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1. Въведение

Добре дошли! Целта на Наръчника „Момчетата и професиите, свързани с полагането на 
грижи“ е да предостави на професионалистите, които работят с момчета, информация 
как да подкрепят техния избор на образование и професия, обичайно свързвани с пре-
доставянето или полагането на грижа - към децата, към хората от третата възраст или 
към хората в затруднено здравно или социално положение, като например социална ра-
бота, социални и здравни грижи, услуги в периода на ранното детско развитие, начална 
педагогика и др. под. Фокусът на Наръчника е насочен към изграждането на капацитет у 
професионалистите, които работят в областта на кариерното ориентиране, за да могат да 
развият чувствителност към въпросите на пола в своята работа. Това е необходимо, тъй 
като често подобни професии се смятат като по-подходящи за жени, отколкото за мъже, 
по силата на съществуващите в обществото стереотипи за половото разделение на про-
фесиите и сферите на дейност на жените и мъжете.

Информацията и обучителните модули в Наръчника дават възможност читателите да ра-
ботят с две целеви групи: от една страна, когато провеждат обучения на учители, кариер-
ни консултанти, социални работници и други професионалисти, които работят с младежи; 
а от друга, когато директно работят с момчета. Наръчникът съдържа дефиниции и базова 
информация за половите стереотипи и неравенството по пол в обществото, за очаква-
нията към мъжествеността, за половата сегрегация на пазара на труда и за избора на 
момчетата да се реализират в професия, която е свързана с предоставянето на грижа. 
Представени са различни методи за професионално ориентиране, отчитащо пола, с ак-
цент върху подкрепата на момчетата, които избират подобни професии.
Предлаганите материали за обучение са организирани в шест модула, като всеки модул 
обхваща конкретна тема в областта на професионалната ориентация, която е чувстви-
телна към признака пол. Теоретичното представяне на темата е съчетано с информация 
как да се прилагат тези знания, както и с примери за добри практики. Всички части на 
Наръчника могат да бъдат използвани за подготовка на обучения на педагози и за са-
моподготовка на професионалисти, работещи с момчета, например учители в начални и 
средни училища, кариерни консултанти, социални работници, които работят с младежи 
и момчета, както и други заинтересовани професионалисти. Надяваме се с този труд да 
предоставим на специалистите насочен към практиката помощник, който да ги подпома-
га в тяхната професионална работа при кариерното ориентиране на момчетата.
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За постигането на тези цели във всеки национален контекст бяха анализира-
ни съществуващите данни, информация и изследвания за дела на мъжете във 
феминизираните професии и / или за дела на жените, които се изявяват профе-
сионално в области, доминирани от мъже. Въз основа на този анализ във всяка 
страна беше разработена и осъществена програма за изграждане на капацитет. 
Освен това, въз основа на съществуващите инициативи като Деня на момчетата 
в Австрия и в Германия, бяха разработени и реализирани дейности за подкрепа 
на момчетата, насочени към избор на професия в споменатите по-горе социални 
области. Разработените методи за професионално ориентиране, включени в този 
наръчник, бяха прецизирани и обогатени от натрупания опит и ценния принос на 
участниците в посочените по-горе инициативи. Освен този наръчник в рамките на 
проекта бяха изготвени редица материали, отчитащи признака пол, като онлайн 
материалите за обучение и професионално ориентиране за учители и други кон-
султанти, примерна учебна програма и видеоклипове, представящи мъже, които 
са намерили професионална реализация и упражняват професии в социалната, 
здравната и образователната сфера.

За повече информация, моля посетете нашия уебсайт: https://www.boys-in-care.eu/
bg.html

1.1. Защо подкрепата за момчетата, които избират 
професии, свързани с грижи, е важна

Подкрепата на момчетата за упражняване на професии, свързани с предоставянето на 
грижи към околните, е преди всичко въпрос от областта на равенството между половете. 
Насърчаването на кариерна и житейска ориентация, при което се отчита влиянието на 
пола, има за цел да даде възможност на всички да направят своя избор в живота, който 
е освободен от рестриктивните полови норми. Това, разбира се, се отнася и за момчетата. 
Настоящият Наръчник се опитва да допринесе за общата цел за насърчаване на равен-
ството между половете като дава примери как чрез съответната подкрепа младежите да 
се чувстват необременени от стереотипни нагласи и окуражени да се занимават с профе-
сии, които са техен личен избор.
Нарастването на дела на мъжете в професионалните грижи означава намаляване на не-
равенствата между половете на пазара на труда, тъй като в повечето професии за грижи 
делът на мъжете е под 30%. Освен насърчаване на равенството на пазара на труда, под-
крепата на момчетата, когато са направили подобен професионален избор, допринася 
за повишено и освободено от полови предразсъдъци признание от страна на общество-
то за важността на работата при обгрижването на други хора. Жените все още преобла-
дават при извършването на платен и неплатен труд в областта на грижите. Подкрепата 
за момчетата, които правят избор да се реализират в подобни професии, допринася за 
разбирането на тази работата не като феминизирана и присъща само на жените, а като 
важна обществена задача, която може и трябва да се изпълнява от всички. Друг важен 
аспект от работата с момчета, които се насочват към подобни професии, е, че този процес 
подобрява равенството на половете в обществото, като затвърждава образа на мъжа, на 
който е присъща загрижеността за другите, който може да полага грижи за другите, както 
и да се грижи сам за себе си.
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За да се подкрепи избора на професии, включващи грижи, трябва да се знае кои са бари-
ерите, възпиращи по-равнопоставеното участие на половете в тях.
На първо място, за момчетата има пречки да изберат подобни професии, поради същест-
вуващата система за професионална ориентация. В европейските общества професиите 
за грижи са феминизирани. Емоционалната и физическата грижа и възпитанието на де-
цата или грижите за възрастните хора исторически се свързват с жените и се приписват 
като характеристика на женската полова идентичност. От друга страна, традиционните 
ролеви очаквания насърчават стереотипните образи на мъжествеността и на мъжа като 
доставчик на благата, т.е. от мъжете се очаква да могат да осигурят семейството чрез 
платена работа. Работата, приписвана на мъжете, е в така наречената продуктивна сфера, 
за разлика от репродуктивната сфера, приписвана на жените. Дейностите, разглеждани 
като присъщи на мъжествеността, са изключително технологични и не са свързани с емо-
ционални и физически грижи. Традиционните културни образи на това кое е мъжко и кое 
е женско занимание моделират твърдите нагласи на момчетата в избора на професия. 
Някои професии днес съответстват на традиционните образи на мъжествеността, но дру-
ги - не. Затова момчетата, които всъщност биха искали да изберат професия, традицион-
но свързана с полагането на грижи, по-скоро няма да го направят, защото се страхуват от 
ниска обществена оценка и от чувството за непълноценност, защото избират професия, 
свързана с женствеността. Това е причината момчетата да не смятат сферата на профе-
сионалните грижи за приемлив избор на кариера, тъй като тези професии не съответстват 
на традиционните образи на мъжествеността. Кариерното ориентиране за момчета, кое-
то би било чувствително към пола и критично осмисля традиционните ролеви очаквания, 
има важен принос младите хора да приемат това житейско предизвикателство и да им се 
даде възможност да направят свой, по-малко зависим от съществуващите полови стере-
отипи, професионален и житейски избор.
Този Наръчник специално е фокусиран върху полово чувствителното професионално ори-
ентиране на момчетата. Фокусът върху момчетата дава възможност за конкретна работа 
върху предизвикателствата и очакванията, свързани с мъжествеността в контекста на 
житейския и кариерен избор. Отговорът на очакванията към мъжествеността обичайно 
води до избор на професия, в която доминират мъжете. Важни аспекти на традиционните 
образи на мъжествеността са: да бъдеш икономически самостоятелен, да изпълняваш 
престижни дейности, свързани с конкретни, най-често свързани с техника, задачи. Грижи-
те като цяло и заниманията с грижи традиционно не са част от представите за мъжест-
веност. Това трябва да се вземе предвид, когато се работи за кариерното или житейско 
ориентиране на момчетата.
Досега чувствителното към пола професионално ориентиране бе насочено най-вече към 
момичетата - за насърчаването им да избират професии в областта на науката, техноло-
гиите, техническите специалности и математиката, като например да станат инженер, тех-
нолог или химик. Този Наръчник представя специфичен фокус върху момчетата и дава 
възможност за работа върху специфичните им потребности и върху предизвикателства-
та, с които те се сблъскват по отношение на половите очаквания в образованието, профе-
сионалната ориентация и работата, свързана с полагане на грижи.
Ангажирането на повече момчета в подобни професии1 засилва представата за мъжест-
веността, която адекватно оценява ценността на работата в сферата на грижите. С други 
думи, мъжете, които полагат грижи - освен в личния живот също и в сфера на труда, като 
професия – оценяват емоционалната и физическата грижа като важни и ценни характе-
ристики на личността. По този начин, наличието на по-висок дял мъже в професионалните 
грижи диверсифицира онова, което се схваща като мъжествено, и в крайна сметка осво-
бождава определени дейности, професии и черти на характера от приписваните им по-
1 В този Наръчник под професии, свързани с грижи, се имат предвид професиите в областта на образованието, здраве-

опазването и социалната работа. Подобна дефиниция е идентична на категоризацията на професиите, използвана от 
Европейския институт за равнопоставеността на половете (EIGE 2017).
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лови характеристики. Насърчаването на обгрижващата мъжественост има положителен 
ефект както върху самите мъже, така и върху обществото като цяло (Scambor, et al. 2016)2.
Пазарът на труда във всички европейски държави все още е силно сегрегиран по пол. 
През 2018 г. делът на мъжете в Европейския съюз в професиите, свързани с грижи, е 
едва 24%3. Половата сегрегация на пазара на труда е съпроводена с полови неравенства 
в заплащането, работното време и пенсиите. Чрез насърчаване на момчетата при избора 
им на подобни професии, тази сегрегация може да бъде намалена, което би имало поло-
жителен ефект върху равенство в областта на доходите. Важно е да се подчертае, че този 
Наръчник не е за това как да се убеждават момчетата да изберат професии за грижи въ-
преки тяхната воля или въпреки най-добрите им интереси. Става дума за това да им се 
помогне да продължат развитието си в тази насока, ако имат интерес и го желаят, и да 
им се помогне да се справят с препятствията по пътя. Допълнителни бележки относно 
сегрегацията на пазара на труда могат да се намерят във втора глава и в Модул 3.
Чрез интегриране на чувствителен към пола подход към кариерното ориентиране за мом-
чета имаме шанса да им помогнем да направят своя избор в живота и избор на професия, 
независими от половите стереотипи, да насърчим мъжествеността, която е по-грижовна, 
и да намалим съществуващите специфични за половете образователни и професионални 
неравенства.

1.2. Съдържание на Наръчника

След въвеждащата първа глава, втората глава представя съдържанието на професио-
налното ориентиране на момчетата, което е чувствително към признака пол. То дава ин-
формация на половите стереотипи, за половото неравенство и за сегрегацията на пазара 
на труда в Европа, като се фокусира върху професиите в областта на професионалните 
грижи, както и по-детайлна информация по тези въпроси в рамките на националния кон-
текст на всяка от организациите, партньори по проекта.
Третата глава е основната за Наръчника. В нея са представени шест курса обучителни 
модули. Всеки модул разработва специфична тема, която е свързана с професионалното 
ориентиране на момчетата, и съдържа учебна програма, кратък теоретичен обзор, мето-
дически указания за практическо използване, както и примери за добри практики. Теми-
те на модулите са:

1. Предразсъдъците и стереотипитe за половете. 
2. Работа за преодоляване на основаната на пола хоризонтална сегрегация в системата 

на образованието.
3. Предизвикателствата пред равенството по пол в обгрижващите професии.
4. Професионално ориентиране, което взема предвид пола.
5. Защо мъжете са също толкова подходящи за работата, свързана с полагането на гри-

жи, колкото и жените.
6. Как би могло да изглежда равенството по пол?

В четвърта глава са представени материали и дейности в подкрепа на момчетата при 
нетипичен за пола им избор на кариера. Те включват съществуващите мерки, практики и 
действия в подкрепа на момчетата, както и дейности, разработени в рамките на проекта. 
Освен това е представена практическа информация как да се организира работата за 
подкрепа.

2 Бележки за обгрижващата мъжественост могат да се намерят във втора глава и Модул 5.
3 Виж фиг. 2 във втора глава.
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2. Определяне на съдържанието
Ако искате да работите в областта на кариерното ориентиране, което взема предвид 
пола, трябва да познавате основната терминология, наличните статистически данни и 
политиките за равнопоставеност на половете. Тази глава ще даде информацията, която 
ви е необходима, ако сте се насочили към подкрепата на момчетата, избрали грижата за 
други хора като свое професионално предизвикателство.

2.1. Пол, стереотипи и неравенство

Половите роли се конструират в хода на социалното взаимодействие в рамките на опре-
делени символни структури и са израз на мощни културни и социални функции4. Поло-
вите норми имат огромно въздействие върху това, което можем (или си представяме) 
да правим като мъже, жени. Например, доминиращата в много региони и исторически 
периоди мъжка роля като доставчик на блага и противоположната с нисък или без доход 
обгрижващата в дома женска роля са израз на определени норми за всеки пол и очаква-
ния за поведение според тези норми. Хората, които по различни причини не се вписват в 
някоя от споменатите категории, обичайно са игнорирани или са обект на присмех, агре-
сивно са „поправяни“ или са репресирани. Има хора, които дори не могат да си предста-
вят да живеят извън тези норми, докато има други хора, които могат и (в зависимост от 
тяхната воля, възможности и силата на самите норми) понякога го правят. Ако половите 
норми са твърде стриктни и следват „черно бялото“ противопоставяне, обичайно ги нари-
чаме стереотипи, като например: мъжете са (или трябва да бъдат) силни и смели, докато 
жените са (или трябва да бъдат) хубави и плахи; „розовото е за момичета, а синьото - за 
момчета“ и др. под. Стереотипите, типични за мъжете и за жените, могат да се структури-
рат, както следва:

Стереотипи за мъже Стереотипи за жени

Приписвани качества  
и умения

Амбиция, налагане на правото, 
власт, делегиране, сила …

Дипломатичност, общуване, 
умение за работа в екип, 
умение за намиране на 
консенсус, чувствителност …

Приписвани 
характеристики

Целенасочен, рационален, 
поемащ риск, затворен …

Резервиран, боязлив, 
сърдечен, емоционален, 
грижовен…

Приписвани сфери  
на дейност/места

Публични места, работа с 
други мъже, управителни 
органи, професии, изискващи 
физическа сила…

Частна сфера, семейство, 
близо до домакинството и 
децата, професии, свързани 
с грижа…

Основни тенденции/ 
ориентации

Активен: изпълнение на 
дадена работа/задача; 
инструментален

Пасивен: грижа за 
общността; експресивен

Гертнер (2013)5, с позоваване на Eckes (2008) и Германската консултативна група (2005).

4 https://www.uni-bielefeld.de/gendertexte/gender.html
5 Gärtner, Marc (2013): Entstehung von Geschlechterstereotypen. Vortrag auf der Ersten Gleichstellungskonferenz der Berliner 

Finanzämter am 05.11.2013: „Stereotype Rollenbilder im Wandel“, unveröffentlichte Präsentation.
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Докато, от една страна, половите норми и стереотипи допринасят за определяне на 
позицията ни като мъже, жени в това общество, от друга, тези структурни позиции 
възпроизвеждат (а понякога и променят) половите норми. Половите роли не са само 
предписани и заложени в нормите; те се характеризират и с традиционна йерархия 
и определени неравенства. Неравенството между половете може да има множество 
аспекти, като по-високи властови позиции за мъжете или по-нисък среден доход и по-
ниски пенсии за жените.
Премахването на неравенството между половете е една от целите на Европейския 
съюз, като се започне от 1957 г. с разпоредбата за равното заплащане в Договора от 
Рим, чак до Хартата за жените, приета през 2010 г. Въпреки това, според Индекса за 
равенството на половете (2005-2015) (EIGE 2017), напредъкът в ЕС-28 през последните 
две десетилетия е доста бавен. Индексът се отнася до шест основни области (работа, 
пари, знания, време, власт, здраве) и две допълнителни области (насилие на основата 
на пола и междусекторни неравенства). Всяка област съдържа подобласти с общо 31 
показателя6. Областта, в която се наблюдава най-голямо подобрение, е областта на 
властта, докато неравенствата между половете са се увеличили в областта на използване 
на времето, и по-специално в областта на неплатените грижи, като в отчетния период 
почти няма подобрение по отношение на равенството между половете в тази област.
Един от най-важните показатели за неравенството в сферата на труда е разликата в 
доходите и във възнагражденията, обикновено наричана разлика в заплащането по 
пол. В ЕС-28 средната разлика в заплащането по пол е 16% през 2017 г., което означава, 
че жените са получили от труд средно с 16% по-малко от мъжете7. Но други показатели, 
като коефициентът на заетост и разпределението на времето за труд, също са важни. 
Графиката по-долу съчетава тези три основни показателя, като посочва диференцирана 
картина на неравенството между половете в ЕС.

Фигура 1: Общо неравенство по пол в доходите, съставено от разликите в заплащането, в 
работното време и в заетостта, 2014, EU-28:
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2017_report_equality_women_men_in_the_eu_en.pdf

6 За разяснения какво представлява Индексът на равенството на половете моля вижте: http://eige.europa.eu/gender-
equality-index; като целият доклад е достъпен на: http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-
measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report

7 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels_vary_
significantly_across_EU
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2.2. Мъжете и полагането на грижи

Неравенството между половете се определя в значителна степен от традиционната по-
лова разлика между (по-високо) платената и по-ниско или неплатената работа: грижи и 
по-ниско оценени категории работни места за жените, технологични и свързани с власт 
работни места за мъжете. Но в тази продължаваща да съществува във времето струк-
тура вече настъпват промени: Холтер (2003) говори за изместване при мъжете на поло-
вия идеал от доставчика на блага, когато мъжете действат като основен източник на 
доходи в семействата си, към обгрижващата мъжественост, когато мъжете все повече 
участват в полагането на грижи за членовете на семейството. Проучването за ролята на 
мъжете в равенството между половете (Scambor et al. 2013) очертава сближаване на ос-
новните характеристики между жените и мъжете на пазара на труда (напр. в заетостта, 
работното време, загубата на работа) и също така показва емпиричната връзка между 
удовлетвореността от работата и действителното работно време: заетите с платена ра-
бота мъже са най-доволни от условията на труд в страни, където седмичното работно 
време е сравнително кратко, и са най-малко удовлетворени в страните с най-висок брой 
работни часове на седмица. Въз основа на промяната на отношенията между половете 
в европейските общества, освен промените на пазара на труда, очакванията за споделя-
не на грижите и особено за равен дял в грижите за децата са все по-очевидни (Heilmann 
& Scholz 2017). Проучването за ролята на мъжете в равенството между половете пред-
ставя „обгрижващата мъжественост“ едновременно като визия и цел, както и като част 
от настоящите житейски модели на мъжете. Моделът е даден по-долу в Модул 5 и е 
вдъхновен от феминистката изследователка Нанси Фрейзър. Тя разработва понятието 
за равенство между половете, в което „грижата” е определена като основа за социално 
и икономическо сътрудничество, човешка норма на поведение, която се прилага както 
от мъжете, така и от жените (а не е “женска” задача). Следователно понятието „грижа” 
трябва да се разбира в широк смисъл, за да отговори на сложните изисквания на живо-
та. Т.е. грижите не могат да се разбират само като грижа за децата, но и като емоцио-
нална подкрепа и проявява на привързаност (Scambor et al. 2013, с. 151).
Така че грижите са свързани с дейности в домашната и семейната сфера, а също и с 
личностните черти и отношенията в социалния свят. Но какво да кажем за света на 
заетостта?

2.3. Сегрегираният пазар на труда, положението в Европа

Сегрегацията на пазара на труда, като се има предвид неравенството в заетостта и, 
по-специално разликата в заплащането, трябва да се разгледа по-внимателно. Ясно мо-
жем да видим хоризонтална и вертикална сегрегация. Вертикалната сегрегация е нерав-
номерното разпределение на жените и мъжете на различни нива на йерархията. На ръ-
ководни позиции и на ръководни нива, включително в управителни органи, мъжете са 
свръх представени.
Хоризонталната сегрегация означава разпределение на половете в различни професии 
и професионални групи, като момчетата и мъжете избират по-технически, а изборът на 
жените е на по-социални професии. Тези избори се възприемат и разбират - понякога 
пряко, а по-често по фин и латентен начин - като „подходящи за съответния пол“. По този 
начин половата сегрегация по професии и по икономически сектори продължава да бъде 
универсална характеристика на пазара на труда в Европа. В Доклада относно равенство-
то между жените и мъжете в ЕС (Европейска комисия 2017: с. 57), където беше поставен 
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специален акцент върху развитието на полова сегрегация в професиите и в икономиче-
ските сектори, за 2014 г. бяха отчетени8 24,3% сегрегация в професиите и 18,9% в иконо-
мическите сектори9.

2.4. Професиите, при които се полагат грижи, и полът

Когато разглеждаме заетостта в областта на грижите в Европа, недостатъчното предста-
вителство на мъжете в тези професии е очевидно. Следващата фигура (Фиг. 2) показва 
как се движи във времето заетостта на мъжете в платените професионални грижи между 
2008 г. и 2018 г.10

Фигура 2: Дял на мъжете сред работещите в областта на грижите по страни в %, 2008 г. и 
2018 г., на възраст 15-64

2008 2018

Source: Eurostat, Labor Force Survey (LFS). own calculations

Европейски съюз   България       Германия             Италия               Литва              Австрия           Словения
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Виждаме тенденцията за по-ниски дялове в страните от Източна в сравнение със стра-
ните в Западна Европа. Преди всичко тези разлики не са особено големи и изглежда 
намаляват през последното десетилетие. Приблизително една пета или една четвърт от 
работните места в сферата на професионалните грижите са заети от мъже и, средно за 
извадката, наблюдаваме леко намаляване на дела им в годините.
В някои страни това намаляване може да се случва в контекста на въведените през по-
следното десетилетие регулации на предоставянето на платени грижи от страна на жени 

8 Цифрите показват „пропорции на заетото население, което би трябвало да си смени професията/ икономическия сектор, за 
да се постигне равномерно разпределение на жените и мъжете по професии и сектори” (Европейска комисия 2017: с. 57).

9 Секторната сегрегация се отнася за това, че мъжете и жените често са свръх представени в определени сектори (напр. 
здравеопазване). В рамките на сектора професионалната сегрегация е също очевидна: жените и мъжете са свръх 
представени в определени професии (например медицински сестри). Професионалната и секторната сегрегация са 
основната причина за разликите в заплащането по пол: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-
relations-dictionary/segregation

10 Категорията ‘работещи в сферата на професионалните грижи’ включва професиите в сферата на образованието, здра-
веопазването и социалната работа.
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мигрантки (вж. Scambor et al. 2015). Bettio & Verashchagina (2009) показаха, че увелича-
ването на процента на мигрантите, които работят в сферата на професионалните грижи, 
може да доведе до нови предизвикателства по отношение на половата сегрегация в 
професията и до недооценяване на платената грижа, поради евтините работни места на 
мигрантите. Въз основа на тези данни можем да заключим, че в един вече феминизиран 
сектор се наблюдава по-нататъшен спад на дела на заетите мъже.
Цифрите отразяват: преобладаващите полови норми в обществата (работни места в сфе-
рата на грижите като „женски”, и мъже, които не искат да се “конкурират” с онези, за които 
предоставянето на грижи е “естествено присъща работа”); но и по-реални причини като 
условията на труд (напр. ниските работни заплати); както и липсата на мъжки модели за 
подражание и недостатъчна информираност на момчетата в училище относно професии-
те в сферата на платените професионални грижи.

2.5. Професиите, полът и биографията

Склонни сме да мислим, че хората избират кариера според възможностите си (например 
училищни оценки и умения) и интерес. Но кое е това, което определя интереса и мотивите 
на младите хора в избора им на тяхната кариерна траектория?
Според психолога на развитието Готфредсън (1981), кариерните стремежи са дълбоко 
свързани с разбирането за професиите, т.е. идеите за дейността, която се извършва, и за 
престижа ѝ, но също така и със стереотипите за хората, които работят в тези професии. 
Изследователката говори за карта на професията, която се изгражда в четири фази, ана-
логични на развитието на концепцията за себе си:
В първата фаза на 3-5 години децата разпознават професиите като характеристика на 
света на възрастните. Във втората фаза, между 6-8-годишна възраст, децата развиват 
стереотипи за полова роля и полова идентичност. Готфредсън твърди, че първият им кри-
терий за подбор за потенциални професии е дали те съвпадат с тяхната собствена полова 
идентичност. Ако не са сигурни дали е така, професията се изключва от по-нататъшно 
разглеждане (Gottfredson 1981, с. 549). В третата фаза, между 9 и 13 години, младите из-
бират професии въз основа на престижа и доколко съответстват на техния собствен со-
циален произход. И накрая, в четвъртата фаза (14 години и по-нататък), личните интереси, 
ценности и познавателни предизвикателства относно дадена професия са следващите 
критерии за подбор (Holtermann 2016). Ето защо професионалното ориентиране в учи-
лище (и по-общо - професионалното насочване на по-младите/малките) е от решаващо 
значение за разширяване на обхвата на професионалната им карта.
Можем да обобщим, че - макар и диференцирана - хоризонталната сегрегация е видима 
във всяка една държава от ЕС и, по-конкретно, в страните на партньорите по проекта. 
Секторът/ите на грижите са силно феминизирани, макар че се увеличава делът на мъже-
те - поне в някои професии в много страни (като мъжете медицински сестри/специалисти 
в България). Също така, политическите рамкови решения (като увеличаването на броя на 
детските заведения в Германия) създават нови възможности (като по-голямото търсене 
на учители, в това число и мъже, за детските градини).
Отрицателният ефект е не само в стереотипното (само-) ограничение на избора на профе-
сия. Секторната сегрегация по пол също оказва значително влияние върху разликата в 
заплащането между половете във всички страни от ЕС (Boll et al. 2016): мъжете и жените 
влизат в различно платени сектори, в по-ниско платените сектори влизат предимно жени.
Професионалната и секторната сегрегация са вкоренени в образованието, където поло-
вите модели в различни области на обучение (средно и висше образование) оцеляват 
във времето, като младите жени преобладават в специалности като социална работа, 
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социални грижи и др. под., докато процентът на (младите) мъже е висок в техническите 
специалности. Поради това настоящият проект предлага методи/обучения и се фокуси-
ра върху инициативи, които се намесват на етапа на решенията за избор на професия в 
гимназиална възраст и могат да помогнат за привличането на повече мъже в сферата на 
социалната работа (виж Модул 2).
Въпреки сегрегацията и пречките, платената работа в областта на предоставянето на про-
фесионални грижи (например за деца или възрастни хора) е растящ сектор в глобален 
мащаб, което води до нови ползи по отношение на сигурни и гарантирани условия за про-
фесионално развитие в бъдеще11.
Образованието е изключително важно в обществото и икономиката, базирана на знания; 
обгрижването също ще бъде важно, особено по отношение на грижите за възрастните 
хора в едно застаряващо общество. Осъзнаването на разнообразието в работата, при коя-
то се полагат грижи, е особено важно, за да се обърне специално и компетентно внимание 
на целевите групи на тази дейност (като деца, учащи, болни, хора с увреждания, възрастни 
хора, хора със социални проблеми, в неравностойно положение и т.н.). 
Работата в областта на грижите е важна не на последно място и не само, защото може да 
намали половата сегрегация на пазара на труда, а и защото така се подобряват условията 
за развитието на отношенията между половете - по отношение на равнопоставеността и 
обгрижващата мъжественост.
Състоянието на сегрегация по пол и на системата за професионално ориентиране вари-
рат във всички шест страни, в които се изпълни проектът. За да получите обща представа, 
следващата част ще представи най-важната информация за Австрия, България, Германия, 
Италия, Литва и Словения, която включва състоянието на пазара на труда, информация за 
системата на професионално ориентиране, както и мерки и материали, които се ползват 
в нея.

