соқты. [3]. 

Келесі онжылдықта жыныстық өмірге деген қарым-қатынас одан да ашық болды, өйткені 
теледидарда бұрын ұят саналған және тыйым салынған тақырыптарды ашық көрсете бастады. Кино 

индустриясында да революциялық өзгерістер болды, ал бейнетүсірілімде порнофильмдер пайда 

болып, үлкен сұранысқа ие болды. Осы уақытта 70-жылдардың аяғында және 80-жылдардың басында 
қоғамда белгілі бір күш-жігер мен әділеттілікке қарсылық көрсете бастады. Тегін мектептерде 

жыныстық тәрбиеге тыйым салу және ерлі-зайыптылардың физикалық жақындығынан басқа барлық 

жыныстық мінез-құлыққа қарсы тұру әрекеттері жасалды. Жоғарыда аталғандардан басқа, қоғам 

жыныстық жолмен берілетін бұрын белгісіз аурулардың - гениталдық герпес пен ЖҚТБ-ның 
таралуының куәгері болды. ЖИТС туралы ақпаратты тарату көптеген адамдардың жыныстық мінез-

құлқын өзгертуге мәжбүр етті. Бұл індеттен құтылудың жалғыз дұрыс жолы-тәртіпсіз жыныстық 

қатынастардан толық тартыну және тек бір сау жыныстық серіктеспен шектелу екеніндігін ұғынды 
[4]. 

60-жылдардағы сексуалдық революцияның барлық салдары америкалық зерттеушілердің 80-

жылдардағы жасөспірімдердің адамгершілік-жыныстық тәрбиесінің жай-күйіне елеулі талдау жүргізу 
қажеттігіне себепші болды [4]. Жүргізілген талдау мынаны көрсетті: 

– 15 жастағы төрт қыздың біреуі мен үш ұлдың біреуі жыныстық қатынасқа түсті. 17 жасқа 

дейін жыныстық тәжірибе американдық қыздардың жартысынан астамы және барлық жігіттердің 

үштен екісі болды; 
– 1978 жылы 15-19 жас аралығындағы қыздардың 53% жыныстық қатынасқа түскен, ал 1982 

жылы бұл сан 47% - ды, ал 1971 жылы тек 30% - ды құрады.  Осы жастағы сауалнамаға қатысқан 

қыздар арасында 10-ның 6-ы екі және одан да көп жыныстық серіктеске ие болғаны анықталған; 
– Жұқпалы аурулардың таралуын бақылау орталықтары жасөспірімдер арасында ЖҚТБ 

таралуының бұрын-соңды болмаған деңгейіне жеткенін хабарлады. Жыл сайын 2,5 млн. жасөспірім 

жыныстық жолмен берілетін аурулармен ауырған; 
– 1988 жылы 1982 жылмен салыстырғанда Алан Гутмахер институтының деректері бойынша, 

47%-ы бұрын 22%-дан артық контрацептивті құралдарды тұрақты пайдаланды. Бұл ретте жасөспірім 

жүктілігінің көрсеткішін төмендету мүмкін емес, өйткені жыныстық қатынасқа түсетін 

жасөспірімдердің саны өсті. Жыл сайын 10 америкалық оқушының біреуі жүкті болды; 
– Еліміздің барлық түсіктерінің үштен бір бөлігін жасөспірімдер жасаған. Жылына 400 000 

аборт болды; 

– 1986-1988 жылдар кезеңінде 15-17 жастағы аналар саны күрт өсті,бұл үш жылдық кезеңде 
10% - ға өсті. Төрт сәбидің әрқайсысы некеден тыс дүниеге келді (1960 жылмен салыстырғанда); 

– Ерте ана атанған қыздар әлеуметтік жәрдемақы есебінен ғана өмір сүруді. Сол кезеңде 

жасөспірімдердің бала туу американдық халықтың өсіп келе жатқан кедейлігінің басты себептерінің 

бірі болып табылады деп танылды; 
– Жасөспірім аналар зорлық-зомбылықтың құрбаны болды, оқудан артта қалды, тәртібіне 

байланысты полициямен проблемалар болды, алкоголь мен есірткілерге араласты. [4]. 

