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МИНИСТЕРСТВО НА          
   ПРАВОСЪДИЕТО
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ПРОГРАМАТА Е ИЗРАБОТЕНА ОТ ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ФОНД 
ЗА ЖЕНИТЕ“ ПО ПРОЕКТ:

“Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема 
„домашно насилие“, чрез изграждане на капацитет у учители за 
превенция и работа по темата“

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с рег. No 93-00-516/21.12.2016., сключен с 
Министерство на правосъдието. 

МИНИСТЕРСТВО НА          
   ПРАВОСЪДИЕТО
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За да бъдат преодолени пречките пред постигането на 
равнопоставеност на половете, работата с младите хора 
е от ключова важност - за да се разрушат, от една страна, 
фундаменталните конструкти на пола, а именно – женствеността 
и мъжествеността, и от друга страна – за да се променят нормите 
и нагласите по темата и да се стигне до позитивни резултати, 
свързани с човешкото здраве и добруване на всички хора. 
Навсякъде по света социализацията на момичетата и момчетата 
започва от много ранна детска възраст, като води със себе си 
очакваните и приети обществени стереотипи какво трябва да 
е поведението на двата пола в обществото. Именно затова e 
важно да бъдат инициирани разговори и процеси за промяна на 
ситуацията още от начална детска възраст – за да може нагласите 
и поведението на децата напълно да се трансформират.   
Образованието притежава уникалната задача да възпита и оформи 
мисленето и разбирането на децата за това, какво са джендър 
стереотипи и роли. То носи отговорност да гарантира, че децата 
получават качествено образование, базирано на разбирането за 
човешки права, залегнало в основата на равнопоставеността на 
половете. 
Джендър образованието е ключът към щастливото израстване на 
децата без стереотипи и предразсъдъци, в толерантни и свободни 
възрастни. 

Защо трябва да говорим за „джендър” в образованието?

Джендър образованието започва с изграждането у децата на 
джендър сензитивност. Това означава, че те могат да разпознават 
негативните последствия от джендър стереотипите и да адресират 
неравенствата, произтичащи от тях. Противодействайки на 
джендър стереотипите, джендър образованието помага на 
децата да построят сами за себе си гражданска среда на 
равнопоставеност, в която мъжете и жените живеят с взаимно 
уважение и в партньорство. Никой не е по-ценен или малоценен 
от другия заради своя пол. 

ВЪВЕДЕНИЕ
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Резултатите от джендър образованието за момичетата са: по-
висока увереност в себе си, отстояване на собствените права, 
независимост и активност в публичната сфера. Резултатите за 
момчетата са: преодоляване на страха от провал, понижени нива 
на агресия, повече социални роли и активност в личната сфера.  

Важна функция на джендър образованието е да помогне на 
учениците да разграничават факти от вярвания и мнения и да 
разберат, че всяка личност е комплекс от уникални и различни 
черти на характера и че стереотипите възпрепятстват развитието 
и разгръщането на пълния потенциал на момичетата и момчетата. 
Джендър образованието е  продължителен процес, който не може 
и не бива да бъде ограничаван само до няколко урока. 
Учителите имат уникална роля в живота на своите ученици. Те са 
и ролеви модели за децата, и напътстващи ги към постигането 
на мечтите им. Но една от най-важните роли на учителите е да 
осигурят джендър образование за момичетата и момчетата и 
да се убедят, че училището е сигурна среда, изградена върху 
разбирането за равнопоставеност на половете. Важно обаче 
е да помним, че не учителите носят отговорност за справяне 
с насилието в дома на децата и в училище – тяхната роля е да 
наблюдават, сигнализират отговорните институции, подкрепят 
както пострадали, така и агресивни момичета и момчета, да 
потърсят професионална помощ.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Образованието по темата „домашно насилие“ е пряко 
взаимосвързано с обучението на учениците по джендър тематика 
и човешки права и е насочено към придобиване на чувствителност 
по проблема с насилието, както и на социални, граждански и 
културни знания и умения от подрастващите, свързани с тяхното 
здраве, живот в ненасилствена среда в семейството и извън 
него, толерантни отношения с другите и формиране на познания 
относно гражданските права и задължения на всеки индивид.
Основна цел на програмата „Домашното насилие: ролята на 
училището и учителите за превенция и борба с него“ е  да допринесе 
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за постигането на устойчива равнопоставеност на половете 
във всички сфери на живота и да формира у подрастващите 
настроение на толерантност, уважение и недискриминация към 
другите, независимо от техния пол, раса, възраст, сексуална 
ориентация, религиозна принадлежност и др. под.

