Сборник с методи и инструменти
за образователно и кариерно консултиране на
момчета, които имат интерес към професии, свързани
с полагането на грижи
За да могат момчетата, които имат интерес към професии, свързани с грижи, да се
насочват към тях, учителите, кариерните консултанти и други професионалисти, които
работят с млади хора, трябва да им оказват подкрепа, в процеса на кариерното им ориентиране.
В настоящия Сборник ние сме включили някои методи и инструменти, които могат да бъдат
полезни.
Сборникът по проекта "Boys in Care - Strengthening boys to pursue care occupations" /
“Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с грижи” съдържа упражнения и
методи, които изясняват връзката между стереотипите по пол и професионалния избор.
Нашето внимание е насочено към сферата на грижите, в която са включени различни
професии (медицински специалисти/сестри, социални работници, полагащи грижи за деца и
възрастни хора). В контекста на проекта това са професии, които се упражняват най-вече от
жени и много рядко, най-вече поради стереотипи по пол, се избират от мъже.
Упражненията са вдъхновени от международен опит, макар че трябва да се има
предвид, че стереотипите и предразсъдъците по пол са различни в различните страни
партньори. Методите, които предлагаме са подредени тематично и могат да бъдат избирани
съобразно нуждите. Някои от тях включват по повече от една от следните теми: стереотипи по
пол, норми за мъжественост, грижовната мъжественост, роли по пол, социализация,
професионален избор, медии и култура. Всеки метод описва целевата група, необходимите
материали и условията за прилагането му.

Проектът “Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с
грижи” (“Boys in Care Work - Strengthening boys to pursue care
occupations“ )
Проектът е подкрепен и бе съ-финансиран от Европейския съюз. Целта на проекта бе да се
разширят възможностите за избор на професия от момчетата, чрез включване в тези
възможности на професии, които в миналото са били считани за предимно женски. Проектът
се осъществи в партньорство от организации от Австрия, България, Германия, Италия, Литва
и Словения. Той подкрепя насърчаването на момчетата за избор на професия в областта на
грижите чрез:
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•

Сборника с методи и упражнения за образователно и кариерно ориентиране;

•

Онлайн информационни материали – видео интервюта;

•

Обучения за учители и кариерни консултанти, проведени в страните партньори;

•

Наръчник за учители и кариерни консултанти, включващ стратегии, инструменти и
препоръки.

Повече информация за проекта:
http://www.boys-in-care.eu/
https://www.facebook.com/Boysincarework/

Съ-финансиран от програма “Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз

Съдържанието на настоящата публикация е единствено отговорност на партньорите по
проекта и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейската комисия.
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Упражнение:
ЕЖЕДНЕВНИТЕ СИТУАЦИИ
Тема:
Отразяване на предубежденията, основани на пола, при ежедневните ситуации на работното
място; разработване на алтернативни начини за действие извън сценариите, свързани с
половите роли; самостоятелно размишление върху допусканията какво представлява полът.
Целева група:
Кариерни консултанти, учители, професионалисти, които работят с младежи
Необходими материали:
Копия на описанието на ежедневните ситуации, които се ще обсъждат (налични за всеки един
участник), достатъчно на брой столове и маси, за да се работи в малки групи в различните
ъгли на стаята.
Времетраене:
45 – 60 минути в зависимост от желанието на групата колко дълго иска да води дискусия.
Изпълнение и ограничения:
Брой на участниците: различен, зависи от броя малки групи, които се съставят.
Помещение: 1 голяма стая или няколко по-малки, за да може да се работи на групи.
Особеност: упражнението е сполучливо при работа в малки групи от хора, които вече се
познават и са изградили ниво на доверие помежду си, за да могат да разсъждават върху
собственото си поведение.
Инструкции и процедура:
Разделете голямата група на малки групи от по 2 до 4 участника. Възможно е да попитате
участниците дали предпочитат да бъдат в смесена по пол група, или не.
Малките групи получават следните задачи:
- Кое предубеждение по отношение на пола ограничава децата и младежите в
индивидуалното им развитие?
- Кои са възможните алтернативни начини за справяне със ситуацията, например ползването
на различни думи/изрази?
Ако сте удовлетворени от резултата на дебата, преместете се на следващата маса/ъгъл и
обсъдете следващата ситуация.
Целта е не да се обсъди колкото се може по-голям брой различни ситуации, а да се обсъди
всяка ситуация в дълбочина, като се проучат алтернативните начини на поведение.
Възможни въпроси за дискусия и обсъждане пред голямата група:
- Какво забелязахте?
- Кои от посочените ситуации разпознахте като възможни от своето работно ежедневие?
- Как тези ситуации могат да се случат по различен начин?
Примери:
Ситуация 1:
След плуване с канута ваш колега влиза в стаята и казва: “Трябват ми четири яки момчета!”.
Обсъдете следните въпроси:
Какво е посланието, което получават всички момчета в групата? Дали посланието е еднакво
за всички момчета?
Какво е посланието, което получават момичетата?
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Кое предубеждение по отношение на пола ограничава децата и младежите в индивидуалното
им развитие?
Намерете алтернатива, т.е. различен начин на изразяване с други думи.
Ситуация 2:
При вас идва плачещо момче и ви казва, че друго го е бутнало. Ваш колега му казва: “Ти си
момче, трябва да му го върнеш!”.
Обсъдете следните въпроси:
Какво е посланието, което получава момчето? Какво е посланието, което получават
останалите момчета?
Какво е посланието, което получават момичетата?
Кое предубеждение по отношение на пола ограничава децата и младежите в индивидуалното
им развитие?
Намерете алтернатива, т.е. различен начин на изразяване с други думи.
Ситуация 3:
По време на обсъждане на задължителните стажове едно момче заявява, че ще кара стаж като
дърводелец, а учителят отговаря: “Това е работа за истински мъж!”.
Обсъдете следните въпроси:
Какво е посланието, което получава момчето? Какво е посланието, което получават
останалите момчета в класа?
Какво е посланието, което получават момичетата в класа?
Кое предубеждение по отношение на пола ограничава децата и младежите в индивидуалното
им развитие?
Намерете алтернатива, т.е. различен начин на изразяване с други думи.
Ситуация 4:
В разговор за живота и избора на професия едно момче казва, че иска да си остане вкъщи и
да се грижи за децата в семейството, а вие му отговаряте: “А кой ще ти храни семейството?”.
Обсъдете следните въпроси:
Какво е посланието, което получава момчето? Какво е посланието, което получават
останалите момчета, които чуват разговора?
Какво е посланието, което получават момичетата, които чуват разговора?
Кое предубеждение по отношение на пола ограничава децата и младежите в индивидуалното
им развитие?
Намерете алтернатива, т.е. различен начин на изразяване с други думи.
Задачи на упражнението:
Упражнението има за задача да отрази предубежденията по пол в ежедневните ситуации на
работното място в училище. Участниците обсъждат конкретни примери, като търсят кои
предубеждения по отношение на половете са в основата на подобни ситуации. Търсят се и
алтернативни начини на действие, които не съдържат предубеждения по пол.
Какво е значението на пола за това упражнение?
Упражнението цели да улесни разсъжденията по отношение на пола и на предположенията
как се говори за пола в ежедневието, като отвори дискусия за възможностите за намиране на
алтернативни начини на действие, които не повтарят стереотипните възгледи за половете,
представени в примерите.
Как това упражнение разширява представите за професионалните избори на момчетата?
В зависимост от това какви примери ще се подберат, упражнението може да адресира въпроса
как момчетата и момичетата могат да бъдат ограничени от очакванията, свързани с пола им,
по отношение на избора им на професия и как това може да ограничи индивидуалното им
развитие. Този подход може да помогне на професионалистите да възприемат в работата си
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подход, който е по-приобщаващ по отношение на различните кариерни избори на момчетата
и който да ги разглежда като равностойно значими.
До каква степен упражнението показва примери за нетрадиционно поведение?
Тъй като участниците трябва да обмислят алтернативни начини на действие, упражнението
директно е насочено към това да се открият начини как да не се възпроизвеждат
предубежденията по пол и да се разширят възможностите за поведение, което ги избягва.
Варианти:
Упражнението може да се модифицира, като се използват други примери, които могат да се
съберат в дискусията преди началото на упражнението от ежедневния живот на участниците.
Броят на примерите може да се съкрати/увеличи в зависимост от броя на работните групи.
Коментари, опит, рискове, препоръки:
Много участници обикновено твърдят, че чрез подобни конкретни примери са станали почувствителни към употребата на думите и въздействието, което те могат да имат. Участниците
могат да проявят чувството на срам, гняв или съпротива, ако почувстват, че са били „хванати
на тясно“. Като фасилитатори трябва да сте подготвени за този вид реакция. Това също е
причина, поради която може да е добре упражнението да се използва в група, в която
участниците вече се познават и се чувстват добре помежду си
Източник:
Könnecke, Bernard; Laumann, Vivien; Hechler, Andreas (2015). Methode: Praxissituationen
entgeschlechtlichen. In: Hechler, Andreas; Stuve, Olaf (Eds.) (2015). Geschlechterreflektierte
Pädagogik gegen Rechts. Opladen/Berlin/Toronto: Verlag Barbara Budrich, pp. 73-78. Достъпен
на: https://www.oapen.org/search?identifier=1004470
Първо описание на примерите в: Könnecke, Bernard (2012). Geschlechterreflektierte
Jungenarbeit und Schule. In: Dissens e. V. u. a.: Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der
Schule. Berlin: Eigendruck, pp. 62-71. Достъпно на: http://www.jungenarbeit-undschule.de/material/abschlusspublikation.html