Қазіргі уақытта АҚШ-тың көптеген ғалымдары жас ұрпақты жыныстық тәрбиелеу мен ағарту 
процесін қазіргі қоғамның өзекті мәселесі ретінде қарастыруда. Бұрынғысынша ерте жүктіліктің 

жиілеп бара жатқан жағдайлары, ЖҚТБ-мен және басқа да ЖЖБА-мен сырқаттанушылықтың өсуі 

алаңдаушылық туғызады. 
Жыныстық тәрбие және жыныстық ақпарат жөніндегі Американдық кеңес (Sexuality 

Information and Education Council of The United States, SIECUS) жүргізген сауалнамадан кейін, 

жыныстық байланысқа түсудің орташа жасы 15 жасты құрағандығы анықталды. Бірақ 

жасөспірімдердің жыныстық белсенділігіне қарамастан, жыныстық тәрбиені бірінші курс 
студенттерінің 58%-ы және бесінші курс студенттерінің 56% - ы ғана алды. 

Жасөспірімдер контрацепция құралдары мен жыныстық жолмен берілетін аурулар туралы 

сенімді білім алуды бұрын да қажет етеді. Секс туралы ақпараттың басым бөлігін олар өз 
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құрдастарынан немесе қазіргі әлемде осы тақырыптағы мәліметтердің басты көздерінің бірі болып 

табылатын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы алады. 1950 жылдары жыныстық сипаттағы 
тақырыптар мерзімді БАҚ айтылмаған, кинематограф та жалаңаш денелері мен төсек-орын 

сценалары бар көріністерден аулақ, кітапханада осындай сюжетпен кітаптар алу мүмкін емес болған. 

Ал бүгін керісінше, эротикасыз баспасөз және теледидар ұсыну мүмкін емес. Ал жақында бұқаралық 
ақпарат құралдары әлемдік интернет ақпараттық желісінің пайда болуының арқасында өз ықпал ету 

аясын кеңейтті. Жеке үйлер мен қоғамдық ұйымдарға алғаш рет ақпарат көзі еніп отыр, ол іс жүзінде 

ешкіммен бақыланбайды.  

Қазір барлық штаттар жыныстық тәрбиені ресми мойындады, алайда оның ең қолайлы 
нысаны туралы пікірлері қарама-қайшы келді. Жыныстық тәрбие адам болмысының іргелі 

мәселелерін қозғайды, оларға қатысты барлығында бірдей позиция болуы мүмкін, тіпті оның 

қажеттілігіне деген бірыңғай көзқарас оқу пәні, сабақ өткізу орны туралы, сондай-ақ нақты ақпаратты 
хабарлай отырып, қоғам эволюциясы процесінде өзгеретін моральдық стандарттарды нақты 

тұжырымдау қажет пе деген ұғымдарда айырмашылықтың болуын жоққа шығармайды. Өйткені, 

махаббат пен секске қатысты идеалдар мен құндылықтар соңғы екі жүзжылдықта күрделі 

трансформацияны бастан кешірді. 
60-жылдары бұл жыныстық тәрбие қағидаларын әзірлеу әрекеттердің қажеттілігі туралы екі 

кәсіби ұйымның өкілдері сөз сөйледі: жыныстық тәрбие және жыныстық ақпарат жөніндегі 

Американдық кеңес және оқытушылар, консультанттар мен терапевттер (American Association of Sex 
Educators, Counselors and Therapists, AASECT) американдық сексологиялық ассоциацияның өкілдері. 

Бастамашылар егжей-тегжейлі ақпарат алып, жастар қауіпті жыныстық мінез-құлықты және оның 

жағымсыз салдарларын болдырмай алдын алатынын негізге алды. Мұндай тәсіл әлі күнге дейін ең 
танымал болып қалады [5]. 