11 IDS POLICY BRIEFING ISSUE 130 • MARCH 2017 www.ids



2.6. Специфики на отделните страни

Австрия

Сегрегация • Постоянно висока разлика в заплащането между половете (2016: 
20,1%); висока сегрегация между половете на пазара на труда и в 
училищата (две трети от тях показват сегрегация по пол).

• Делът на мъжете в професиите, свързани с грижи, е 24% (2018 г.). 
Докато (младите) жени леко променят професионалния си избор, 
(младите) мъже спазват традиционния избор; делът на мъжете сред 
медицинските сестри е 15%, а в детските градини 1,4% (2014/15).

• Повече от десетилетие се създава среда от мерки за справяне с 
хоризонталната сегрегация, като на първо място целевата им група 
са момичета / жените, едва напоследък - вече и момчетата / мъжете.

Система за 
професионално 
ориентиране 

• Образователното и професионалното ориентиране се осигурява от 
различни институции (училища, Бюро по труда, НПО).

• Фокусът е върху възрастовата група на 13-14-годишните,  
задължително за 7 и 8 клас в училище.

• Различни мерки: индивидуално консултиране, двучасови уроци в 
средното училище, интегрирани в часове по различни предмети 
(напр. по немски език) в средните училища на I ниво.

• Външни консултации за избор на професия и семинари в информа-
ционни центрове за професионална ориентиране в Бюрата по труда.

• Различни специалисти са отговорни за предоставянето на тези услуги 
в училище (например консултанти по образованието, учители  и коор-
динатори по професионално ориентиране, както и младежки обучите-
ли и училищни психолози), както и в Центровете за професионална 
информация (например обучители); освен това социалните работници 
в НПО предоставят специални инициативи, насочени към момичетата 
в областта на образованието и работата в областта на математиката 
и техниката и към момчетата в областта на предоставянето на грижи 
(напр. Ден на момчетата, Ден на момичетата, Ден на дъщерите).

Мерки и 
материали в 
сферата на 
професионалното 
ориентиране

• Мерки, насочени към жените в „мъжки“ професии: Дни на момичета-
та, ежегодно; FEMtech - жени в научните изследвания и технологии; 
FIT - жени в технологиите.

• Мерки и материали, насочени към мъжете във феминизирани профе-
сии: Дни на момчетата, ежегодно (включително видеоклипове, семи-
нари и други материали).

• Мерки и материали в училищата:  информация и материали за кон-
султиране на федерално министерство за образование; професио-
нално ориентиране като учебен предмет в 7 и 8 клас; учебници по 
тази тема. Стереотипите по пол в професионалното ориентиране се 
разглеждат като тема в обучението на учителите.

• Мерки и материали на услугите в Бюрата по труда и други инсти-
туции: BIZ (уеб страница за професионална информация), AMS-
Karrierekompass (кариерен компас): интернет портал за образова-
ние, професия и кариера, включително видеоклипове (https://www.
karrierevideos.at), Изследователска мрежа на AMS, брошури „Профе-
сии“, „Социален сектор“, видеоклипове за кариерата.
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България

Сегрегация
• Разликата в заплащането по пол е малко под средната за ЕС (2016: 

14.4%); намаляване на броя на мъжете в сферата на професиите, 
свързани с грижа от 26% (1980) на 20% (2018). 

• Няма достъпни данни за някои от професиите, свързани с грижи. 
Професиите на професионалистите по здравни грижи в българския 
език са само в женски род (медицинска сестра), което може да бъде 
бариера за момчетата и младите мъже да вземат предвид този из-
бор на професия.

• Няма изследвания за кариерното ориентиране на момчетата и мо-
мичетата поотделно, включително за избора им на нетипични про-
фесии и сфери на заетост.

• Твърде оскъдни национални изследвания за мъжете в обгрижваща 
роля (например в семейството).

Системата за 
професионално 
ориентиране 

• Професионалното образование започва в шести клас (13 или 14-го-
дишни ученици).

• До 16-годишна възраст в учебните програми се въвеждат някои 
елементи на професионалното образование. 

• Някои ученици, които учат в професионални училища, получават на-
чална квалификация в професионални области.

• Същият механизъм се прилага и за учениците в средните професио-
нални училища. 

• Преходът от училище към работа е вграден в институционалните 
структури на образователната система.

• Образователната система оформя професионални траектории на 
мъжете, които са в рамките на традиционните полови очаквания, 
докато нито професионалното, нито висшето образование имат по-
добен значим ефект за жените: мъжете със средно професионално 
образование са по-склонни да работят в “мъжки” професии, докато 
по-високо образованите мъже е по-вероятно да изберат професии, 
в които се изявяват и двата пола.

• Конкретни инициативи, насочени към момичета в областта на 
техническите специалности, науката и технологиите (например 
Entrepregirl или Rails Girls) от 2013 г. насам.

Мерки и 
материали в 
системата за 
професионално 
ориентиране

• Има мерки и материали в училищата, Бюрата по труда и други 
институции; но само няколко примера не са полово стереотипни.

• Мерки, насочени към жените в професии, доминирани от мъже:  
Entrepregirl и Rails Girls.

• Мерки и материали, насочени към мъжете във феминизирани 
професии: не са известни или не са налични.



Германия

Сегрегация •  Постоянно съществуваща една от най-високите разлики в запла-
щането на половете в ЕС (2016: 21,5%); високо ниво на сегрегация. 
Делът на мъжете в професиите, свързани с грижи, е 24% (2018).

• Професионалното обучение в училище е “женска” област (72%),  
докато дуалното обучение е “мъжко” (60%, 2015 г.).

• Професионалното ориентиране в публичните училища се различава 
в различните федерални провинции; разглежда се като процес през 
целия живот и се прилага в училищата, университетите и агенциите 
по заетостта.

• Нараства обемът и се разширява средата за прилагането на подходи 
в професионалното ориентиране, които отчитат признака пол.

Система за 
професионално 
ориентиране

• Образователната политика в Германия е прерогатив предимно на про-
винциалните власти. 

• Специфично е положението в Берлин: професионалното образование 
започва в 7 клас или в 8 клас на средните училища.

• Предложенията за професионално обучение са насочени към подпо-
магане на учениците да направят професионален избор според сил-
ните си страни и интереси.

• В училище има четири форми на професионално ориентиране (обра-
зователни дейности във връзка с избор на професия, стажове и други 
форми на контакт с реално работно място, документиране на процеса 
и ориентиране по време на прехода от образование към заетост).

• Училищата са длъжни да създадат концепция за професионално ори-
ентиране (отговорните учители трябва да си сътрудничат с агенцията 
по заетостта).

• Образователните дейности включват оценка на уменията, предоста-
вяне на информация за родителите (чувствителността по пол тук не е 
ясно изразена) и практически опит (например от еднодневен опит в 
7-и клас до по-дълъг стаж в 10-ти клас).

• Денят на момчетата и Денят на момичетата по същество са предло-
жения за избор на работно място като еднодневен стаж; освен това 
се препоръчва т. нар. социален стаж.

Мерки и 
материали за 
професионално 
ориентиране

• Мерки, насочени към жените в доминирани от мъже професии. Раз-
лични инициативи като Femtec, Life eV., Http://www.komm-mach-mint.
de, Ден на момичетата от 2001 г. насам.

• Мерки и материали, насочени към мъжете във феминизирани профе-
сии: Ден на момчетата, ежегодно от 2005/2011 г., включително кампа-
ния / плакати, за повече мъже в детските градини; Neue Wege für Jungs 
(Нови пътища в кариерата и планирането на живота за момчета от 
2005 г.); Soziale Jungs, Männer in Kitas (мъже в детските градини - про-
учвания и кампании), klischee-frei.de, Daddy be cool да си татко е готино 
(Parit. Bildungswerk): Обучение на момчета от 7 клас в родителство.

• Мерки и материали в училищата: Професионалното ориентиране като 
част от училищните учебни програми; Паспорт за избор на кариера.

• Мерки и материали за услугите на пазара на труда и други институции: 
Федерален център за здравно образование: komm-auf-tour.de; Institut der 
deutschen Wirtschaft: beroobi.de, Агенция по заетостта: planet-beruf.de
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Италия

Национален 
контекст/
Сгрегация

• Хоризонталната сегрегация е близка до средната стойност за ЕС, една 
от най-ниските разлики в заплащането на половете в ЕС (2016 г.: 5,3%), 
с особено нисък дял на заетост на жените (49,8% през 2018 г.).

• Процентът на мъжете в учителската професия нараства с възрастта 
на учениците (от 0,7% в предучилищните училища до 3,7% в началните 
училища, 22% в средните училища от първо ниво и 34,3% от второто 
ниво) (2016 г. ).

• Сегрегацията по пол е очевидна в средното и висшето образование: 
например момичетата са преобладаващото мнозинство от учениците 
в гимназиите по хуманитарни науки (89,1%); и като абсолвенти по 
педагогика (94%), филология (85%), психология ( 83%), медицина и 
сродни професии (69%) (учебна 2017-2018 г.).

Система за 
професио -
нално 
ориентиране

• През 2013 г. са издадени Насоки за ориентиране през целия живот, 
с цел да се допринесе за усилията да се определи последователна 
образователна система, фокусирана върху личността и нейните по-
требности, като се цели (наред с другото) да се насърчава пълната и 
активна заетост и социално приобщаване.

• Насоките уточняват как в някои случаи в училище е необходимо да 
бъдат включени външни специалисти, като се въвеждат специални 
компетенции, които се изискват в подкрепата на младите хора в пре-
хода между училище и заетост, за пълно социално и трудово приоб-
щаване.

• Въпросите, свързани с чувствителността към признака пол, не се спо-
менават в Насоките.

• Настоящата училищна система за ориентиране се характеризира 
главно със своя информационен характер (предлага списъци на учи-
лища и следдипломни курсове, има ограничени услуги за ориентира-
не в училище).

• Услугите за ориентиране са достъпни предимно непосредствено пре-
ди избора на втора степен на средното училище (на третата година на 
прогимназията) или на университета (в последната година на гимна-
зията), без да обхваща целия период на обучение.

• Връзките между избора на образование и пола на ученика все още 
липсват в услугите за професионално ориентиране в училище.

Мерки и 
материали в 
системата за 
професио-
нално 
ориентиране

• Мерки, насочени към жените в доминирани от мъже професии: иници-
ативи, подпомагащи изучаването на технологии, наука и математика, 
включително подобен месец в училищата в сътрудничество с компа-
нии (насърчавани от Департамента за равни възможности).

• Мерки и материали, насочени към мъжете във феминизирани профе-
сии: не са известни или са недостъпни.

• Мерки и материали в училищата: уебсайт за ориентиране и про-
фесионално обучение в училище на Министерството на образова-
нието, университетите и научните изследвания (www.istruzione.it/
orientamento/); други институционални уебсайтове: www.universitaly.
it/; www.almalaurea.it/; www.almadiploma.it/).

• Мерки и материали за услугите на пазара на труда и други институ-
ции: онлайн портали с предложения за обучение и предложения за 
работа (организирани на регионално ниво).
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Литва

Национален 
контекст/
Сгрегация

• Разликите в заплащането по пол е около средното ниво в ЕС (2016: 14,4%); 
Хоризонтална сегрегация е над средната стойност за ЕС, като само 
0,51% мъже  работят в институциите на предучилищното образование.

• Делът на мъжете в професиите, свързани с грижи, е 17% (2018 г.). 
Въпреки че тази работа е феминизирана, лидерството в организациите, 
които предоставят грижи, е доминирано от мъже.

Система за 
професио -
нално 
ориентиране

• Два основни документа дават общи насоки относно професионалното 
обучение/консултиране: Законът за системата на професионалното об-
разование и разпоредбите за прилагане на професионалното консул-
тиране.

• Програмата за кариерно образование (одобрена през 2014 г.) посочва, 
че професионалното консултиране трябва да бъде интегриран въпрос 
във всички дисциплини и степени в общото образование: начално учи-
лище (1-4 класове), второ ниво (5-8 класове), трето ниво (9-10 класове) 
и четвърто ниво (11-12 клас); на други нива трябва да се организира 
цикъл от дейности.

• Професионалното образование („кариерна компетентност“) трябва да 
включва следните теми: самоосъзнаване, усвояване на възможности 
за кариера, планиране на кариера и реализация на кариерата.

• Основните субекти в системата на образователните кариерни услуги са 
професионалните консултанти и учители (училище), неформални обра-
зователни институции, общински институции, работодатели, добровол-
чески организации (регионално ниво) и упълномощени институции от 
Министерството на образованието (национално ниво).

• Критичната оценка на системата за професионално консултиране от 
страна на държавния одит обръща внимание на въпроси като липсата 
на методология и информация за дългосрочни планове за професио-
нално консултиране. Аспектите на равенството между половете не са 
обект на оценката.

• Няма специфични инициативи, насочени към момчетата и избора им 
на професии в областта на професионалните грижи.

Мерки и 
материали в 
системата за 
професио-
нално 
ориентиране

• Мерки, насочени към жените в доминирани от мъже професии: Ментор-
ска програма Women Go Tech; Училищно образование Gateway: инфор-
мационен тематичен уебсайт - модели за подражание, вдъхновение; 
фейсбук: Майки за наука, технологии и математика: група за подкрепа.

• Мерки и материали, насочени към мъжете във феминизирани профе-
сии: не са известни или не са налични.

• Мерки и материали в училищата: Програма за кариерно образование 
в училищата (2014 г.) с обучение за различни степени / възрасти; Ка-
риерно образование и развитие на модели за наблюдение в общото и 
професионалното образование, проект на Информационния образова-
телен център на литовските ученици (от 2010 г.), включително уебсайт 
mukis.lt за професионална ориентация; Указания за кариера: Книга за 
ученици и учители; Министерство на икономиката (2015): Ръководство 
за социално предприятие; Кои ще бъдем в бъдеще? обучителен матери-
ал за 5/6 клас.

• Мерки и материали за услугите на пазара на труда и други институции: 
не са известни или не са налични.
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Словения

Национален 
контекст/
Сгрегация

• Хоризонталната сегрегация е малко над средната стойност за ЕС с мно-
го малки промени.

• Делът на мъжете в професиите, предоставящи грижа, е 20% (2018 г.), 
в здравеопазването и социалното осигуряване (19,2%), образованието 
(21,1%).

• Леко увеличение на мъжете учители в детската градина (1%) и помощ-
ник-учителите в детската градина до 3,4%.

Система за 
професио -
нално 
ориентиране

• Консултирането в училище играе ключова роля в кариерното ориен-
тиране.

• Указанията за училищните консултантски услуги (1999 г.) определят 
задачите за кариерно ориентиране, изпълнявани от професионали-
сти (психолози, педагози, педагогически съветници и др.).

• Кариерното ориентиране включва следните дейности, които се осъ-
ществяват от училищните консултантски служби: информиране (за 
по-нататъшно образование, занятия/професии и възможности за 
заетост), диагностика, кариерно консултиране и ориентиране, наста-
няване на работа, представителство, обратна връзка, информиране и 
мониторинг.

• Училищната консултантска служба (ученици, родители и училищно 
ръководство) помага на учениците да планират своя образователен и 
кариерен път (в сътрудничество с Бюрото по труда).

• Интензивното кариерно консултиране започва в предпоследния клас 
на основното училище (на възраст 13-14 години): училищната консул-
тантска служба извършва тест за способностите на ученика в сътруд-
ничество със службата по заетостта. В последния клас се провежда и 
анкета за избор на кариера и тест относно интереса към определена 
кариера.

• Кариерното ориентиране се осъществява и в местните и регионал-
ните служби на Службата по заетостта и в Центровете за кариерна 
информация и консултиране (напр. групови консултации в училища, 
работа с родители, тест за способности, предоставяне на информа-
ционен материал).

Мерки и 
материали в 
системата за 
професио-
нално 
ориентиране

• Мерки, насочени към жените в доминирани от мъже професии: 
Проект Насърчаване и мотивиране на младите жени в решенията им 
за кариерно развитие за момичета от 7-ми, 8-ми и 9-ти клас.

• Мерки и материали, насочени към мъжете във феминизирани 
професии: не са известни или не са налични.

• Мерки и материали в училищата: систематично кариерно консултиране 
за по-следващо образование в началните училища, информационни 
дни в средните училища; уебсайтове My Choice и www.otroci.org (от 
частна компания, целеви групи: родители, деца и начални учители; 
съдържа работни листове за професии и др.).

• Мерки и материали за услугите на пазара на труда и други институции: 
проект Професионална тъкачна фабрика за момчета = момичета: 
предизвикателство към структурните полови стереотипи (мъжете = 
технически дейности).
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3. Модули

Упътване как да се използва тази глава:
Тази глава съдържа шест различни модула. Те са (и могат да се използват като) подро-
бен план за семинар. Съдържат необходимата базова информация, методи и допълни-
телни материали. Всеки модул се фокусира върху тема, която е свързана с подкрепата 
на момчетата в избора им на професия в сферата на предоставянето на грижи. Всички 
те са структурирани по подобен начин: цел на модула, очаквани резултати от обучението, 
структура на модула с различни раздели и полезни допълнителни връзки и литература. В 
зависимост от вашата целева група са възможни два различни подхода:

Ако искате да работите с момчета: 
Всички модули съдържат важна информация относно подкрепата за момчетата, които 
избират нетипична за пола им професия. За вашата педагогическа работа с тях е добре 
да прочетете всички представени основни теоретични знания в рамките на съответния 
модул. Представените тук методи за работа/упражнения имат различни целеви групи, ня-
кои се фокусират върху подрастващите, а някои върху възрастните. Трябва да изберете 
адекватните упражнения в зависимост от възможностите и уменията на вашата целева 
група. Може да използвате само един модул или да ги използвате всички заедно.

Ако искате да обучите учители, кариерни консултанти или други професионалисти, или 
да ги използвате за самообучение:
Базовото знание е подходящо за непосредствено представяне пред възрастни. Когато 
използвате модулите, трябва да проверите дали упражненията, предназначени за подра-
стващи, са подходящи за вашата целева група. В повечето случаи те са. За обучение или 
за самообучение можете да ползвате всеки модул поотделно или всички заедно.

Основи на образованието, чувствително към пола12:
Ако работите с възрастни по отношение на чувствително към пола кариерно ориентира-
не, трябва да имате предвид основите на образованието, чувствително към пола: трябва 
да преподавате знания, нагласи и методологии. За да можете да преподавате тези неща, 
те вече би трябвало да бъдат в основата на вашата педагогическа работа.

  Знания: Важно е учителите и кариерните консултанти да знаят за неравенствата 
между половете в обществото и как разбирането за половете се изгражда от обще-
ството и от ежедневните ни действия. Въпросите, на които участниците във вашия 
курс трябва да могат да отговорят, са: Как се случва социализацията на половете? 
Какви са разликата в заплащането между половете и разликата между половете по 
отношение на предоставянето на грижи? Каква роля играе полът в избора на профе-
сия и в разпределението на властта в обществото?

  Нагласи: Персоналните нагласи на преподавателите към равенството между поло-
вете са от основно значение за това с какъв кредит на доверие можем да преценим 

12 Източник: Dissens e.V. et al. (2012): Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule - Texte zu Pädagogik und Fortbildung 
rund um Jungenarbeit, Geschlecht und Bildung; http://www.jungenarbeit-und-schule.de/fileadmin/JuS/Redaktion/Dokumente/
Buch/Geschlechterreflektierte_Arbeit_mit_Jungen_an_der_Schule _Dissens_e.V-3.pdf
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техните действия по отношение на младите хора. Нагласите ще покажат дали позна-
ването на социалните неравенства и на образованието, чувствително към пола, се 
отразяват в техните ежедневни действия и поведение. Въпросите, на които участни-
ците в курса трябва да могат да отговорят, са: Дали разсъждавам и разсъждавах 
ли върху това каква е ролята ми на педагог и дали полът има влияние върху това? 
Имам ли нужда от квалифицирана помощ, за да мога безрезервно да подкрепя 
момчета в избора им на нетипични за пола им професии? Как да реагирам, ако има 
прояви на дискриминиращо поведение?

 
  Методологии: За да работят с изключително сложната тема за неравенствата меж-

ду половете, учителите и кариерните консултанти трябва да имат на разположение 
адекватни дидактически методи. Те трябва да направят сложността на пола упра-
вляема за целевите участници, които са или подрастващи, или възрастни профе-
сионалисти. Методите дават основата на сензибилизацията (повишаване на чувст-
вителността към) и рефлексията (отразяване на). За това е необходимо да знаете и 
да преподавате кои са възможните рискове, ефекти, както и основната теоретична 
информация, представена във всеки модул. 

Този Наръчник предоставя знания и практически упражнения. Да се работи върху собст-
веното отношение, е постоянен процес и е добре да се прави чрез саморефлексия и на-
блюдавайки собствената си работа и действия. 

Когато работите по темата за неравенствата между половете, от страна на участниците 
може да има силно емоционална реакция, в зависимост от използвания метод. Полът 
е една от основите на нашата идентичност и ако някои негови измерения бъдат поста-
вени под въпрос, това може да доведе до раздразнение. Като цяло хората не обичат да 
навлизат надълбоко в това. От друга страна обаче, това дразнене е от основно значение 
за процеса на учене и за научаването на нови неща, или за промяна на гледната точка.
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3.1. Модул 1: Предразсъдъците и стереотипите 
за половете

Цел
Модулът има да цел да отрази нагласите в групата към половите стереотипи. Това по-
мага да се отправят предизвикателства към стереотипните нагласи за женствеността и 
мъжествеността. Предоставя се информация за това как обществото конструира изме-
ренията на пола и се дава възможност да  се развенчаят митовете за женствеността и 
мъжествеността чрез използването на методите на личния опит.

Очаквани резултати от обучението
След завършването на този модул обучаемите ще: 

  осъзнаят, че във всекидневното общуване съществуват предразсъдъци за половете и 
какви са създадените в обществото очаквания за женствеността и мъжествеността;

  разберат, че половите стереотипи се изграждат и че им се дава израз чрез социали-
зацията, а те оказват влияние върху професионалния избор на учениците;

  притежават знания за това как полът се конструира от социума и ще бъдат по-добре 
подготвени да представят доказателства срещу виждането, че биологията (като 
често артикулиран фактор) е причина за поведенческите различия между половете;

  бъдат в състояние да отговорят на въпросите, свързани с половите стереотипи, на 
техните колеги, други учители и учениците;

  притежават уменията да реагират с повече увереност срещу митовете, свързани с 
предразсъдъци по отношение на половете.

Структура на модула

Продължителност 160 мин.

Раздел 1. Въведение в модула/темата 25 мин

Раздел 2. Разходка 30 мин 

Раздел 3. Теория – есенциализмът и социалните подходи към 
конструирането на половете 60 мин

Раздел 4. Ежедневните ситуации, в които полът няма значение 45 мин

Section 5. De-gendering Everyday Situations 60 мин

Раздели на модула

Раздел 1. Въведение в модула 
Направете кратко въведение по следния начин: помолете всички да се изправят и да се 
разхождат в стаята, докато фасилитаторът не плесне с ръце. След като спрете движение-
то, помолете участниците да застанат в групи от по трима или четирима души, да се пред-
ставят и да обсъдят някои много обикновени случки от ежедневието. (Фасилитаторът 
трябва да подготви няколко теми за дискусия за три или четири завъртания на групите; 
темите биха могли да включват - какво предпочитате да правите сутрин или вечер, какви 
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спортове - по-активни или по-пасивни - предпочитате; грижите ли се за домашни любим-
ци или нямате домашни любимци и т.н.). При всяко завъртане участниците трябва да 
участват в дискусия с нови хора в нова група. Представете програмата за работа в този 
модул, в който фокусът ще бъде върху дискусията за половете и социализацията им.

Раздел 2. Разходка

Упражнение: Разходка

Тема на упражнението Половите стереотипи и половата социализация

Целева група: Ученици на 12 години и повече. Кариерни консултанти, учители, 
консултанти за работа 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).
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Задачи на 
упражнението: Упражнението има за задача да обсъди социализирането на пола и 

половите стереотипи като се започне от личния опит на участници-
те. Не трябва обаче да се навлиза в дълбочина, тъй като въпросите 
са свързани с ежедневния опит, хобита, предпочитания и т.н. и лич-
ното пространство на участниците. Целта е да се предизвика раз-
мисъл 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 подхо-
дящото 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 нео-
добрение, да бъдат считани за странни или неподходящи за общу-
ване, 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? 