6

Упражнение:
ОТ ОПИТА КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО
Теми:
Упражнението може да бъде адаптирано към различни целеви групи и от гледна точка на
съдържанието му.
Знание:
Повишаване на чувствителността по отношение на темите за възприятията, половите
стереотипи, споделянето и отразяването на собствения опит (на работното място и в
ежедневието);
Насърчаване на участниците да станат по-активни в мисленето и в практиката (работа,
ежедневие);
Овластяване на участниците да направят нещо, за да постигнат целта или положителните
промени (от по-чувствителна към пола гледна точка).
Умения:
Отразяване на собственото поведение, както и това на другите, и на организационните
структури, където те работят, например училище;
Проактивен подход за решаване на разпознатите проблеми в определена област.
Целева група:
Кариерни консултанти, учители, обучители (неформални) на младежи.
Може да се приспособи и за други целеви групи.
Прилагане и ограничения:
Брой участници: от 6 до 30.
Помещение: 1 - 2 (ако е 1, трябва да има достатъчно пространство за работа в малки групи).
Пояснения:
Упражнението може да бъде реализирано с хора с различен опит – например в този случай с
консултанти в областта на професионалното ориентиране в училище или учители (или
родители), които по някакъв начин ще са ангажирани в процеса на избор на бъдеща професия
от страна на децата (с фокус върху момчетата).
Необходими материали:
Флипчарт, хартия и химикалки.
Подготовка:
Няма нужда от специални материали.
Времетраене:
60 мин. (може да е повече или по-малко в зависимост от броя на участниците и
задълбочеността на дискусията).
Инструкции и процедура:
Стъпка 1 (малки групи – с най-малко 4 участника в група; 20 мин.):
Върху листовете хартия за флипчарт напишете следното: идентифицирайте проблемите,
които срещате при консултирането или подкрепата за децата, когато се фокусирате върху
избора на професии. Какви проблеми срещате? Какви пречки срещате на практика като
съветници или като родители? Какви ограничения виждате конкретно в областта на
консултирането на момчетата, ако избират професии, свързани с грижи?
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Стъпка 2 (пленарна сесия; 10 мин.):
В голямата група съберете всички изброени проблеми (изчетете ги на глас). Фасилитаторите
ръководят процеса с цел да се определят петте най-важни (ключови) проблеми и ги записват
на флипчарта.
Стъпка 3 (пленарна сесия; 15 мин.):
Намерете решения за идентифициране на най-важните ключови проблеми. Какви решения
предлагате? Къде виждате решения на тези ключови проблеми, които сте идентифицирали?
Нека вървим стъпка по стъпка - първо, решенията за първия идентифициран ключов проблем
и т.н. ....
Стъпка 4 (пленарна сесия; 10 мин.):
Кой може да участва в решаването на проблемите или кой може да повлияе решаването на
проблемите? Отново, нека започнем с търсенето на решенията за първия идентифициран
проблем и т.н....
Стъпка 5 (пленарна сесия; 5 мин.):
Какво мога да направя аз като част от работата ми или на позицията, която заемам, като
следваща стъпка към реализирането на предложеното решение? Какъв може да бъде приносът
ми към предложеното решение?
Задачи на упражнението:
Упражнението насърчава участниците да станат по-активни в мисленето и на практика
(работа, ежедневие) и им дава възможност да направят нещо, за да постигнат целта или
положителните промени (от по-чувствителна към пола гледна точка). Участниците не само
ще споделят своя опит, но ще търсят подобрение на положението и решенията за постигане
на по-добри обстоятелства.
Какво е значението на пола за това упражнение?
Упражнението ще постави под съмнение стереотипа, че грижата е само женска област на
изява. Участниците ще споделят своя опит относно половите стереотипи и решенията как те
да се преодолеят ще бъдат обмислени заедно в групата.
Как това упражнение разширява представите за професионалните избори на момчетата?
Упражнението прави различни акценти върху възприятията, свързани с преживявания на
момчетата при вземане на решение за избор на бъдеща професия, както и осъзнаване на
пречките пред тях, когато избират поприще, свързано с полагането на грижи; за да се намерят
решенията за бъдещите предизвикателства, които могат да се използват при консултиране и
овластяване на момчетата при подкрепата на нетипичния им избор.
До каква степен упражнението показва примери за нетрадиционно поведение?
Упражнението дава възможност на кариерните консултанти да преодолеят собствените си
стереотипи по пол и в този смисъл да проявят разбиране за възможностите за проява на
нетрадиционно поведение на някои от учениците при избора на професия.
Варианти:
Упражнението може да се модифицира за различни теми. Важното е да следва стъпките на
процеса: идентифициране на проблемите; намиране на решения (какво трябва да се направи,
за да се подобри настоящото положение); кой трябва да осъществи идентифицираните
решения и как мога аз да участвам, за да се случи промяна?
Коментари, опит, препоръки, рискове:
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Времевата рамка е важна - модераторът трябва да следи как върви времето. Нещо повече,
разпределението на времето е изключително релевантно действие, за да се управлява
времетраенето на всяка фаза от процеса.
Риск от засилване на половите стереотипи и възприятията в дискусията защо мъжете са също
толкова подходящи за работа, свързана с полагането на грижи, колкото и жените.
Източник:
Разработено от Мойца Фрелих за целите на настоящия проект.
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Упражнение:
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПОЛА
Тема:
Нормите на преподаване и организацията на дейностите в училище от гледна точка на пола.
Целева група:
Възрастни (в случая кариерни консултанти и учители). Упражнението може да се направи и с
всички, които работят с младежи.
Необходими материали:
Флипчарт и хартия за флипчарт, цветни маркери.
Подготовка:
Фасилитаторът може да подготви листове с данни и информация за сегрегацията по пол в
образователната система/професионалното обучение.
Времетраене:
Около 60 мин.
Прилагане и ограничения:
Брой на участниците: от 6 до 20.
Помещение: 1 стая (не трябва да е много малка).
Изисквания: упражнението изисква концентрация и способност за разсъждения върху
личното и професионалното поведение.
Инструкции и процедура:
Фасилитаторът представя данни и понятия за сегрегацията по пол в училище и по отношение
на професионалния избор (това не е необходимо, ако вече е обсъждано в други упражнения
или може да се направи в края на сесията, ако фасилитаторът прецени, че е по-удачно да
започне обсъждането с личния опит на присъстващите учители и кариерни консултанти).
Разпределение на участниците в малки групи от 4 до 6 души. Групата обсъжда следните
въпроси и записва на флипчарт наученото:
•
•
•
•
•

•
•
•

Очаквания по отношение на момичетата/момчетата:
Кои характеристики на момчетата и момичетата харесвате? Има ли разлики?
"Наказвате" ли и "награждавате" момичетата и момчетата за едно и също нещо?
Какво очаквате и изисквате от момичетата и момчетата? Има ли разлики?
По отношение на предмета, който преподавате: очаквате ли момичетата и момчетата да имат
различни нагласи и резултати?
Как реагирате по отношение на момичетата и момчетата, които имат нестандартно за пола им
поведение?
Организация на дейностите в училище от гледна точка на пола:
Колко жени и мъже работят в училището? На какви позиции/какви роли имат?
Смятате ли, че мнението на учителките и учителите се взема еднакво предвид от училищното
ръководство?
Забелязали ли сте разлики в начина, по който момчетата и момичетата заемат различни
пространства в училището и по време на извънучилищни занимания?