Конкретни цели на програмата са и:

1. Изгражданe на автономни и активни личности от децата, които: 

а) разбират и отстояват общочовешките ценности, ценностите 
на демокрацията и човешките права; участват в гражданския, 
политическия и социалния живот по отговорен, съзидателен и 
ефективен за себе си и за обществото начин; 

б) познават институциите, структурата и процедурите на 
демократичното общество, икономическите и политическите 
реалности на глобализиращия се свят като предпоставки за 
постигане на общество на равнопоставеност;

в) зачитат значимостта на всяка човешка личност в 
многообразието от нейните идентичности, признават правото и 
ценността на различието, приемат равнопоставеността на всички 
в общото социално пространство; 

г) осъзнават и ценят своята културна идентичност; 

д) взаимодействат с членовете на семейството си, общността и 
другите хора по конструктивен и уважителен начин; 

е) изразяват обосновано и критично гражданската си позиция;

ж) взимат самостоятелни решения относно своето развитие, 
проявяват самоинициативност и способност да си поставят цели, 
да планират и да обосновават действията си; 

з) носят отговорност за поведението си и оценявяат влиянието на 
постъпките си за своя живот и този на другите хора; 
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и) подбират адекватна информация и услуги за подобряване 
на статуса на човешките си права, добруването и здравето си и 
поддържат здравословен и толерантен начин на живот за себе си 
и за околните; 

й) познават механизмите на публичните институции и 
гражданското общество за прилагане на споделена отговорност 
за опазване човешките права на другите;
 
к) умеят да правят връзки между отделни сфери на обществения 
живот и да разбират причините за социалните неравенства, 
екологичните и глобалните предизвикателства в 21-и век.

2. Функциониране на всяка образователна институция като 
автономна, активна и саморазвиваща се общност, която: 

а) възпитава в демократични и общочовешки ценности; 

б) насърчава инициативност, отговорност, солидарност, 
социална чувствителност и критичност у всички участници в 
образователната система; 

в) утвърждава устойчива, включваща, демократична и 
здравословна среда, свободна от различните форми на агресия и 
дискриминация; 

г) изгражда и поддържа позитивен психологически климат и 
възможности за избори, свързани със здравето, екологията, 
гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното 
разбиране, зачитане и уважение;

д) създава позитивна образователна среда за диалог между 
представителите на различни общности в зависимост от техните 
пол, възраст и компетентности, включително и чрез формите на 
ученическото участие и самоуправление.
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ВАЖНО!

Настоящата програма е неразделна част от „Наръчник в помощ 
на учителя за превенция и работа по темата „домашно насилие“, 
изработен от фондация „Български фонд за жените“. Предвидените 
в програмата модули за обучение на подрастващи се основават 
на темите, дефинициите и примерите, заложени в Наръчника.
Учебната програма може да се преструктурира в зависимост 
от потребностите на учителя, обучаваните и ресурсите на 
обучаващата институция.
Учебната програма е създадена за осъществяване във всички 
възрастови групи и може да бъде преподавана в „Часа на класа“, 
като самостоятелно образователно направление или да бъде 
интегрирана в различни предмети и уроци. 
Учебната програма е създадена с ясната цел да даде пълна 
свобода на преподаващия, който да избере, според нуждите на 
подрастващите, кога и кои теми могат да бъдат засегнати в клас, 
кои игри са подходящи и дали има нужда от допълнителна работа 
с учениците по проблематични въпроси.  
Настоящата програма задава рамката от знания и умения, които 
да бъдат придобити от подрастващите, чиято база полагат заедно 
Наръчника и Програмата. 

Екипът на фондация „Български фонд за жените“
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ОБЛАСТ НА 
КОМПЕТЕНТНОСТ

НАЧАЛЕН ЕТАП 
НА ОСНОВНАТА 
СТЕПЕН (1-4 КЛАС)

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 
НА ОСНОВНАТА СТЕПЕН 
(5-7 КЛАС)

• разпознаване на стереотипи ;

• полови стереотипи;

• „ролите“ на жените и мъжете
  и последиците от тях;

• стереотипите в семейството
  и извън него.