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 
упраж-нението 
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.
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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/docu-
ments/ACT77/035/2004/en/



31

Раздел 3. Теория: Социалното конструиране срещу есенциализма. 
Подходите, обясняващи процеса на създаване на половите различия 

Научни обяснения относно създаването на категориите на пола
В публичния дискурс фокусът върху различията между жените и мъжете е твърде силен 
и подчертава наблюденията за разликите по отношение на тяхното поведение, избори, 
чувства и мислене. Тези наблюдения, създавани от медиите, образованието, политиката, 
икономиката, медицината и други институции, налагат възгледа, че жените и мъжете са 
отделни и често противоположни видове. Научните изследвания подхождат към различни-
те женски и мъжки идентичности по два начина. От една страна, те отразяват различията 
между жените и мъжете като разлики в човешката природа, гените и биологията (есенциа-
листки подход). Във философията есенциализъм (на латински: essentia — същност) е въз-
глед върху познанието, свързан с идеята за неизменен набор от качества и свойства, които 
произтичат от същността (същината) на предметите, явленията и хората. От друга страна, 
тези различия са резултат от нашето мислене и от създаването на социални роли, очаква-
ния и социални норми за жените и мъжете в обществото / културата (конструктивистки под-
ход). Половите стереотипи играят важна роля за изграждането на разликите между жените 
и мъжете,  освен това предписват очаквания (какви трябва да бъдат жените и мъжете) и 
правила за поведение (как трябва да се държат) (Ellemers 2018).
Различията според расата, етническата принадлежност, социалната класа, пола или сек-
суална ориентация не са само прости категории. Механизмите, които контролират вътреш-
ните отношения в обществото, включват тези различия в йерархични структури и създават 
система на неравенството. Тези структури често се възприемат като постоянни и повече-
то хора приемат, че социалните категории не се променят. Този възглед се основава на 
есенциалисткия подход - нагласата, че поведението не се променя, защото е „естествено“, 
зависи от гени или биология. Това убеждение се използва много настоятелно, за да обяс-
ни „непроменящата се природа“ на половата идентичност поради биологичните различия 
между жените и мъжете, и за да създава разбирането, че това е фундаментален принцип, 
организиращ обществото.
Биологичните разлики между жените и мъжете служат за представяне на различни „до-
казателства“, че биологията засяга поведението, статуса и властта на жените и мъжете в 
обществото и в избора на професия. Например, обикновено се приема, че различните нива 
на тестостерон и окситоцин в мъжките и женските тела могат да окажат влияние върху тех-
ния професионален избор. Хормоните създават ефекта, че мъжете са физически по-силни 
от жените, а жените, поради способността си да раждат деца, се смятат за по-емоционални 
и грижовни. Затова мъжете  и жените избират различни дейности (Ellemers 2018). Някои 
изследвания се отнасят до разликите в мозъка на жените и мъжете, за да оспорват спо-
собностите на жените и предпочитанията им към емоционални привързаности и социални 
взаимоотношения, докато мъжете са склонни да се занимават с рационално мислене и 
действие (Joel et al 2015). Въпреки това много академични изследвания твърдят, че няма 
доказателства, че мозъците на жените и мъжете са напълно различни. Всъщност същест-
вуват индивидуални разлики между конкретна жена и конкретен мъж, а не между жените и 
мъжете като социални групи. Така например изследванията в социалната наука показват, 
че различията между половете в най-голяма степен зависят от процесите на социализация 
и се развиват през целия период на живота. Тези научни открития служат за критика на би-
ологичните аргументи и въздействието на биологията като основен фактор за създаване 
на поведенчески различия между половете (Ellemers 2018).
Привържениците на социалната конструктивистка школа предоставят множество доказа-
телства срещу есенциализма, като подчертават, че полът, расата, етническата принадлеж-
ност, социалната класа и други категории са социално конструирани. Социалният ред не 
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изразява „естеството на нещата“ и не може да бъде извлечен от „принципите на природа-
та“. Той съществува като продукт на човешката дейност (Berger и Luckmann 1966). Теорията 
за социалното конструиране твърди, че човек не знае какво означава да бъдеш мъж или 
жена, да си човек с увреждане или здрав, да бъдеш мигрант / бежанец или гражданин на 
приемащата страна, да бъдеш богат или беден. Човек опознава значението и смисъла на 
всички тези категории по време на социалните взаимодействия, в които влиза. По време 
на социализацията и социалното взаимодействие формираме знания за приемливото по-
ведение, ролите и установените правила за момичетата и момчетата и усвояваме ценнос-
ти, норми, правила и начини за оценка на поведението. Различни институции като учили-
щето, връстниците, семейството и много други участват в конструирането на значенията 
за различни категории като пол, „раса“ / етническа принадлежност, възраст и др. Децата 
се научават и усвояват „правилните“ полови роли и поведение, когато играят на различни 
игри, разтребват играчките, четат книги с родителите си и т.н. Родителите, учителите или 
връстниците реагират положително или отрицателно на конкретни действия на децата, ко-
гато той / тя се държат по „подходящия“ начин според очакванията за неговата/нейната 
полова роля. Тези взаимодействия изграждат нормите за женските и мъжките роли и по-
ведение. Съдържанието на това знание зависи от контекстите, в които човек живее, и от 
позицията му/ѝ в конкретно общество.
В някои исторически периоди например (барок и романтизъм) емоциите са определяни 
като задължителна характеристика на мъжката идентичност и израз на мъжественост, до-
като рационалното и прагматично мислене става атрибут на женствеността (Paulauskas 
2017). В днешно време, напротив, един мъж трябва да бъде силен, рационален, богат и да 
потиска емоциите си, докато жената трябва да е красива, грижовна, пасивна, добра съпру-
га и зависима. Чрез социализацията децата научават тези качества като „приемливи“ и 
„нормативни“ за жената и за мъжа и така идентифицират критериите за оценка на своята 
собствена идентичност, очаквания и роля.

Процесът на изграждане на социални реалности: фази и контексти
Според Питър Бергер и Томас Лукман (Berger и Luckmann 1996) процесът на изграждане 
на социалната реалност преминава в три взаимосвързани фази. 
Първо, фазата на екстернализация е процесът на социално взаимодействие между хора-
та, което създава културни продукти - артефакти, социални институции, ценности или на-
гласи, свързани с дадена група в определен контекст. По-късно тези продукти се отделят 
от своите създатели и придобиват автономно съществуване. Всеки участва в създаване-
то на категории, които подчертават разликите. Това се случва чрез ежедневни рутинни 
действия, като например, когато родителите учат децата си как трябва да се държи „ис-
тинската“ жена или „истинският“ мъж, или когато едно дете нарича друго с обидни думи 
като „ревла“ или „дебелак“, или когато тийнейджърка спира да участва в активни физи-
чески игри поради притеснения, че ще бъде наречена „мъжкарана“ или „странна“. Тези 
обикновени „образователни“ коментари и забележки действат като обучителен процес за 
децата, за да научат какво е приемливо за момичетата и за момчетата, какви са очаква-
ния за/към тях и на кое поведение се дава ценност като „правилно“.
Второ, в процеса на обективизиране създадените преди това „продукти“ като норми, на-
гласи, поведение, социални институции и т.н., стават автономна, независима реалност. 
Хората не могат да възприемат, че те са авторите на социалната и културната среда и на 
нейните интерпретации. Те започват да възприемат всички тези конструирани продукти 
като такива, които имат обективно битие и съществуват като очевидна „истина“ в обще-
ството.
Последната фаза се нарича интернализация. На този етап хората възприемат привидно 
обективни факти за създадените културни продукти. Това става чрез социализацията, 
когато човек се учи на определени роли в обществото. На този етап създадените „факти” 



33

стават неразделна част от индивидуалното съзнание. Ето защо хората от една и съща 
култура имат сходни възприятия за реалността и рядко поставят под въпрос валидност-
та на съществуващото положение.
Различните контексти като институции, междуличностен контекст и вътрешен контекст 
на личността изграждат половите норми, очаквания, убеждения и стереотипи.
Институцията е набор от правила и взаимоотношения, които регулират социалните взаи-
модействия. Основните социални институции са:

  Семейството: изпълнява функции на възпроизводство, социализация, защита, регу-
лиране на сексуалното поведение, емоционален комфорт и подкрепа;

  Образованието: осигурява обучение и знания, умения и ценности, които се считат за 
особено важни за индивида и за обществото;

  Стопанството/икономиката: създава, контролира и разпределя човешки и матери-
ални ресурси;

  Държавата: създава и упражнява власт чрез правото да регулира поведението на 
членовете на обществото, както и отношенията с други общества;

  Медиите: предоставят информация на членовете на обществото, като подкрепят 
политиките на други институции и допринасят за социализацията на членовете на 
обществото.

Например, нека се спрем на някои изследвания, които илюстрират как институциите 
създават знания за различията между половете и оказват влияние върху живота на же-
ните и мъжете. Както показват някои експериментални проучвания в институционалния 
контекст на образованието, половите норми и очаквания могат да предизвикат възпри-
емането на студентките като по-малко интелигентни или талантливи по сравнение със 
студентите във всички науки. Други проучвания показват, че учителите мъже се оценяват 
по-високо от учителите жени, независимо от факта, че преподават един и същ предмет и 
дават същото ниво на знания (Ellemers 2018). Както посочва Naomi Ellemers, тези оценъч-
ни разлики могат да окажат влияние върху избора на кариера, развитието на кариерата 
и нивото на доходите на жените и мъжете, които могат да нараснат до значителни нера-
венства между половете в хода на продължителността на живота (Ellemers 2018, p. 279 
). Медиите например засилват стереотипното представяне на жените и мъжете, когато 
показват мъжете като експерти, политици и политически анализатори, а жените като гри-
жещи се за дома и семейството в реклами, телевизионни предавания и т.н.
За създаването на категории, които подчертават разликите, е важен междуличностни-
ят контекст. Ежедневните взаимодействия на хората създават и засилват различията 
между половете и оценяват „нормалността“ на поведението, очакванията, убежденията 
относно жените и мъжете. Чрез тези междуличностни взаимодействия хората обменят 
идеи за половите идентичности, разпространяват половите стереотипи, усилват значе-
нията им или ги променят. Тези значения се произвеждат чрез вербална и невербална 
комуникация. Например, както показват някои изследвания, едно и също поведение на 
жените и на мъжете може да се описва различно. 
Вътрешният контекст е интернализирани полови норми, вярвания и стереотипи, които 
рядко се поставят под въпрос. Той създава своеобразна цензура на индивидуалното 
поведение на жената или мъжа при изпълнение на нейната/неговата полова роля. На-
пример, нормата да бъде добра майка като мисия в живота на всяка жена силно повли-
ява стремежите на много млади жени и момичета за професионална кариера. Когато 
избират да правят нещо, което не „отговаря“ на нормата, те изразходват много енергия 
за самооценка на уменията, възможностите, капацитета, емоциите си и за анализ на ар-
гументите „за“ и „против“. Това може да доведе до резултата, че изборът да бъде добра 
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майка ще потисне желанията за бъдеща кариера на жената или момичето, и ще завър-
ши с негативно въздействие върху кариерното й развитие и до желанието й за по-добро 
приспособяване към „нормалното“ поведение и очаквания в конкретния контекст. Така 
може да се разпознае вътрешният контекст, когато нормите, интегрирани в поведение, 
нагласи и себеизразяване, се възприемат от институциите и междуличностните взаи-
модействия и стават подходящи за индивида.
Всички тези контексти формулират категории, които наблягат на различията и засягат 
нашата реалност и ежедневие. Важно е да разпознаваме изградените полови норми, 
убеждения и стереотипи, да ги оценяваме и да ги поставяме под съмнение. Научните 
изследвания показват, че социалното конструиране на пола и на други социални кате-
гории постоянно претърпява промени. Например, стереотипната полова роля създава 
образа на мъжа като баща - този, който набавя благата за семейството, като работи 
извън дома. В момента този стереотип е леко оспорван, тъй като много бащи не само 
работят извън дома, но и ползват родителски отпуск и стават основният родител, който 
отглежда детето в семейството. Много съвременни теории за пола подчертават потен-
циала за промяна на твърдите полови норми и стереотипи, поради възможността и же-
ланието на хората да разсъждават, да поставят под въпрос стереотипите и да оформят 
собствената си полова идентичност. Институциите като родителите, връстниците, учи-
лището, медиите и много други оказват влияние върху преосмислянето и промяната на 
половите норми, роли, кодекси и поведение (Van der Veur et al. 2007).
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Раздел 4. Ежедневните ситуации, в които полът няма значение

Упражнение: Ежедневните ситуации

Тема на 
упражнението

Отразяване на предубежденията, основани на пола, при ежеднев-
ните ситуации на работното място; разработване на алтернативни 
начини за действие извън сценариите, свързани с половите роли; 
самостоятелно размишление върху допусканията какво предста-
влява 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 мин 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 
процес:

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 повечение.
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?
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: “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.
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Задачи на 
упражнението:

Упражнението има за задача да отрази половите предубеждения 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 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 например 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 по-чувствителни 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. Opla-
den/Berlin/Toronto: Verlag Barbara Budrich, pp. 73-78. Достъпен на: htt-
ps://www.oapen.org/search?identifier=1004470
Първо описание на примерите в: Könnecke, Bernard (2012). Ge-
schlechterreflektierte Jungenarbeit und Schule. In: Dissens e. V. u. a.: Ge-
schlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule. Berlin: Eigendruck, 
pp. 62-71. Достъпно на: http://www.jungenarbeit-und-schule.de/materi-
al/abschlusspublikation.html
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3.2. Модул 2: Работа за преодоляване на основаната  
на пола хоризонтална сегрегация в системата  
на образованието

Цел
Модулът има за цел да даде знания за хоризонталната сегрегация, основана на пола, 
в системата на образованието, а също така и в областите, традиционно доминирани от 
жените, включително образованието, здравеопазването и благосъстоянието. Развива 
разбиране за основани на пола и структурни причини за сегрегация в училище, като се 
започне от половите стереотипи в учебниците и липсата на чувствителност към пола в 
професионалното ориентиране на учениците. Модулът също така цели развиване на по-
ложителни възможности за десегрегацията в образователната система и реализиране на 
кариерно ориентиране, съобразено с пола. 

Очаквани резултати от обучението
След завършване на дейностите по този модул обучаемите ще добият следните компа-
тенции: 

  знания за хоризонталната сегрегация в училище, основана на пола;
  умения да анализират информационните и дидактичните материали за професиите 

през призмата на пола;
  осведоменост за стереотипите в училищните учебници.

Структура на модула
Модулът има времетраене от 4 часа и 10 мин. Структурата му е гъвкава и може да се 
адаптира към специфичните интереси на участниците.

Раздел 1: Въведение в модула/темата. 10 мин

Раздел 2: Теоретични насоки: данни за половата сегрегация в Европа 30 мин

Раздел 3: Управление: Жените: сладки и търпеливи; мъжете: силни и 
готови за приключения. Половите стереотипи в училищните учебници 60 мин

Раздел 4: Теоретични насоки: нагласи и очаквания на учителите 
според пола на учениците 30 мин

Раздел 5 Упражнение: Половата организация в училище 60 мин

Раздел 6: Упражнение: професиите през призмата на пола 60 мин

Раздели на модула
Раздел 1. Въведение в модула
Включва кратко въведение в темата за основаната на пола сегрегация в образованието.

Раздел 2. Теоретични насоки: данни за половата сегрегация в Европа
Анализът по пол на образователната система трябва да отчита както общи данни за при-
добитите степени на образование, така и специфични данни за различните типове обра-
зователни институции -  училища и университети, в които учат момчетата и момичетата. 
Данните за завършилите по-ниските степени на образование в ЕС показват малка разли-
ка между жените и мъжете, докато за по-високите степени на образование могат да се 
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наблюдават различия. По-конкретно, показателите през 2017 г. за жените и мъжете на 
възраст от 25 до 64 години в ЕС, завършили средно образование, са почти равни (22% от 
жените и 23% от мъжете) (Фиг. 3). Що се отнася до последната степен на гимназиално-
то средно образование или образованието след средното, по-нисък процент мъже (44%) 
отколкото жени (48%) в ЕС успешно за завършили тази степен на образование. Това се 
наблюдава в почти всички държави членки на ЕС. Що се отнася до висшето образование, 
33% от жените в ЕС са завършили висше образование в сравнение с почти 30% от мъжете 
(Фиг. 4). През 2017 г. жените с тази степен на образование преобладават в почти всички 
държави членки на ЕС, като най-голямата разлика между жените и мъжете се наблюдава 
в балтийските, както и във Финландия, Швеция и Словения (където жените преобладават 
в по-голям процент). 

Фиг. 3: Степени на образованието,                                    Фиг. 4: Степени на образованието, 
             начално и по-ниско               висше и средно, 2017

Докато като цяло данните за записване в училище и университета показват, че е постигна-
то равенството между половете в достъпа до образование или дори в някои случаи броят 
на момичетата преобладава над броя на момчетата, данните за избора на учебни пред-
мети / специалности ясно отразяват наличието на хоризонтална сегрегация, основана на 
пола. Данните във всички европейски страни относно разпределението на студентите във 
висшето образование по пол и област на обучение показват ясно, че има различия в за-
висимост от пола. Както се вижда от Фиг. 5, педагогическите специалности, както и спе-
циалностите в областта на медицината и социалните дейности са доминирани от жените, 
докато мъжете преобладават в областта на инженерните и други технически науки.

Фиг. 5: Разпределение на студентите във висшето образование по пол и специалност, EС-28, 2016
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Данните на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), разработена от 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)13 показват, че през 
2015 г. само 5,9% от момчетата планират кариера  като лекари и медицински специали-
сти/сестри, срещу 17,4% от момичетата, т.е. момичетата са 2,9 пъти повече ангажирани 
в същите професионални области. От друга страна, около 12,2% от момчетата планират 
кариера в областта на инженерните и други науки, срещу 5,3% от момичетата, т.е. момче-
тата са 2,4 пъти повече ангажирани в тези професионални области.

Фиг. 6. Жените и мъжете, които следват висше образование в областта на педагогиката, 
медицината, социалната работа, хуманитарните науки и изкустватаmen в страните член-
ки на ЕС, 2015 (като % от всички мъже и жени, които следват във висшето образование)

Други данни на Евростат сочат, че почти половината от всички жени (43%) във висше-
то образование са учили или педагогика, медицински специалности и хуманитарни на-
уки, или изкуства, за разлика от само 21% от мъжете, завършили висше образование в 
тези области през 2015 г. (Фиг. 6). В Индекса за равенството между половете данните 
показват, че жените са около три четвърти от студентите във висшето образование в ЕС 
в областта на педагогическите науки (78%), медицинските специалности и социалните 
дейности (71%) и хуманитарните науки и изкуствата (65%).
По отношение на контекста в Италия Biemmi (2009) заключава, че в италианските учи-
лища има две противоречиви учебни програми. Първи категоричен и официален учебен 
план, еднакъв за момчетата и момичетата, като по този начин се насърчава идеята за 
равни възможности и втори скрит учебен план, пълен с неявни послания (като изобразя-
ването на жени / момичета  и мъже / момчета в училищните учебници), които не подкре-
пят посланието на официалната учебна програма, а насърчават идеята за традиционните 
стереотипни полови роли. Biemmi (2009) заключава, че италианското училище предлага 
само „илюзия за паритет“, тъй като момчетата и момичетата посещават едни и същи учи-
лища до определена степен, докато в един момент те поемат различни траектории, които 
все още са дълбоко повлияни от социалните и семейните очаквания, както и от скритата 
училищна програма. Като се имат предвид данните на ЕС за хоризонталната сегрегация, 
основана на пола, същите разсъждения вероятно са валидни извън италианския кон-
текст, очевидно с различна степен и със специфични местни характеристики. Ето защо в 
този модул предлагаме да работим върху скритата учебна програма, като се започне от 
училищните учебници, за да се деконструират имплицитните и явните полови стереотипи, 
които те могат да предадат. 

13 http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/76e7442c-en.pdf?expires=1494424253&id=id&accname=guest&checksum=4
8B2B6ED6BA1EC438151628AA4667BDC 

43%

21%

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pe
rc

en
ta

ge

Source: Eurostat, Education Statistics (educ_uoe_enrt03).Women Men Total



42

Раздел 3: Жените: сладки и търпеливи; мъжете: силни и готови за приключения. 
Половите стереотипи в училищните учебници 
Учебниците имат огромно значение за образованието на децата, на момчетата и моми-
четата. Представените в учебниците имплицитни ценности влияят на бъдещия им избор. 
Поради това, вниманието върху езика и изображенията, използвани в учебниците, е ва-
жно, тъй като може да повлияе върху житейския и професионален избор на учениците.

Упражнение: Половите стереотипи в учебниците

Тема: Половите стереотипи в учебниците

Целева група: Учители, кариерни консултанти, обучители (неформални) на младежи

Пояснение: Упражнението може да се осъществи с участници с различен опит 
– например в случая по-долу с консултанти или учители, които по 
някакъв начин са включени в процеса на професионално ориентиране 
на учениците, с фокус върху момчетата.

Необходими 
материали:

Хартия, маркери, учебници в зависимост от вида на училището, 
флипчарт

Времетраене: Най-малко 60 минути (може да продължи до 2 часа)

Помещения: 
Класни стаи Инструкции и процедури: 

Анализ на четири  променливи в училищните учебници от различни 
издатели: 
- полът на основните персонажи
- професии на персонажите
- “женски” и “мъжки” пространства
- прилагателните, с които се описват момчетата/мъжете и момичетата/
жените.
Разпределете участниците в малки групи. 
Стъпка 1. Количествен анализ на персонажите в текстовете в училищ-
ните учебници, като се определят колко са женските и колко са мъж-
ките персонажи и каква роля имат във всеки сюжет. 
Стъпка 2. Определяне на професиите на основните персонажи. Коли-
чествен и качествен анализ в кои професии са представени женските 
и мъжките персонажи? Дали момчетата или мъжете са представени, 
като извършващи някаква дейност, свързана с обгрижването на друг 
човек вкъщи/в семейството или като професионално задължение? 
Стъпка 3. Анализ на прилагателните, свързани с всеки персонаж. Кои 
се използват само за жени/момичета, а кои само за мъже/момчета? 
Кои се използват и за двата пола? Какъв модел на мъжествеността 
можем да пресъздадем от тези определения?
Стъпка 4. Анализ на пространствата, в които са представени тези пер-
сонажи. Къде са разположени мъжките персонажи и къде женските? 
На открито или на закрито? Каква типология можем да опишем? 
След като съберете цялата информация и разпределите отговорите 
по пол върху флипчарт, обсъдете процеса стъпка по стъпка, като ко-
ментирате възникналите въпроси на участниците в хода на изпълне-
ние на упражнението. 
Изхождайки от въпросите, обсъдете създаването на нови образи като 
положителни женски и мъжки ролеви модели, които не зависят от 
традиционните полови норми. 
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Задачи за 
упражнението:

Упражнението окуражава участниците да идентифицират стереотип-
ните и традиционни полови конструкции в учебниците, като по този 
начин се разсъждава върху това как твърдото традиционно разпре-
деление на половите роли може да ограничи перспективите за профе-
сионална реализация на момичетата и момчетата.

Какво е 
значението на 
пола за това 
упражнение? 

Идентифицирането на стереотипните конструкти на мъжествеността 
и женствеността, които са представени в учебниците, е първата стъп-
ка към размисъл върху това как учебният и дидактичният материал 
оказват дълбоко влияние върху изграждането на личността на учени-
ците, както и върху бъдещия им избор на последващо образование и 
кариера. На тази основа учителите и кариерните консултанти могат 
да разработят различни дидактически материали, които предлагат 
по-равнопоставено представяне на момчетата / мъжете  и момичета-
та / жените в частната сфера, както и в света на професиите.

Как това 
упражнение 
разширява 
представите за 
професионал- 
ните избори на 
момчетата?

Това упражнение има за цел да отрази влиянието, което моделите 
за подражание, показани в учебниците, оказват върху момчетата 
и момичетата при избора на бъдеща кариера. Например, ако не се 
изобразяват мъже в сферата на професиите, свързани с грижи, 
това ще има отрицателно въздействие върху разширяването на 
перспективите на момчетата  в тази област (и обратното).

До каква степен 
упражнението 
показва примери 
за нетрадиционно 
поведение?

Упражнението цели да предизвика размисъл как учебниците могат 
да насърчават традиционно поведение, основано на половите 
стереотипи, вместо да имат значение, като насърчават различни 
модели на мъжественост и женственост, позволяващи на момчетата и 
момичетата да избират поведение и роли на базата на техните нагласи 
и предпочитания, вместо на традиционни социални очаквания.

Варианти: Упражнението може да се приложи към учебниците на различните 
видове училища.

Последващи 
действия::

Упражнението може да бъде последвано от организирането на семи-
нари за по-широк кръг участници, в които се дискутира подборът на 
учебниците и учебните материали, които да насърчават равенството 
на половете и включват мъжки ролеви модели, които споделят грижи-
те за други хора или го изпълняват като професионално задължение.

Коментари, 
опит, препоръки, 
рискове: 

Основната трудност се свързва с факта, че учителите може и да нямат 
правото да избират учебници и учебни помагала или че не могат да 
подберат учебници, които да насърчават половото равенство и полово 
равностойни ролеви модели. Това може да предизвика в тях чувство 
на неудовлетвореност.  Това обаче може да се избегне чрез даването 
на препоръки как да се използват учебниците (като се възприеме 
критична нагласа към тях и се подтикват учениците да разсъждават 
върху илюстративния и друг материал), както и чрез използването 
на допълнителен учебен материал. Нещо повече, учителите могат да 
предизвикат среща с издателя за обсъждане на тези проблеми.

Източник Biemmi Irene. (2010). Educazione sessista. Stereotipi di genere nei libri del-
le elementari. Torino: Rosenberg & Sellier.