В края на упражнението групите се обединяват и разискват заедно резултатите си. Найзначимите изводи се записват на флипчарт, както и (евентуалните) предложения за промяна,
които се отбелязват и обсъждат.
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Задачи на упражнението:
Упражнението има за задача да разгледа половите норми, особено неосъзнатите и скритите,
които присъстват в училищната среда и в поведението и изборите на учителите / кариерните
консултанти. То трябва да подтикне разсъжденията за това, че учителите могат несъзнателно
да имат различно отношение към момичетата и момчетата, както и по отношение на избора,
който правят в училище или на бъдещата си професия, защото могат да увеличат сегрегацията
в тази област.
Какво е значението на пола за това упражнение?
Това упражнение има за цел да разбере как половите норми могат да бъдат скрити в
очакванията, които преподавателите / професионалните консултанти имат към момчетата /
момичетата, като по този начин засилват половата сегрегация в областта на образованието. То
също така има за цел да даде повод за размисъл върху това как половите норми могат да се
отразят върху организацията на училищната среда.
Как това упражнение разширява представите за професионалните избори на момчетата?
Упражнението цели да адресира един от елементите, който благоприятства половата
сегрегация в образованието и в професионалното обучение, а именно отношението на
учителите и кариерните консултанти към учениците. То насърчава възможността за
разширяване на професионалните възможности на момчетата, като не стигматизира онези,
които решат да изберат нетрадиционни траектории на бъдещо професионално развитие.
До каква степен упражнението показва примери за нетрадиционно поведение?
Упражнението има за задача да обсъди кое отношение на учителите може да насърчи
традиционните полови норми и поведение, а кое, обратното, да даде възможност на
момичетата и момчетата да направят избор на бъдеща професия въз основа на собствените си
нагласи и предпочитания, вместо на обществените очаквания.
Варианти:
Въпросите за дискусия могат да се специфицират според вида на училището, в което работят
участниците.
Последващи дейности:
Упражнението може да бъде последвано от планиране на дейности за насърчаване на методи
на преподаване и учебни планове, които избягват стереотипите по пол и насърчават
способностите и уменията на учениците.
Коментари, опит, препоръки, рискове:
Основният риск е, ако учителите и кариерните консултанти не са готови да разпознаят и
признаят собствените си предразсъдъци или се чувстват под натиск, затова не искат да
разсъждават за собственото си поведение. За да се избегне подобен риск е необходимо
фасилитаторът да обясни, че смисълът на упражнението не е осъждането на поведението
на учителите, а осъзнаването на факта, че половите норми са толкова дълбоко
проникващи, че поведението ни може несъзнателно да ги отразява. Затова фокусът е
върху това как да ги разпознаем и евентуално да ги променим, а не да ги осъждаме.
Източник:
Адаптиране от упражнението “Организиране на резидентна грижа с отчитане на признака
пол” от проекта "Алтернативно бъдеще": http://alternativefuture.eu/
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Упражнение:
РАЗХОДКА
Тема на упражнението:
Половите стереотипи и половата социализация
Целева група:
Ученици на 12 години и повече
Кариерни консултанти, учители, консултанти, които работят с младежи
Необходими материали:
Дъска (или PPT презентация), на която да се запишат въпроси (по избор)
Времетраене:
Около 30 мин.
Изпълнение и ограничения:
Брой на участниците: 6 - 20 (в зависимост от размера на стаята)
Помещение /стая: 1 не много голяма и не много малка стая, по възможност без мебели или с
много малко мебели (необходимо е да има пространство, в което участниците лесно ще се
движат, така че столовете, масите и др. да са покрай стените)
Ситуация: това може да се използва като упражнение за загрявка в самото начало на работата
Инструкции и процес:
• Обяснете на участниците, че когато високо извикате думата "Разходка", те трябва да
започнат да се разхождат в стаята колкото е възможно бързо, но без да се блъскат в
останалите. Когато високо извикате "Стоп", те трябва да спрат и да застанат по двойки
с лице към друг участник.
• Обяснете им, че ще обявявате високо по едно изречение, което те да обсъдят в тяхната
двойка най-много за две минути. В края на двете минути пак ще извиквате "Разходка"
и следващото изречение участниците ще трябва да обсъдят в новата си двойка, и така
нататък, докато приключите упражнението.
Какви изречения могат да се използват:
• Нещо типично за пола ми, което обичам да правя.
• Нещо типично за пола ми, което не обичам да правя.
• Нещо нетипично за пола ми, което обичам да правя.
• Нещо нетипично за пола ми, което бих искал да правя, без да ме осъждат.
• Нещо, което се надявам да се случи по време на семинара (по избор).
Задачи на упражнението:
Упражнението има за задача да обсъди социализирането на пола и половите стереотипи като
се започне от личния опит на участниците. Не трябва обаче да се навлиза в дълбочина, тъй
като въпросите са свързани с ежедневния опит, хобита, предпочитания и т.н. и личното
пространство на участниците. Целта е да се предизвика размисъл за това как в процеса на
социализацията принадлежността към даден пол може да ограничи житейския избор, изявите
и опита на хората. Започва се от ежедневието, едва по-късно в дискусията фасилитаторът
може да въведе някои обяснения / разсъждения за това как въздейства половата роля, като
налага какво е подходящото поведение / дейност за мъжете и за жените. Дискусията може
също да доведе до размисъл относно последиците за хората, които нарушават тези полови
кодове (които могат да получат неодобрение, да бъдат считани за странни или неподходящи
за общуване, както и да се стигне до по-сериозни последици за тях като критикуване,
остракизъм, тормоз и т.н.).
Какво е значението на пола за това упражнение?
Полът е основен въпрос в това упражнение, което е насочено към създаване на
чувствителност към влиянието на половите роли върху ежедневните дейности на човека.
Как това упражнение разширява представите за професионалните избори на момчетата?
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Това упражнение не се занимава пряко с възможностите за избор на професия от страна на
момчетата. Предвижда се да е първото упражнение, което да подтиква към разсъждения за
социализацията на пола, което може да е последвано от упражнения, специфично насочени
към избора на професия. Възможно е обаче по време на обсъждането наред с останалите
въпроси, повдигнати от участниците, да се дискутират и примери, свързани с избор на занятие
и кариера, и влиянието на пола върху тях.
До каква степен упражнението показва примери за нетрадиционно поведение?
Ако в хода на обсъждането участниците дадат примери за поведение, което не отговаря на
традиционното разбиране за половите норми на поведение.
Варианти:
Упражнението може да се модифицира, като се поставят сходни въпроси, но свързани с
работа/работно място. (Например, работа, която не е типична за моя пол, но която бих искал
да работя).
Продължение:
След това загряващо упражнение за половата социализация, могат /трябва да се направят
други по-специфично насочени упражнения за това как полът влияе върху избора на
образование или професия.
Коментари, рискове, препоръки:
Възможни рискове, които трябва да се избегнат:
• Дискусията би могла да утвърди идеята, че някои поведения/дейности са типични само
за единия пол, с което се потвърждава валидността на традиционните полови норми.
• Може да се случи даден участник да разсъждава или да осмисли в хода на
упражнението много лични и дори болезнени за него/нея ситуации. Фасилитаторът
трябва да има готовност да се справи с такива случаи (и при нужда да проведе
индивидуален разговор с участника след края на упражнението).
Източник:
Amnesty International. Making rights a reality. Gender Awareness Workshops (2004). Available at:
https://www.amnesty.org/en/documents/ACT77/035/2004/en/
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Упражнение:
ПОЛ И ПРОФЕСИИ
Теми на упражнението:
Процесът на социализация и влиянието му върху конструирането на представи за женски и мъжки
характеристики; стереотипи по пол и разделянето на професиите на “женски” и “мъжки”.
Целеви групи:
Учители, кариерни консултанти, работещи с млади хора
Условия за прилагане:
Брой участници: 15-18.
Необходими материали:
3 комплекта карти: на всяка карта е написана по една характеристика (списъкът с
характеристиките е приложен по-долу). Всеки комплект трябва да съдържа 20 карти; флипчарт;
кратки описания за групите A, B и C как да бъде изпълнено упражнението (общо: 3 описания)
Подготовка:
Карти
Зависим/а

Независим/а

Емоционален/на

Рационален/на

Обективен/на

Субективен/на

Подчинен/а

Доминиращ/а

Пасивен/а

Активен/на

С лидерски умения

Подчинен/на

Амбициозен/на

Не амбициозен/на

Много се колебае

Бързо взема решения

Компетентен/на

Некомпетентен/на

Деликатен/на

Директен/на

Група A. Инструкции за изпълнение:
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Разделете листа на флипчарта на 2 полета със заглавия: Женствено и Мъжествено.
Някои характеристики по - често биват отнасяни към женствеността, а други към мъжествеността.
Разделете картите с качествата, така, както смятате, че те се отнасят до тези категории. Направете го
бързо, без да дискутирате дълго.

Група B. Инструкции за изпълнение:
Разделете листа на флипчарта на 2 полета със заглавия: Позитивно (Желано) и Негативно (Нежелано).
Някои характеристики се считат за позитивни, а други по-скоро за негативни. Разделете картите с
качествата, така, както смятате, че те се отнасят до тези категории. Направете го бързо, без да
дискутирате дълго.

Група C. Инструкции за изпълнение:
Разделете листа на флипчарта на 2 полета със заглавия: Обгрижващи професии и
Технически/Инженерни професии
Някои характеристики се асоциират по-често с обгрижващите професии, а други с техническите и
инженерните професии. Разделете картите с качествата, така, както смятате, че те се отнасят до тези
професии. Направете го бързо, без да дискутирате дълго.

Времетраене:
60 мин.
Инструкции за изпълнение:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разделете цялата група на три по-малки групи (A, B,C);
Всяка група следва да получи по един комплект с 20 карти;
Всяка група застава до предварително подготвен флипчарт;
Всяка група получава инструкции как да изпълни задачата;
Всяка група следва да има достатъчно пространство, за да изпълни своята задача, без да
обсъжда с останалите групи;
Задачите следва да се изпълняват бързо, без да се водят дълги дискусии в групите
(дискусиите да продължават най-много 10 мин.)
След като всяка група приключи със своята задача, групите се събират, за да проведат обща
дискусия;
В общата група разделете дъската/флипчарта на две части. Едната част озаглавете
Женствено, а другата Мъжествено. Помолете група A да прочете как е разделила
характеристиките и ги запишете;
След това помолете група В да отбележи всяка характеристика като положителна или
отрицателна;
Накрая помолете група C да отнесе характеристиките към професиите, свързани с
полагането на грижи и техническите професии;
След като горните стъпки бъдат изпълнени, обобщете, доколко позитивните и негативните
характеристики бяха свързани с обгрижващите професии и женствеността и техническите
професии и мъжествеността.
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•

Обобщение:
• Обсъдете до какви изводи стигнахте.
• Имаше ли нещо, което ви изненада? Кои резултати ви изненадаха? Защо?

