
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що повинні знати батьки про CSE у штаті Вашингтон 
На початку 2020 року у всіх державних школах штату Вашингтон обов’язковим методом статевого виховання 
стало Комплексне сексуальне виховання (Comprehensive Sexuality Education, або CSE). Ось що вам слід знати 
про метод статевого виховання, який Управління державних навчальних закладів (OSPI) вважає головним для 
всіх дітей, з підготовчого по 12-й клас: 

Що таке CSE 

CSE - це НЕ статеве виховання, це сексуальне виховання. У своєму основоположному документі про CSE 
Міжнародна федерація планування батьківства зазначає: «Наш підхід включає акцент на сексуальне 
самовираження, сексуальне задоволення і сексуальну насолоду. Це відхід від методик, зосереджених тільки 
на репродуктивних аспектах сексуальності підлітків.» (IPPF Framework for Comprehensive Sexuality Education) 

CSE не є відповідним до віку 

Закон зобов’язує OSPI надавати перелік навчальних програм, які воно перевірило і визнало відповідними до 
віку і точними з медичної точки зору, і з яких школи можуть обирати програми для себе. 
Дві програми, вже ухвалені OSPI – «FLASH» і «The 3R’s» – наповнені відвертим і експлуатаційним змістом; 
наприклад, один урок заохочує учнів 4 класу шукати в інтернеті інформацію про полюції та розмір пеніса, не 
враховуючи поширеність інтернет-порнографії («FLASH», 4, 5 і 6 клас, урок 12); інший вчить учнів 7 класу, 
що спільне купання є важливим для зміцнення стосунків («The 3R's», 7 клас); ще один вчить підлітків, що 
запобігання вагітності методом перерваного статевого акту «безкоштовне, завжди доступне і ефективніше, 
ніж вважає більшість людей.» («FLASH» для старших класів, 3 редакція). 

Це програма без фінансування 
Школи мають право створювати свої власні навчальні програми і подавати їх у OSPI на ухвалення. Але для 
більшості шкільних округів вартість створення, написання і введення повної шкільної програми для всіх 
класів є надто високою, що примусить їх вибрати безкоштовну програму, таку, як «The 3R’s». 

Лазівка може не дозволити батькам відмовитись 
Школи не зобов’язані включати CSE в інші предмети, але це їм не заборонено. Ви не зможете звільнити 
свою дитину від уроків англійської мови або суспільствознавства, якщо вчитель вирішить підняти на уроках 
теми CSE. Лорі Ділз, голова відділу сексуального здоров’я OSPI, заявила, що бажає, щоб матеріал CSE 
було змішано з іншими темами. 

Батьки штату Вашингтон не хочуть CSE 

Згідно з опитом OSPI за 2019 рік, 58% з 10 200 респондентів повідомили, що вони проти CSE у школах. 
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