Зерттеу уақыт өте келе мамандардың жастарға бір жақты білім беру жеткіліксіз деген 

қауіптерін растады. Осылайша, жастардың жыныстық құндылықтарын анықтау мақсатында жаңа 

бағдарлама әзірленді. Жыныстық мінез-құлық пен қарым-қатынасқа жауапты көзқарасты 
қалыптастыруға мүмкіндік беретін шешім қабылдауды және қарым-қатынас дағдыларын меңгеруді 

үйрену қажеттігі туралы сөз болды. Бұл бағдарламаның бұрынғыдан айырмашылығы «жан-жақты 

жыныстық тәрбие» деген атауға ие болды. Алайда, ол елеулі оң нәтижелер әкелмеді. 
80-жылдардың соңында жыныстық тәрбие мәселесіне және жыныстық либерализмнің зиянды 

салдарын азайтуға жаңа қызығушылық пайда болды. Кейбір консервативті көңіл-күйдегі саяси және 

діни ұйымдардан арнайы бағдарламалар әзірлеу туралы ұсыныстар пайда болды, олардың басты 
идеясы ресми некеге дейін сексуалды қатынасқа түспеу болып табылды. Осындай бағдарламалар 

бойынша жыныстық тәрбиенің ұраны: «жай ғана олардан бас тарт» деген сөз болды [6]. 

90-жылдары венерологиялық ауруларды бақылау және алдын алу орталығының зерттеушілері 

Америка жастарының мінез-құлқындағы оң өзгерістерге қаншалықты әсер ететінін анықтау 
мақсатында мұқият зерттеу жүргізу қажет деп шешті. Жүргізілген талдау қорытындысы бойынша, 

жыныстық тәрбие аспектілеріне жан-жақты және ұзақ мерзімді оқыту осы тақырыпты елемеуге және 

табалауға қарағанда анағұрлым жақсырақ екендігі атап өтілді.  
Келесі маңызды мәселе – өсіп келе жатқан ұрпақтың жыныстық тәрбиесіне кім жауап береді: 

ата-аналар немесе оқу орны. Қоғамда есеп бойынша ең көп таралған көзқарас, бұл үшін отбасы 

бірінші дәрежелі жауапкершілікте екенін көрсетеді. Алайда, көптеген ата-аналар өз балаларымен 

мұндай тақырыпта сөйлесуге ұялады, басқалары бұл тақырыпты «лас» деп санайды, ал кейбіреулері 
жыныстық қатынас тақырыбына байланысты жеке психологиялық мәселелерді бастан кешіреді. 

Кейбір ата-аналар бұл тақырыптарды талқылау тек жасөспірімдердің қызығушылығын тудырып, 

оларды эксперимент жасау ниетіне итермелейді деп түсінеді. Бұл себептерге сілтеме жасай отырып, 
олар өз балаларымен сөйлеспейді және бұл олардың кінәсіздігін сақтауға көмектеседі деп сенеді.  

Дегенмен осы уақытқа дейін «бұл» туралы білім ерте жыныстық тәжірибе алуға ықпал ететіні туралы 

объективті деректер жоқ.  
1980 жылы 449 ананың тек үштен бір бөлігі ғана 14-15 жастағы қыздарымен жыныстық 

жақындығы немесе бала тууға қарсы құралдар туралы әңгімелегенін куәландыратын деректер 

алынды. Жыныстық жетілу кезеңімен, етеккірмен байланысты тақырыптарды сұралғандардың 

жартысынан азы талқылаған. 1985 жылы жүргізілген сауалнамаға бес жүз жасөспірім мен олардың 
аналары қатысқан, отбасында осындай тақырыптарға қарым-қатынастың болуы жасөспірімдердің 

жыныстық және репродуктивті мінез-құлқының жауапты кепілдігін көтермейтіндігі көрсетілді. 13-19 

жастағы жасөспірімнің 306-сы жүргізілген сауалнама барысында 21% ата-аналар оларды 
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түсінбейтінінін айтса, ал төрттен үш бөлігі ата-аналар олармен тым аз уақыт өткізеді деп 

мәлімдеді[7]. 
АҚШ-тағы орта мектептердің жоғары сыныптарын жалпы ұлттық зерттеу олардың үштен 

бірінде ғана оқушыларға жеке жыныстық ағарту курстарын ұсынғанын көрсетті. Іс жүзінде барлық 

педагогтар жыныстық ағарту мынадай тақырыптарды қамтуы тиіс деген пікірді ұстанады: қалыс 
қалу, жүктілік, ЖИТС және жыныстық жолмен берілетін басқа да аурулардан сақтандыру әдістері. 

Мектептің шамамен жартысында оқушыларға тууды бақылау тәсілдері туралы ақпарат берілді. 