Най- често на “женствените” качества се поставя негативен знак, а на “мъжествените” качества
се поставя позитивен знак. Въпросите за дискусията могат да бъдат както следва:
• Какво мислят участниците за оценяването на качествата с положителен и отрицателен знак
по отношение на мъжките и женските качества?
• Защо и как се появяват тези различия?
• Какво мислите за тях? Отразяват ли реалността? Показва ли упражнението как
стереотипите влияят на формиране на представите за женственост и мъжественост?
• Как се формират стереотипите по пол?
• Как стереотипите влияят на нашите разбирания за професионалния избор на жените и
мъжете?
• Какво можем да направим, за да преодолеем негативните последствия от стереотипите по
пол?
Цели на метода:
Този метод е подходящ, за да изследва как в процеса на социализация се формират представите
за жените и мъжете. Той също така показва как стереотипите ограничават професионалния избор
на момичетата и момчетата.
Какво е значението на пола за това упражнение?
Методът адресира стереотипите по пол и тяхното негативно влияние върху ежедневия живот и
професионалния избор на момичетата и момчетата. Той дава яснота за връзката между процеса
на социализация по пол и неравенствата по пол и предизвиква въпроси около общо възприетите
разбирания за женственост и мъжественост.
Как това упражнение разширява представите за професионалния избор на момчетата?
Този метод може да улесни дискусиите за влиянието на стереотипите по пол върху избора на
момчетата на професии, както и да идентифицира начини за дискутиране на тези норми и
насърчаване на нетипичен за пола професионален избор на момчетата.
Коментари, опит, съвети, рискове:
Този метод дава възможност да се започне дискусия за това какво означава да бъдеш момче или
момиче в обществото, в което живеем. Той допринася да се дискутират сегрегацията по пол на
пазара на труда и ограниченията по отношение на професионалния избор, поради негативното
влияние на стереотипите. Може също да помогне и за проследяване на начините, по които
социализацията и институциите създават норми по отношение на женствеността и
мъжествеността и предизвикателствата, с които се сблъскваме, когато искаме да ги променим.
Източници на метода:
Mediterranean Institute of Gender Studies (2012). Youth4Youth: A manual for Empowering young people
in preventing gender-based violence through peer education. www.medinstgenderstudies.org/wpcontent/uploads/Y4Y-Manual_digital_v12.pdf
Van der Veur, D., Vrethem, K., Titley, G., Tóth, G. (2007). Gender Matters. A manual on addressing
gender-based violence affecting young people.Council of Europe. http://eycb.coe.int/gendermatters/
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Упражнение:
ПРОФЕСИИТЕ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПОЛА
Тема:
Избор на бъдеща професия през призмата на пола
Целева група:
Ученици и учители в средния курс или първи и втори гимназиален етап
Изисквания:
Упражнението може да се осъществи с ученици от различни училища
Необходими материали:
Хартия, маркери, хартия за флипчарт, компютър с интернет връзка; онлайн списъци с професии
(www.sorprendo.it е пример от Италия); работни листове Приложения 1,2 и 3: “Дървото на
професиите”, “Харесвам я, защото …” и списък с професии от различни професионални
области и информация за тях.
Времетраене:
60 мин. (когато се прави с учители; ако се прави с ученици, се препоръчват две сесии от по 2
часа всяка).
Помещение:
Класни стаи
Инструкции и процедура:
Първа сесия:
Стъпка 1. Всеки участник попълва работния лист "Дървото на професиите”. Съвместно с
всички участници фасилитаторът изготвя списък на професиите и разпределението им според
поколенията, които са ги упражнявали. В рамките на дискусията се обсъжда как са се
променили професиите във времето, какви са различията между половете и поколенията.
Стъпка 2. Цел: да подобри знанията за професионалните области и осведомеността за
различните професии в света на труда.
Участниците се разделят в групи по четирима и им се раздава работния лист за професиите от
различни професионални области и с информация за тях. Професиите от работния лист трябва
да се разделят на четири категории: които харесвам; които не харесвам; за които не знам
достатъчно; от които бих могъл да се заинтересувам. Всяка група попълва желаната
професионална област и сведения за определени професии, като следва и дискусията в групата.
Учениците са насърчени да задават въпроси за професионалните профили, които са им малко
познати. Списъкът на професиите се изготвя и може да се модифицира от фасилитатора с оглед
профила на учебното заведение, от което са участниците.
След това се раздава работния лист “Харесвам я, защото …” и фасилитаторът приканва
участниците да споделят аргументите си. В рамките на дискусията се обсъжда как полът
повлиява на мотивацията на учениците.
Фасилитаторът приканва учениците вкъщи да посетят и да разгледат интернет сайтове с
описания на професиите самостоятелно, както и заедно с родителите си.
Втора сесия:
Стъпка 1. Сесията започва след като фасилитаторът раздаде работния лист със списъка на
професиите и помоли участниците да споделят дали има такива, които не са подходящи за
момчета/момичета. Тези професии се изписват в две колони на флипчарт, а учениците трябва
да мотивират избора си. Фасилитаторът записва и мотивите. Препоръчва се тази дискусия да
се задълбочи, като се проучат чрез онлайн ресурси уменията, знанията и необходимото
обучение, за да се упражнява дадена професия, като след това се обсъди доколко
предубежденията по пол могат да намалят ценността на избора на дадена професия.
Стъпка 2: Фасилитаторът приканва учениците да работят върху работния лист “Харесвам я,
защото …”, като добавят аргументи в резултат на предходната дискусия.
В тази част на упражнението фасилитаторите приканват тези, които предварително са
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интервюирали хора от различни професии, да споделят наученото (като допълнителна задача
след първата сесия учениците могат да бъдат помолени да интервюират хора, които познават
и които извършват различни задачи при упражняването на професиите си).
Групата се опитва да разбере дали информацията, която научават от интервютата, съответства
или не на това, което се научава от различни източници за професиите. Това наблюдение може
да бъде полезно, за да се подчертае какви са начините човек да влезе в дадена професия (като
например познат, който е медицинска сестра, без да е завършил подобно образование,
квалифициран работник, който е започнал работа във фабриката, когато е бил на
четиринадесет ...) и да се дискутира каква степен на образование трябва да се завърши, за да
се навлезе на пазара на труда.
Накрая, могат да се покажат кратки видеофилми, в които хората споделят какво им носи
любимата професия, като например видео интервютата, публикувани на интернет страницата
на настоящия проект. За да се събере информация за породените чувства и впечатления на
учениците, могат да се зададат някои въпроси, като:
- Щастливи ли са интервюираните мъже от работата, която упражняват?
-Когато станете родител, ще искате ли да има мъж учител в детската градина на детето ви?
- Как бихте реагирали, ако вашият син / брат ви помоли за съвет дали да избере професията на
медицинската сестра?
Задачи на упражнението:
Да се разбере как обществото се променя с оглед актуалността на различни професии, да
насърчи осведомеността за различните професионални области и сведения за различни
професии, да повиши информираността за стереотипните нагласи и предположения по
отношения на пола, да подкрепи възможността за избор на собствена цел в светлината на
новата информация, за да бъдат учениците освободени в този процес от половите стереотипи.
Какво е значението на пола за това упражнение?
С реализирането на това упражнение се насочва вниманието към половите стереотипи и
негативното въздействие, което те биха могли да имат, върху избора на професия от страна на
момичетата и момчетата.
Как това упражнение разширява представите за професионалните избори на момчетата?
Упражнението може да се използва за поставяне на въпроса за професионалните опции пред
момчетата и за разширяване на перспективите пред тях, като се осмисли мотивацията им за
избор на професия и чрез предлагането на голям спектър от възможности, от които биха могли
да направят избор.
До каква степен упражнението показва примери за нетрадиционно поведение?
Упражнението цели да отрази потенциалните опции пред момчетата и момичетата за избор на
нетрадиционни професионални траектории.
Варианти:
Може да се реализира в група, съставена само от момчета, или в смесена група от момчета и
момичета.
Последващи действия:
Упражнението може да бъде последвано от фокусирани сесии за кариерно ориентиране.
Коментари, опит, препоръки, рискове:
Възможни рискове: дискусията може да затвърди предразсъдъците, че момчетата и момичетата
трябва да избират професии, подходящи за техния пол.
Важно е фасилитаторът да има уменията да води подобна дискусия по начин, при който да
обсъди изводите, че полът е причина за сегрегация на пазара на труда, и да представи на
учениците повече опции за избор на професия.
Източник:
Адаптирано от Donatella Allori от училищния проект “Oltre il genere” (Отвъд пола), провинция
Варезе, Италия
http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r45857/Percorso-Oltre-il-genere-doc?ext=.doc
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(интернет страницата е на италиански език)
Приложение 1

Дървото на професиите

Прабаба

Прадядо

Прабаба

Прабаба

Дядо

Баба

Чичо/
Леля

Прадядо

Родител

Прадядо

Прабаба

Дядо

Баба

Чичо/
Леля

Чичо/
Леля

Прадядо

Родител

Чичо/
Леля

Аз
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Приложение 2

Професии
Социален работник

Списък на професиите
----- Мотивация за избор -----Невъзможно!
Може би?!

Определено да!

Медицинска сестра
Юрист
Инженер
Лекар
Учител
Учител в детска градина
Психолог
Обучител
Журналист
Преводач
Химик
Пилот
Готвач
Техник по електричеството
Гримьор
Монтьор
Зъболекар
Акушерка
Козметик
Полицай
Счетоводител
Компютърен специалист
Стилист
Пожарникар
Клиничен лаборант
Графичен дизайнер
Приложение 3

Мотивация на избора
Опишете накратко
Невъзможно !

Защо не?

Определено да!
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Опитайте се да откриете, професиите, които отговарят на вашите критерии.

А сега се опитайте да намерите повече информация за избраните професии.
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Упражнение:
МЪЖЕТЕ В ОБГРИЖВАЩИТЕ ПРОФЕСИИ – КАТО В РЕАЛНИЯ ЖИВОТ
Теми:
Грижовната мъжественост, пол и заетост, подобряване на знанията за обгрижващите
професии.
Целева група:
Момчета на 12 + години.
Брой участници:
10 -15
Условия:
Методът не изисква специални условия, освен достатъчно време за дискусия накрая.
Необходими материали:
Листове с въпроси/твърдения и роли, свирка, барабан или друг предмет, с който да бъде
произведен звук за начало (по желание).
Подготовка:
Обучителите трябва да се информират предварително за обгрижващите професии и да
подготвят въпросите и ролите (вижте по-долу приложение A). Подгответе картите за ролите
(описание на персонажите, вижте по-долу приложение B).
Време:
60 мин. и повече
Помещение:
Достатъчно голямо помещение, за да могат участниците да се движат (максимум: 15 стъпки
в диаметър).
Методът стъпка по стъпка:
•

Уверете се, че всеки участник ще получи роля (вижте приложение A), която няма да
споделя с останалите участници.
• Дайте време на участниците да влязат в ролята.
• Помолете участниците да се подредят в една линия, все едно ще участват в маратон.
• Участниците не трябва да разговарят по между си и да застанат близо един до друг.
• Обяснете на групата, че ще им задавате въпроси. (Използвайте въпросите и
твърденията от приложение B).
• Ако персонажът от ролята (а не реалният участник) може да отговори с “да”, трябва да
направи крачка напред.
• Разяснете, че участниците трябва да правят напред само нормални крачки.
• Ако участниците се колебаят, или отговорът е “не”, трябва да останат на място.
• Пояснете, че всеки е свободен да прецени дали да направи крачка напред или не,
според своите представи за персонажа.
• Задавайте въпросите, докато някой стигне до края на помещението, или прецените, че
има интерес в групата.
Важно: Ако ви допада, можете да използвате свирка или барабан, за да оповестявате, когато
давате начало за реакция след всеки въпрос.
Цели на метода:
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•
•
•
•

Да се откроят позитивните аспекти на грижовната мъжественост;
Да се покаже разнообразието от професионални избори;
Да се покаже различната гледна точка по отношение на целите на кариерното развитие;
Да се покажат ползите от избор на професия в областта на грижите.