44

Пример: анализ на италианските учебници

След провеждането на упражнението обучителят може да представи и обсъди резулта-
тите от проучване (Biemmi, 2010), което изследва извадка от учебници за четвърти клас 
на началните училища (деца на 9-10 години) от десет основни издателства в Италия (De 
Agostini, Nicola Milano, Piccoli, Il Capitello, La Scuola, Giunti, Elmedi, Piemme, Raffaello, Fabbri), 
публикувани в началото на хилядолетието. Резултатите са многозначими.

Фиг. 7. Полът на основните персонажи в тестовете на учебниците (Biemmi, 2010)

Както е показано на Фиг. 7, процентът на мъжки персонажи е значително по-висок от 
женските: персонажите от мъжки пол представляват 59% от всички, а женските - 37%. 
Има разлики в изданията на различните издатели, но в нито един учебник няма равен-
ство в представителството на двата пола. Проучването показва, че има съществена раз-
лика в начина на представяне на женските и мъжките персонажи по отношение на упраж-
няваните от тях професии. Мъжете са представени да упражняват много по-широк кръг 
професии, особено такива, които са в публичното пространство, т.е. те са „господари на 
сцената“, докато жените са свързани с тесен кръг професии, свързани с дома, грижите и 
майчинството.
В същото време професиите и ролите, които са показани на момчетата в учебниците, от-
разяват традиционна мъжка образност, като липсват „алтернативни“ модели. В анализи-
раните учебници 70% от мъжете работят, докато работещи са само 56% от представените 
жени. Най-съществената разлика се очертава във вида и броя на професиите. Анализът 
показва петдесет различни професии за момчета и само петнадесет за момичета. „Мъж-
ките“ професии са крал, рицар, учител, конник, писател, магьосник, лекар, поет, рибар, 
художник, пират, пиколо, стюард, корабен лекар, механик, занаятчия за поправка на ча-
дъри, благородник, навигатор, скулптор, ученик, учен, паж, дървосекач, шейх, пътешестве-
ник, президент на футболен клуб, пророк, тапицер, продавач и др., докато „женските“ про-
фесии са учителка, вещица, писателка, магьосница, любезна стара вещица, благородна 
дама, медицинска сестра, художничка, актриса, принцеса, фея, домакиня, дама на замъ-
ка, библиотекарка, гадателка. Мъжките професии са много по-престижни и допринасящи 
полза, отколкото са женските, по-специално защото отразяват материална и политиче-
ска власт, които традиционно са били един от най-важните източници за привилегии на 
мъжете. 
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Male                  59%

Female             37% 

Mixed group      3%

Not identified    1%
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Фиг. 8. Присъствието на мъжете и жените в отворени и затворени пространства

Резултатите от това проучване показват също, че когато разказът се развива в затворени 
пространства, в 59% от случаите главният герой е мъж, а в 41% - жена; а когато историята 
се развива на открито, в 70% от случаите главният герой е от мъжки пол срещу 30% от 
женски (Фиг. 8). В откритите пространства обаче мъжкото присъствие е много по-изразе-
но: то е два пъти повече от това на жените (т.е. двама от трима герои са мъже).
И накрая, изследването предоставя анализ на начина, по който са описани жените / мо-
мичета  и мъжете / момчетата, въз основа на използваните прилагателни имена. При-
лагателните, използвани за описване само на герои от мъжки пол, са: сигурни, смели, 
сериозни, горди, честни, амбициозни, заплашителни, замислени, концентрирани, груби, 
авантюристични, авторитарни, яростни, щедри, горди, здрави, егоистични, гневни, пра-
ведни, висши, мъдри, решителни, смели, свободни и нахални. Напротив, прилагателните, 
използвани само за герои от женски пол, са: гадни, клюкарстващи, ревниви, суетни, раз-
глезени, флиртуващи, арогантни, привързани, тревожни, разтревожени, унижени, грижо-
вни, търпеливи, мили, нежни, срамежливи, тихи, полезни, разбиращи, нежни, очаровател-
ни, деликатни, отчаяни, свръхчувствителни, мили и невинни.
Има ясно разминаване между прилагателните, описващи мъжете, и тези, описващи же-
ните. И това показва още веднъж, че разликата е преди всичко от качествен характер: 
мъжете се квалифицират въз основа на прилагателните, които обобщават положителни 
качества или са положително конотирани в масовата култура (сила, смелост, добродетел, 
мъдрост), докато атрибутите, свързани с жените, по-често имат отрицателна конотация 
(суета) или означават слабост и крехкост. Но и в този случай няма място за алтернативни 
модели на женствеността и мъжествеността. Например прилагателните, които могат да 
бъдат отнесени към професия в областта на грижите (като грижовен, търпелив, любезен, 
полезен, разбиращ, нежен), се използват само за герои от женски пол, като по този начин 
се предава имплицитното послание, че момчетата, които имат тези характеристики, не са 
истински момчета.

Раздел 4. Теоретични насоки: нагласи и очаквания на учителите в зависимост от пола на 
учениците

Друг много релевантен аспект в така наречената „скрита“ учебна програма (която пре-
дава стереотипни съобщения за пола) се отнася до нагласите и очакванията на учители-
те, които често се оказват диференцирани въз основа на пола на учениците. Розентал и 
Якобсън (1992) се позовават на „ефекта на Пигмалион“ или на „самоизпълняващото се 
пророчество“, а именно предположенията на възрастните (и още повече на учителите) по 
отношение на момчетата и момичетата и различните очаквания към тях, които стават по 
някакъв начин като предписани и пророчески, защото допринасят за формирането на оч-

Male 59%

Female 41%

Male 70%
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Closed spaces Open spaces



акванията на учениците за самите себе си. Някои примери за това отношение са дадени 
по-долу:

 Учителите вярват, че момичетата се представят по-добре в училище, защото са 
по-последователни, когато учат, но момчетата са по-“блестящи”.

  Много учители са все още убедени, че успехът на момичетата по математика е резул-
тат от прилагането на знания, докато за момчетата е естествена интуиция.

  Момчетата и момичетата се награждават и наказват по различен начин: момчета-
та се награждават за работата/постиженията си и се наказват за поведението или 
външния си вид, докато за момичетата важи точно обратното (скритото послание, 
което се съобщава на момичетата, е, че се очаква да бъдат дисциплинирани и да се 
държат правилно, докато интересът към училищните им резултати е по-слаб).

  Различия между половете при взаимодействие в клас: Много проучвания показват, 
че учителите обръщат повече внимание на своите ученици от мъжки пол и прекар-
ват повече време във взаимодействие с тях (например момчетата се окуражават 
да задават въпроси и да участват в дискусии в клас повече, отколкото момичетата).

Тъй като тези нагласи често са несъзнателни, предлагаме упражнение, в което учителите 
да разсъждават върху собствените си пристрастия при преподаване.
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Раздел 5. Организацията на дейностите в училище от гледна точка на пола

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 необхо-
димо, ако вече е обсъждано в други упражнения или може да се на-
прави 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“ ли 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 момиче-

тата 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 моми-

четата завземат различни пространства в училището и по време на 
извънучилищни занимания?

В края на упражнението групите се обединяват и разискват заедно ре-
зултатите си. Най-значимите изводи се записват на флипчарт, както 
и (евентуалните) предложения за промяна, които се отбелязват и об-
съждат.
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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 благопри-
ятства половата сегрегация в образованието и в професионалното 
обучение, а именно отношението на учителите и кариерните консул-
танти 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 го-
тови 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 фасилита-
торът да обясни, че смисълът на упражнението не е осъждането на по-
ведението на учителите, а осъзнаването на факта, че половите норми 
са толкова дълбоко проникващи, че поведението ни може несъзнател-
но 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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Раздел 6: Професиите през призмата на пола

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: “Дървото на професиите” (приложен), “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 професи-
ите”. Съвместно с всички участници фасилитаторът изготвя списък на 
професиите и разпределението им според поколенията, които са ги уп-
ражнявали. В рамките на дискусията се обсъжда как са се променили 
професиите във времето, какви са различията между половете и поколе-
нията.
Стъпка 2. Цел: да подобри знанията за професионалните области и осве-
домеността за различните професии в света на труда.
Участниците се разделят в групи по четирима и им се раздава работният 
лист за професиите от различни професионални области и с информация 
за тях. Професиите от работния лист трябва да се разделят на четири ка-
тегории: 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 про-
фесиите се изготвя и може да се модифицира от фасилитатора с оглед 
профила на учебното заведение, от което са участниците. 
След това се раздава работният лист “Харесвам я, защото …” и фасили-
таторът приканва участниците да споделят аргументите си. В рамките на 
дискусията се обсъжда как полът повлиява мотивацията на учениците. 
Фасилитаторът приканва учениците вкъщи да посетят и да разгледат ин-
тернет сайтове с описания на професиите самостоятелно, както и заедно 
с родителите си.
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Инструкции и 
процедура: 

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, необходими за да се упражнява 
дадена професия, като след това се обсъди доколко предубежденията 
по пол могат да намалят ценността на избора на 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 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 раз-
лични професии, да насърчи осведомеността за различните професио-
нални области и сведения за различни професии, да повиши информи-
раността за стереотипните нагласи и предположения по отношения на 
пола, да подкрепи възможността за избор на собствена цел в светли-
ната 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.
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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-gene-
re-doc?ext=.doc  (интернет страницата е на италиански език)
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3.3. Модул 3: Предизвикателствата пред 
 равенството по пол в обгрижващите професии 

Цел

Модулът има за цел да изгради знания за сегрегацията на пазара на труда, основана на 
пола, с акцент върху професиите за грижи (т.е. професиите в сферата на образованието, 
здравеопазването и благосъстоянието). Развива разбиране за основаните на пола и за 
структурните причини за сегрегацията в тази област, нейните отрицателни последици за 
равенството между половете, вкл. на пазара на труда, но също така и за положителния 
потенциал за десегрегация на тези професии и възможностите, които имат, за включване 
на повече мъже в тях, което ще подобри равенството между половете и съотношението 
им на пазара на труда. 

Очаквани резултати от обучението
След завършването на модула участниците ще придобият следните компетенции: 

  знания за основаната на пола хоризонтална сегрегация в секторите, предоставящи 
грижи, причините и социалните последици от това;

  разбиране за въздействието на половите стереотипи върху професиите, в които се 
полагат грижи;

  умения за анализ през призмата на пола на информационните материали относно 
професиите; 

  информираност за структурната маргинализация на сектора на грижите;
  признаване на важността на професиите, предоставящи грижа, за социалното при-

общаване;
  умения да подкрепят момчетата при избора им на образование и професионално 

развитие в сферата на предоставянето на грижи.

Структура на модула
Времетраенето на модула е 230 мин. Структурата му е гъвкава и може да се приспособи 
към специфичните интереси на участниците.

Раздел 1. Въведение в модула/темата. 10 мин

Раздел 2. Теоретични насоки: базови знания за основаната на пола 
хоризонтална сегрегация. 20 мин

Раздел 3. От опита към подобряването на положението: методът на 
участието като упражнение за саморефлексивно осмисляне. 60 мин

Раздел 4. Теоретични насоки: как културните норми на мъжествеността 
отказват момчетата от професиите, свързани с грижи. 10 мин

Раздел 5. Професиите през призмата на пола: методът на участието 
като подкрепящ чувствителния към пола анализ на информационните 
материали за различните професии.

60 мин

Раздел 6. Теоретични насоки: структурни характеристики на професиите, 
свързани с грижа 10 мин

Раздел 7. Да се грижиш за някого е готино! / Да мислим за грижите извън 
стандартните рамки: упражнение за подкрепа на образователното и 
кариерното консултиране, чувствително към пола, за момчетата, които 
биха искали да упражняват професии в областта на грижите за други хора.

60 мин
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Раздели на модула

Раздел 1. Въведение в модула/темата
Използвайте някои „загряващо“ или „разчупващо леда“ упражнение, в резултат на което 
участниците ще се запознаят и опознаят по релаксиращ начин.

Раздел 2. Теоретични насоки: базови знания за основаната на пола хоризонтална сегрегация
Политиките за равенство между половете са насочени предимно към момичетата и към 
техническите професии, като насърчават момичетата да се обучават да станат ИТ спе-
циалисти и висококвалифицирани професионалисти в областта на природните науки. 
Това е напълно оправдано, тъй като тези професии все още са доминирани от мъже, а 
момичетата се изправят пред половия стереотип, че не са компетентни като момчетата в 
тези области. Въпреки това, половата сегрегация е висока и в професиите за грижи, про-
фесиите, които осигуряват ежедневното физическо, психологическо и социално благопо-
лучие на хората, които се нуждаят от грижи, като сестрински грижи, грижи за възрастни 
хора, домашни грижи, образование в ранна детска възраст, преподаване в началното 
училище и социална работа. Средно в ЕС в тези професии участват по-малко от 10% от 
мъжете (Bettio & Verashchagina 2009; Scambor et al. 2015). Тази сфера също е доминирана 
от половите стереотипи за това, че грижите са работа за жени, и поради това са по-мал-
ко подходящи или дори неподходящи за момчета. Въпреки че в застаряващите европей-
ски общества в много от тези професии има недостиг на работна ръка, няма специални 
мерки за десегрегация по пол на тази сфера на заетост или като част от политиките за 
равенство на половете, или като кариерно консултиране, или като специални стимули за 
момчетата да избират тези професии, с изключение на няколко страни - като Германия, 
Австрия и скандинавските.
На пазара на труда има два вида полова сегрегация: вертикална и хоризонтална. Вер-
тикалната сегрегация означава дисбаланс в представителството на мъжете и жените в 
позициите за вземане на решения, управление и власт в организациите - това е проблем, 
който създава неравенство и засяга преди всичко жените. Дори ако средно в ЕС постиг-
нат по-висока степен на образование от мъжете и имат успехи в работата си, и се отдават 
на кариерата си, жените са изправени пред стъклен таван, което означава, че имат ограни-
чен достъп до най-високите позиции в структурата на организация. Това ясно показва, че 
решаващите фактори тук са структурните отношения на власт, а не нечии възможности. 
От друга страна, когато става въпрос за мъжете, които са заети във феминизирани про-
фесии, говорим за стъклен ескалатор (Williams 1995), което означава, че те бързо биват 
повишени на по-добре платени и по-уважавани позиции в структурата на организацията, 
тъй като биват охарактеризирани, а и също смятат себе си за по-подходящи за лидерски 
позиции и за позиции с повече отговорности.
Хоризонталната сегрегация означава прекомерно или недостатъчно представителство 
на мъжете и жените в определени професии и сектори. В ЕС най-феминизираните про-
фесии са: чистачка, асистент в професионалните грижи, медицинска сестра, детегледач 
или гледач на възрастни или на хора с увреждания, учител в началното училище, учител 
в детската градина, доставчик на социални грижи, социален работник, продавач и се-
кретар. Жените са все по-утвърдени професионалисти в области като право, икономика, 
медицина, инженерни науки, висше образование и научни изследвания, но техническите 
професии остават силно доминирани от мъже, особено професиите като шофьор, меха-
ник, строителен работник, миньор, инженер и ИТ специалист (Scambor et al. 2013). Виж-
даме ясна поляризация: професиите за грижи са феминизирани, докато техническите 
професии са доминирани от мъже. Изследванията показват, че половата сегрегация е 
по-често присъстваща в професии, изискващи по-ниско образование, докато професиите, 
изискващи висше образование, са по-неутрални по отношение на пола.
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Фиг. 9: Основните професии в Европа, разделени по пол, 2016 г.

Източник: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180307-1

Причините за сегрегацията по пол на пазара на труда са многопластови: от ограниче-
нията поради съчетаването на професионалния и семейния живот до неявните органи-
зационни практики, при които полът може да бъде скрит критерий за заетост, назнача-
ване на работното място, повишаване, достъп до допълнително обучение или подбор, 
когато става дума за по-желани работни места. Тук се съсредоточаваме предимно вър-
ху половите стереотипи и норми, определящи кои видове работа и професии са социал-
но признати като „подходящи“ и „неподходящи“ за мъжете и за жените, което определя 
и специфичен за пола избор на образование.
Децата правят своя избор на образование на 13- или 14-годишнна възраст, така че в 
пубертета, период, характеризиращ се със силна идентификация по пол и голям акцент 
върху различията между половете, дори можем да говорим за „табу на идентичността“ 
на момчетата и момичетата. Натискът на връстниците, наказанието за нетипично за 
пола поведение, акцентът върху половите стереотипи и медийните образи и модели за 
подражание често стесняват нечии образователни и професионални интереси. Проуч-
вания в Дания и Англия (Fisher 2006; Lehn 2006) показват, че кариерното консултиране, 
чувствително към пола, което започва в началното училище и продължава в по-късни 
периоди, има важно влияние върху нетрадиционния професионален избор на децата и 
възрастните.

Кои са последиците на хоризонталната сегрегация? 

 a) на индивидуално равнище:

     Половата сегрегация на пазара на труда засилва половите стереотипи и норми, 
определящи какво е подходящо за жената и какво - за мъжа, което ограничава 
младите хора да вземат свободно решение за своето образование и призвание 
(функционира като забрана).
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 b) на равнището на пазара на труда: 

  Женските професии се ползват обикновено с по-малко обществено уважение и имат 
по-ниски доходи. От друга страна, професиите, доминирани от мъже, се характеризи-
рат с по-дълги часове работа, по-проблемна безопасност на работното място, по-ло-
ши възможности за съвместяване на професионалния и семейния живот (защото се 
смята, че мъжете не полагат грижи и нямат семейни задължения и поради това не се 
нуждаят от специални мерки за съчетаване на професионалния и семейния живот).

  От гледна точка на пазара на труда и търсенето на работна ръка, проучванията по-
казват, че недостигът на работна сила засяга разделените по пол професии много 
повече, отколкото професиите, неутрални по полов признак. Понастоящем в много 
страни от ЕС професиите с най-голям недостиг на работна ръка са ясно доминира-
ните от мъже и ясно доминираните от жени. Първите включват работници в сферата 
на металообработването и работата с такива машини, електротехници, заварчици, 
стругари, ключари, машинисти, оператори на металорежещи машини, програмисти 
и системни инженери. Феминизираните професии, в които има недостиг на работ-
на ръка, са медицинските грижи/сестри, грижите за възрастни хора, домашните по-
мощници и грижи в дома, където работодателите искат да наемат работници, но за 
тези позиции няма никакви кандидати. Симптоматично е, че недостигът на работ-
ници в „мъжките“ професии, които са най-вече в частния сектор и носят печалба от 
производство, се признава за политически проблем, докато недостигът на работни-
ци в професиите за репродуктивна грижа, които са предимно в публичния и в несто-
панския сектор, се отминава като публично неразпознат проблем от дълги години. 

c) по отношение на социалното (не) равенство: 

   Професионалната сегрегация в зависимост от пола може да задълбочи поляриза-
цията на обществото в областта на образованието и доходите. Работата, свързана 
с грижите, е подчертано феминизирана, ползва се с ниско социално уважение, оче-
видно е нискоквалифицирана и носи ниски доходи. От друга страна, секторът на 
технологичното развитие, който е доминиран от мъже, изисква високо техническо 
образование и носи високи доходи. Тази поляризация може да доведе до разли-
чия в икономическото овластяване на мъжете и жените.

Десегрегацията на пазара на труда е важна социална цел, тъй като допринася за:

  по-голям и по-свободен индивидуален професионален избор,
  по-сходни и по-добри условия на труд в различни сектори,
  по-балансирани професионални компетенции на мъжете  и жените,
  по-ефективно преместване на работната сила на места, на които липсват работници,
  промени в нормите в трудовите организации, центрирани върху мъжете, и по-голямо 

интегриране на трудовата етика и на етиката за полагане на грижа за другите хора;
  по-голямо социално и, най-важното, икономическо равенство на мъжете и жените,
  предотвратяване на поляризацията на доходите / социалната класа и на поляриза-

ция в областта на образованието в обществото според пола.

Следващото упражнение има за цел структурираното обмисляне и обсъждане на поло-
вата сегрегация на пазара на труда: къде виждаме ограниченията и потенциалните подо-
брения в ежедневната си работа, за да подходим ефективно към въпроса за свързаната 
с пола образователна и професионална сегрегация на пазара на труда?
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Раздел 3. От опита към подобряването на положението: методът на участието като  
упражнение за саморефлексивно осмисляне.

Упражнение: От опита към подобряването 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: идентифици-
райте проблемите, които срещате при консултирането или подкрепата 
за децата, когато се фокусирате върху избора на професии. Какви про-
блеми 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?



60

Инструкции и 
процедура:

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.
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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: 

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.

Раздел 4. Теоретични насоки: как културните норми на мъжествеността отказват мом-
четата от професиите, свързани с грижи
Когато говорим за въпросите на пола, обикновено имаме предвид жените, сякаш само 
жените и момичетата са същества, за които полът има значение и сякаш момчетата ня-
мат пол. И така, какво означава да разбираме момчетата същества, които, подобно на 
момичетата, са обект на социалната регулация на половете? Момчетата формират свои-
те идеи за мъжественост в отношенията си с други момчета и мъже, като подражават на 
мъжете в живота си - техните бащи, спортни треньори, по-големи братя, дядовци, най-по-
пулярните момчета от класа, спортни идоли или поп икони. Те често оформят идеализи-
рана представа какво означава да бъдеш „истински“ мъж. Що се отнася до момчетата, 
социалният контрол от страна на техните връстници е много силен. За да бъдат приети 
в своята група връстници и за да бъдат уважавани, те трябва да избягват всичко, което 
е социално прието като женско или момичешко, или е свързано с хомосексуалност, и 
подхранват „мъжкарското“ чрез твърдо и независимо поведение. Групата на връстници 
определя момчетата, които отговарят на преобладаващите полови норми, като „популяр-
ни“ и онези, които нарушават нормите, като подчинени. Цената, която момчетата плащат 
за това, че се отделят, за своята другост, може да бъде висока: изключване от групата 
на връстниците, тормоз и подигравки, също и физическо насилие. Ето защо момчетата, 
които избират феминизирани професии, особено в случай на такива работа, която сте-
реотипно се смята за присъща само на жените като отглеждане на малки деца, грижа 
за малки деца, обгрижване на нуждаещи се хора, работа, която е съпроводена с емоции, 
могат да се сблъскат с негативни реакции от социалните си мрежи и да се окажат в пози-
ция, когато трябва да оправдаят и защитят своя „неестествен“ избор и да докажат своята 
мъжественост.
Поради половите стереотипи, че работата, свързана с грижата, е „по природа” жени, мом-
четата се сблъскват с двойни съмнения, когато решават да изберат подобни професии:
1. на ниво полова идентичност: като избират феминизирана професия, те намаляват дис-
танцията спрямо женствеността, което определя тяхната мъжка идентичност, и рискуват 
подчинено и маргинализирано положение в своите мъжки социални мрежи;
2. на ниво компетенции: също като жените в доминираните от мъже професии, те трябва 
да докажат, че и те са способни да изпълняват работата.
Горните два източника на натиск водят до това, че мъжете избягват тези професии или 
намират специални ниши в тях, като техническа, управленска, спешна помощ или физи-
ческа работа. Допълнителен проблем е, че момчетата нямат модел за подражание в тези 
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професии, тъй като те са представени в обществото най-вече от жени и от очевидно „жен-
ски“ характеристики (грижа, емоционалност, майчинство).
Следващото упражнение може да се използва при обсъждане и отхвърляне на половите 
стереотипи в информационните материали за професиите и обмисляне на алтернативни, 
по-неутрални презентации на професиите.

Раздел 5. Професиите през призмата на пола: методът на участието като подкрепящ 
чувствителния към пола анализ на информационните материали за различните професии

Упражнение: Професиите през призмата на пола

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, маркер, 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-and-library/kindergarten-and-elemen-
tary-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-визуалният 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 
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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 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 е изразен полът в тези материали?
• 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 доклад 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, по начин който е различен от приетия, за да се дискутира 
въпросът как професиите 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.).
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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 
професионалните 
избори 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. 

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. 

Раздел 6. Теоретични насоки: структурни характеристики на професиите, свързани с грижа

Половите стереотипи и нормите на мъжествеността са едната страна на монетата, когато 
става въпрос за това, защо момчетата имат нужда да се повиши чувствителността им 
към аспектите на пола при избора на професия. Вторият проблем е свързан с различните 
структурни състояния на професиите, доминирани от мъже или доминирани от жени, и 
по-специално с подценяването на работата, свързана с грижи, в обществото. В съвремен-
ните общества работата, свързана с грижа, се смята за непродуктивна, която не създава 
никаква нова стойност. Тя обаче представлява социалната цена на възпроизводството 
на работната сила и на издръжката на членовете на обществото, „зависими“ от грижата 
на друг човек. Тъй като тази работа не носи печалба, тя е невидима, социално и полити-
чески не толкова важна и не се разглежда като заетост (например работата с деца се 
счита само за игра) (Hrženjak 2007; Federici 2012; Fraser 2013). Професионалната работа, 
свързана с грижа, независимо дали се упражнява в частния или в публичния сектор, е 
феминизирана не само според броя на тези, които я работят, но и символично: тя се раз-
глежда като разширение на „естествената“ функция на жената в семейството, затова се 
смята като принадлежаща на частния живот.
 Това означава, че работата, свързана с грижи, се смята за неквалифицирана ра-
бота, която всяка жена знае как да изпълнява „по природа” и затова не се нуждае от 
обучение за нея. Тя също се представя и като мръсна работа (защото може да включва 
обгрижването на човешки тела, техните екскременти и други форми на грижи), и като 
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интимна и емоционална работа. А интимността и емоционалността, по общо мнение, не 
съответстват на нормите на мъжествеността. Исторически погледнато, подобна работа 
е била възлагана на роби и слуги, поради което в нея има нещо, което напомня на робия. 
В Европа днес грижите за възрастни хора и почистването на домовете все по-често се 
извършват от жени мигрантки, поради което тази работа започва да носи етнически и 
расови белези, което допълнително намалява уважението на социума към нея. Поради 
обезценяването на работата, свързана с полагането на грижи, тя е демонстративно ниско 
платена и води до лоши условия на труд с дълги работни часове и работа на смени, рабо-
та през почивните дни и празниците, до интензивна и тежка физическа работа. Проучва-
нията показват, че професиите, доминирани от мъже, дори и да са нискоквалифицирани, 
като правило се заплащат по-добре от професиите, доминирани от жени; имат по-високо 
социално уважение и по-добра професионална репутация.
Това означава, че момичетата печелят, ако направят нетрадиционен за пола си избор на 
професия, докато момчетата губят повече, отколкото печелят, ако направят същото. За 
тях това означава да влязат в професионална сфера, която няма обществено уважение, 
да са лошо платени, да имат лоши условия на труд, да се смята, че не са недостатъчно 
професионалисти и да нямат изгледи за повишение. Ето защо подкрепата на момчетата 
при избора на подобни професии е особено взискателна задача, която изисква не само 
кариерно консултиране, съобразено с пола, но и обществен ангажимент за социално прес-
труктуриране на професиите за грижи: по-високи доходи, по-голямо уважение, възмож-
ности за професионално развитие и ръст в кариерата, по-малко натоварващи условия на 
труд. Въпреки че не ни харесва този аргумент, именно чрез стратегията за навлизане на 
по-голям брой мъже в професиите, свързани с грижи, може да се повиши уважението към 
тях и да се подобрят условията на труд.
Следващото упражнение има за цел да посочи положителните аспекти на работата, свър-
зана с грижи, както на ниво идентичност и структурни условия, така и на ниво социална 
ценност на грижите, за да ги използва при мотивиране и овластяване на учениците да 
избират подобни професии.
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Раздел 7. Да се грижиш за някого е готино! / Да мислим за грижите извън стандартните 
рамки: упражнение за подкрепа на образователното и кариерното консултиране, чувст-
вително към пола, за момчетата, които биха искали да упражняват професии в областта 
на грижите за други хора

Упражнение: Да се грижиш за някого е готино! / Да мислим за грижите извън 
стандартните рамки

Тема: Сензитизиране/повишаване на чувствителността, промяна на (собст-
вените) стереотипни представи, промяна на социалните ценности по 
отношение на грижите и създаване на техен положителен образ: като 
социална ценност, като полаган труд. 