Осындай сабақтарды өткізу кезінде мұғалімдер тап болған басты мәселе ата-аналар, қоғам немесе оқу 

орнының әкімшілігі тарапынан теріс қысымда болды. 
Балтимор қаласында 2 жыл ішінде мектеп оқушыларын жыныстық тәрбиелеудің сөзсіз тиімді 

бағдарламаларымен танылған азғана іске асыру арқылы жасөспірімдер жүктілігінің саны 30%-ға 

төмендеді. Осы бағдарламаға сәйкес орта мектеп оқушыларына арналған әдеттегі сабақтар мен жеке 
сабақтар мектеп жанында орналасқан клиникада жүргізілетін жыныстық тәрбие курсы мен 

медициналық көмек негіздерін біріктірді. Оң тәжірибенің тағы бір мысалы Атлантада байқалады, 

онда сегізінші сынып оқушылары үшін жасөспірімдерді құрдастары мен ортасының ықпалына қарсы 

тұру тәсілдеріне оқытуға бағытталған ерекше бағдарлама енгізілді [8]. 
Бүгінгі таңда АҚШ-та жыныстық тәрбие жөніндегі көптеген бағдарламалардың жасалуда. 

Соңғы зерттеулердің мәліметтері бойынша, ол өздерінің оқу бағдарламаларында тиісті курстары бар 

мектептердің 86%-ында насихатталады. Бағдарламаның 94%-ы жасөспірімдерге жыныстық өмірдің 
басталуынан некеге дейін немесе оларға эмоционалды түрде дайын болғанға дейін қалыс қалуды 

ұсынады. Соңғы үш жыл ішінде мұндай бағдарламалардың дамуы федералды билік тарапынан 

қаржылай қолдау алды [9]. Дегенмен, сексуалдық қолдауға бағытталған бағдарламаларды пайдалану, 
әсіресе қоғамды жан-жақты ақпараттандырудың қазіргі заманғы үрдісі жағдайында тиімсіз болып 

қалып отыр. Жасөспірімдерге мұндай тәсілді қолдану орынсыз, өйткені олар дамудың осы кезеңінде 

ағзаның психологиялық және физиологиялық өзгерістеріне байланысты таңылатын мінез-құлық 

ережелерін елемеуді жалғастыруда. Сонымен қатар, мұндай тәсіл тыйым салу идеясын өзіне алып 
келеді, ал бұл көбінесе наразылық реакциясын тудырады.  

Ерте жүктіліктің алдан алуды атап өтілген кезде ымыралы опция неғұрлым тиімді болуы 

мүмкін. Оны іс жүзінде іске асыру үшін жасөспірімдердің дербес денсаулық шешімдерін қабылдауын 
көтермелеу, оларға ерте жүктілік пен жыныстық жолмен берілетін аурулардың денсаулығы үшін 

теріс салдарларды бейнелейтін көрнекі ақпарат беру, жасөспірімдер мен олардың ата-аналары 

арасындағы жақсы қарым-қатынасты нығайтуға ықпал ету, оларға мұқтаж барлық адамдарға жоғары 
білікті консультациялар мен медициналық көмек көрсету қажет. Жасөспірімдер алатын 

мәліметтердің практикалық бағыты болуы маңызды: жүктілікке қарсы құралдарды қайда және қалай 

сатып алуға болады, неге оларды серіктеспен қолдануды келісу қажет, неге оларды үнемі пайдалану 

қажет және т. б. Бүгінде американдық қоғам жасөспірімдерді жыныстық тәрбиелеу бағдарламаларын 
қайта құру табалдырығында тұр. Бұл тұрғыда жалпы тенденция адамның маңызы мен рөлін күрделі 

және терең қайта ойлауға, адам тұлғасының маңыздылығын сезінуге және оқушылардың рухани-

адамгершілік тәрбиесіне қойылатын талаптардың артуына деген қажеттіліктен көрінеді. 
Францияда балаларды жыныстық тәрбиелеу қажеттілігі туралы пікірталас 1911 жылы 

басталды.  Сол кезде қалыптасқан жағдайға екі түрлі көзқарас бір-біріне қарсы тұрды. Белгілі дәрігер 

доктор Долери «рационалды тәрбиенің» жақтаушысы ретінде сөз сөйледі, ал педагогика және 

моральдық философия профессоры, социолог Эмиль Дюркгейм өзінің қауіптерін айтып, бұл 
жыныстық қатынасқа түсіп, моральдық құндылықтардан айрылуы мүмкін деген тұжырымға келді 

[10]. Жыныстық ақпаратты таратуға мектепте 1960 жылдардың соңына дейін болған тыйым салынды. 