Какво е значението на темата пол и професионален избор в този метод?
Темата пол и кариерен избор е централна в този метод. Участниците могат да споделят
позитивни и негативни мнения за различни професии. Методът може да помогне да се
преосмислят определенията за женски и мъжки професии и да се разберат стереотипите по
пол в тази област.
Как методът разширява идеите за професионално образование на момчетата?
Докато са в роля, момчетата ще имат възможност да преживеят различни аспекти на работата,
свързана с полагането на грижи. Докато обсъждат темата в група, момчетата могат да чуят от
останалите как се чувстват, както и да придобият представа колко различни могат да бъдат
професиите.
До каква степен методът показва, че има много възможности извън традиционните представи?
Методът подкрепя участниците в избора им на професия като дава идея за различни семейни
модели и отговорности.
Варианти:
Възможно е да разширите ролите и представените професии. Възможно е да бъдат задавани
и други въпроси, които да задълбочат дискусията за ролите и стереотипите по пол. Този метод
е доста адаптивен, може да бъде модифициран, стига да имате увереността, че вариациите ще
ви бъдат полезни.
Заключение:
Упражнението трябва да завършва с дискусия как се чувстват участниците, след като вече са
извън ролята.
Коментари, опит, съвети, рискове:
Ако почувствате, че помещението, времето или групата не са подходящи, за да използвате
метода, просто не го използвайте, в противен случай рискувате да изгубите възможност да
работите с групата ефективно. Винаги наблюдавайте как се чувстват участниците в ролята си.
Дайте ясни инструкции за упражнението и дайте знак кога ролевата игра приключва и
участниците могат да се върнат към себе си. Това ще им помогне да помислят за опита си от
ролевата игра.
Източник на метода:
https://www.dissens.de/isgp/docs/isgp-wie-im-richtigen-leben.pdf
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A) Роли:

26 годишен мъж, който работи в дом за
възрастни хора, женен с 2 деца, бежанец е,
работи на пълно работно време и
допълнително два пъти в месеца и през
почивните дни на гъвкаво работно време.

30 годишен мъж, работи в интензивно
отделение на болница, главен медицински
специалист (медицинска сестра), самотен
родител с едно дете, работи на пълно работно
време и допълнително два пъти в месеца и
през почивните дни на гъвкаво работно
време.

42 годишен мъж, работи с бездомни хора на 23 годишен мъж, психотерапевт, живее сам,
улицата, има три деца, самотен родител е, работи от понеделник до петък почасово.
работи на гъвкаво работно време.
50 годишен учител в основното училище, 28 годишен мъж, грижи се за хора с
живее сам, няма деца, работи от понеделник увреждания, женен, с четири деца, работи
до петък преди обед.
два пъти в месеца през почивните дни на
гъвкаво работно време и почасово.
38 годишен фермер, женен с три деца, работи 47 годишен мениджър в банка, имигрант,
всеки ден от седмицата, докато свърши женен с три деца. Работи на гъвкаво работно
работата за деня.
време, но трябва да е на разположение по
всяко време.
56 годишен продавач в магазин, женен с две 54 годишен механик на свободна практика,
деца, работи от понеделник до събота на живее сам, работи на гъвкаво работно време
смени на пълно работно време.
и на смени.
47 годишен педагогически съветник в 36 годишен учител в детска градина,
училище, имигрант, живее сам, работи от имигрант, женен с четири деца, работи от
понеделник до петък, най-вече преди обед.
понеделник до петък преди обед.
26 годишен медицински лаборант, има
приятелка, с която живее на семейни начала,
няма деца, работи на пълно работно време от
понеделник до петък.

20 годишен социален асистент, самотен
родител с едно дете, работи два пъти в
месеца през почивните дни на гъвкаво
работно време.

55 годишен лекар, разведен, работи в 23 годишен трудов терапевт, работи от
болница, има три деца. Има и частна понеделник до петък от 9 до 5, живее с
практика след работа.
възрастните си баба и дядо.
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B) Въпроси и твърдения:
1. Мога да прекарвам достатъчно време със семейството си.
2. Работя с хора.
3. Мога лесно да взема отпуск по бащинство. Няма да има проблем на работното ми място.
4. Работя в екип.
5. Работя заедно с колеги.
6. Имам възможност за добра кариера.
7. Имам сигурна работа.
8. Имам много свободно време.
9. Имам свободата да планирам деня си.
10. Мога лесно да си сменя работата.
11. Лесно мога да си намеря работа в друга страна.
12. Лесно мога да си намеря работа в друг град.
13. Мога да уча хората.
14. Мога да помагам на хората.
15. Мога да комбинирам работата си със спорт.
16. Не завися от никой. Нямам шеф.
17. Мога да планирам бъдещето си, защото имам сигурна работа.
18. Няма проблем да си взема болничен, когато жена ми или децата са болни.
19. Имам креативна работа.
20. Мога да играя на игри по време на работа.
21. Мога да помагам на хората.
22. Хората са благодарни на моята помощ.
23. Мога да прекарвам много време с приятелите си.
24. Мога лесно да отида на почивка.
25. Научавам много нови неща на работа.
26. Мога да споделям моите идеи на работа.
27. Да си представим, че вече сме в 2030. Роботите са навсякъде, машини изпълняват много от
работата на хората, но аз все още съм търсен на пазара на труда.
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Упражнение:
МАМА И/ИЛИ ТАТКО
Теми:
Споделяне на отговорностите за полагане на грижи в семейството; стереотипи по пол
Целева група:
11-13 годишни ученици
Прилагане и ограничения:
Брой на участниците: 20-25
Препоръка:
Най-добре е да се направи в час на класа.
Необходими материали:
•
•

листове 150/50 см;
маркери в различни цветове.

Подготовка:
Необходимо е фаслитаторът да подготви предварително списък с твърдения на отделен лист.
Примерни твърдения могат да бъдат:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Миенето на чинии не е мъжка работа.
Поправянето на колата не е работа за жени.
Бащата трябва да осигурява финансово семейството.
Бащата осигурява парите в семейството, затова той трябва да взима всички важни
решения.
Майката знае най-добре как се гледат деца.
Момчетата не пускат прахосмукачка, това е женска работа.
Жените не могат сами да си нацепят дърва, трябва си мъжка ръка.
Мъжете не могат да готвят.
Простирането не е мъжка работа.
Мъжете не ги бива да обясняват уроците и да помагат за домашните.
Бащите не могат да дават съвети за избор на дрехи на децата, това е работа на майките.

Можете да добавите още или други твърдения, които отразяват най-добре стереотипите за
женска и мъжка работа/отговорности в семейството според вас.
Време:
45 мин.
Помещение:
Класна стая
Инструкции и процедура:
•

Учителят прави кратко въведение за това какво е семейство. Може да обясни, че има
различни семейства – с деца, без деца, с двама родители, които полагат грижи, с един
родител, който полага сам грижи за децата, с баба и дядо, които живеят заедно с
родителите и децата и така нататък. Важното е, не колко члена има семейството, а
какви са отношенията в него, защото едно семейство означава най-вече хора, които се
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грижат един за друг, обичат се и се уважават по между си. Грижите в едно семейство
са свързани с различни отговорности и задължения, които понякога са, но понякога не
са разпределени съвсем честно между членовете на семейството. Целта на
упражнението е учениците да разберат повече за семействата си чрез дискусия за
разпределението на домашната работа и грижите и да си дадат сметка за най-често
срещаните стереотипи за ролите на жените и мъжете в семейството.
• След краткото въведение учителят обяснява играта, която класа ще играе. (30 мин.):
• Правила на играта: Изслушвайте се един друг, бъдете търпеливи и уважавайте
мнението на съучениците си!
• Инструкции: След като учениците чуят дадено твърдение, трябва да минат в ляво
или в дясно, в зависимост от това дали са съгласни или не с него. Тези, които се
колебаят, могат да останат в средата.
• След всяко твърдение, учителят следва да подкани някои от учениците да мотивира
избора си, за да започне дискусия. Ролята на учителя е на фасилитатор, който не бива
да налага свое мнение, или да дава примери от своя опит. Идеята е да се създаде
спокойна и защитена среда, в която всеки ученик може да се чувства свободен да
изрази мнение, без да му се подиграват останалите.
• Учителят обобщава изводите от играта (5 мин.) и поздравява учениците за тяхната
толерантност и искреност. В края на дискусиите учителят следва да обобщи, че играта
е показала, че:
• По-справедливо е задълженията в семейството да се разпределят така, че всеки
член да има и своето свободно време, което може да прекарва с останалите или да
се занимава с нещо, което му доставя удоволствие и му е интересно. Мъжете и
жените, момчетата и момичетата имат равни права и това равенство започва от
семейството. Това означава, че всички членове трябва да полагат грижи и за децата
и за домакинството.
• В наши дни, животът се е променил и не бива да правим стриктни разграничения
между мъжка и женска работа. Всяка работа е достойна за уважение! Домакинската
работа може да се върши както от момичетата, така и от момчетата, защото не е
справедливо да бъдат натоварвани с тези задължения само майките и сестрите. В
повечето семейства те също работят или учат, също както бащите и братята.
Цели на упражнението:
Учениците ще имат възможност да дискутират в защитена среда стереотипите по пол за
ролите на жените и мъжете в семейството. Предоставя им се инструмент, с който да проучат
разпределението на домашната работа и да съберат доказателства за бюджета на времето в
техните семейства.
Какво е значението на пола в това упражнение?
Този метод се фокусира върху стереотипите по пол за полагането на грижи в семейството. В
зависимост от твърденията, които учителят ще избере, може да се направи препратка и към
професиите, свързани с грижи и стереотипите по пол.
Как методът разширява идеите за професионални възможности за момчетата ?
Упражнението ще покаже, че грижите не са само женска работа. Умението за споделяне на
отговорностите по полагането на грижи в семейството от ранна възраст е добро начало за
момчетата да преодолеят бариерите, които те могат да имат да изберат професия, която е
свързана с полагането на грижи.
До каква степен методът показва, че има много възможности извън традиционните
представи?
Методът е насочен изцяло към дискутиране и противопоставяне на твърдения, които се
основават на традиционни стереотипи за поведение на жените и мъжете, момчетата и
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момичетата в семейството. Искрените дискусии по темата биха могли да накарат учениците
да се замислят, че любовта и уважението в семейството са много по-важни от стереотипите за
ролите на жените и мъжете.
Варианти:
В зависимост от броя на участниците, може да се променя и броя на твърденията, които да се
използват в играта.
Домашна работа:
Учителят може да помоли учениците да наблюдават семействата си за една седмица и да
направят малко проучване, наречено “бюджет на времето”. За целта, те трябва само да
попълват таблицата, която е приложена по-долу. Таблицата ще им даде много ясна картина на
разпределението на семейните задължения в техните семейства, което може да се дискутира
в следващ час на класа. Задачата е, да се изчисли как възрастните и децата, които живеят в
едно домакинство разпределят времето си в една седмица. Учениците следва да попълват
таблицата всеки ден от седмицата и резултатите да се изчислят за цялата седмица:

Време в часове за

Мама

Татко

Баба

Дядо

Сестра /
Брат

......

Аз

Работа/учене
Чистене, пране, готвене,
гладене…
Ремонтиране на малки
повреди в дома и/или по
колата
Грижи за децата
Почивка - телевизия,
интернет, книги, срещи с
приятели, игри.
Спане

Добре би било учителят да отдели поне два часа на класа за този метод. В единия час да
проведе играта и дискусията, а в другия да бъдат дискутирани проучванията за бюджета на
времето на учениците.
Коментари, опит, съвети, рискове:
Единственият риск при този метод е дискусията да излезе извън темата. Ролята на учителя е
да я върне обратно в темата. Много важно е да се спазват правилата за взаимно уважение.
Понякога учениците не желаят да разказват за семействата си, поради обтегнати отношения
в тях, често упражнявано насилие и тормоз, затова учителят трябва да има готовност да
успокои емоциите и да насочи дискусията в желаната посока.
Източници на метода:
Методът е разработен от Магданела Делинешева, Роза Димова и Татяна Кметова (Център за
изследвания и политики за жените) по проект “Равнопоставени в училище – равнопоставени
в живота”, финансиран от Европейска младежка фондация към Съвета на Европа Повече
информация за урока: http://www.cwsp.bg/en/htmls/page.php?category=500&id=910
Повече информация за проекта:
http://www.cwsp.bg/en/htmls/page.php?category=504&id=899
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Упражнение:
ПРОФЕСИИ И СТЕРЕОТИПИ
Теми:
Знания: чувствителен към пола подход при анализа на представянето на професиите
Умения: Отразяване през призмата на пола на собствените стереотипни нагласи и
предубеждения към професиите
Целева група:
Упражнението е разработено за учители, кариерни консултанти, служители в агенции по
заетостта и др.
Необходими материали:
Флипчарт, маркери, компютър и мултимедия, материали за раздаване и материали за анализ.
Примери на материали, които са подходящи за анализ:
Министерство на труда на САЩ, Статистически отдел, Наръчник за професиите, учители в
детски градини и в началното училище: https://www.bls.gov/ooh/education-training-andlibrary/kindergarten-and-elementary-school-teachers.htm
Видео за професия - педагог в областта на ранното детско развитие, Правителството на щата
Алберта, Канада: https://www.youtube.com/watch?v=9DJzMTQjsOA
Подготовка:
След като се представи аудио-визуалния материал (презентации на професии чрез
видеофилми, в наръчници за учители и кариерни консултанти) следва индивидуалната работа.
Моля, отговорете на раздадените въпроси:
Какво е основното послание на аудио и визуалния материал?
Към кого се обръща материалът? По какъв начин?
Как са представени следните професии: учители в детската градина, медицинска сестра, ...?
Как е представен полът на упражняващите различните професии в тези материали?
Как подобни материали трябва да се обръщат към момчетата, за да ги подкрепят при избора
на професии, свързани с грижи (например учител в детска градина, медицинска сестра) ?
След индивидуалната работа, участниците продължават с работа в малки групи (3-4
участника) и разменят и обсъждат своите отговори. След работата в малки групи всички
участници се събират на пленарна сесия. Всяка група докладва и обсъжда своите отговори и
впечатления.
Времетраене:
90 мин.
Прилагане и ограничения:
Брой участници: от 5 до 20
Помещение: 1 (по-голяма стая, за да могат да работят в малки групи)
Пояснение (Време на деня/атмосфера/концентрация): Упражнението може да се използва в
рамките на семинар, за предпочитане в първата му част, когато участниците имат повече
концентрация, тъй като отваря пространство за задълбочена дискусия относно половото
възприемане на професиите и социалните влияния и ролята на училището, родителите,
приятелите, социалните и половите норми при професионалната ориентация / избор.
Упражнението се основава на анализ на материали за професионална ориентация, събрани в
29

рамките на настоящия проект. Участниците първо имат възможност да разгледат част от
информационните материали (аудио и други материали от учебници / наръчници за учители)
и след това да анализират материалите в дискусии в малки групи, а след това заедно в
пленарна сесия.
Инструкции и процедура:
Въведение и представяне на упражнението: участниците се окуражават да разсъждават върху
професиите от перспективата на пола и да откроят половите стереотипи и възприятия относно
работата, която се упражнява в рамките на дадена професия (10 мин):
Гледане на аудио-визуалния материал.
Индивидуална работа: участниците получават листове със следните въпроси:
•
•
•
•

Кое е основното послание на аудиовизуалния материал?
Към кого е насочен материалът? По какъв начин?
Как са представени следните професии: учител в детска градина, асистент на човек с
увреждания в дома му ...?
Как подобни материали трябва да се обръщат към момчетата, за да ги подкрепят, ако имат
подобен професионален избор?

Бележки и записване на отговорите (около 15 мин).
Работа в малки групи: участниците споделят отговорите си и определят този, който ще
представи резултатите от името на групата (10 мин).
Пленарна сесия: Съберете отговорите на всички групи и ги запишете на флипчарта. Обсъдете
основните заключения и иновативните предложения за адресиране на момчетата в избора на
професии, свързани с грижи. В последната част на сесията участниците могат да видят видео
материал, който представя дадена професия в сферата на грижите, за да се дискутира как тези
професии се представят в обществото (30 мин).
Задачи на упражнението:
Задачата е да разгледа професиите от гледна точка на половете и е подходяща за групи
учители, професионални съветници и служители в бюрата по заетостта, да разсъждават и
разработват начини, по които биха могли да подкрепят момчетата в професии, свързани с
грижи (а момичетата - за професии в техническите науки, ИКТ и др.).
Какво е значението на пола за това упражнение?
Дава възможност на участниците да разсъждават върху половите норми и стереотипите,
свързани с представянето на професиите. Освен това адресира собствените възприятия и
стереотипи за половете на участниците. Целта е да се обмисли как би могла да се развие
собствената им работа с младите хора за кариерната ориентация по по-чувствителен към пола
начин.
Как това упражнение разширява представите за професионалния избор на момчетата?
Анализът на материала директно насочва към половите репрезентации на професиите и в
дискусия могат да се разработят нови идеи и начини как професиите в социалните области
могат да се представят пред младежите.
До каква степен упражнението показва примери за нетрадиционно поведение?
При анализа на аудио-визуалните материали за представяне на различни професии,
участниците се насърчават да разглеждат професиите през призмата на пола.
Варианти:
Материалът за анализ зависи от избора на модератора на семинара и може да варира за
различните целеви групи.
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Коментари, опит, препоръки, рискове:
Има риск да се засилят половите стереотипи към професиите, свързани с грижи. Може да
възникне въпросът: "Защо има нужда от мъже в тези професии?". В този случай е добре още
в началото на упражнението да се направи кратко въведение за стереотипите по пол на пазара
на труда.
Източник:
Разработено от Жива Хумер за настоящия проект.

31

Упражнение:
ВИКТОРИНА ЗА ПРОФЕСИИТЕ
Теми:
Обгрижващите професии, грижовната мъжественост, стереотипи по пол
Целева група:
Ученици над 12 години
Прилагане и ограничения:
Брой участници: 4 - 20
Кога може да се приложи:
Това упражнение е подходящо за всяко време на деня и обикновено се използва като
упражнение, с което се завършва обучение или час, посветен на кариерното ориентиране.
Необходими материали:
Черна/бяла дъска, флипчарт, химикалки/моливи; предмет, който може да се подхвърля
(например топка); работни листове.
Подготовка:
Листове с въпроси; бели листове; химикалки; часовник.
Времетраене:
20 мин.
Помещение:
Достатъчно голяма стая, за да се разделят участниците на отбори.
Инструкции и процедура:
•
•
•
•
•
•
•

•

Напишете точки на дъската/флипчарта. Около точките оставете достатъчно празно
пространство, за да могат да бъдат уцелвани с топката от участниците.
Разделете участниците на малки отбори от по 3-4 души.
Помолете отборите да си изберат имена.
Напишете имената на отборите и под тях оставете място, за да записвате точките им.
Всеки отбор трябва да получи лист с въпроси, химикалка и лист, на който да пише.
В листа с въпросите, участниците ще могат да видят колко точки носи всеки въпрос.
Първият участник от отбор X трябва да хвърли топката към дъската/флипчарта. Ако
топката уцели например номер A20, участник от отбор Y трябва да прочете въпрос A20
и отбор X трябва да отговори. Останалите отбори трябва да преценят дали отбор X е
отговорил добре и може дали може да получи точките. В тази игра ще е нужен
модератор. Цифрата след всяка буква, с която са отбелязани въпросите, обозначава
броя на точките, например A20 означава, отговорът на въпрос A, носи 20 точки.
Отборът, който получи най-много точки, печели състезанието. Когато на даден въпрос
бъде отговорено, той се задрасква от дъската/флипчарта и не участва повече.