• разпознаване на стереотипи;

• полови стереотипи;

• „ролите“ на жените и мъжете;
   
• семейството;

• джендър и медии. 

• видове насилие: психическо,
  физическо, сексуално,иконо-
  мическо;

• причини за насилието; мит-
  ове и реалност, последици;

• ненасилствени отношения.

• телесна автономност

• видове насилие: психическо,
  физическо, сексуално, ико-
  номическо;

• ненасилствени отношения;

• насилие в дома и извън него. 

• разпознаване на жертва и на-
  силник;

• познаване на действията, кои-
  то трябва да бъдат извършени
  от свидетел, жертва, насилник;

• права и задължения на граж-
  даните.

• разпознаване на жертва и 
  насилник;

• познаване на действията, 
  които трябва да бъдат извър-
  шени от свидетел, жертва, на-
  силник;

• права и задължения на граж-
  даните;

• законова рамка за постигане
  на равнопоставеност на поло-
  вете.

            ТЕМИ                            ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ

МОДУЛ 2:
ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ ХОРАТА: 

НАСИЛИЕ И 

ДИСКРИМИНАЦИЯ 

МОДУЛ 3:
ЗАКОНОВА РАМКА 

ЗА ПОМОЩ И 

ЗАКРИЛА 

ОТ НАСИЛИЕ И

ДИСКРИМИНАЦИЯ 

МОДУЛ 1: 
ДЖЕНДЪР 

СТЕРЕОТИПИ И 

РАВЕНСТВО НА 

ПОЛОВЕТЕ

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕМАТА 
„ДОМАШНО НАСИЛИЕ“ И ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ В  
РАЗЛИЧНИТЕ СТЕПЕНИ НА БЪЛГАРСКОТО ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:
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ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН 
ЕТАП НА ОСНОВНАТА 
СТЕПЕН (8-10 КЛАС) 

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН 
ЕТАП НА ОСНОВНАТА 
СТЕПЕН (11-12 КЛАС) 

• разпознаване на стереотипи;

• полови стереотипи;

• „ролите“ на жените и мъжете;

• джендър и медии;

• джендър сензитивност;

• история на жените и половете.

• разпознаване на стереотипи; 

• полови стереотипи;

• „ролите“ на жените и мъжете;

• джендър и медии;

• джендър сензитивност;

• история на жените и половете;

• съвременни джендър проблеми.

• телесна автономност;

• видове насилие: психическо, физическо,

  сексуално, икономическо;

• ненасилствени отношения;

• нови форми на насилие;

• насилие в дома и извън него;

• форми на дискриминация; 

• телесна автономност;

• видове насилие: психическо, физическо,

  сексуално, икономическо;

• ненасилствени отношения;

• нови форми на насилие;

• насилие в дома и извън него;

• форми на дискриминация;

• насилие, основано на пола;

• разпознаване на жертва и насилник;

• познаване на действията, които трябва
  да бъдат извършени от свидетел, жер-
  тва, насилник;

• права и задължения на гражданите;

• законова рамка за постигане на равно-
  поставеност на половете.

• разпознаване на жертва и насилник;

• познаване на действията, които трябва да
  бъдат извършени от свидетел, жертва,  на-
  силник;

• права и задължения на гражданите;

• законова рамка за постигане на равнопо-
  ставеност на половете;

• нестигматизиращо отношение.

                          ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ
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МЕТОДИ ЗА ИНТЕРАКЦИЯ С УЧЕНИЦИТЕ

Настоящата учебна програма предполага като метод за 
преподаване на проблема „домашно насилие“ игровата форма – 
сложните и трудни теми и дефиниции, включени в Наръчника в 
помощ на учителите, да бъдат поднесени на децата под формата 
на интерактивни упражнения (приложени в раздел „Упражнения“). 
Освен описаните методи за интеракция с учениците, добре е 
преподавателите да:

•Направят предварителен график от теми за обсъждане, 
придружени от избрани интерактивни упражнения – възможно е 
един учебен час да бъде недостатъчен за една игра и дискусия 
след нея.