Целева група: Кариерни консултанти, учители, професионалисти, работещи с младежи

Необходими 
материали: 

Хартия и химикалки, картони за попълване.

Времетраене: До 120 мин.: въведение 30 мин., индивидуална работа 15 мин, работа в 
малки групи 30 мин, пленарна сесия 45 мин.

Прилагане и 
ограничения:

Брой участници: от 4 до 20
Помещение: достатъчно голяма стая, за да се работи в малки групи, или 
допълнителни стаи
Пояснение (Време на деня/атмосфера/концентрация): участниците не 
трябва да са много измолени, за да мислят.

Инструкции и 
процедура:

Въвеждащата част на упражнението включва само инструкция какво 
ще правят участниците, но и кратка дискусия за доминиращите възпри-
ятия на професиите, свързани с грижи, в посочените по-долу три аспек-
та, като се насърчават участниците да мислят в посока да дадат проти-
воположни аргументи:
-  Грижите като социална ценност / Грижите не са социално оценени; 
-  Грижите като работа (професия, заетост) / Работата, свързана с грижи, 
означава лошо работно място, тежка работа и лошо платена;
-  Грижите като дейност, която е полово детерминирана: грижите са ес-
тествена дейност за момичетата и жените, но е странна за момчетата и 
мъжете.
Индивидуална работа (15 мин): всеки участник подготвя по един про-
тивоположен аргумент на всяка сфера (социална ценност, работа, пол).
Групова работа (30 мин): участниците споделят позитивните си възпри-
ятия за професиите в трите посочени сфери, обсъждат ги и ги записват 
на картоните.
Пленарна сесия (45 мин): фасилитаторът събира картоните и ги систе-
матизира според трите аспекта, след което дискусията по тях продъл-
жава.

Задачи на 
упражнението:

Упражнението няма за цел да отрича възприятия, а цели да развие кон-
тра-дискурс за грижите в смисъл, че отваря положителни алтернативи за 
това как да възприемаме и оценяваме грижите социално, професионал-
но и като полово неутрална дейност, подходящо и за момчета, и за мъже.
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Какво е 
значението на 
пола за това 
упражнение?

Упражнението не само поставя под въпрос стереотипа, че грижите са 
женска област на изява, но също така развива нови гледни точки за 
това защо момчетата и мъжете са също толкова подходящи за подобни 
професии, колкото момичетата и жените; за това как мъжете, жените, 
бенефициентите на грижи (деца, възрастни, с увреждания, болни) и об-
ществото като цяло могат да се възползват от това, в тази професио-
нална сфера да навлизат тези, които желаят да упражняват професията.

Как това 
упражнение 
разширява 
представите за 
професионалните 
избори на 
момчетата?

Упражнението развива нови положителни възприятия за грижите 
като важна социална ценност, перспективно поле за работа и полово 
неутрална дейност, които могат да се използват при кариерно 
консултиране на учениците, и дори да ги мотивират да изберат 
допълнително образование в тази професионална област.

До каква степен 
упражнението 
показва примери 
за нетрадиционно 
поведение?

Упражнението представя полагането на грижи като ценна и перспек-
тивна област на заетост и открива положителни алтернативни перс-
пективи за това какво означава да работиш в тази сфера.

Коментари, 
опит, препоръки, 
рискове: 

Има риск от засилване на половите стереотипи и възприятия в дискусията, 
защо мъжете са също толкова подходящи в тази професионална област на 
грижите, колкото и жените, с аргумента, че половете извършват различни 
дейности, защото се допълват един друг. Това обаче може да се бъде 
много полезно при обсъждането как да продължи процесът в обществото 
на осмисляне на професиите като полово неутрални дейности, защото ще 
се види, че допълването не е правилният начин и че ощетява индивидите 
в осъществяването на техните способности, интереси и желания.
Проверка с реалността: избягване на отричането на съществуващите 
негативни аспекти на професиите за грижи (лоши условия на труд, 
подценяване, феминизация и рационализация). Въпросът е как да се 
изтъкнем и да развиваме положителните страни.
Заместване: обсъждане на развитието на труда в грижите (например 
роботизация на грижите или предприемачество и насоки на развитие 
като „нов публичен мениджмънт“) като аргументи за привличане на 
момчета в професията.

Източник: Разработено от Майда Хърженяк за целите на настоящия проект.

Полезни допълнителни връзки/литература:
  Bettio, Francesca; Verashchagina, Alina (2009). Gender Segregation in the Labour Market: 

Root Causes, Implications and Policy Responses in the EU. Brussels: European Commission. 
  Hrženjak, Majda (2007). Invisible Work. Ljubljana: Peace Institute.
  Scambor, Elli; Wojnicka, Katarzyna; Bergman, Nadja (ur.). (2013). Study on the Role of Men 

in Gender Equality. Available at http://ec.europa.eu/justice/events/role-of-men/index_en.html
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3.4. Модул 4: Професионално ориентиране,  
което взема предвид пола 

Цел
Модулът има за цел да представи стратегии и техники, които помагат на хората да опоз-
наят и да разберат себе си по-добре в процеса на кариерното им ориентиране. Това уле-
снява придобиването и усъвършенстването на уменията за саморефлексия в образо-
вателния процес и на способността за конкретизиране и планиране на бъдещето чрез 
осъзнаване на вътрешната свобода за избор на професионално направление, което най-
добре отговаря на личността и предпочитанията на човека.

Очаквани резултати от обучението
След завършването на модула, обучаемите ще придобият следните компетенции: 

   ще развият умения за по-добро разбиране на себе си (самопознание и саморазви-
тие), включително умения за самооценка и самоанализ;

   по-добре ще идентифицират собствените си качества и ще изяснят как те биха мог-
ли да определят кариерното им развитие;

   ще разбират как се прави кариерно ориентиране и как се вземат решения за разви-
тие на кариерата, в това число като осмислят традиционните полови роли и нетра-
диционните професионални избори;

   ще разбират как ролевите модели могат да бъдат предизвикателство за съществу-
ващите стереотипи;

   ще разбират по-добре междусекторните измерения на идентичността;
   ще се ангажират с многообразието и приобщаването.

Структура
Продължителност на модула - 180 мин.

Раздел 1.: Различията между професионалното ориентиране, кариерното 
ориентиране и ориентирането за умения в живота 30 мин

Раздел 2.: Рамка за индивидуално консултиране, чувствително към пола 100 мин

Раздел 3.: Професионално ориентиране, което взема предвид пола и 
междусекторните взаимодействия

80 мин

Раздел 4.: Индивидуално консултиране 60/120 мин

Раздели

Раздел 1: Различията между професионалното ориентиране, кариерното ориентиране и 
ориентиране за  умения в живота

Теоретични насоки: В много образователни системи по целия свят ориентацията за уме-
ния в живота е холистичен предмет, който предоставя на учащите основните житейски 
умения, които, наред с други, включват саморазвитие на собствения Аз, разбиране за 
личното благополучие, разбиране на отношенията между хората, гражданско образова-
ние, кариерно ориентиране и избор на професия и т.н.
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Кариерното ориентиране като модел на предпочитания, свързани с определено профе-
сионално поле, обикновено се случва в ранна възраст и често остава сравнително ста-
билно по-късно през целия трудов живот на човека.
Професионалното ориентиране е по-практично, свързано с конкретно работно място - с 
условията на труд и работния процес, с изискванията за определени и / или специфични 
работни умения, работно време, заплащане, възможности за развитие и растеж на запла-
тата и др. При участие в дейности по професионално ориентиране учениците разбират 
как се организира и функционира фирмата/предприятието/институцията, как конкретни-
ят служител допринася за тези усилия и какво се очаква от него. Професионалното ори-
ентиране - особено за определено работно място - предава тези съобщения и предоставя 
рамка, която показва на ученика къде и как може да се включи.
Ориентирането за умения в живота и кариерното ориентиране играят решаваща роля за 
подготовката на учениците за света на труда, като им дават уменията да бъдат релевант-
ни на икономиката и обществото и да имат живот, който ги удовлетворява. Обучението в 
житейска ориентация и професионалното ориентиране наблягат на специфичните детай-
ли (какво и как), докато кариерното ориентиране се фокусира върху по-голямата картина 
на житейския избор (защо).
Днес е нормално много млади хора да се чувстват изгубени в широката гама на опции 
за избор и възможности за кариера, и объркани, и дори изненадани, когато научават за 
стотиците професионални поприща, до които биха имали достъп, но за които не са зна-
ели, че съществуват. Те изпитват затруднения да определят какво е отношението им към 
труда, от какъв тип трудови навици имат нужда и понякога не са в състояние да решат 
коя професионална област е най-подходяща за тях. Те могат да имат различни мечти, 
но не могат логично да обяснят защо искат да поемат по този определен път или как да 
стигнат до целта си.
Моделът на кариерно ориентиране, който изисква индивидът да бъде проактивен и да 
има уменията да достигне сам до съществуващите информация и подкрепа, може да не 
е подходящ за много млади хора, които не са толкова компетентни в житейските си уме-
ния, както често се мисли. Следователно кариерното ориентиране е процес на развитие, 
който улеснява придобиването на определени знания, умения и нагласи, за да помогне на 
учениците да разберат по-добре себе си, докато изследват реалистичните възможности 
за образование и кариера. Приносът на кариерното ориентиране е да подхранва индиви-
дуалното самосъзнание, самомотивация и житейски умения за поставяне на жизнеспо-
собни цели, за непрекъснато учене и добавяне на стойност към образованието си.
Правилното и навременното кариерно ориентиране може да даде на ученика разбиране 
за възможностите за кариера, които биха му допаднали най-много. Това, в крайна сметка, 
води до вземане на информирани решения с разработени планове за постигане на кон-
кретни кариерни стремежи. Учениците са по-ангажирани с образованието си и са силно 
мотивирани за своето бъдеще, когато имат ясно разбиране за себе си и как биха могли 
да живеят и работят, когато напуснат училище. Очевидно е обаче, че без кариерно ориен-
тиране учениците пропускат отговорите на въпросите „какво да правя“ и „къде да отида“ 
след завършване на училищното ниво на образование.

Практически принос: Кариерното ориентиране, направено от точния човек, наистина 
може да подпомогне решението коя кариера отговаря най-добре на личните стремежи 
и очаквания на ученика на всяка възраст. За много млади хора техният близък кръг от 
роднини, приятели, по-възрастни ментори може да бъде ценният източник на вдъхнове-
ние, за да разберат какво искат да правят в бъдеще. Родителите и другите членове на 
семейството могат да бъдат важен източник на подкрепа или пример за подражание на 
учениците, които вземат решения за живота и професията си. Членовете на семейството 
могат да бъдат активно включени в подпомагането и при избора на конкретна работа. 
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Личните приятели също са възможни ресурси за учениците и могат да дадат подкрепа и 
обратна връзка в обсъждането на дадено решение.
Родителите, приятелите и семейството са подкрепящи, но често не могат да дадат насоки 
за развитие извън собствения си ежедневен опит. Това означава, че на младите хора се 
представя предсказуем и тесен диапазон от възможности за работа, често базирани на 
стереотипи за половите предпочитания към определени професии, които могат да огра-
ничат бъдещите им житейски резултати.
Ролевите модели са хора, които демонстрират положителни качества, и са добри приме-
ри, на които учениците могат да искат да подражават. Един ученик може да има много 
модели за подражание, които отразяват различни житейски роли. Например, един модел 
за подражание може да бъде добър пример за всеотдаен работник, а друг човек може да 
бъде добър пример за грижовен родител. Ролевите модели могат да бъдат променящи 
живота и вдъхновяващи примери за учениците и да ги насърчат да изберат нетрадицион-
ни професии или да избягват стереотипите при избора на професия.
Професионалистите (учители, консултанти, педагози, психолози и други), отговорни за ка-
риерното ориентиране и консултиране на учениците, имат важната роля да предоставят 
точна и изчерпателна информация за потенциалните опции и възможности за професио-
нално развитие, като подкрепят вземането на информирани решения относно това какво 
и как да се учи, за да се достигне до избраната цел.
Професионалистите в областта на кариерното консултиране помагат в проучването, пре-
следването и постигането на целите на личностното и професионално развитие:
a) като помагат за придобиването на по-голяма самоувереност и възможност за самооп-

ределение в такива области като - моите интереси, моите ценности, моите възможнос-
ти, моят собствен стил и др. под.,

б) като свържат учениците с ресурси и източници на информация, които да им дадат въз-
можност да получат повече знания за съществуващите професии и работни места,

в) като ангажират учениците в процеса на вземане на решения така, че те сами да избе-
рат кариерния си път, който най-добре отговаря на техните интереси, качества, въз-
можности и личен стил, и

г) като подпомагат индивидите активно да управляват собствените си кариерни планове.
Професионалистите също така имат важната роля да представят пред учениците и от-
дадат дължимото признание за ценността на всяка една професия и да обяснят как тя 
допринася за доброто функциониране на обществото. Това също включва учениците да 
придобият умения да ангажират и убедят родителите си и други близки, които могат да 
повлияят върху решението им, да ги подкрепят в избора, който са направили.

Раздел 2: Рамка за индивидуално консултиране, чувствително към пола

В днешната динамична икономика за младите хора се отварят все повече опции за про-
фесионална изява. Но за да могат да се възползват максимално от възможностите, които 
имат пред тях, те се нуждаят от подходяща информация и съвети в подходящите моменти -  
съобразени с тях като личности. Ориентацията в житейските избори, възможните или жела-
ните кариери и работни места изисква отчитане на потребностите, интересите и стремежите 
на учениците. Процесът може да отнеме време и е емоционален и за двете страни - и за 
ученика, и за човека, който предоставя съвети и помощ в процеса на кариерно ориентиране.

Теоретични насоки: Съществува набор от принципи, на които се основава съвременното 
кариерно консултиране, напр. че хората трябва да имат възможността и способността да 
направят самостоятелен избор на кариера за себе си. В много общества хората смятат, че 
възможностите и изборите трябва да са достъпни за всички, независимо от пол, социал-
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но-икономическа класа, религия, увреждане, възраст или културен произход. Въпреки това 
социалният, икономическият, психологическият и културен контекст влияят върху този 
процес и изборът на работа може да зависи от тях. Според някои учени (Simpson 2005) има 
три интерактивни влияния: основни (например пол, способности), психологически / лични 
(напр. отношение, убеждения, по-ранен опит) и културни / на средата (например норми, на-
тиск от страна на връстници, медии). Професионалният избор може да взаимодейства и с 
околната среда, и със социалната система, която включва географско местоположение, по-
литически решения, исторически тенденции, глобализация, социално-икономически статус 
и състояние на трудовия пазар.
Мнозина смятат, че изборът на професия е израз на личностни характеристики и че члено-
вете на една професионална група споделят сходни качества на личността, понякога свър-
зани с техния пол. Стереотипните съждения за пола поддържат схващането, че единият 
пол може да няма уменията, необходими за изпълнение на ролята на „другия“. Значението 
и ефектът от социално предписаните полови роли и съществуващите стереотипи често не 
се осъзнават и се пренебрегват от родителите и специалистите, които работят с учениците. 
Изследванията обаче посочват, че полът, като основен елемент на нечий социален образ, е 
първият аспект на самосъзнанието, според който младите хора преценяват желанието си 
да упражняват дадена професия, и че полът е аспектът на Аз-а, който младите хора, особе-
но момчетата, са най-малко склонни да пренебрегват при подобен избор (Simpson 2005). От 
тази гледна точка момчетата избират професии, доминирани от мъже, поради процесите 
на социализация, които изискват „мъжки“ личностни качества. Те могат да пренебрегнат 
собствения си избор на професия, която предпочитат, но възприемат като недостижима 
(напр. защото е „неподходяща“ по пол или има нисък престиж и статус), защото социалните 
и личните бариери ограничават свободния им избор. Тези бариери, които обикновено мом-
четата не могат да преодолеят сами, могат да действат като съществена пречка, особено 
за желаещите да влязат в нетрадиционни области на заетост.

Практически насоки: Така наречените нетрадиционни професии са онези, в които опреде-
лени групи хора са недостатъчно представени (обикновено се отнася за така наречените 
„мъжки“ или „женски“ професии). Професионалната сегрегация, когато мъжете и жените 
са избутани в професии, възприемани в обществените представи като израз на „мъжест-
веност“ и „женственост“, на практика ги ограничава в избора на /лишава от работно място, 
на което биха могли най-добре да използват своите умения и да изпълнят своите амбиции. 
Половата сегрегация ограничава възможностите на жените да имат принос и да се реали-
зират в традиционно „мъжки“ професии, но също така ограничава възможностите на мъ-
жете да допринасят и да се реализират в традиционно „женски“  професии.
Специалистите, отговорни за кариерното консултиране на младите хора, трябва да са за-
познати с тенденциите за наемане на работа на новодошлите на пазара на труда, за да им 
предоставят точна и адекватна за времето си информация. Това е важен проблем, тъй като 
глобализацията и технологиите продължават да намаляват броя на много традиционно и 
предимно „мъжки“ работни места (McGrew 2016). Много от професиите, които ще отворят 
най-много работни места през следващите десетилетия, напр. здравни грижи и помощ, ад-
министративни услуги, грижи и образование в ранна детска възраст, както и приготвяне 
на храна и услуги, днес са доминирани от жени и липсата на мъже на тези работни места 
се дължи отчасти на нежеланието им да приемат „традиционно женски роли“ (Ansel 2016). 
Експертите настояват, че наред с реформирането на пазарата на труда, премахването на 
сегрегацията по пол в областта на заетостта и професиите ще изисква цялостна стратегия 
за превенция на формирането на полови стереотипи в млада възраст. Култивирането на 
приобщаващо образование трябва да започне рано, за да има трайно въздействие върху 
убежденията и опита на децата, преодолявайки посланието, че техните възможности тряб-
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ва да се определят от техния пол (McGrew 2016).
Други изследователи подчертават факта, че в много професии се наблюдава изместване 
на половите норми, така че някои професии, доминирани от жени, вече не се свързват тол-
кова силно с женски качества (например, полагането на грижи), както други (Torre 2018). 
Интересно проучване за това, как се е променила заетостта в САЩ от 1950 г. насам в раз-
лични категории работни места, показва, че от общо 459 професии 82, от предимно мъжки, 
вече се упражняват от повече жени и / или от предимно женски сега се упражняват от 
мъже, като се има предвид, че подобни промени може да се случват с дадена професия 
повече от веднъж в течение на времето. От тези 82 споменати професии 72 от мъжки са 
станали доминирани от жени. Други 28 професии се променят от предимно женски - в мъж-
ки (Yau 2017).
Тенденцията е много видима в по-големите икономики и през последното десетилетие. На-
пример проучване в САЩ установява, че все по-голям брой жени и мъже приемат роли на 
трудовия пазар, традиционно изпълнявани от противоположния пол. Мъжете заемат през 
последните осем години 30% от новите работни места на длъжности, обикновено заемани 
от жени. Изследването показва, че понастоящем 27 % от всички професии, доминирани от 
жени, като администратори в образованието, фармацевти, интериорни дизайнери, готвачи, 
счетоводители и ръководители на служби за човешки ресурси, се изпълняват от наети на 
тези длъжности мъже (Brooks 2017). Проучването също показва, че броят на мъжете, които 
заемат подобни, доминирани в миналото от жени работни места, е все по-голям от 2009 г. 
насам, като процентът на заетите на тези места мъже нараства, както следва, с:

1. Готвачи, в организации и за бързо хранене: 64 %
2. Промоутъри, рекламни агенти и др: 59 %
3. Търговци на дребно: 58 %
4. Фармацевти: 50 %
5. Администратори в образователни институции, след средно образование: 49 %
6. Учители в началното училище (освен за деца със специални образователни 

потребности): 49 %
7. Бармани: 48 %
8. Застрахователни агенти: 43 %
9. Специалисти по маркетинг и пазарни анализатори: 42 %
10. Счетоводители и одитори: 41 %
11. Автори на указания, спецификации и др. техническа документация: 42 %
12. Интериорни дизайнери: 41 %
13. Фитнес треньори и инструктори по аеробика: 40 %
14. Служители в телемаркетинг: 40 %
15. Обучители и специалисти по човешко развитие: 39 %
16. Респираторни терапевти: 37 %
17. Мениджъри човешки ресурси: 37 %
18. Анестезиологични медицински сестри: 37 %
19. Лекарски асистенти: 36 %
20. Специалисти за връзки с обществеността: 36 %

Професионалистите, които отговарят за кариерното консултиране на учениците, е важно 
да имат необходимата информация - данни, факти и цифри - която да използват в инди-
видуални или групови обучения и когато обсъждат как да се избере бъдеща кариера или 
професия. Например, проучване на професионалните профили на завършилите от 1991 г. 
до 2011 г. в Канада показва, че в групата на възраст от 25 до 34 години с висше образо-
вание младите специалисти, мъже и жени, споделят 11 професии от топ 25. За разлика от 
тях, разликите по пол са по-големи сред тези, които нямат висше образование - от топ 25 
професии, които тези хора могат да заемат, в групата на възраст между 25 и 34 години през 
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2011 г., само пет професии са били споделени от мъже и от жени, докато в останалите 20 
е доминирал единият от двата пола. Т.е. хората с по-ниско образование по-често могат да 
изберат професия според традиционните полови роли.
Този вид насърчаване - разширяване на представата кое е възможно като кариерен избор -  
е много важна цел на ориентирането и консултирането при работа с отделно дете или уче-
ник и при предоставяне на индивидуална подкрепа. То може също да включва подкрепа 
в обучението, в кариерното планиране и в планирането на заетост, в предоставянето на 
информация за достъпа до професионално образование на учениците, техните родители и 
учители, лични напътствия като планиране на живота и кариерно ориентиране, умения за 
търсене на работа или как да се използват уеб-базирани услуги (кандидатстване за по-на-
татъшно образование и др.), услуги за самопомощ и др.

Упражнение: Мъжка или женска работа?

Теми: Да се открият и обсъдят стандартизираните полови роли и съществу-
ващите полови стереотипи, които могат да повлияят възможностите за 
кариерно развитие 

Целева група: Ученици от 10 до 16-годишна възраст, или
Учители, консултанти, педагози – всички, които работят с ученици

Изпълнение и 
ограничения:

Може да се работи с едно дете/ученик или с група от 5 до15 участника 

Необходими 
материали: 

Хартия и химикалки за всички участници. Флипчарт за фасилитатора 
(за работата в група).

Подготовка: Списък за проверка на професиите - за всички участници (виж по-долу). 

Времетраене: От 60 до 100 мин

Помещение: Няма изисквания

Инструкции и 
процедура:

Стъпка по стъпка (30 до 60 мин)
1. Дефиниране на професиите (10 мин).
Раздайте листа със „Списъка на професиите за проверка“. Прочетете на 
глас професиите и обяснете на учениците тези, които са им малко или 
напълно непознати.
2. Учениците попълват таблицата според указанията (20 мин), като 
отбелязват съответните графи.
3. Попитайте учениците как са отговорили и защо. Ако работят в група, 
отбележете резултатите на флипчарта. Попитайте учениците как са 
направили избора си.
4. Дискусия (30 до 40 мин): попитайте участниците да обсъдят и да 
споделят: 
Коя е най-многобройната група професии - “мъжки”, “женски”, или “и за 
двата пола”; 
Защо някои професии традиционно се свързват с определен пол;
Какво проучване трябва да направим, за да разберем по-добре 
естеството на изброените професии, например по отношение на 
възможностите за развитие, достъпност, необходими умения и др. под.;
Открийте областите/случаите на противоречие, за целта работете в по-
малки групи.
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Задачи на 
упражнението:

Участниците:
Идентифицират и анализират традиционните кариерни избори;
Признават, че има нетрадиционни избори на възможности за кариера;
Отворени са да изслушат всички гледни точки и да имат независимо 
лично мнение по отношение на половите роли.

Полът има 
ли значение 
за това 
упражнение? 
Упражнението 
допринася ли 
за перспектива, 
чувствителна 
към пола? 

Половите стереотипи в избора на професия ще бъдат отразени и 
обсъдени. 

Как упражне- 
нието 
разширява 
представите за 
професионал- 
ните възмож- 
ности на 
момчетата?

Полово определеният характер на професионалния избор ще стане видим, 
когато се обсъдят стереотипите. Нетрадиционният избор на професия е 
част от упражнението.

До каква 
степен 
упражнението 
показва 
примери за 
нетрадиционно 
поведение?