Оның себебі қоғамның Франция мектептеріне жыныстық тәрбиені енгізу идеясына көзқарасы болды. 
Ата-аналар мен мұғалімдер өз балаларын «қауіпті» ақпараттан сақтауға тырысып, осы 

бағдарламаның жемісіне жауапкершілікті сезінгісі келмеді. Қоғам «жасөспірім сексуалдығын 

байқамады», сондықтан қандай да бір сексуалды білім беру туралы тіпті сөз болған жоқ. Тек 1966 
жылы Франция ағарту министрлігі батыл қадам жасады және мектептердегі репродукция үрдісін 

қарастыруды ұсынды. Кейінірек мектеп оқулықтарында жылқылар мен бақаларды будандастыру 

процесін бейнелейтін суреттер пайда болды, бірақ адам денесінің бейнелерінде репродуктивті 

органдар болмады. Бұл адамзат денесі бұрын мүсін мен кескіндеме өнерінің сүйікті заты болатын 
елде болды. 1967 жылы Франция аумағында контрацептивті құралдар заңдастырылды, бұл қоғамда 

жаңа проблемалардың пайда болуына әкелді. Контрацепцияны дұрыс пайдалануға үйрету қажеттілігі 

заңды түрде пайда болды. Осыған байланысты жыныстық білім алу үшін әйелдер белсенді ұйымдары 
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күресе бастады, ал 1968 жылы жыныстық еркіндік ұрандарымен студенттік төңкеріс болды.  

Дегенмен бұл қоғамның сексуалдық ағартуға деген көзқарасын өзгерткеніне қарамастан, мектеп 
бұрынғысынша консервативтік институт болып қалып, осындай «лас» тақырыптардан басын ала 

қашты. 1973 жылдың 23 шілдесінде ғана өзгерістер болды. Мектеп бағдарламасына адамды 

репродукциялау процесін, яғни факультативтік оқытуды енгізу шешілді. Оқу-ағарту министрі Жозеф 
Фонтан сабақ қатаң ғылыми сипатқа ие болуы және сексуалдық және дәстүрлі отбасылық 

құндылықтарға ерекше назар аударуы тиіс деп атап өтті [11]. 

Тек 1976 жылы ғана оқу жоспары пысықталды, бірақ аборттар мен ерте жүктілік сияқты 

жыныстық ағартудың ең өткір сұрақтары сол күйі айтылмады [12]. 1973 жылы Ашетт жеке баспасы 5 
томдық «Сексуалдық өмір энциклопедиясы» атты қолжетімді және суретті кітап шығарды. Бұл қадам 

ғалымдардың, баспасөздердің, тіпті католиктер мен коммунистердің жағымды пікірлерін тудырды, 

себебі олардың айтуынша, бұл жыныстық өмірдің мәселелеріндегі надандық түнінің аясындағы нағыз 
оқиға болды. 

1980 жылдары ЖҚТБ індеті жыныстық ағарту проблемасын шешудегі басты кезең болды. 

Теледидарда атақты адамдардың қатысуымен ағартушылық бағдарламалар пайда болды, олар 

презервативтерді қалай пайдалану керектігін айтты. Тіпті саясаткерлер де тұтас ұлттың өмір сүруі 
жыныстық қауіпсіздікке дайындық пен білім беруді талап ететіндігін түсінді. ЖИТС індетіне дейін 

мұндай туралы ойлануға да болмады. Қоғамда ересек тұрғындар мен арнайы жасөспірімдердің 

жыныстық мінез-құлқын және ұстанымдарын жүйелі ұлттық зерттеу басталды, олардың нәтижелері 
БАҚ-та шындап және тілектестікпен талқыланды. Жыныстық қатынасқа жауапты қарым-қатынастың 

жаңа түсінігі пайда болды [12]. 