•Създадат, заедно с децата, групови насоки и правила за работа в 
клас (например, учениците да се изслушват, да не се подиграват 
едни на други за мненията или въпросите си и т.н.).

•Помагат по време на упражненията на всяко дете да вземе 
спокойно участие и в самата игра, и в дискусията след нея.

•Използват кратки и забавни дейности между трудните теми или 
когато видят, че дадена игра започва да става твърде лична, които 
ободряват децата и ги карат да се движат.

•Предвидят време за оценка и обратна връзка към урока, 
обсъдените теми и проблеми, упражненията, динамиката на класа.

•Предвидят използването на различни материали като цветни 
листчета, флипчарт, флумастери, както и да насърчават учениците 
към творчество – да използват рециклирани материали или 
самите те да рециклират стари списания и вестници, платове и 
т.н.

•Насърчават учениците, особено от горните класове на 
образователната система, сами да намират информация по 
дадена тема от избран модул – филми, книги, статии, кратки 
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клипове, които да бъдат обсъждани в клас, както и да пишат есета 
и да работят в групи по определен проблем.  

ВАЖНО!

Във вашия клас със сигурност има деца, които са свидетели и/
или жертви на насилие и тормоз. Това означава, че те ще приемат 
учебния материал по темата и интерактивните упражнения много 
лично. Възможно е също деца, които търпят насилие и тормоз у 
дома или в училище, да не са споделяли с никого какво преживяват 
или да приемат подобно отношение за нормално. Сред учениците 
ви ще има и момичета (по-често) или момчета, които са преживели 
сексуално посегателство без да го разпознават/квалифицират 
като такова, както и подрастващи, тормозени от техни връстници, 
които се страхуват да потърсят помощ. Сред децата ще има и 
такива, които са упражнявали или упражняват насилие над други 
деца, като са ги обиждали, заплашвали, наранявали физически 
и които изпитват или не вина и срам от постъпките си. Как да 
управлявате динамиката в подобна група? По-долу са дадени 
само някои предложения, но вие, като учител, познавате най-
добре децата и можете да прецените дали да прекъснете дадена 
игра или напротив - да фасилитирате по-задълбочен процес.

Какво не е добре да правите: 

•Да прекъсвате дете или да го карате да се почувства засрамено 
от нещо, което е казало.

•Да критикувате или обвинявате децата.
 
•Да подлагате дете на разпит или да му задавате твърде лични 
въпроси.

•Да съдите децата.

•Да игнорирате или подценявате чувствата на децата.
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•Да казвате на дете как е „правилно” то да се чувства.

•Да обсъждате чувствата на някое дете пред другите деца 
  от класа.

Какво е добре да правите: 

•Винаги бъдете готови да помогнете на дете в нужда – с личен 
разговор, консултация, подкрепа, за да го успокоите. 

•Ако видите дете, което има нужда от вас и иска да поговорите, 
заведете го на сигурно място, където да се чувства спокойно и да 
е далече от другите деца. 

•Не бъдете предубедени към децата и не ги съдете – винаги ги 
подкрепяйте, независимо от вашите лични чувства или мнение за 
дете, което ви потърси за помощ.

•Слушайте внимателно какво ви казва детето и най-вече, уверете 
го, че е нормално да е разстроено.

•Винаги предоставяйте на дете, което ви е потърсило за помощ, 
обратна връзка, за да е сигурно то, че искрено се интересувате от 
неговия проблем.

•Вярвайте на интуицията си и винаги, когато сметнете за нужно, 
потърсете за помощ училищния психолог или отговорната 
институция, ако сметнете, че има нужда от тяхната намеса.

Методология на участието / Партисипативна методология
 
Тази учебна програма предлага използването на методология за 
включване и участие на учениците като механизъм за преподаване 
на джендър тематика.
Дискусиите върху джендър тематиката трябва да са с фокус 
върху моментното спиране и рефлексията върху всекидневните 
ни действия и вярвания. Те трябва да подкрепят децата в процеса 
на преосмисляне на стереотипите и да ги окуражат да споделят 
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и дискутират притесненията си относно общоприетите норми на 
поведение, но най-вече да изгради у тях джендър сензитивност 
и нови умения. Много е важно дискусиите да се наложат като 
защитено място, в което учащите да се самоизразяват, споделят 
лични истории, мнения и преживявания и да обменят опит. Също 
толкова ключово е да се предлагат алтернативни подходи – 
брейнсторминг, ролеви игри и т.н.   
 