Важно! Ролите на участниците в отборите трябва да се сменят. Всеки участник трябва да има
възможност да хвърли топката и да зададе въпрос поне веднъж. Отговорите на въпросите
трябва да се дават от целия отбор (освен ако въпросът не изисква изрично нещо друго).
1ви съвет: Можете да сменяте реда, в който се задават въпроси на отборите. Например, можете
да започнете с отбор X, после Y, после Z. На следващия въпрос можете да започнете от отбор
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Z или Y. Така викторината ще се получи по-спонтанна.
2ри съвет: Преценете дали няма да е по-добре да определите време за отговор за всеки въпрос.
Много често в това има смисъл, за да поставите отборите при равни условия за даване на
отговори.
Цели:
Участниците да помислят за професиите и стереотипите по пол и за нови идеи за професии.
Целта на упражнението е да бъдат показани добрите страни на грижовната мъжественост,
разнообразието от възможен избор на професии, по-задълбочен поглед за целите на
професионалното развитие, ползите и стойността на неплатен труд. Цел на упражнението е
също да се развиват умения за справедлива и честна игра в отборите и даване на точки на
другите отбори според заслугите.
Какво е значението на пола за това упражнение?
Дискусиите за перспективата на пола и неравенствата по пол са във фокуса на този метод.
Участниците ще се запознаят с различните аспекти на отделни професии и ще имат
възможност да дискутират стереотипите за така наречените “женски” и “мъжки” професии.
Това ще им помогне да разберат аспектите, свързани с пола и професионалния избор подобре.
Как това упражнение разширява представите за професионалния избор на момчетата?
Момчетата ще придобият представа за различни видове професии и ще могат да разсъждават
върху възможните избори, извън стереотипните представи, ще разговарят по теми като
съвместяване на личния и професионалния живот и баланса между семейство и работа.
До каква степен упражнението показва примери за нетрадиционно поведение?
Упражнението подкрепя решения за нетрадиционен професионален избор и дава представа
за различни начини на живот на семействата и съчетаването им с работата.
Варианти:
Въпросите за викторината могат да се променят и да се добавят други, които ще направят
играта още по-творческа.
Допълнителна информация:
Упражнението може да се добавя към различни методи. Би могло да се използва като
заключителна игра, която да се проведе преди обобщаващите последни дискусии.
Коментари, опит, съвети, рискове:
Упражнението крие риск участниците да се съсредоточат върху състезанието, а не върху
темите на въпросите. Внимавайте това да не се случва. Възможно е чрез дискусиите да се
оформят и нови стереотипи, което също не бива да се толерира.
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Въпроси:
A20 Избройте четири професии, които според вас са типично женски! Обяснете защо мислите
така!
A40 Предстои ви да станете баща и да си вземете отпуск по бащинство. От къде ще намерите
информация и подкрепа?
A60 Избройте шест професии, свързани със социална работа!
A80 Какво означава разлики в заплащането по пол?
A100 Изберете участник от вашия отбор за ролева игра: Вие сте жена, която се явява на
интервю за работа. Въпроси след ролевата игра: Кое беше лесно? Кое беше трудно?
B20 Избройте четири професии, които смятате, че са типично мъжки! Обяснете защо мислите
така!
B40 Избройте пет примера за неплатен труд!
B60 Направете интервю с участник от вашия отбор на тема: за и против социалните професии!
Въпроси след интервюто: Кое беше лесно? Кое беше трудно?
B80 Дискутирайте в отбора: За и против мъж да работи на почасова работа.
B100 Изберете участник от вашия отбор за ролева игра: Вие сте мъж, който се явява на интервю
за работа. Въпроси след ролевата игра: Кое беше лесно? Кое беше трудно?
C20 Избройте шест професии в областта на здравеопазването!
C40 Какво представляват професиите, свързани с грижи? Дайте определение и един пример !
C60 Направете интервю с участник от вашия отбор: за и против професиите, в областта на
здравеопазването! Въпроси след интервюто: Кое беше лесно? Кое беше трудно?
C80 Дискутирайте в отбора: За и против съвместяването на работата и грижите за
домакинството и семейството.
C100 Дискутирайте в отбора и отговорете: Защо според вас някои професии се определят като
типично “женски” и типично “мъжки”?
D20 …..
D40 …..
D60 …..
D80 …..
D100 …..
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Упражнение:
ЕДИН ДЕН, КОГАТО СЪМ ВЕЧЕ НА 30 ГОДИНИ
Теми:
Помага на участниците да разсъждават върху собствените им очаквания за бъдещето - планове
за живота, работата и личните отношения.
Целева група:
Ученици над 12 години
Необходими материали:
Химикалки и листове
Подготовка:
Помислете кои въпроси да зададете на групата, с която ще работите
Време:
Приблизително 45 мин., в зависимост от броя на участниците
Приложение и ограничения
Брой на участниците: 6-10;
Помещение: едно;
Препоръка: Групата, с която ще работите, трябва вече да е изградила отношения на доверие.
Инструкции и процедура:
•
•
•

Работни листове, химикалки и листове за писане
Участниците могат да се настанят удобно и ако искат могат да си затворят очите.
Тогава фасилитаторът им задава няколко въпроса за това как си представят бъдещето,
когато са вече на 30 години:
• Кога ставате сутрин?
• Къде отивате след това?
• Кой е до вас?
• С кого живеете?
• Къде и какво закусвате?
• Къде работите?
• Какви са вашите колеги?
• Имате ли деца?
• Колко време прекарвате през деня в грижи за децата си ?
• ….
• Колкото повече въпроси фасилитаторът задава, толкова по-ясна става картината на
бъдещето.
• След тази първа част, участниците имат 5-10 минути да опишат един типичен ден от
техния живот, когато са вече на 30 години.
• След това тези представи могат да бъдат споделени с останалите и да се дискутират с
помощта на следните въпроси:
• Харесва ли ви, или не тази перспектива за вашето бъдеще?
• Какво намирате за интересно, изненадващо, или напълно ново за представите на
другите участници?
• Мислите ли, че можете да имате такова бъдеще и какво ще ви е нужно, за да го
осъществите? (по отношение на образование, професионален опит, финансова
подкрепа, социална среда).
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Цели на метода:
Целта на този метод е да накара момчетата да се замислят как си представят живота в бъдеще.
Това упражнение може да е стъпка към подлагане на съмнение на стереотипни представи за
света, работата и грижите и за изграждане на по-ясни идеи и перспективи за бъдещето.
До каква степен упражнението показва примери за нетрадиционно поведение?
В упражнението могат да се използват различни въпроси, които да предизвикат дискусии за
разпределянето на труда, свързан с полагането на грижи, професиите, моделите за
осигуряване на финансови средства за семейството, стереотипите и неяснотите за
очакванията по отношение на момчетата.
Коментари, очаквания, съвети, рискове:
Преди да започнете с упражнението, уточнете, че представите на момчетата трябва да са
реалистични. Възможни са реакции от типа на силно преувеличена представа за богат и
охолен живот, както и страхове за мрачно бъдеще (войни, болести, безработица). Ролята на
фасилитаторът е да подкани участниците да се съсредоточат върху реалистични картини, без
да се изпада в крайности.
Източници:
Miguel Diaz and Rolf Tiemann (2006): Methoden zur Förderung sozialer Kompetenzen und zur
Berufs-und Lebensplanung von Jungen. Ein Reader für die soziale Gruppenarbeit mit Jungen erstellt
vom Bremer Jungen Büro und dem Projekt Neue Wege für Jungs. N.N.: N.N., 31-32.
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Упражнение:
КОЙ КАКВО РАБОТИ?
Теми:
Стереотипи по пол при избора на образование и професия
Целева група:
Ученици 11-13 години
Прилагане и ограничения:
Брой на участниците: 20-25
Препоръка:
Добре е упражнението да бъде включено в програмата, например в часовете по кариерно
ориентиране.
Необходими материали:
6 малки листа
Подготовка:
6 малки листа с описание на нетипични по пол професионални избори: например мъж, който
работи като медицинска сестра, жена в армията, мъж - учител в детска градина, жена политик,
пилот и т.н. в зависимост от културния национален контекст.
Време:
45 мин.
Помещение:
Класна стая
Инструкции и процедура:
•

Въведение на учителя за разделението на работата по пол, което датира от векове (5
мин.)

Примерно въведение:
Векове наред хората са смятали, че жената не може прави друго, освен да се грижи за дома, за
семейството и за съпруга и децата си. Не е било допустимо уважаваната жена да работи извън дома
си. В много страни жените не са имали собственост или възможност да купят къща или да спестят
свои пари. Всичко, което са притежавали е било собственост на съпрузите им. Това положение се е
смятало за нормално: смятало се, че жените са създадени, за да се грижат за дома и другите, а
мъжете – за да поемат отговорността за осигуряване на прехраната на семейството и да изкарват
пари за своя труд.
Тези примери показват какво е било положението в миналото, а дали са се променили тези
схващания днес? Дори и в наши дни все още се смята, че дадено образование или професия не е
подходящо за момче или за момиче. Когато момчетата и момичетата избират какво да учат, те все
още са във възраст, когато по-скоро не знаят каква професия ще е най-подходяща за тях, затова се
влияят предимно от мненията на техните родители и понякога от по-големи приятели, братя и
сестри. Така, много често младите хора не се замислят за своите собствени интереси и избират
професии, които не искат наистина. Правилно ли е това? Това ще е темата на днешния урок.