Алайда мектеп бағдарламаларында сапалы өзгерістер тек 1996-1998 жылдары басталды. 
Министрлердің бұйрықтары сексуалдық тәрбие жеке мектеп пәні емес, барлық пәндерді оқытуда 

қадағалауға міндетті екенін атап өтті. Сонымен қатар, ол психологиялық, эмоционалдық, әлеуметтік, 

мәдени және этикалық аспектілерді қоса алғанда, биологиялық біліммен шектелмеуі тиіс. Жыныстық 

тәрбиеге гуманистік құндылықтар мен төзімділік, өзіне және басқаларға деген еркіндік пен құрмет 
негіз болды. Олардың әлеуметтік, отбасылық және тұлғааралық қарым-қатынасында ер мен әйел 

бастан кешкен қиындықтары мен әралуандылығын зерттеуге ерекше орын берілді [13].  

Осылайша, 2001 жылғы 4 шілдедегі № 2001-588 заң бойынша сексуалды ақпарат пен тәрбие 
мектептерде, колледждерде және лицейлерде балалардың топтары арасында кемінде үш жыл 

сайынғы цикл түрінде таратылады. Бастауыш мектепте оны мұғалімдер жалпы мектеп 

бағдарламалары аясында жүзеге асырса, колледждер мен лицейлерде сабақ өткізу үшін арнайы 
дайындалған оқытушылар шақырылды. Бағдарламада мақсаты, міндеттері және тіпті негізгі 

тақырыптар айқын анықталған: заң және сексуалдық, жыныстық жетілу, жыныстық ұқсастық, рөлдер 

мен рөлдік стереотиптер, ЖЖБА-ның алдын алу, контрацепция және баланы дүниеге әкелу ниеті, 

ақша және сексуалдық. Барлық аталған тақырыптарға әдістемелік нұсқаулар бар, олар тек нені ғана 
емес, сонымен қатар қандай жолмен деген сұрақтарға жауап береді. Мектеп оқушыларының еш 

кедергісіз жыныстық сұрақтар қойып, өзінің жеке қиындықтарын талқылауы керек деп ерекше атап 

көрсетілген [14]. 
Осы күнге дейін Францияда «сексуалдық тәрбие» - бұл тек абстрактілі тақырыптарды 

талқылау ғана емес, күрделі өмірлік жағдайларды және оқушылардың мәселелерін шешу үшін 

әзірленген, тұрақты интерактивтілік, ашықтық және қол жетімділікті көздейтін нақты бағыт. Француз 

қоғамы жасөспірімді жыныстық өмірге дайындау қазіргі заманғы әлем жағдайында сөзсіз қажет 
екендігін түсінді. 

Әсіресе, жыныстық тәрбие бойынша тақырыптарды оқытуға мұғалімдерді дайындау 

мәселесін шешуге қатысты Франция тәжірибесі қызықты. Бұл жерде билік жасөспірімдерді ағартудан 
гөрі мұғалімдерді қайта оқыту қиын деп шешті, сондықтан олар француз отбасын жоспарлау 

қозғалысы мен Аймақтық Ақпарат және ЖҚТБ - ның алдын алу орталығынан кәсіби даярланған 

мамандардың көмегіне жүгінді (оның француз аббревиатурасы-Крипс). Крипс орталық офисінің 
өзінде кең анықтамалық кітапхана бар, онда кез келген уақытта телефон немесе интернет арқылы 

балалардың немесе олардың ата-аналарының қызықтырған сұрақтарына жауап беруге дайын 

кеңесшілер жұмыс істейді. Жертөледе Киберкрипс-ЖИТС және ЖЖБА, темекі шегу, алкоголизм 

және есірткіге тәуелділіктің алдын алу бойынша топтық сабақтар өткізу аймағы орналасқан. Сабақта 
эротикалық мәтінсіз көптеген техника мен әртүрлі көрнекі құралдар қолданылады, лубриканттар мен 

презервативтер тегін таратылады. Сонымен қатар, француз мемлекеті жасөспірімдерге арналған 

сапалы ағартушылық телехабарлар мен радиобағдарламалар жасауды бақылауға алды және олардың 
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жарнамасы мен көрсетілімін белсенді қаржыландырады. Француз дәрігерлері, педагогтар мен 