Брейнсторминг

Брейнстормингът е метод, който подканя всички да участват. 
Това е чудесен начин да се отвори тема за дискусия, която да се 
изследва от гледните точки на всички участващи. По време на 
брейнсторминга няма грешни идеи и никой не трябва да съди 
отговорите на другите. Всяко предложение се записва на дъска 
или флипчарт лист така, че да го виждат всички. Упражнението 
подканва всички участници да разширят идеите си, да мислят 
различно и да виждат нещата от различен ъгъл. 

Изследване/случай/истории (кейс стъди)

Този метод използва презентация или анализ на история или 
сценарий, които са се случили или е възможно да се случат. Те 
трябва да са максимално опростени и основаващи се на факти. 
Техниката „кейс стъди“ е ефективен заместител на реалността. 
Децата могат да анализират и решават истински житейски 
проблеми без да се притесняват от провал и без да им се налага да 
обсъждат личните си преживявания и затруднения. Анализът на 
случаи в група води учениците към активно участие в обсъждането 
на потенциален проблем, който би могъл да им се случи – какво 
биха направили, как биха постъпили? Методът „кейс стъди“ е 
изключително полезен за развиване на аналитично мислене, 
способност за решаване на проблеми и взимане на решения у 
децата.
 
Игри

Игрите са средство за пре(по)даване на знания, умения и дори 
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нагласи по начин, който мотивира и забавлява децата. Чрез 
игрите ученето е весело, но по-ефективно и устойчиво. Много 
от днешните игри могат да бъдат променени и адаптирани към 
учебни игри по различни теми. 

Групови дискусии

Груповите дискусии провокират отговори от участниците 
по определена тема и предлагат разнообразни моменти за 
рефлексия и обучение чрез обратна връзка веднага (от учителя 
или другите участници). Ефективността на една групова дискусия 
зависи от употребата на въпроси с отворен край, а не такива, 
които предлагат отговор само с „да“ и „не“. Например, хубаво е 
да попитаме участниците „Какво научихте от този урок?“, а не 
„Научихте ли нещо от този урок?“. 

Друга стратегия за провеждане на ефективна групова дискусия 
е да отдадем дължимото за приноса от участието на всяко дете. 
Учениците се чувстват много по-добре и готови да споделят 
своите чувства и идеи, ако знаят, че няма да бъдат съдени или 
критикувани за това, че се изразяват, или ако знаят, че и другите 
участници изпитват същите чувства като тях.

Ролеви игри

Използването на ролевите игри в класната стая е ефективен 
метод за упражняване и придобиване на умения в защитена и 
подкрепяща среда. Тъй като често ролевите игри са емоционални, 
много е важно в началото да се подчертае, че участниците играят 
други хора, а не себе си. Ролевите игри дават възможност да 
се изпита истинска ситуация от живота, без обаче да се поемат 
истински рисковe.
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА СТЕПЕН (1-4 КЛАС):

1.1. Биологичен и социален 
        пол: какво и защо?

1.2. Джендър стереотипите? 

1.3. Стереотипите в семейството 
       и обществото.

• разпознаване на  стере-
  отипи;

• полови стереотипи;

• „ролите“ на жените и  мъ-
   жете и последиците от
   тях.

2.1 Какво е насилие?

2.2 Насилие по признак пол.
      Домашно насилие;

2.3 Последици.

• видове насилие;

• причини;

• митове и реалност;

• последици.

3.1. Какво да направим, ако сме
        жертва на насилие или осъ-           
        знаем, че сме насилник?

3.2. Законова рамка.

• жертва и насилник;

• законова рамка: защита,
  подкрепа, помощ; 
  
• насилието и другите: 
  гражданската активност
   на свидетелите. 