Ще се обсъдят традиционните и стереотипните полови роли и начините, 
по които те влияят върху избора на бъдеща професия; те ще станат още 
по-разбираеми, ако се противопоставят на интересите на отделната 
личност и се осмисли, че могат да се променят.

Варианти за 
изпълнение: 

Може да се разширят дейностите на базата на първичната информация, 
като напр. помолете участниците да направят кратко изложение за 
избрана професия от списъка.

Източник: AНаръчник за равнопоставеност на половете - Отдел по образованието в 
Аляска: https://education.alaska.gov/tls/cte/docs/nto/gender_equity.pdf
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СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОФЕСИИТЕ
Отбележете дали смятате дадена професия за подходяща за мъже, за подходяща за жени 
или подходяща и за двата пола.

ПРОФЕСИЯ

М Ж И двата

Строителен работник

Стюард в самолет

Социален работник

Секретар

Учител в началното училище

Фризьор

Модел

Служител в магазин

Ветеринар

Учител по физическо възпитание

Готвач

Фотограф

Медицинска сестра

Зъботехник

Артист

Репортер в новините

Техник на космически апарати

Фармацевт

Детегледач

Редактор във вестник

Касиер

Машинен инженер

Криминалист

Водопроводчик

Библиотекар
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ПРОФЕСИЯ

М Ж И двата

Диетолог / нутриционист

Охранител

Служител в дневен център

Полицай

Счетоводител

Адвокат

Горски

Общопрактикуващ лекар

Трудов терапевт

Домакиня

Деловодител

Музикант

Учител по английски език

Автомеханик

Пилот

Професионален спортист

Програмист

Шофьор на камион

Специалист по ландшафт 

Дояч

Барман

Дизайнер на дрехи

Дърводелец

Лекар

Архитект
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Раздел 3: Професионално ориентиране, което взема предвид пола и междусекторните 
взаимодействия

Теоретични насоки: Терминът междусекторност е въведен от Kimberlé Crenshaw (1989) 
във връзка с това, че антидискриминационните закони на практика не защитават чер-
нокожите жени, защото третират расата и пола като взаимно изключващи се категории 
на опит и анализ. Тя посочва, че индивидите, особено онези, които са от групи в нерав-
ностойно положение и се сблъскват с предразсъдъци или са дискриминирани поради 
ситуации извън личния им контрол, трябва да се разглеждат по начин, който отчита 
как тяхната идентичност е пресечна точка на много признаци, които, в крайна сметка,  
водят до дискриминация. Междусекторният подход отчита едновременното преживя-
ване и пресечната точка в личността на индивида на различни социални категории като 
раса, пол, социално-икономически статус и т.н., както и начините, по които тези катего-
рии си взаимодействат и създават неговата идентичност. Идентичността не е статична, 
а условна и контекстуална. Разглеждането й като пресечна точка от опитности дава 
възможност да разберем привилегиите, от една страна, и формите на подтисничество, 
от друга.

Практически насоки: Професионалистите, отговорни за кариерното ориентиране и кон-
султиране (учители, педагогически съветници, кариерни консултанти, психолози т.н.), 
които вдъхновяват и овластяват учениците и младите хора за постигане на кариерните 
и житейските им цели, трябва да демонстрират ангажираност към многообразието и 
приобщаването, равенството и социалната справедливост. Те могат да използват мно-
госекторния подход като практически инструмент, за да насърчат онези ученици, чиито 
шансове да преживеят маргинализация и дискриминация са високи поради тяхната 
идентичност. Професионалистите трябва да са наясно и да избягват косвени и несъз-
нателни пристрастия, когато предоставят информация, съвети и насоки за кариерно 
развитие. Подходът в този случай би трябвало да бъде да се консултира отделният ин-
дивид и личност, а не „представител на определена група“. Те трябва да осъзнават, че 
когато помагат на учениците (а често и на техните родители и близки, семейства и при-
ятели) да идентифицират качествата си и да изяснят как качествата им се свързват 
с кариерното им развитие, те дават глас на хора, които може би се чувстват без глас, 
неовластени, или които са непропорционално слабо представени в определени профе-
сионални области. Това означава включването на приобщаващи практики в кариерно-
то ориентиране: ангажиране със съвети за кариерно ориентиране и дейности, които се 
застъпват за равно третиране и справедливост за всички ученици (подход на равните 
възможности); изследване на процесите, практиките, политиките и структурите, които 
увеличават риска учениците да изпаднат в неблагоприятно положение или да бъдат 
дискриминирани поради идентичността им, или да получат неподходящи услуги за ка-
риерно ориентиране.
За да стигнат до корените на много от своите академични, лични и социални проблеми, 
е важно учениците да бъдат посъветвани да осъзнаят, че дискриминацията съществува 
в обществото, а професионалистите трябва да им осигурят подходяща подкрепа, ин-
струменти и стратегии за справяне с дискриминационните практики, които са свързани 
с техните идентичности. Важен начин за подпомагане е изграждането на увереност чрез 
конкретни примери, идентифициране и подкрепа на техните силни страни и подсилване 
на тяхната самооценка и положителни качества. Това включва усилия да се предста-
вят на учениците (и на техните семейства) всички възможности, които съществуват, 
включително и в нетрадиционните професии, за да им се покаже, че имат потенциал да 
подобрят своите умения и да имат успешна реализация в макро обществото.
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Упражнение: Обмен на емпатия

Теми: Междусекторност, многообразие, приобщаване, включване/
изключване 

Целева група: 14-годишни и нагоре
Учители, обучители, кариерни консултанти – всички, които работят 
с ученици

Изпълнение и 
ограничения: От 5 до 15 участника 

Необходими 
материали: Хартия и химикалки за всички участници

Подготовка: Не е необходима

Времетраене: 50 - 80 мин

Помещение: Няма препоръки

Инструкции и 
процедура:

Процесът стъпка по стъпка
1. Записване на случай на “несправедливо отношение” (10 мин).
Участниците се разделят на малки групи от 4 или 5 човека. Помолете 
ги да запишат „случай от техния живот, когато са били третирани не-
справедливо”, без да го коментират или показват на другите. 
2. Прочитане на отговорите в групата (5 мин).
Листовете с анонимните отговори се размесват и се раздават на учас-
тниците. Ако някой получи своя лист, раздаването се повтаря, докато 
всеки получи листа на някой от групата. 
3. Фасилитаторът взема пръв думата, за да демонстрира формата на 
изказванията (5 мин).
4. Да бъдеш “в чужди обувки” - работа в група (30 мин).
Участниците четат написаното, споделят в групата как биха се почув-
ствали те в същото положение и описват какво още биха искали да 
знаят за описаната ситуация.
5. Дискусия (30 мин): Помолете участниците да споделят техните ре-
акции и преживявания от живота и битките, които води друг човек: 
Какво научиха от чуждия опит; 
Осъзнават ли различните последици на несправедливото отношение;
Осъзнават ли сложността на идентичността на една личност;
Чувстват ли емпатия към подобен опит?

Задачи на 
упражнението:

Участниците разсъждават върху това какво означава да бъдеш в 
живота и да преживееш опита на друг човек.
Участниците придобиват разбиране за проблемите на други хора, 
за общата за всички заплаха от несправедливото отношение към 
някого, за приобщаването и изключването.
Участниците придобиват опит от даването и получаването на 
емпатия към истински истории за несправедливост и неправда.
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Полът има ли 
значение за това 
упражнение? 
Упражнението 
допринася ли 
за перспектива, 
чувствителна  
към пола? 

Половите стереотипи в избора на професия ще бъдат отразени и 
обсъдени. 

Как упражнението 
разширява 
представите за 
професионалните 
възможности на 
момчетата?

Полово определеният характер на професионалния избор ще стане 
видим, когато се обсъдят стереотипите. Нетрадиционният избор на 
професия е част от упражнението.

До каква степен 
упражнението 
показва примери 
за нетрадиционно 
поведение?

Ще се обсъдят традиционните и стереотипните полови роли и 
начините, по които те влияят върху избора на бъдеща професия; те 
ще станат още по-разбираеми, ако се противопоставят на интересите 
на отделната личност и се осмисли, че могат да се променят.

Източници: Упражнението е от семинара „Купи своята възможност“ на Jonathan 
Kodet и Dia Mason (Американска психологическа асоциация), въз 
основа на експерименталните упражнения, разработени от Пауло 
Фрейре - https://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/opportu-
nity-workshop-kodet.pdf 

Допълнителна 
литература: 

Kodet, Jonathan; Mason, Dia A. (2017). Buy your opportunity: An experi-
ential consciousness-raising workshop addressing economic inequality 
and meritocracy. Radical Pedagogy, 14(1), pp. 89-103

Раздел 4: Индивидуално консултиране

Теоретични насоки: Индивидуалното професионално консултиране (наставничество / 
менторство / коучинг) е процес, свързан с индивидуалния избор на кариера. То е много 
добър инструмент, ако е чувствително към пола. Една от основните характеристики на 
професионалното консултиране, съобразена с пола, е, че фокусът не е върху пола, а върху 
човека. За целта консултантът трябва да има знания за неравенствата между половете.
Кариерните консултанти помагат на хората да направят самооценка и самоанализ. Кон-
султирането има за цел да обсъди и да разбере проблема, да съветва и овласти индивида 
да вземе решение относно кариерата или житейските си цели в индивидуални сесии на 
четири очи, за да направи информиран избор и да му помогне да дефинира стремежите 
си за кариерно развитие. Консултирането не е просто даване на съвети или правене на 
преценка, но помага да се види ясно коренът на проблемите и да се идентифицират по-
тенциалните им решения. Това е подпомагане на вземането на правилно решение или 
избор на курс за действие, който отговаря на най-добрите интереси и предпочитания на 
личността.
Кариерното ориентиране е вид съвет или помощ, предоставяна на хората, особено на уче-
ници, по въпроси като избор на курсове за обучение или професионално поле, на опреде-
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лена работа или на подготовка за занятие. То се дава от лице, което е по-квалифицирано 
(педагог, учител, педагогически съветник, родител, приятел и т.н.), или от професионалист 
или експерт в съответната област. Това е процес на ръководене, надзор или насочване на 
даден човек за определен ход на действията и осведомяването му за правата или греш-
ките при избора, както и за значението на решението, от което зависи неговото бъдеще. 
В резултат на процеса се стига до индивидуално развитие на ученика, при което той се 
научава да планира разумно своето настояще и бъдеще.
С появата на все повече и по-разнообразни възможности за кариера и професионални 
възможности, кариерното ориентиране помага на хората да направят правилния избор на 
кариерна траектория, включително избор, който не съдържа стереотипни представи или 
пристрастия към определена полова роля.

Практически насоки: Кариерното консултиране в училище е различно на различните сте-
пени на образование, както поради интервенциите, които могат да се използват, така и 
поради равнището на готовност на преподаватели, учители, педагогически съветници и 
други специалисти да предоставят правилни индивидуални / персонални съвети / насоки 
на заинтересованите ученици. Кариерното ориентиране може да започне с организира-
ни дискусии по образователни проблеми; да продължи, като учениците се запознават с 
правилните навици за учене и им се помага в развитието им; като се провеждат срещи с 
родителите, за да се помогне за решаването на индивидуалните проблеми на всеки уче-
ник и др. Друг източник на информация и вдъхновение са организираните посещения на 
потенциални работни места като фабрики, фирми, предприятия, офиси, висши учебни за-
ведения и др.

Професионалните консултанти в училище често подготвят индивидуални планове за раз-
витие на учениците, с оглед на техните образователни потребности и заявен професиона-
лен избор. Основен фокус на програмите за индивидуално консултиране е подпомагането 
на процеса на самопознание на ученика. Индивидуалното кариерно консултиране / ори-
ентиране помага:

  за общото развитие на ученика;
  за правилния подбор на курсове за обучение и предмети;
  за подходящ избор на образование в определена професия;
  за посрещане на изискванията, които произтичат от гореспоменатите избори, и за 

справяне с предизвикателствата;
  за мотивиране за постигане на желаните резултати и др.

Моделът SODA е добър пример за това как могат да се случат индивидуалното консулти-
ране и планиране. Той разчита на индивидуалните усилия и интереси на ученика и него-
вото желание чрез определени упражнения и други дейности да може по-добре да разби-
ра себе си (https://www.careers.govt.nz/plan-your-career/start-to-plan-or-change-your-career/
where-do-i-start/):
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Figure 10: SODA model

OPTION-AWARENESS

DECIDING

ACTING & PLANNING

SELF-AWARENESS
Who am I?
What am I good at?
What are my skills and interests?

What types of careers are there?
What types of training can I do?
How can I explore my ideas?

How do I choose the best career for me?
Make a decision.

Develop a career plan.
Put plans into action.

S
O
D
A

С - самоосъзнаване: Кой съм аз? В какво съм добър? Какви умения и интереси имам?
О - осъзнаване на опциите: Какви видове професии съществуват? Какъв вид обучение 
мога да завърша? Как да сондирам идеите си?
Д - дефиниране: Как да определя най-добрата професия за мен? Вземам решение.
А - активизиране и планиране: Разработвам план. Изпълнявам плана.

Упражнение 1: Планиране на избора на учебни предмети

Теми: Самооценка на силните и слабите страни в процеса на учене;
Самооценка на интересите, мотивацията, желанието за кариерно 
развитие; Нетрадиционен избор на кариера.

Целева група: 10 и повече години
Учители, обучители, кариерни консултанти – всички, които работят 
с ученици

Изпълнение и 
ограничения:

2-30 участника

Необходими 
материали: 

Хартия и химикалка за всеки участник

Подготовка: Не е необходима

Времетраене: 60 мин

Помещение: Няма препоръки
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Инструкции и 
процедури:

Процесът стъпка по стъпка
Направете план, който да ви помогне да решите кои предмети да 
изберете за следващата учебна година (30 мин):
Стъпка 1: Определете кои предмети харесвате
Предметите, които харесвам сега
Предметите, които имам интерес да уча в бъдеще, но не уча тази 
година
Предметите, които включват активности, които обичам да правя 
извън училище - например  свиря на музикален инструмент, помагам 
на хората, занимавам се с творчество и др.
Стъпка 2: Определете в кои предмети сте добър
Предметите, по които съм най-силен
Предметите, за които другите ми казват, че съм добър в тях
Стъпка 3: Определете кои предмети ви трябват, за да осъществите 
своите идеи за бъдеща кариера
Идеи за кариера и професия
Предметите, които ми трябват
Стъпка 4: Дискусия (30 мин): Обсъдете с участника неговата/нейната 
идея за кариера и за избора на необходими за осъществяването й 
предмети. Посочете, че липсата на ясна идея за лично развитие и избор 
на кариера означава, че все още може да се направи избор от много 
възможности, включително и избор на нетрадиционна професия.

Задачи на 
упражнението:

Участникът разсъждава за бъдещето си въз основа на избора на 
предметите, които му харесват.
Участникът разсъждава за идеите за бъдеща работа въз основа на 
интересите си.
Участникът оценява сам личните си умения и потребности от по-
нататъшно развитие, за да реализира кариерните си намерения.

Полът има ли 
значение за това 
упражнение? 
Упражнението 
допринася ли 
за перспектива, 
чувствителна към 
пола? 

Половите стереотипи в избора на професия ще бъдат отразени и 
обсъдени. 

Как упражне- 
нието разширява 
представите за 
професионал- 
ните възможности 
на момчетата?

Полово определеният характер на професионалния избор ще стане 
видим, когато се обсъдят стереотипите. Нетрадиционният избор на 
професия е част от упражнението.

До каква степен 
упражнението 
показва примери 
за нетрадиционно 
поведение?

Ще се обсъдят традиционните и стереотипните полови роли и начи-
ните, по които те влияят върху избора на бъдеща професия; те ще 
станат още по-разбираеми, ако се противопоставят на интересите 
на отделната личност и се осмисли, че могат да се променят.

Източник: https://www.careers.govt.nz/ 
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Упражнение 2: Вдъхновението за моята кариера

Теми: Ролеви модели, персонални постижения, нетрадиционен избор на 
кариера

Целева група: 14 и повече години
Учители, обучители, кариерни консултанти – всички, които работят 
с ученици

Изпълнение и 
ограничения:

Индивидуална работа

Необходими 
материали: 

Хартия и химикалка за всеки участник

Подготовка: Не е необходима

Времетраене: 60 мин

Помещения: Няма препоръки

Инструкции и 
процедура:

Процесът стъпка по стъпка
1. Опишете някого, чиято кариера и живот харесвате много (30 
мин):
• Кои са ценностите, представите и идеалите, по които живее 

този човек?
• Какво прави този човек за своята кариера?
• Как е попаднал този човек в това професионално поприще и 

какви умения са били необходими за това?
• С кои свои постижения се гордее този човек?
• Какви предизвикателства е преодолял този човек, за да стигне 

там, където е сега?
• Как този човек е преодолял предизвикателствата пред себе си?
• Какви квалификации има този човек?
• Какво прави този човек в ежедневието си?
• Кой помага на този човек?
• Какви умения или лични качества бихте искали и вие да имате?
• Какво можете да научите от този човек?
Дискусия (30 мин): Помолете участника да обсъди и да сподели:
• Какви са реакциите му от опита да се опита да влезе в живота и 

битките на друг човек;
• Какво е научил от този опит и от изследването, което е 

направил; 
• Осъзнава ли какво е необходимо, за да преследва същите цели 

и предизвикателства;
• Осъзнава ли сложността на личността на неговия ролеви 

модел;
• Дали сега разбира по-добре какво стои зад успеха и успешната 

кариера на този ролеви модел и дали е готов да следва 
подобен път?
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Задачи на 
упражнението:

Участникът разсъждава върху живота на друг човек, неговия опит и 
постижения, на които иска да подражава.
Участникът разбира какви усилия са необходими и какви 
предизвикателства трябва да се преодолеят, ако избере същия 
живот и кариера.
Участникът разсъждава и прави оценка не само на постиженията 
на ролевия модел, но и на развитието на неговата кариера във 
времето.

Полът има ли 
значение за това 
упражнение? 
Упражнението 
допринася ли 
за перспектива, 
чувствителна към 
пола? 

Половите стереотипи в избора на професия ще бъдат отразени и 
обсъдени. 

Как упражнението 
разширява 
представите за 
професионалните 
възможности на 
момчетата?

Полово определеният характер на професионалния избор ще 
стане видим, когато се обсъдят стереотипите. Нетрадиционният 
избор на професия е част от упражнението.

До каква степен 
упражнението 
показва примери 
за нетрадиционно 
поведение?

Ще се обсъдят традиционните и стереотипните полови роли и 
начините, по които те влияят върху избора на бъдеща професия; 
те ще станат още по-разбираеми, ако се противопоставят на 
интересите на отделната личност и се осмисли, че могат да се 
променят.

Източник: Careers New Zealand: My career inspiration – exercise. Достъпен на: 
https://www.careers.govt.nz/plan-your-career/get-ideas-for-your-career/
how-to-get-ideas-for-your-career/#cID_7748
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3.5.  Модул 5: Защо мъжете са също толкова подходящи 
за работа, свързана с полагането на грижи, колкото и 
жените 

Цел на модула
Модулът има за цел да предаде знания за концепцията за “грижовната мъжественост” в 
теорията и в практиката. Две добри практики за обучителни методи, които се прилагат в 
работата с момчета (на възраст 12+ години) са представени и тествани на терен в проекта 
(в международен контекст). Те показват как концепцията за “грижовната мъжественост” 
може да бъде включена в професионалното образование. 
Модулът повишава информираността за значимостта на професионалното образование 
като област,  в която могат да бъдат преподавани концепциите за демократичната и не хе-
гемонна мъжественост и прилагането им в практиката, тъй като те имат голямо значение 
за преодоляване на сегрегацията по пол на пазара на труда и на неравенствата по пол в 
обществото. Представените методи са подходящи за области като образование, социална 
работа, социология и други, които изследват нормите по пол и допринасят за прилагането 
на трансформиращи подходи в образованието. 

Очаквани резултати от обучението
Обучаемите ще придобият следните знания и компетентности: 

   Знания за концепцията за “грижовната мъжественост”
   Знания за това как да интегрират концепцията за “грижовната мъжественост” в 

професионалното образование чрез упражнения 
   Разбиране за влиянието на концепцията за “грижовната мъжественост” за създава-

не на условия, в които момчетата могат да мислят за бъдещето си възможно най-от-
крито и свободно

   Разбиране за мъжествеността като многопластова социална категория 
    Развитие на чувствителност за идеите, образите, нормите и опита на мъжественост-

та в ежедневния живот 
    Развитие на умения за подкрепа на момчетата при избора им на образование и про-

фесионален път в областта на професиите, свързани с полагането на грижи

Структура на модула
Модулът е с продължителност 170 минути. Структурата му е гъвкава и може да се проме-
ня според специфичния интерес и нуждите на участниците.

Раздел 1. Въведение в модула 10 мин

Раздел 2. Грижовната мъжественост? Какво означава това?  
Кратко въведение в теорията на концепцията 30 мин

Раздел 3. Упражнение: “Истинския мъж” 40 мин

Раздел 4. Теория: основни понятия за стереотипи по пол, властови отноше-
ния, междусекторна перспектива на мъжествеността, грижовната мъжест-
веност и представянето на тези концепции в професионалното образование 

30 мин

Раздел 5. Упражнение: “Като в реалния живот” –  метод, който подпомага 
да бъде дискутирана сегрегацията по пол на пазара на труда и ползите от 
участието на мъжете в  професиите, свързани с полагане на грижи

60 мин
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Раздели

Раздел 1. Въведение в темата

Въведете в програмата на модула. Можете да започнете въведението и с въпроса “Какви 
искахте да станете като малки ?”

Раздел 2. Грижовната мъжественост? Какво означава това? Кратко въведение в теори-
ята на концепцията

През 1990 година социоложката Джоан Акер демитологизира понятието за безполовия 
служител, като пояснява, че компаниите обикновено се основават на две предположе-
ния: първото е, че професионална реализация, която носи добри доходи, не може да 
се съчетава с грижи за семейство; и второто е, че добрата професионална реализация 
е най-важното нещо в живота (Acker 1991).  Изследователката показва как процесът 
на организация на труда се основава на наричаните от нея “полово обосновани суб-
структури”, които благоприятстват асиметричното разделение на труда между жените 
и мъжете и как организациите в неолибералните общества са свързани с неплатения 
труд по полагането на грижи. 
Дълги години капиталистическите системи са били свързани с идеята за автономните 
субекти и Акер демонстрира, че полово неутралният служител, всъщност е мъж, който 
трябва да отрича и да крие обвързаността си с ангажименти по полагането на грижи. 
Това се отнася и за професиите, свързани с полагането на грижи, които се приравня-
ват на неплатения труд за полагане на грижи и които в системата на обществените 
ценности не са високо, тъй като по-високо ценени са стереотипно мъжки дейности. 
Въз основа на съвременните разбирания за мястото и ролята на жените и мъжете и 
продължаващото напрежение между хегемонната мъжественост и съществуващите 
стереотипи по пол, мъжете в професиите, свързани с полагането на грижи, често са 
разглеждани в концепции за по-феминизирана и подчинена мъжественост в обще-
ството (Connell 2005; Hanlon 2012). Това налага нуждата тези мъже да полагат усилия, 
за да се дистанцират от приписваната им женственост, като същевременно се стре-
мят да доказват непрекъснато своите компетенции за полагането на грижи. 
Така може да бъде допуснато, че мъжете в тези професии избират стратегии за утвър-
ждаване на мъжествеността си от една страна и противопоставяне на стереотипите 
по пол, от друга. Проучванията по отношение на мъжете в обгрижващите професии 
показват, че тези мъже съчетават едновременно умения да подчертават разликите 
и приликите по отношение на поведението на жените и мъжете (Nentwich et al. 2013). 
Така например в изследване върху поведението на мъжете – медицински сестри във 
Великобритания, Фишер открива, че когато се грижат за мъже, тези специалисти из-
ползват език и маниери съгласно разбиранията за традиционната хегемонна мъжест-
веност, тъй като не биха искали да бъдат погрешно определяни като хомосексуални. 
Когато, обаче, полагат грижи за жени, те проявяват качества и извършват работата 
си, според стандартите и разбиранията за добра медицинска сестра от женска гледна 
точка (Fisher 2009: 2673). 
В същото време общоприетата представа за добър професионалист в полагането на 
грижи (бяла жена на средна възраст, от работническата класа) се промени значително 
в последните десетилетия, тъй като все повече жени- мигрантки навлязоха в профе-
сията (Sarti & Scrinzi 2010). При тези условия мъжете, които навлизат в обгрижващите 
професии днес, наследяват една феминизирана сфера, с нисък социален статус и ни-
ски възнаграждения: “… мъжете в нетрадиционните професии по пол имат много как-
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во да губят. Те правят жертва по отношение на заплащането и статуса си, винаги има 
въпроси относно тяхната мъжественост и до колко са подходящи за тази професия.” 
(Seftaoi 2011, стр. 50).
Европейските изследвания показват, че има достатъчно емпирични доказателства, че 
мъжете участват все повече както в платения, така и в неплатения труд по полагането 
на грижи. Типичното за миналото разпределение на труда между жените и мъжете, 
вече не е същото и все повече се налага да бъдат търсени нови начини за по-справед-
ливо разпределение на неплатения труд между жените и мъжете (Heilmann & Scholz 
2017). Специално моделът на мъжа, който единствен изкарва прехраната, вече започ-
ва да става нестабилен, поради нарастващата несигурност на условията на труд в ин-
дустриалния сектор. 
В последните години все по-често грижовната мъжественост бива обект на изследва-
ния и европейски политики. (Hanlon 2012, Scambor et al. 2014, 2015, 2016; Elliott 2016). 
Концепцията се базира на модела на Фрейзър (1996) за равенството на половете. 
Фрейзър определя грижата като човешка норма, основа за социално и икономическо 
сътрудничество, която не е само задължение на жените, а и на мъжете. За да бъдат 
избегнати есенциалистки перспективи и да бъдат посрещнати комплексните реално-
сти на живота, грижовната мъжественост трябва да се разбира в по-широк смисъл: “… 
мъжете не са само бащи, и грижите им не се свеждат единствено до грижи за хранене 
и приспиване на децата и помощ за домашните. Грижата означава много повече: тя е 
eмоционална подкрепа, показване на привързаност, внимание към нуждите на деца-
та и нуждите на приятели, възрастни роднини, съседи, колеги, членове на семейството 
(Scambor et al. 2013, 151). 
Елиот (2016) смята, че грижовната мъжественост включва отхвърляне на доминаци-
ята и интегриране на ценностите на грижата като позитивна емоционална взаимоза-
висимост и свързаност. Тя отличава две измерения: “да се грижиш за” (в смисъл на 
задачи и отговорности) и “да те е грижа за”, което включва “емоционалните аспекти 
на грижата” (ibid. 249). Отхвърлянето на насилието от мъжете и способността им да се 
свързват с други хора, са проява на загриженост, както и грижата за тях самите. Избяг-
ването на рискови ситуации и начин на живот, също е проява на загриженост. Погле-
днато по този начин, съвременната мъжественост е много повече в унисон с идеята 
за равенството на половете, тъй като именно тази идея поставя под въпрос социални 
норми, които поставят мъжете в по-неблагоприятна позиция. Грижовната мъжестве-
ност означава, че мъжете също полагат грижи (основно, но не само по отношение на 
професионалните им отговорности), както и промяна на отношението на мъжете към 
равнопоставеността на половете (не само на пазара на труда). По-важното за нас е да 
представим как тези теории намират място в практиката в областта на образование-
то. Затова предлагаме упражнения, разработени, за да бъдат използвани в професио-
налното образование. Те могат да бъдат използвани от учители, студенти, обучители 
и биха били полезни в области като образование, социална работа, изследвания на 
пола, социология и други, в които се дискутират нормите по пол. 
Подкрепата на грижовната мъжественост в професионалната работа, свързана с пола-
гането на грижи, може да отвори дискусии за това доколко е присъщо само на жените 
да полагат грижи. 
Интегрирането на концепцията за грижовната мъжественост в работата с момчета 
може да предложи пространство, в което момчетата да разсъждават за бъдещето си 
възможно най-свободно и открито. Тези, които отдават значение на своите собстве-
ни желания и нужди, рядко могат да застрашат сигурността и живота на други хора 
(Bissuti & Wölfl 2011). Въпросът е как на практика може да бъде създадено такова 
пространство, в което мъжествеността в нейните различни прояви да може да бъде 
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обсъждана.
Ние се опитваме да дадем част от отговора като споделяме метода ‘Истинският мъж’, 
който е насочен към образите, идеите, нормите и опита на мъжете в ежедневния живот. 
Методът е насочен към преоценка на ефекта от това да бъдат изключвани определени 
емоции (според нормите на традиционната мъжественост) и дискусия за равенството 
на половете в ежедневния живот.