•

След въведението, учителят организира ролева игра, наречена „ Отгатни моята
професия” (30 мин). Описание на играта:
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1. Учениците се разделят на два отбора.
2. Професиите, които са описани на листовете се раздават на отборите, по 3 професии
на всеки отбор.
3. Един участник от отбора избира лист с описание на професия, прочита я за себе си,
без да видят останалите участници и има 2 минути да я обясни само с мимики и
жестове на съотборниците си. Отборът трябва да познае професията и пола на
този/тази, който/която упражнява професията.
• Отборът, който отгатне повече примери, печели.
Бележка: ако съотборниците познаят професията, но не и пола или обратното, не се
присъжда точка. Точка се дава, само ако познаят и двете.
• След като играта приключи, учителят може да насърчи малка дискусия на тема
“ Определя ли полът на хората какви ще бъдат техните умения и таланти в дадена
професия?” (5 мин.)
• След края на дискусията, учителят обобщава изводите от упражнението (5 мин.)
Цели на метода:
Този метод е подходящ за въвеждащ в поредица от часове, посветени на кариерното
ориентиране и стереотипите по пол, защото може да отвори дискусия сред участниците за
това кое е по-важно да изберат професия, за която те смятат, че имат талант и интерес, или
такава, която е според семейните и обществените очаквания.
Какво е значението на пола за това упражнение?
Методът е насочен към неосъзнатите стереотипи по отношение на професиите и пола.
Подходящ е за започване на дискусия с тийнейджъри за стереотипите по пол и ограниченията,
които те могат да наложат в професионалното развитие.
Как това упражнение разширява представите за професионалния избор на момчетата?
Този метод може да улесни дискусиите за влиянието на стереотипите по пол върху
професионалния избор на момчетата и да покаже начини, по които стереотипни вярвания и
норми могат да бъдат преодолявани. Когато се работи по тази тема, в описанието на
професиите, които се включват в играта, трябва да бъдат посочени повече примери за мъже,
които работят в така наречените “женски” професии.
До каква степен упражнението показва примери за нетрадиционно поведение?
Методът е изцяло насочен към примери за нетрадиционно поведение, свързано с
професионален избор. Целта е да се покаже, че вътрешните бариери, създадени от
стереотипи, могат да спрат младите хора да изберат това, което наистина харесват за професия
в живота. Някои от примерите показват, че да се направи нетрадиционен избор не означава
винаги да се избере най - трудния път, напротив, много хора в света го правят и имат успешни
кариери, затова всъщност и този избор си струва.
Варианти:
Упражнението може да се направи с различни примери и продължителност на играта,
въведение и заключение, в зависимост от големината и динамиката на групата. Може да се
прави от учители и доброволци, в различни учебни часове, в зависимост от училищната
програма и учебен план.
Коментари, опит, съвети, рискове:
Методът изследва неосъзнатите бариери, които учениците могат да имат за това кои професии
са подходящи за жени или за мъже, улеснява дебатите за сегрегацията на професиите по пол,
ограничаването на избора на професии, поради стереотипи по пол.
Източници:
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Методът е разработен от Магданела Делинешева, Роза Димова и Татяна Кметова (Център за
изследвания и политики за жените) по проект “Равнопоставени в училище – равнопоставени
в живота”, финансиран от Европейска младежка фондация към Съвета на Европа Повече
информация за урока: http://www.cwsp.bg/htmls/page.php?category=500&id=909
Повече информация за проекта:
http://www.cwsp.bg/en/htmls/page.php?category=504&id=899
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Упражнение:
КОЙ ЩЕ СПАСИ СВЕТА?
Теми:
Участниците ще открият стереотипите по пол чрез образите на супергероите в популярните
анимационни филми и ще се запознаят какво означава стереотипно изобразяване на жените и
мъжете в анимацията и киното. Ще могат да разсъждават и дискутират стереотипите в
телевизионните програми, киното и интернет и как те влияят на поведението на момчетата и
момичетата и на техните отношения.
Целева група:
Ученици на 11-13 години.
Прилагане и ограничения:
Брой на участниците:15-20
Кога се прилага:
В края на учебния ден
Необходими материали:
Картинки със супергерои от мъжки и женски пол (могат да бъдат подредени в презентация),
примери можете да намерите тук: http://www.cwsp.bg/htmls/page.php?category=500&id=908;
дъска/флипчарт.
Подготовка:
Прочетeте урока: http://www.cwsp.bg/htmls/page.php?category=500&id=908
Времетраене:
45 мин.
Помещение:
Класна стая
Инструкции и процедура:
•

•

•

Въведение: (10 мин). Учителят започва с въведение за това, че урокът ще е посветен на
някои от най-популярните анимационни супергерои. След това се обръща към децата,
за да ги подкани да дадат примери за супергерои, които те харесват и ги приканва да
обяснят защо.
Следва въпрос от учителя: Защо според вас супергероите толкова много си
приличат? Учителят може да събере няколко отговора от учениците и след това може
да поясни, че една от причините е, че авторите на анимацията имат ограничено време
да представят своите герои. Повечето от телевизионните програми имат кратко време,
в което трябва да се излъчат и поради тази причина супергероите трябва да се
представят възможно най-бързо. Затова често се използват стереотипи, чрез които
героят бързо да бъде идентифициран от децата. Чертите на характера и външния вид на
героя се изобразяват според пола му/й, така че зрителите веднага до го определят като
добър или лош, красив или грозен жена или мъж.
Учителят следва да обясни какво е стереотип и какво е стереотип по пол и да даде
примери за най-популярните стереотипи, включително тези по пол.

Примери за определение на стереотипи по пол:
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Стереотипите са предубеждения, чрез които на жените и мъжете се приписват
характеристики и роли, определяни и ограничавани от техния пол. Могат да бъдат
както положителни ("мъжете са добри по математика"), така и по-често
отрицателни ("жените са лоши шофьори").
•

Учителят насърчава учениците да дадат други примери за такива стереотипи.

Игра (40 мин.). Задачата на учениците е да открият какви стереотипи са използвани при
създаването на някои супер герои от мъжки и женски пол. Учителят дава някои примери и
насърчава учениците да продължат. Примерите се попълват в таблица. Необходими са до пет
примера за женски и за мъжки супергерои, след което учителят насърчава учениците да
сравнят качествата на жените и мъжете супергерои:
• За целта учителят начертава таблица с две колони. В едната колона се вписват
качествата на мъжете супергерои, а в другата на жените.
• След това класът обсъжда следните въпроси:
• Какви са приликите между характеристиките на жените и мъжете супергерои?
• А какви са разликите?
Обобщение на дискусията. Стереотипите са качества, които не са реални, изобразяват
героите прекалено перфектни или с много недостатъци, много по-предвидими от колкото са
хората в реалния живот. Поведението им е много по-предвидимо и заради пола им.
Примери:
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•

След като приключи дискусията, учителят може да обобщи като даде и някои съвети:
• Винаги си задавайте въпроси за това, което виждате около вас. Понякога въпросите са
дори по-важни от отговорите, защото в реалния живот отговорът никога не е само един,
както в математиката.
• Затова и не е толкова просто някой друг да ви даде рецептата за това какво е нужно, за
да си истински мъж или жена. Вие сте тези, които трябва да откриете отговорите. И не
забравяйте, че разнообразието прави живота интересен – в света има различни хора, с
различни качества, умения и интереси, независимо дали са мъже или жени.
• И накрая, да се върнем на въпроса на урока от заглавието “Кой ще спаси света?”, на
който най-правилният отговор е „Мъжете и жените заедно – с общи усилия".

Цели на метода:
Този метод е подходящ за изследване на стереотипите по пол и стереотипното представяне на
ролите по пол, които се възпроизвеждат от анимационните филми, както и тяхното влияние
върху изборите на момичетата и момчетата, техните очаквания и поведение.
Какво е значението на пола за това упражнение?
Това упражнение повдига въпроса за стереотипите по пол и как те влияят на ежедневния живот
на момичетата и момчетата. Той разисква примери за преувеличените и нереалистични
представи и очаквания за женственост и мъжественост.
Как това упражнение разширява представите за професионалния избор на момчетата?
Упражнението дава повод за размисъл за това, че още от детството им момчетата и момичетата
се влияят от телевизията, интернет и анимацията, които формират у тях представи за това
какво е женствено и мъжествено. В реалния живот супергероите не съществуват, затова и
момчетата и момичетата, трябва да имат предвид всички реални възможности, когато избират
професия.
До каква степен упражнението показва примери за нетрадиционно поведение?
Отваря дискусията за поведение, извън ограниченията на стереотипите.
Варианти:
Упражнението може да се промени, като дискусията се ориентира около друга тема. Учителят
Може да раздели учениците на две групи и да им даде задачата да напишат кратки сценарии
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за анимационни филми, в които героите не са представени чрез стереотипи. След това
сценариите могат да бъдат обсъдени от класа.
Коментари, опит, съвети, рискове:
В някои класове това упражнение може да се окаже предизвикателство за учителя, особено
когато учениците са много активни, емоционални и поради големия брой ученици, в класа е
много шумно. Този урок е подходящ за работа с по-малки групи (до 15 ученика).
Източници :
Методът е разработен от Магданела Делинешева, Роза Димова и Татяна Кметова (Център за
изследвания и политики за жените) по проект “Равнопоставени в училище – равнопоставени
в живота”, финансиран от Европейска младежка фондация към Съвета на Европа Повече
информация за урока: http://www.cwsp.bg/htmls/page.php?category=500&id=908
Повече информация за проекта:
http://www.cwsp.bg/en/htmls/page.php?category=504&id=899
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