МОДУЛ 2:
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

ХОРАТА: НАСИЛИЕ И 

ДИСКРИМИНАЦИЯ 

МОДУЛ 3:
ЗАКОНОВА РАМКА 

ЗА ПОМОЩ И 

ЗАКРИЛА 

ОТ НАСИЛИЕ И 

ДИСКРИМИНАЦИЯ 

МОДУЛ 1: 
ДЖЕНДЪР 

СТЕРЕОТИПИ И 

РАВЕНСТВО НА 

ПОЛОВЕТЕ

МОДУЛ УРОЦИ СЪДЪРЖАНИЕ
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1.1. Биологичен и социален 
        пол: какво и защо?

1.2. Джендър стереотипите? 

1.3. Стереотипите в семейст-
        вото и обществото.

• разпознаване на стереоти-
  пи; 

• полови стереотипи;

• „ролите“ на жените и мъже-
  те и последиците от тях; 

•  семейството;

• джендър и медии.

2.1 Какво е насилие?

2.2 Насилие по признак пол. 
       Домашно насилие;

2.3 Последици.

• телесна автономност;

• видове насилие: психиче-
  ско, физическо, сексуално,
  икономическо;

• ненасилствени отношения;

• насилие в дома и извън     
  него.

3.1. Какво да направим, ако  
    сме жертва на насилие или          
    осъзнаем, че сме  насилник?
       

3.2. Законова рамка.

• разпознаване на жертва
  и насилник;

• познаване на действията,
  които трябва да бъдат из- 
  вършени от свидетел, же- 
  ртва, насилник;

• права и задължения на
  гражданите;

• законова рамка за постига-
  не на равнопоставеност на
  половете.

МОДУЛ 2:
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

ХОРАТА: НАСИЛИЕ И 

ДИСКРИМИНАЦИЯ 

МОДУЛ 3:
ЗАКОНОВА РАМКА 

ЗА ПОМОЩ И 

ЗАКРИЛА 

ОТ НАСИЛИЕ И

ДИСКРИМИНАЦИЯ 

МОДУЛ 1: 
ДЖЕНДЪР 

СТЕРЕОТИПИ И 

РАВЕНСТВО НА 

ПОЛОВЕТЕ

МОДУЛ УРОЦИ СЪДЪРЖАНИЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА СТЕПЕН (5-7 КЛАС):
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА СТЕПЕН 
(8-10 КЛАС)

• разпознаване на стереоти-
  пи; 

• полови стереотипи;

• „ролите“ на жените и мъже-
  те и последиците от тях; 

•  семейството;

• джендър и медии;

•  история на жените и
   половете.

• телесна автономност;

•видове насилие: психическо,
 физическо, сексуално,ико-
 номическо;

• ненасилствени отношения;

• нови форми на насилие;

• насилие в дома и извън  
   него;

• форми на дискриминация. 

МОДУЛ 2:
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

ХОРАТА: НАСИЛИЕ И 

ДИСКРИМИНАЦИЯ 

МОДУЛ 3:
ЗАКОНОВА РАМКА 

ЗА ПОМОЩ И 

ЗАКРИЛА 

ОТ НАСИЛИЕ И

ДИСКРИМИНАЦИЯ 

МОДУЛ 1: 
ДЖЕНДЪР 

СТЕРЕОТИПИ И 

РАВЕНСТВО НА 

ПОЛОВЕТЕ

МОДУЛ УРОЦИ СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Какво да направим, ако  
   сме жертва на насилие или          
   осъзнаем, че сме  насилник?
       

3.2. Законова рамка.

2.1 Какво е насилие?

2.2 Насилие по признак пол. 
       Домашно насилие;

2.3 Последици.

1.1. Биологичен и социален 
        пол: какво и защо?

1.2. Джендър стереотипите? 

1.3. Стереотипите в семейст-
        вото и обществото.

• разпознаване на жертва
  и насилник;

• познаване на действията,
  които трябва да бъдат из- 
  вършени от свидетел, же- 
  ртва, насилник;

• права и задължения на
  гражданите;

• законова рамка за постига-
  не на равнопоставеност на
  половете.
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА СТЕПЕН 
(11-12 КЛАС)

МОДУЛ

1.1. Биологичен и социален 
        пол: какво и защо?

1.2. Джендър стереотипите? 

1.3. Стереотипите в семейство-
        то и  обществото.

• разпознаване на стерео-
  типи; 
• полови стереотипи;
• „ролите“ на жените и мъ-
   жете и последиците от
   тях ;
• джендър и медии;
• джендър сензитивност;
•  история на жените и по-
   ловете;
• съвременни джендър 
  проблеми;

2.1 Какво е насилие?