Раздел 3. Упражнение: “Истинският мъж” 

Метод: ИСТИНСКИЯТ МЪЖ

Теми на метода: Мъжествености, идеали за мъжествеността и стереотипи по пол

Целева група: Момчета на 12 + години
учители, обучители, съветници – всеки, който работи целенасочено 
с момчета

Максимум 
участници:

5-20 

Необходими 
материали: 

Листове и химикалки за всички участници 

Подготовка: Не е необходима

Време: 40 мин. (зависи от броя на участниците)

Помещение: Без специални препоръки

Инструкции стъпка 
по стъпка:

1. Да опишем мъжете (5 мин).
Раздайте листове и химикалки на всички. Помолете ги да номерират 
листа си като на лицевата страна напишат 1, а на гърба  2.
Помолете участниците да помислят за това какви са обществените 
очаквания към мъжете и да ги запишат на стр. 1 (5 мин). 
На тази страница участниците трябва да опишат как си представят, че 
мъжете трябва да изглеждат и да се държат. Какви са обществените 
очаквания към тях?
2. Да опишем мъж, който харесваме (5 мин).
Помолете участниците да помислят за някой конкретен мъж, който 
харесват и да го опишат на стр. 2 (5 мин).
Сега те трябва да помислят за мъж от своя приятелски или 
роднински кръг или за свой познат, който наистина харесват и да 
напишат защо го харесват.
3. Да споделим написаното (5 мин).
Помолете участниците да смачкат листовете си и да ги направят на 
топки и да ги подхвърлят на други участници в групата, за да може 
всеки да прочете написаното от някой друг. Нека участниците да 
подхвърлят хартиените топки по между си няколко пъти. (Забавно 
е! ).
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Инструкции стъпка 
по стъпка:

4. Разделете участниците в групи по двама и им дайте възможност 
да поговорят за мъжествеността (10 мин).
Помолете участниците да намерят сами своя партньор, най-добре 
да е човек, който не познават толкова добре и да обсъдят за 10 мин 
следните въпроси:
Характеристиките, които изброиха на стр. 1 същите ли са като тези 
на стр. 2?
По какво си приличат и по какво се различават?
Какво означава това, че между страница 1 и 2 има разлика?

Дискусия (15 мин): Помолете участниците да споделят какво научиха 
от написаното, прочетеното и обсъденото по отношение на техните 
идеи за мъжете по принцип и за мъжете, които те харесват. 
По време на дискусията можете да поговорите за:
• “Идеалната мъжественост” в сравнение с мъжествеността от 

реалния живот 
• Променящите се идеи за мъжествеността във времето и в 

различните общества
• Хегемонната мъжественост и преоценяването й (доминираща 

мъжественост, възможно ли е мъжете да отговорят винаги на 
този идеал )

• Разнообразие по отношение на мъжествеността (например по 
отношение на социална класа, възраст, семеен статус, етнос, 
мигрантски статус)

• Грижовната мъжественост (самоопределяне и социални струк-
тури, които я правят възможна/невъзможна за мъжете, които 
споделят ценности, свързани с полагането на грижи и съвместя-
ване на личния и професионалния живот)

• Мъжественост и уязвимост
Този метод винаги трябва да завършва с обсъждане за опита и 
преживяванията на участниците. Не затваряйте упражнението, без 
да сте разяснили и обсъдили  как се чувстват участниците 

Цели на метода: Участниците да развият разбиране за многообразието от 
мъжествености. 
Участниците да си дадат сметка за работата и усилията, които са 
необходими за преодоляване на стереотипите по пол. 
Участниците да разсъждават за характеристиките на хегемонната 
мъжественост и как тя може да се променя.
Грижовната мъжественост може да се развие с времето, затова 
участниците могат да разсъждават за чертите, които харесват у 
мъжете, които познават (страница 2) – обикновено тези аспекти са 
емоционални, лични черти. 
Послание: ‘Истинските мъже’ обикновено са мъже, които се грижат 
за останалите.
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Какво значение има 
полът в този метод? 
Спомага ли методът 
за разширяване 
на перспективата 
по отношение на 
равенството на 
половете?

Дискутират се стереотипите за мъжествеността. 

Как този метод 
разширява идеите 
за възможностите 
за избор на 
момчетата в 
професионалното 
образование?  

Чрез рефериране към стереотипите, се пояснява какво значение има 
полът при избора на професия и споделянето на отговорностите, 
свързани с полагането на грижи.

До каква степен 
методът спомага 
за обсъждане на 
традиционно и 
не традиционно 
поведение на 
мъжете?

Съпоставят се традиционните разбирания и стереотипите по 
отношение на мъжествеността, които ограничават развитието на 
момчетата и могат да бъдат променяни.

Източници на 
метода:

Вариация на идеите на : Bissuti, Romeo/Wölfl, Georg (2011): Stark aber 
wie? Methodensammlung und Arbeitsunterlagen zur Jungenarbeit mit 
dem Schwerpunkt Gewaltprävention, Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur (Abteilung GM/Gender und Schule), Vienna, 2nd Edition, 
http://www.eduhi.at/dl/starkaberwiebroschre2011inte.pdf

Раздел 4.  Теория: основни понятия за стереотипи по пол, властови отношения, между-
секторна перспектива за мъжественост, грижовна мъжественост и включването на тези 
концепции в професионалното образование

Политиките за равенството на половете дълги години бяха смятани за предимно женски 
въпрос, поради което почти всички инициативи за преодоляване на сегрегацията по пол 
на пазара на труда, бяха насочени към привличане на повече момичета в техническите и 
инженерните специалности, докато специалните инициативи, насочени към привличане 
на момчета в професиите, свързани с грижи, изобщо липсваха. От друга страна, проучва-
нията и проектите, насочени към професионалното образование съвсем ясно показват, 
че младите хора, които не приемат стереотипите по пол имат нужда от подкрепа. Много 
от тях се чувстват изолирани (Lehn 2006).  Професионалистите, които работят с младежи 
трябва да познават трудностите, които момчетата срещат, когато обмислят професио-
нален избор, свързан с обгрижващи професии, а също и това, че тяхната мъжественост 
може да бъде подценявана (Anderson 2009). “Мъжете, които избират феминизирани про-
фесии, особено такива, които включват обгрижване и хранене, често се сблъскват с нега-
тивни реакции от страна на хората от най-близкото им обкръжение, поради което често 
те са принудени да защитават този нетрадиционен избор, както и мъжествеността си. Да 
бъдеш внимателен, чувствителен и разбиращ е поведение извън доминиращите норми за 
“вътрешно присъщите” качества на мъжете (Scambor et al. 2015, p. 64).
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Да бъдеш мъж в нашата култура означава не само да имаш мъжко тяло, но и поведение 
на “истински мъж”(Kimmel 2005), който няма нищо общо с женчо. Незаинтересуваност по 
отношение на учебния процес е често срещана проява на “мъжкарско” поведение. Така 
нареченият “момчешки код” (Pollack 1998) се характеризира с неуязвимост (Kimmel 2008) 
и все още “…твърдо намира място, въпреки промените, които вече са настъпили по отно-
шение на живота на момичетата” (Kimmel 2008,p. 29). Кауфман (2012) разглежда  “хипер –  
мъжествеността” (демонстриране на мускули и отхвърляне на каквито и да било интелек-
туални усилия), която се проявява в преследване на недостижимия идеал на безстрашен, 
уверен, смел и силен мъж (полицай, гангстер). Това са идеализирани, недостижимо висо-
ки стандарти, които могат да повлияят на идентичността на момчетата по начин, по който 
да засилят тяхната несигурност, поради нуждата постоянно да се доказват в мъжката 
група. 
Срамежливостта и страха да се следват, преживяват и показват личните нужди на мом-
четата са много силно изразени, особено, когато изберат да следват изискванията на 
традиционните концепции за мъжественост. Натискът да удовлетворяват определени 
очаквания за традиционната мъжественост, води до липсата на социални умения да се 
справят със самите себе си и с околните. Това се открива например в неспособността им 
да създават стабилни приятелства и връзки, да търсят помощ, да допускат, че могат да 
имат нужда от помощ, да се утвърждават в живота. Нещо повече, в момчешките/мъжките 
групи, арогантността и разрушителното поведение се издигат в норма. 
Грижовната мъжественост, напротив, дава възможности на мъжете да задълбочат отно-
шения, в които има грижа и да допринесат за по-здраво и грижовно общество. Това би 
имало положителни последствия за мъжете. В този смисъл ние предлагаме упражнение-
то “Като в реалния живот”, тъй като то показва ползите за мъжете от това да работят в 
професии, свързани с полагането на грижи  – за тях самите, за хората от близкото им 
социално обкръжение и за обществото като цяло.

Раздел 5. Упражнение: ‘Мъжете в професиите, свързани с полагане на грижи – като в 
реалния живот’ – метод, който помага да се обсъжда сегрегацията по пол на пазара на 
труда и да бъдат разбрани ползите от заетостта на мъжете в областта на грижите

Метод: МЪЖЕТЕ В ОБГРИЖВАЩИТЕ ПРОФЕСИИ – КАТО В РЕАЛНИЯ 
ЖИВОТ

Теми на метода: 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 B).



96

Време: 60 мин. и повече

Помещение: Достатъчно голямо, 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 , че 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: •   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. 



97

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: Този метод трябва да завършва с дискусия как се чувстват 
участниците след упражнението и 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  

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 улицата, има три деца, самотен родител 
е, работи на гъвкаво работно време.

23 годишен мъж, психотерапевт, живее 
сам, работи от понеделник до петък 
почасово.

50 годишен учител в основното училище, 
живее сам, няма деца, работи от понедел-
ник до петък преди обед.

28 годишен мъж, грижи се за хора с 
увреждания, женен, с четири деца, работи 
два пъти в месеца през почивните дни на 
гъвкаво работно време и почасово. 

38 годишен фермер, женен с три деца, 
работи всеки ден от седмицата, докато 
свърши работата за деня.

47 годишен мениджър в банка, имигрант, 
женен с три деца. Работи на гъвкаво ра-
ботно време, но трябва да е на разположе-
ние по всяко време.

56 годишен продавач в магазин, женен с 
две деца, работи от понеделник до събота 
на смени на пълно работно време.

54 годишен механик на свободна практика, 
живее сам, работи на гъвкаво работно 
време и на смени. 

47 годишен педагогически съветник в учи-
лище, имигрант, живее сам, работи от по-
неделник до петък, най-вече преди обед.  

36 годишен учител в детска градина, ими-
грант, женен с четири деца, работи от по-
неделник до петък преди обед.
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26 годишен медицински лаборант, има 
приятелка, с която живее на семейни на-
чала, 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 
болница, има три деца. Има и частна 
практика след работа.

23 годишен трудов терапевт, работи от 
понеделник до петък от 9 до 5, живее с 
възрастните си баба и дядо. 

… …

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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3.6. Модул 6: Как би могло да изглежда 
равенството по пол?

Цел на модула

В основата на проекта “Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с гри-
жа” стои концепцията за равнопоставеността на половете. Ние вярваме, че изборът на 
която и да било професия, не трябва да зависи от пола, но сме наясно, че все още това не 
е така. Процесът на кариерно ориентиране, който е основан на равнопоставеността на по-
ловете, не бива да е абстрактно понятие. За да изясним какво имаме предвид, ще дадем 
примери от практиката. 
Модулът има за цел да представи колко важно е човек да има визия, за да предприеме 
действия. Процесът на промяна винаги започва от изграждане на перспектива за обще-
ството и преминава през методи за постигане на промяната чрез ежедневните практики. 
Модулът има за цел да покаже, че социалните промени зависят от всяко действие, което 
човек предприема или не предприема. Така се зараждат и социалните движения, които 
променят света. Обществото се изгражда, благодарение на всички индивидуални дейст-
вия, които хората предприемат в живота си, затова е важно младите хора да имат свое 
мнение за социалните промени и какво е тяхното място в този процес.

Очаквани резултати от обучението

В следствие на прилагането на модула, обучаемите ще придобият следните компетенции: 

1.  Ще развият разбиране за процесите на социалната промяна.
2.  Ще могат да правят разлика между визии, желания, цели и действия.
3.  Ще придобият знания за социалните движения.
4.  Ще развият визия за равнопоставеността на половете.
5.  Ще разберат какво е общество, което се основава на равнопоставеност на половетеo.
6.  Ще разширят възможностите си да създават визии.

Структура на модула

Модулът е с продължителност 110 мин.

Раздел 1. Въведение в модула 5 мин

Раздел 2. Това вече се случи 30 мин

Раздел 3. Основи на равнопоставеността на половете 50 мин

Раздел 4. Стойка на глава 25 мин
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Раздели 

Раздел 1. Въведение в модула

Въведението започва с представяне на модула и обяснение какво са визиите. Модулът 
се състои от секции, които разискват равнопоставеността на половете, защото именно 
тя е в основата на кариерното ориентиране, което взема предвид пола и защо е важно да 
можем да изграждаме визии. Визиите са много важна стъпка, за да открием пътя напред 
и да знаем къде искаме да стигнем и с какви действия.
Когато се работи по изграждането на визии, е добре ясно да се разграничат визиите от же-
ланията, целите и действията. Основа за действията е визията, към която нашите дейст-
вия водят. Визията не е нещо точно определено, тя може да се променя, това е голямата 
картина, която понякога изглежда дори нереалистична. Визиите ви дават обща идея как-
ва промяна искаме да настъпи. Желанията са по-реалистични, и по-близки до реалността, 
което ги прави и по-постижими. За да постигнем желанията си, е необходими да опре-
делим нашите цели. Обикновено няколко цели са достатъчни, за да се изпълнят нашите 
желания. Целите ни водят към действия, които са доста ясни и можем да ги предприемем 
веднага. Но, ако ни липсва визия, пътят изглежда неясен. Именно визиите ни дават пози-
тивна мотивация за промяна. 

 Описание Ниво на определеност

Визия
Променлива, по-скоро идеи и посока към 
която се стремим, но не напълно определени, 
защото могат да се променят във времето.

Ниско

Желание Произлиза от визията и е много по-определено. Малко 
по-високо

Цел
Може да се определи на практика. Обикновено 
ни трябват няколко цели, за да постигнем 
желанията си.

Още  
по-високо

Действие Много ясно, може да се предприеме веднага. 
Произлиза от целите.

Много 
определено
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Раздел 2. Това вече се случи

Разделът съдържа един метод и се фокусира върху социалните движения, които променят 
света към по-добро. В този раздел участниците ще имат възможността да обсъдят социални-
те движения, социалната промяна и ролята на всеки от нас за промяна в обществото.

Метод: Мозъчна атака

Теми на метода: Примери за социални движения, които имат визия и 
променят света  

Целева група: Ученици на 12 + години
Педагогически съветници, учители, младежки медиатори и 
други професионалисти, които работят с момчета 

Необходими материали: Лист хартия и химикал, карти, на които се пише 

Време:  До 30 мин.: въведение - 2 мин., работа в малки групи - 10 
мин., обсъждане в голяма група - 18 мин.

Прилагане и особености: Брой участници: 6 - 25
Помещение: Голяма стая, в която може да се работи в малки 
групи или няколко по-малки стаи 
Подходящо време: Участниците не трябва да са изморени, 
за да могат да мислят и да участват.

Процедура: Въведение: Поговорете с човека до вас по следните въпроси: 
Знаете ли за някои социални движения, които са имали 
визия и са променили света към по-добро? Каква е тяхната 
визия и как са я следвали ? Имате 10 минути.
След като 10-те минути изтекат съберете информацията за 
социалните движения и визиите им на флипчарт.
Обсъдете ги.

Цели на метода: Методът има за цел да обсъди примери за хора, които са 
действали според визиите си и са направили възможна 
социалната промяна.

Как е застъпена 
равнопоставеността на 
половете ?

Методът се фокусира върху примери за социални движения, 
сред които могат да са и движения за равенство.

Как методът 
разширява идеите за 
професионален избор на 
момчетата ?

Методът е насочен към по-широк контекст и засяга темата 
как да постигаме промяна. Това може да се отнася и до 
промяна, която насърчава момчетата да избират професии, 
свързани с грижи.

До каква степен 
методът подпомага 
нетрадиционния избор?

Методът може да покаже, че ако хората следват визиите си и не 
повтарят сляпо традиционно поведение, социалната промяна 
може да стане възможна.

Коментари, опит, съвети, 
рискове: 

Подгответе се с примери за социални движения, в случай, 
че участниците не се сетят за такива: движенията за 
граждански права в САЩ, движенията за правата на жените, 
анти ядрените движения в Германия и др. 

Източници на метода: Разработен от Даниел Холтерман за проекта.
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Раздел 3. Основи на равнопоставеността на половете

Този раздел е посветен на това как визията за равнопоставеността на половете може да 
изглежда. Методът се основава на процеса мисли-обсъди-сподели.

Метод: Мисли – обсъди – сподели

Теми на метода: Общество, основано на равнопоставеността на половете

Целева група: Ученици на 14+ години
Педагогически съветници, учители, младежки медиатори и 
други професионалисти, които работят с момчета 

Необходими материали: Листове и химикалки; карти, на които се пише, флипчарт

Време:  До 50 мин.: въведение - 5 мин., индивидуална работа -10 
мин., малки групи -15 мин., дискусия -20 мин.

Прилагане и 
ограничения:

Брой участници: 6 - 25
Помещения: голяма стая, в която участниците могат да бъдат 
разделени на групи. Участниците трябва да не са изморени, 
за да могат да мислят.

Инструкции и процедура: Въведение: Този метод има три части: Мисли – Обсъди – 
Сподели.
Мисли (10 мин): индивидуална работа. Помислете върху 
следните въпроси:
• Как изглежда общество, в което има равнопоставеност на 

половете?
• Кои са основните важни принципи в общество, в което 

има равнопоставеност на половете ?
• Кои са основните промени, които трябва да се случат в 

нашето общество?
Обсъди (15 мин): Обсъдете с друг участник вашите отговори. 
Вижте кои са приликите и разликите и ги запишете на 
картите. Записвайте само по една прилика на карта.
Сподели (25 мин): Съберете картите и ги поставете на 
флипчарта. Попитайте дали са разбираеми за останалите.  
Направете дискусия за приликите и разликите, които бяха 
открити.

Цели на метода: Методът има за цел да започне дискусия за индивидуалните 
представи за равнопоставеността на половете и да открие 
приликите между отделните визии.

Как методът се отнася 
до равнопоставеността 
на половете?

Изцяло се фокусира върху темата.

Как методът 
разширява идеите за 
професионалeн избор на 
момчетата?

В общество, в което има равнопоставеност на половете, за 
момче, което избира да работи в обгрижващите професии, 
това ще е напълно нормален избор.

До каква степен 
методът подпомага 
нетрадиционния избор ?

Методът може да покаже, че могат да се създават визии, 
основани на нетрадиционни избори.
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Коментари, опит, съвети, 
рискове: 

Дискусията не трябва да продължава прекалено дълго.

Източници на метода: Разработен от Даниел Холтерман за проекта. 

Раздел 4. Стойка на глава

Раздел четири разглежда как в обществото може да се работи за подобряване на равно-
поставеността на половете. Стойка на глава е метод, който показва картината наопаки, 
предполагат се действията, които могат да я влошат, за да си дадем сметка какво трябва 
да се прави, за да я подобряваме.

Метод: Стойка на глава

Теми на метода: Равнопоставеност на половете в обществото

Целева група: Ученици на 14+ години
Педагогически съветници, учители, младежки работници 
или други професионалисти, които работят с момчета

Необходими материали: Флипчарт и маркери

Време:  До 25 мин.: работа с негативни твърдения - 10 мин., 
преформулирането им в позитивни твърдения - 15 мин.

Прилагане и препоръки: Брой на участниците: 6 - 25
Помещения: достатъчно голяма стая, за да могат участниците 
да работят в малки групи или допълнителни помещения

Инструкции и 
процедура:

• Въведение
• Обсъдете с човека до вас следният въпрос: Какви 

действия в обществото могат да доведат до влошаване 
на равенството на половете? (5 мин.)

• Обобщете отговорите на флипчарт. (5 мин.)
• Срещу всяко действие за влошаване, участниците ще 

трябва да предложат действие за подобряване. (15 мин.)
• Дискусия

Цели на метода: Да се идентифицира какво обществото може да направи, за 
да подобри равнопоставеността на половете.

Как методът се отнася 
до равнопоставеността 
на половете?

Методът изцяло се фокусира върху равнопоставеността на 
половете.

До каква степен 
методът подпомага 
нетрадиционния избор ?

Равнопоставеността на половете подпомага нетрадиционния 
избор.

Коментари, опит, съвети, 
рискове: 

Уверете се, че срещу всяко негативно твърдение, ще имате 
отговор за позитивно решение.

Източници на метода: Разработено от Даниел Холтерман за проекта.
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4. Материали и дейности, които  
подкрепят момчетата, които имат  
интерес в професии, които не се вписват  
в представите за традиционен избор
Тази глава има за цел да представи някои добри практики за насърчаване на момчета-
та, които проявяват интерес към обгрижващите професии. Подкрепящите мерки, които 
намериха място в нашия проект са например провеждане на кариерни дни на момчета-
та като тези в Австрия и Германия, апробирането на подобни кариерни дни в Словения, 
организиране на събития, на които момчетата могат да се информират за обгрижващите 
професии от първо лице (“живата библиотека”) в Литва както и някои други подкрепящи 
инициативи като кампании за насърчаване на мъжете да избират професии, свързани с 
грижи в САЩ, Германия и Шотландия. Главата съдържа също препоръки и информация за 
допълнителни източници.

Кариерно ориентиране и консултиране в областта на професиите, свързани с грижи

Кариерното ориентиране и консултиране на момчета, които проявяват интерес към об-
грижващите професии има за цел да ги подпомага чрез предоставяне на информация 
за училищни програми и за възможностите за професионална реализация на пазара на 
труда. В този процес се работи за преодоляване на стереотипите по пол и за представяне 
на предимствата, които имат обгрижващите професии за момчетата. 

Обгрижващите професии предоставят възможности както за жените, така и за мъжете в 
условията на разрастваща се икономика на грижите в съвременните общества. В дейст-
вителност мъжете са много нужни и търсени в тези професии, особено в области като 
медицинските грижи, грижите за възрастните хора, социалната работа и др. В нашето съ-
времие мъжете все повече участват в грижите за деца и възрастни в личния си живот и в 
семействата, поради което те също имат опит, знания и умения да полагат грижи, което не 
бива да бъде пренебрегвано, особено по отношение на професионалното им ориентиране. 

В проекта ние разработихме и приложихме различни насърчителни и подкрепящи мерки, 
които имаха за цел да покажат, че някои стереотипи по пол вече не са актуални. Така 
например, екипът по проекта засне видео интервюта на няколко езика с мъже от  различ-
ни обгрижващи професии – учители в детски градини, социални асистенти, медицински 
специалисти, които споделиха с нас ползите от своя избор. Видеата можете да видите на 
уебсайта и Youtube канала на проекта14.

Подкрепящите мерки като Деня на момчетата и Живата библиотека, както и видео ин-
тервютата, позволиха на мъжете в обгрижващите професии да бъдат чути като им бе 
предоставена възможност да обяснят на широката публика какъв е техният опит, как се 
справят с все още съществуващите стереотипи по пол, как се чувстват във феминизирани 
професии, както и да споделят личния си опит и положителните емоции, на които се рад-
ват всеки ден в професиите си.