психологтар жасөспірімдермен осы тақырыпқа түсінікті тілде сөйлеу қажет деген пікірді ұстанады. 
Сондықтан журналдардың тақырыптары әрдайым қол жетімді, адамгершілік пен терминологиясыз 

және тіпті әзіл сезімімен жазылған. Егер салауатты репродуктивті өмір салтын насихаттауда 

мүмкіндігі мен құралдары болса театр да пайдаланылады. Спектакльдер бірінші жыныстық 
тәжірибеге, жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығына, зиянды әдеттердің әсеріне және басқа да 

ұқсас тақырыптарға арналады. Сахнада эротикалық мәтін жоқ, тек шынайы өмірдің көріністері және 

оларды әзіл-сықақ үндесуде көрермендермен белсенді талқылау ұсынылады. Мемлекет сондай-ақ 

интернет желісінде таратылатын ақпаратты бақылауға тырысады. Әсіресе жасөспірімдерді шынайы 
ақпараттандыру үшін биліктің қолдауымен бірнеше арнайы арналар құрылды, онда жастар жасырын 

және тегін білікті мамандардан жан-жақты сұрақтарға жауап ала алады [15]. 

Франциядағы сексуалдық білім берудің мұндай кешенді және ойластырылған тәсіліне 
қарамастан, бұл стратегия мінсіз және даусыз табыс әкеледі деп айту мүмкін емес. Оның әлсіз буыны 

бұрынғысынша мектеп болып қалады, өйткені әлеуметтанушылардың, мұғалімдердің, жасөспірімдер 

мен ата-аналардың айтуынша, дәл мектепте заңда жазылған қағидаттар мен нұсқауларды дұрыс 

орындалмайды. 3 жыл сайынғы «сексуалдық тәрбие» оқыту циклінің орнына көптеген мектептерде 
тек бір рет қана өткізіледі және барлық жерде емес. Көптеген мұғалімдер жасөспірімдердің 

жыныстық мәдениеті мәселелерін ашық талқылауды елемейді және шақырылған мамандар өткізетін 

сабақтарға қатысудан бас тартады. Мектептің өз саясатынан басқа жасөспірімдердің жыныстық 
мәдениетіне әлеуметтік-экономикалық теңсіздік әсер етеді.  

Француздық жыныстық тәрбие тәжірибесінің жоғарыда аталған кемшіліктеріне қарамастан, 

жыныстық ағарту және репродуктивті денсаулық мәселелері бойынша статистика АҚШ-қа қарағанда 
айтарлықтай жақсы. АИТВ жұқтырғандар санының өсуі негізінен маргиналды топтар есебінен орын 

алады және басқа батыс еуропа елдерінің көрсеткіштерінен аспайды. Сексуалдық тәжірибесі бар 15 

жастағы жасөспірімдердің көрсеткіштері 21,3%-дан 16,8% - ға дейін төмендеді. Егер 1980 жылдары 

жасөспірімдердің 5%-дан кемі презервативтерді пайдалануға жүгінсе және алғашқы жыныстық 
актілердің 50% - дан астамы қорғалмаған болса, 2000 жылдардың басында жыныстық білім берудің 

жаңа стратегиясын енгізгеннен кейін бұл сандар 85% және 90% арасында ауытқи бастады [16]. 

Әрине, Франциядағы сексуалдық ағарту тақырыбына жан-жақты және кешенді көзқарас 
жалпы өзінің оң нәтижесін берді, бірақ мұндай стратегияға жол ұзақ әрі қиын болды. Қазіргі уақытта 

француз қоғамы жоғары жыныстық мәдениетпен ерекшеленеді, оған жастар белсенді қатысады, білім 

беру жүйесінің жетістіктерінің арқасында тыйым салусыз өздерінің репродуктивті денсаулығы мен 

жыныстық мінез-құлқына жауапкершілікпен қарайды. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығын ескере отырып, біздің ойымызша, жасөспірімдердің 

репродуктивті денсаулығына байланысты проблемаларды одан әрі елемеу, мемлекеттік деңгейде 

ашық пікірталас пен мектеп бағдарламасында жыныстық ағарту курстарының болмауы қалыптасқан 
жағдайдың нашарлауына алып келеді. Егер біз ерте жүктіліктің алдын алғымыз келсе, онда шет 

елдердің оң тәжірибесіне назар аударуымыз қажет.  
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