2.2 Насилие по признак пол.  
      Домашно насилие;

2.3 Последици.

• телесна автономност;
• видове насилие: психи- 
  ческо, физическо, сексу-
  уално,икономическо;
• ненасилствени отноше-
  ния;
• нови форми на насилие;
• насилие в дома и извън
  него;
• форми на дискриминация
• насилие, основано на
   пола.

3.1. Какво да направим, ако 
        сме жертва на насилие  
        или осъзнаем, че сме 
        насилник?

3.2. Законова рамка.

• разпознаване на жертва
  и насилник;
• познаване на действията,
  които трябва да бъдат из-
  вършени от свидетел, же- 
  ртва, насилник;
• права и задължения на
  гражданите;
• законова рамка за пости-
  гане на равнопоставеност
  на половете
• нестигматизиращо отно-
  шение.

УРОЦИ СЪДЪРЖАНИЕ

МОДУЛ 1: 
ДЖЕНДЪР 

СТЕРЕОТИПИ И 

РАВЕНСТВО НА 

ПОЛОВЕТЕ

МОДУЛ 2:
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

ХОРАТА: НАСИЛИЕ И 

ДИСКРИМИНАЦИЯ 

МОДУЛ 3:
ЗАКОНОВА РАМКА 

ЗА ПОМОЩ И 

ЗАКРИЛА 

ОТ НАСИЛИЕ И

ДИСКРИМИНАЦИЯ 
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ИНТЕРАКТИВНИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ     

Предложените игри са подходящи за ученици от различни възрасти 
и могат да бъдат преработени или променени по преценка на 
учителите, за да бъдат съобразени с образователните нужди на 
децата. 

ДОМ-ДЕТЕ-УЛИЦА

Нуждаете се от:

• Отворено/просторно пространство

• Време: 10-15 мин.

Действия:

• Накарайте групата да се раздели на три с броене.

• Кажете на всички единици и двойки, че те са къщи – накарайте
   ги да се обърнат едни срещу други, да хванат ръцете си и да
   представят/направят „къща”. Кажете на всички тройки, че те са
   децата. Всяко дете трябва да си намери къща (да застане между 
   ръцете на единиците и двойките).

• Обяснете, че когато извикате „Къща!”, всички къщи трябва да
   пуснат своето дете и бързо да намерят ново дете. Когато извикате 
  „Дете!”, всички деца трябва да напуснат своята къща и бързо да 
   намерят нова къща. Когато извикате „Улица!”, всички се движат 
    едновременно – двойките и единиците се разбъркват и образуват 
  нови къщи, а децата продължават да си търсят дом.
  Правете всяка част от упражнението за около 3-5 мин., за да може 
  децата да се ободрят и да изградят доверие помежду си.

ЮМРУКЪТ

 Нуждаете се от:
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• Пространство.

• Време: 10 минути за игра, 30 или повече минути за дискусия.

Действия:

• Помолете всяко дете да намери партньор/ка. Накарайте единия
   от двойката да вдигне ръка и да свие дланта си в юмрук. Задачата 
  на техния партньор е да намери начин да разтвори юмрука. Дайте
  им две минути.

• Спрете действията и попитайте за няколко примера за това, как-
  во е направил вторият партньор. Вероятно ще установите, че 
  повечето деца са се опитали да отворят юмрука физически,   
   когато биха могли просто да помолят партньора си да го разтвори.

Дискутирайте:

•  Какво ви казва това за насилието в двойката, семейството,
    обществото?

•  Защо толкова много хора от нас опитват да разрешат проблема
   с юмрука физически?

•  Смятате ли, че насилието е широко разпространено в това
   общество?

Допълнителни стъпки: 
 
Разгледайте местните вестници – колко статии са за насилие; 
колко са за ненасилнически начини, с които проблемите биват 
решавани? Какво мислят децата за това?