14 https://www.boys-in-care.eu/, Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCOmOuqY6-NmyEWho6HpzpyQ

https://www.boys-in-care.eu/,%20Youtube%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB:%20https://www.youtube.com/channel/UCOmOuqY6-NmyEWho6HpzpyQ
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Видео: Джакопо Реали, учител в детска градина в Италия

Източник: Проект “Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с грижи“: https://www.youtube.
com/watch?v=3DalJUs0fBI

4.1. Добри практики: примери за инициативи, насърчаващи  
момчетата да избират професии, свързани с грижи

КАРИЕРНИ ДНИ НА МОМЧЕТАТА В АВСТРИЯ И ГЕРМАНИЯ 

Кариерните дни на момчетата в Австрия и Германия се провеждат ежегодно от повече от 
десет години И двете инициативи са възникнали като паралелни събития към кариерните 
дни за насърчаване на момичетата да навлизат в технически и инженерни специалности 
STEM (science, technology, engineering and mathematics). 
Кариерните дни на момчетата в Германия и Австрия са започнали като регионални ини-
циативи, които са провеждани и на национално ниво. Дните на момчетата имат за цел да 
представят обгрижващите професии на момчетата над 10 години. Те са възможност мом-
четата да се запознаят с характера на работата и да се срещнат с мъже, които работят в 
тях, за да получат информация от първо лице. 
Тази година (2019) дните бяха организирани така, че момчетата да могат да посетят кон-
кретни работни места като детски градини, домове за възрастни хора и болници и отбли-
зо да научат повече за практическите възможности за работата и за кариерното развитие 
в тези професии.  Момчетата имаха възможност да поговорят с професионалистите инди-
видуално или в групи и да наблюдават тяхната работа.  
Освен това момчетата участваха в различни работни семинари, където дискутираха стере-
отипите по пол и кариерното ориентиране, планирането на професионален път в обгриж-
ващите професии. Материалите за Деня на момчетата включват информация, визуални и 
видео материали, които представят мъжете в тези професии. В Австрия например, бяха 
показани видео интервюта с мъже, които са социални работници, учители и възпитатели 
в детски градини и училища и медицински сестри (Gärtner & Scambor 2018).
Видеата представят подробна информация за професиите, нужната квалификация, еже-
дневните задачи, и заплатите. Например във видеото от Деня на момчетата в Австрия 
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учител в детска градина разказва за това как протича един негов ден, как помага на де-
цата да си мият ръцете, да сервират храната, както и как организира учебните занимания 
и игрите. 

Видео от Деня на момчетата в Австрия: Учител в детска градина

Source: https://www.youtube.com/watch?v=Ox2VYgcw0VM

Оценката на Дните на момчетата в Австрия и Германия показват, че момчетата проявяват 
голям интерес към обгрижващите професии, тъй като тези събития предлагат едновре-
менно посещение на работното място, разговори с мъжете в тези професии и участие в 
семинари, на които се дискутират темите за реализацията на мъжете във феминизирани-
те професии. Момчетата могат да направят равносметка за своите собствени стереотипи 
и да поговорят за тях. 
Практически насоки за организиране на Ден на момчетата в по-малък мащаб (едно учи-
лище и един работодател в сферата на грижите)

Стъпка по стъпка:
Организация:

  Проверете интереса от страна на училището да бъде включено в Ден на момчетата.
  Проверете възможността и интереса на близка местна болница или друга институ-

ция (детска градина, дом за възрастни хора ) да приеме посещение на група момче-
та. Добре би било в тази институция да работят мъже, с които момчетата ще могат 
да се срещнат.

  Проверете до колко момчетата биха имали интерес да посетят такава институция, за 
да добият представа каква е работата там.

  С помощта на училищното ръководство, се уверете, че родителите ще дадат своето 
съгласие децата им да посетят институцията. 

  Планирайте дата заедно с училището и институцията.
  Направете програма на посещението. Уверете се, че можете да организирате пред-

ставяне на професията, наблюдение на работата на хората, които работят в нея.
План за действие:

  В деня на посещението можете да започнете с кратко въведение и дискусия със за-
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интересованите момчета. Представител на училището може да въведе учениците в 
темата за професиите, свързани с грижи 

  Някои въпроси, с които можете да започнете дискусията:
  Дали момчетата познават мъж, който работи в тази сфера? / Какво знаят за 

тези професии? 
  Какви са очакванията им за посещението?
  Как си представят работата в местата, където се полагат грижи? Нека споделят 

и положителните и отрицателните страни, за които се сещат. 
  Важно е да помолите момчетата да помислят за въпроси, които искат да зада-

дат на мъжете, които работят в тези институции, за да са подготвени за диску-
сията. 

Когато момчетата пристигнат, е важно мъжете, които ще представят своята работа, от-
говорности, условия на работа и възнаграждения, да споделят също и личен опит как се 
чувстват на работното си място, какво ги радва и мотивира в тази работа. Препоръчител-
ни въпроси към мъжете, които работят в институции, свързани с полагането на грижи:

  Защо решихте да станете учител в детска градина/ медицинска сестра/ социален 
работник/ …... (мотиви)?

  От къде се информирахте за изискванията за образование и за свободните работни 
места за професията?

  Как протича един обикновен работен ден (задачи, натовареност)?
  Какво харесвате в работата си, кои са предизвикателствата? 
  Как се чувствате като мъж в обгрижваща професия, която все още често се възпри-

ема като предимно женска?

След това е хубаво да бъде организирана кратка дискусия. Много е възможно момчетата 
да се срамуват да задават въпроси. Затова е хубаво предварително да се подготвят с по-
мощта на педагогическия съветник, който ще е добре и да фасилитира дискусията. 
След дискусията момчетата могат да разгледат работното място и да бъдат въведени във 
спецификите на работата. Това е хубаво да се уточни със самата институция и какви са 
нейните възможности за включване на момчетата. Например в игрите с децата от детска-
та градина и други.

Оценка:
В края на Деня на момчетата е добре да бъде направена оценка на събитието. За целта 
е необходим въпросник за оценка и дискусия в група. Могат да бъдат използвани някои 
от нашите методи, публикувани на уебстраницата на проекта: https://www.boys-in-care.eu/ 

Практически насоки за организиране на Жива библиотека 

Насърчително мероприятие, наречено “жива библиотека” е иновативна практика за пред-
ставяне на професиите, свързани с полагането на грижи. Мъжете в обгрижващите профе-
сии са “живите книги“ , от които може да бъде научено много за това как се преодоляват 
стереотипите по пол в професионалното образование и в кариерното ориентиране. 

Как да организирате  “Жива библиотека” ?
Организация:

  Определете кои обгрижващи професии искате да бъдат представени и се свържете 
с мъже, които работят в тях.

  Проверете до колко училищата имат интерес да участват в подобно събитие.
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  В сътрудничество с мъжете, които ще се представят обсъдете възможни въпроси/ 
теми за дискусия.

  Определете дата и място на събитието (в училище, младежки център, по време на 
младежки или училищен фестивал).

Стъпка по стъпка: 
  В живата библиотека поканете “читателите” – момчетата и “живите книги” – мъжете 

в обгрижващите професии.
  Живата библиотека няма точно определен сценарий, момчетата могат сами да ре-

шат какви въпроси да зададат. Все пак е хубаво да подготвите няколко въпроса 
предварително, за да мотивирате дискусията. Примерни въпроси: 

   Защо решихте да станете учител в детска градина/ медицинска сестра/ социален 
работник/ …... (мотиви)?

   От къде се информирахте за изискванията за образование и за свободните ра-
ботни места за професията?

   Как протича един обикновен работен ден (задачи, натовареност)?
   Какво харесвате в работата си, кои са предизвикателствата? 
   Как се чувствате като мъж в обгрижваща професия, която все още често се въз-

приема като предимно женска ?

Така участниците ще имат възможност да чуят лични истории. Това е формат, който се ба-
зира на комуникацията лице в лице, от която момчетата могат да научат много за опита, 
пречките и подкрепата, от която мъжете в обгрижващите професии имат нужда, както и да 
техните стратегии за постигане на целите им.

4.2. Кампании за насърчаване на участието на мъжете в 
професиите, свързани с полагането на грижи 
Кампания за Деня на момчетата в Германия

Илюстрация: ´Постер от Деня на момчетата в 
Германия

Първият визуален пример е постер от кампа-
нията в Германия за Деня на момчетата, кой-
то показва млад мъж, който насърчава мъже-
те да избират професии, свързани с грижите 
за деца. Постерът свързва грижите за децата 
със спорта. Посланието на тениската му гла-
си: “Добрите футболисти печелят шампиона-
та. Предизвиквам ви да опитате! ”. По-долу в 
дясно на плаката посланието продължава: “ 
Участвай в създаването на бъдещето. Стани 
учител в детска градина!”. Този плакат е много 
добър пример за млад мъж, който се обръща 
към своите връстници и ги насърчава да изби-
рат професии, свързани с грижите за деца като 
подчертава важността на тази професия за 
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възпитанието на бъдещото поколение. Използван е междусекторен подход като за лице 
на кампанията е избран мъж, който най-вероятно е имигрант, което прави посланието 
включващо по отношение на мъже от различни етноси и цвят на кожата. (Rieske, Täubrich 
& Holtermann, 2018).

Изложба: Лицата зад цифрите15

Изложбата  “Die Gesichter hinter den Zahlen” (Лицата зад цифрите) показва портрети в го-
лям размер на учители в детската градина в Германия. Изложбата има за цел да даде 
представа колко различни мъже могат да бъдат учители в детската градина. За да бъдат 
привлечени повече мъже в ранното детско образование и обучение, е нужна социална 
промяна: мъжете трябва да могат да си представят работата в детската градина, и соци-
алният климат трябва да го позволява. Това е посланието на изложбата.

Мъжете и грижите за децата16

Проектът “Мъжете и грижите за децата” започва в Единбург, Шотландия през 2001 година 
като серия от обучения за безработни мъже и мъже, които искат да променят професията 
си с такава, която е свързана с грижи за децата. Курсът на обучение е 16-седмичен и е 
безплатен, провежда се вечер, за да могат всички желаещи да се включат. Обучението 
завършва с диплома, която дава възможност за работа в детски център или детска гра-
дина като помощник възпитател и възможност за прием в последваща образователна 
програма и сертифициране за работа като учител в детска градина . Обучението включва 
и менторска програма, в рамките на която мъжете имат възможност да работят с ментори 
мъже, които вече работят в сферата. 

Кампанията продължава с различни промоционални и информационни материали като 
брошури, радио спотове, реклами във вестника и послания като “Мъжете също могат да се 
грижат” и  “Децата се нуждаят от мъжете също”. От началото на проекта, броят на мъжете, 
наети в детски градини значително се увеличава, от  1% на 10% в Единбург (Seftaoi 2011). 

Обучението по проекта получава финансиране от общинския съвет на Единбург и от шот-
ландското правителство, както и по програми на Европейския съюз. То е достъпно за кан-
дидати от цялата страна. Идеята на кампанията се разпространява и в други страни в Ев-
ропа и в света. 

Илюстрация: Постер на кампанията 

15  https://mika.koordination-maennerinkitas.de/service/ausstellung/
16 http://www.meninchildcare.co.uk/

http://www.meninchildcare.co.uk/
https://mika.koordination-maennerinkitas.de/service/ausstellung/
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Източник: Men in Childcare уебсайт: http://www.meninchildcare.co.uk/  

Кампанията е много добър пример за успешна инициатива, която включва комбинация от 
насърчителна мярка – квота и специализирано обучение (включващо менторство и пред-
ставяне на ролеви модели), кампания за повишаване на информираността, която достига 
до много хора.

Кампания “Стиска ли ти да станеш медицинска сестра?”17

През 2002 година Центърът за медицински грижи в Орегон, САЩ, започва кампания с пос-
лание “Стиска ли ти да станеш медицинска сестра?”. Кампанията е насочена към наемане 
на мъже медицински специалисти (медицински сестри). Постерите представят физиче-
ски силни мъже, които въплъщават идеала за мъжественост и същевременно въпросът е 
дали им стиска ( дали са достатъчно смели мъже), за да станат медицински сестри. Идея-
та е да бъдат насърчени мъжете да влязат в тази професия. Използван е също междусек-
торен подход като са избрани мъже от различни раси, възрасти, етнос и професии. Има 
и още едно послание, което е изписано с по-дребен шрифт най-отдолу: “Това е кариера, с 
неограничени възможности, която ще предизвика вашата интелигентност и умения. Избе-
ри професията медицинска сестра”. Професията е представена като е наблегнато колко 
много възможности предоставя, като са използвани ключови думи като интелигентност 
и умения, които са типично мъжки характеристики, докато думата “грижа” отсъства. По-
стерът е разпространяван в училища, колежи, университети в Орегон. През 2004 година 
кампанията допълва посланията си с постера “Грижата не познава граници “, който има за 
цел привличането на мъже от малцинствен произход в професията. 

17 https://oregoncenterfornursing.org

https://oregoncenterfornursing.org
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Илюстрация: Постери на кампанията “Стиска ли ти да станеш медицинска сестра?”
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Заключение

Ефективните подходи за привличане на момчетата към обгрижващите професии включ-
ват систематични и включващи инициативи с дейности, които се провеждат ежегодно 
(като Деня на момчетата) и се оценяват. Възможни други дейности в училищна среда са 
инициативи като живата библиотека, семинари и работни ателието с педагогическия съ-
ветник, и службите по заетост. 
Ефективни и включващи подходи са тези, които вземат предвид нуждите от кариерно 
ориентиране и на момичетата, и на момчетата, не налагат стереотипи по пол и показват 
обгрижващите професии като такива, в които работят както жени, така и мъже. Когато се 
насърчават мъжете в обгрижващите професии, е необходимо да се представят всички 
аспекти на тази работа от най-малко приятните рутинни задачи до най-забавните. Напри-
мер при представянето на професията на учителите в детската градина често се показват 
само игрите и заниманията с децата, което също създава стереотип за мъжете – сякаш те 
могат единствено да се справят с игрите, докато по-трудната част от работата, свързана с 
рутинните грижи се изпълнява от жените. 

При представянето на професиите, ние препоръчваме тези инициативи, които насърчават 
кариерно ориентиране, което съвсем ясно обяснява, че мъжете и жените би трябвало да 
работят в екип и балансираното представителство на двата пола в професиите има голя-
ма добавена стойност за пазара на труда.
 

Допълнителна информация

   Men in Childcare: http://www.meninchildcare.co.uk/
   Men into Childcare. How can we achieve a more gender-balanced early years and 

childcare workforce? Fatherhood Institute website: http://www.fatherhoodinstitute.org/
wp-content/uploads/2015/04/Men-into-Childcare-PDF.pdf

   Men in Early Years Challenge Fund in Scotland: http://www.sfc.ac.uk/news/2018/news-
68956.aspx

   The British public is broadly in favour of men working within the childcare profession, 
research of IPSOS MORI: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/men-and-childcare 

   Men in Nursing Worldwide, Article, published on RealMansWork: https://realmanswork.
wordpress.com/2012/05/05/male-nurses-worldwide/

   Forget about the Stigma. Male Nurses Explain Why Nursing Is a Job of the Future for 
Men, article in NY Times: https://www.nytimes.com/interactive/2018/01/04/upshot/
male-nurses.html

   Male Carers: Overcoming Traditional Gender Roles, Supercarers: https://supercarers.
com/blog/male-carers/

   Educator‘s Tool Kit to Prepare Students for Non-traditional Careers, https://www.dacc.
edu/assets/images/career/NonTraditional/Awareness9703.pps

  Nontraditional Training and Employment:http://www.jspac.org/special-populations/
nontraditional-training-and-employment
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5. Заключение 

Проектът “Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с полагането на 
грижи” Boys in Care – Strengthening boys to pursue care occupations (2017-2019) показа, че 
прилагането на насърчителни подкрепящи инициативи за привличане на повече млади 
мъже и момчета в обгрижващите професии е повече от необходимо.
Участието на мъжете в сферата на професионалните грижи е начин за преодоляване на хо-
ризонталната, а оттам и на вертикалната сегрегация на пазара на труда, които се основен 
и постоянен проблем на пазара на труда в Европейския съюз. От друга страна, в обгрижва-
щите професии има голяма липса на работна ръка. В същото време има нужда да се работи 
и на индивидуално ниво, защото все още много мъже, които биха искали да изберат тези 
професии, продължават да се сблъскват със стереотипи по пол, според които мъжете се 
интересуват единствено от коли и техника, а не от професии, в които се полагат грижи. 
От проекта научихме, че много от образователните материали и материалите за кариерно 
ориентиране във всяка една страна партньор по проекта продължават да възпроизвеж-
дат стереотипи по пол. (Gärtner et al. 2018a). Някои страни вече имат съществен напредък 
в създаването на програми за кариерно ориентиране, някои от които са посветени на мъ-
жете и обгрижващите професии. В други страни, обаче, темата не е застъпена и изобщо не 
съществуват инициативи, подкрепящи момчета с интерес към тези професии. 
Проектът ясно показа също, че европейските общества все още имат нужда да се замис-
лят сериозно и да отдадат необходимото признание на обгрижващите професии. Това оз-
начава подобряване на заплащането, но не единствено. Необходимо е да се осъзнае, че 
демократичните и включващи общества зависят много от това как ще се развие секторът 
на грижите, който ще се превръща във все по-нужен сектор, и ще предлага сигурна заетост.
По отношение на методиките за обучение на обучители, учители и кариерни консултанти, 
които ще работят в областта на кариерното ориентиране ще е важно да бъдат включени 
модули за неравенствата по пол - как се създават и как се преодоляват. Но, най-важното 
е тези професионалисти да разберат, че изборът на професия от младите хора не бива да 
зависи от пола им, а от талантите и интересите им. Най-важните теми, които можете да 
включите в обученията за професионалисти, според националния контекст са:

  (Не) равенства по пол
  Пол и социализация
  (Обгрижваща) мъжественост
  Кариерно ориентиране – процес и влияние 
  Чувствителност по отношение на стереотипите
  Представяне на обгрижващите професии и тяхната обществена стойност

В заключение бихме искали да подчертаем, че изследванията показват, че действително 
има статистическа разлика между интересите на момичета и момчетата по отношение на 
избора им на професия. Немската изследователка в областта на образованието Ханелоре 
Фаулстич – Виеланд (2014) предупреждава, че учителите не бива да си правят от това при-
бързани заключения. Изказването на предположения, че момчетата не се интересуват 
от професии, които по принцип се предпочитат от момичетата и обратното са причина, 
младите хора да се разколебават да постъпят по нестереотипен начин и да последват ин-
тересите си. Това, което е необходимо да направят специалистите по кариерно ориенти-
ране е да насърчат дебата за стереотипите по пол, да дадат възможност да разширяване 
на перспективата за професионално развитие и да насърчават младите хора да следват 
пътя, който са си избрали. Ние вярваме, че този наръчник може да бъде от полза за пос-
тигането на тази цел. В заключение представяме някои специфични препоръки, които се 
отнасят за всяка от страните – партньори.
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Австрия

В последните десет години, в Австрия се прилагат различни насърчителни мерки, но 
все още има много предизвикателства по отношение на неравенствата и сегрегацията 
по пол на пазара на труда и в образованието: 

 По отношение на образователните политики, все още съществува значителна 
сегрегация по пол по видове училища.

 Необходимо е да се включат повече материали, които се фокусират върху 
многообразието и върху стереотипите по пол. Добре би било някои от материалите 
от “Дните на момчетата” да бъдат включени и в учебните материали и учебниците, 
които се използват по програма в училищата.

 Многообразието и междусекторният подход са по-подходящи подходи, за да се 
наблегне на мулти етническата реалност в австрийското общество. 

 В кариерното ориентиране е добре да бъдат включвани организации и партньори 
от различни сектори, за да се улесни обмяната на опит и споделянето на добри 
практики.

България
В България дискусията за прилагането на мерки за насърчаване на момчетата да 
избират професии, свързани с полагането на грижи е все още в много ранен етап. 
Десетилетия назад във времето, участието на мъжете в обгрижващите професии в 
България е било значително по-високо, което е исторически опит, от който може да 
извлекат поуки. Необходимо е да се работи повече в посока на:

 Провеждането на съвременно национално проучване и регулярно събиране 
на данни по отношение на обгрижващите професии и равнопоставеността на 
половете;

 Повишаване на имиджа на обгрижващите професии и извеждане на потенциала 
им за кариерно развитие на мъжете, които имат интерес към тях;

 Организиране на мероприятия от типа Дни на момчетата и  Дни на момичетата 
и по-активно насърчаване на момчетата, които имат интерес към обгрижващите 
професии в процеса на кариерно ориентиране.

Германия

Германия представя най-богат опит по отношения на мерки и материали по темата. 
Макар, че някои позитивни промени вече са настъпили, все още се наблюдава 
сериозна сегрегация по пол, както и неравенства по отношение на възможности за 
образование. Затова ние препоръчваме: 

  Повече обучения за учители да включват концепцията на Дните на момчетата, която 
да намери своето място в професионалното образование в училище.

  Многообразието по отношение на пол, раса, възраст да бъде представено в учебните 
материали.

 Информационните материали за кариерно ориентиране да включват професии, за 
които младите хора могат да се подготвят в университет, но също и чрез други форми 
на обучение (професионални и квалификационни курсове), за да бъде представено 
широкото многообразие от възможности.

 Системата на професионалното образование трябва да адресира неравенствата 
между обученията в училище и в дуалните форми на обучение и да се балансира 
непрекъснатото прехвърляне от образователни форми, за които се заплаща към 
образователни форми, които дават възможности на учениците да се заплаща за 
положения труд.
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Италия
В Италия, както и в много други европейски страни,  мерки за насърчаване на момичета 
да навлизат в нетрадиционни професии вече са били прилагани, докато цялостен 
подход по отношение на момчетата напълно липсва. За насърчаването на момчетата, 
които имат интерес към обгрижващите професии, биха били полезни:

 Образователни и информационни материали, насочени към момчета, учители, 
кариерни консултанти, за професиите, свързани с полагането на грижи. 

 Организирането на обучения за учители и кариерни консултанти 
 Организиране на национални събития като Ден на момчетата.
 Създаване на експертна група, която да преразгледа прилагането на Етичния кодекс 
на издателствата на учебници по отношение на стереотипите по пол в учебниците.

Литва
Като в много от другите страни – партньори, така и в Литва, сегрегацията по пол е 
разглеждана като изцяло “женски въпрос”, докато момчетата и мъжете, изобщо не са 
обект на тази тема. Поради това препоръчани стъпки са:

  Преглед на учебниците и учебните материали във всички нива на образование по 
отношение на наличието на стереотипи по пол, както и по-задълбочена оценка на 
сегрегацията по пол в образователната система и по отношение на професиите. 

 Проекти и дейности, които насърчават нетипичния професионален избор и на 
момчетата и на момичетата.

 Инициативи, които са насочени към преодоляването на стереотипите по пол за 
учители и кариерни консултанти.

  Инициативи за момичета и за момчета в училище, подобни на Ден на момчетата и 
Ден на момичетата

Словения
Някои материали, разработени в Словения, както и някои инициативи вече са били 
организирани, както за момичетата, така и за момчетата. Въпреки това е необходим 
по-систематичен подход, който се състои в:

 Кариерно консултиране, което взема предвид нуждите и на момчетата и на 
момичетата.

 Разработване на информационни материали за професиите, свързани с полагането 
на грижи за ученици в основното образование, както и материали за момчетата, 
които се интересуват от обгрижващите професии.

 Планиране на обучения за две целеви групи: консултантите към службите по 
заетостта и центровете за кариерно ориентиране и консултиране, както и кариерните 
консултанти,  които работят в училище.

 Включване на подкрепящи мерки за момчета в системата на кариерно консултиране, 
подобни на Ден на момчетата, които ще допълнят вече съществуващия Ден на 
момичетата.    
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7. Партньори по проекта
Dissens - Institut für Bildung und Forschung e.V. е нестопанска неправи-
телствена организация, която предоставя консултантски и образова-
телни услуги и услуги в областта на социалните изследвания. Основ-
ните цели на организацията, създадена през 1990 г. в Германия, са 
подпомагане равенството на половете чрез насърчаване на обгриж-
ващата мъжественост, ограничаване на йерархичното конструира-
не на половете и превенция на насилието на основата на пола. Тези 
цели се осъществяват чрез дейности в сферата на услуги за младите 
хора, в образованието и обучението на възрастни и в научната рабо-
та. Dissens работи на национално и на европейско ниво и участва в и/
или координира европейски проекти и мрежи. Dissens е осъществил 
няколко оценки на проведените дейности в рамките на Деня на мом-
четата (Boys‘ day) в Германия. 
Интернет страница: http://www.dissens.de/

Verein für Männer und Geschlechterthemen Steiermark в Австрия ус-
пешно предоставя през последните 20 години специфични услуги, 
насочени към създаване на мрежи за образование и обучение, като 
например работа с момчета и стереотипи по пол. Институтът реали-
зира и през последните няколко години прави оценка на дейностите 
при провеждането на Деня на момчетата (Boys‘ day) в Австрия. 
Интернет страница: http://www.vmg-steiermark.at/

The Peace Institute в Словения извършва през последните 25 години 
интердисциплинарни изследвания, образователни и други подкрепя-
щи дейности като застъпник на уязвими групи и работи заедно с тях 
срещу дискриминацията. Един от основните приоритети за работа е 
социалният пол и равенството на половете. Интернет страница: 
http://www.mirovni-institut.si/en/about-the-peace- institute/

Istituto degli Innocenti в Италия документира, прави анализи, провеж-
да изследвания и обучения по въпроси, свързани с децата, младежи-
те и семействата със специален фокус върху превенцията на социал-
ното изключване и насилието над деца. Интернет страница: 
http://www.istitutodeglinnocenti.it/

Центърът за изследвания и политики за жените в България има над 
десетгодишен опит в провеждането на проучвания и изследвания в 
сферата на равнопоставеността на половете, правата на жените и 
насилието над жени, съвместяването на професионалния и личния 
живот и разпределението на грижите в семейството. Тази дейност 
има за резултат предложения и препоръки по прилаганите политики 
и промяна на законодателството на национално, както и на междуна-
родно ниво. Интернет страница: www.cwsp.bg

Center for Equality Advancement работи повече от десет години за 
насърчаването и укрепването на равнопоставеността на половете и 
провеждането на професионални обучения в Литва, както и на меж-
дународно ниво, за повишаване на осведомеността и за промяна на 
стереотипите за жените и мъжете. 
Интернет страница: http://gap.lt/en/ 
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