МОМЧЕТАТА ХАРЕСВАТ / МОМИЧЕТАТА ХАРЕСВАТ / ДЕЦАТА 
ХАРЕСВАТ

Нуждаете се от:
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• Големи листове хартия (или дъска) и маркери (тебешири)

• Лепящи листчета

• Ножици

• Лепило или тиксо

• Примери за мъжки/женски роли/дейности в различни области

• Време: повече от 30 минути

Действия:

• Направете голяма рисунка на лист хартия или на дъската –
   един кръг с надпис „момчетата харесват” и друг с „момичетата
   харесват”, като се застъпват помежду си и пространството, което
  се образува е достатъчно голямо.

• Надпишете застъпващото се пространство „децата
   харесват” (или може просто да направите трети, отделен кръг, с
   такъв надпис).

• Кажете на учениците, че ще направите списък на нещата,
   които момчетата и момичетата обичат да правят.

• Започнете с въпроси към учениците какво обичат да правят
   момичетата и запишете отговорите им на лепящи листчета.

• След това помолете учениците да поговорят и обсъдят
  нещата, които момчетата обичат да правят и запишете
  отговорите им на лепящи листчета.

• Учениците в някакъв момент ще кажат „Но момче/момиче
  също харесва да прави това” и тогава сложете листчето по
  средата, където се застъпват кръговете.

• Преминете през всички листчета и попитайте дали 
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момчетата/момичетата също не биха харесали това. Бъдете 
подготвени за ученици, които ще кажат, че нещо е само за момчета/
момичета(особено за неща като носене на грим и т.н.). Напомнете 
им, че има хора от противоположния пол, които биха харесали 
“това нещо, което е само за момичета/момчета”. (Използвайте 
себе си или приятел като пример, работи добре. Бихте могли да 
подберете и примери от медиите и известни личности, за да го 
илюстрирате).

• Изрежете средната част на рисунката (към която вероятно
  ще преместите всички лепящи листчета), с надпис “децата 
  харесват” и я залепете на отделен лист (ако сте писали на дъска,
  накарайте децата заедно да препишат всички примери някъде).

• Поканете учениците да добавят листчета към новия постер 
  през деня и през следващата седмица и оставете картинката да
  виси на стената в класната стая известно време.

ДА ПРОДАВАШ „МОМЧЕ” И „МОМИЧЕ”

Нуждаете се от:

• Голяма дъска или листове хартия за флипчарт, ножици, 
  лепило

• Няколко каталога за играчки 

Действия:

• Вземете два листа хартия и ги надпишете - единия постер
   „МОМЧЕ”, а другия – „МОМИЧЕ” и ги закачете на стената на видно
  място.

• Разделете децата на малки групи.

• Поставете няколко каталога и ножици по масите/чиновете.

• Дискутирайте с класа: С какви играчки обичат да си играят.
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 момчетата? С какви играчки обичат да си играят момичетата?

• Кажете на учениците, че имат каталози на играчки на 
   чиновете.

• Обяснете им, че в групите ще разгледат каталозите и ще
   изрежат играчките, които се продават за момчета и тези – за
    момичета. Изрязвайки картинката с модела, трябва да е сигурно, 
   че се включва и контекстът (Важната част е какво се случва на
   картинката – не само играчката; ако децата в каталога играят с 
   други деца, сами, как играят, т.н.).
 
• Обяснете на учениците, че след изрязването на картинките,
  те трябва да ги съберат и да ги залепят на постера, към който 
  принадлежат („МОМЧЕТА” или „МОМИЧЕТА”).

• След като залепят няколко примера, съберете учениците
   в кръг и им дайте време да разгледат постерите. Може да ги 
   помолите да споделят какво забелязват.

• Попитайте учениците някой от следващите въпроси
  (Забележка: Може да забележите, че момичетата понякога са в
  стереотипизирани момчешки реклами, но момчетата рядко са в 
  стереотипизирани момичешки реклами).

• Кой е по-активен (бягане, скачане, движение) в рекламите?

• Кой е по-тих или спокоен в рекламите?

• Кой играе повече навън?

• Кой играе повече вкъщи/в кухнята?

• Кой се грижи за бебетата/готвенето/пазаруването?

• Кой поправя/строи неща?

• Кой носи розово/синьо?
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• Кой играе с оръжия?

• Кой рисува?

• Попитайте учениците: „Мислите ли, че тези реклами се отнасят
  за ВСЯКО момче и ВСЯКО момиче? Всички момчета ли обичат да 
  играят футбол, да строят кули или да играят компютърни игри”

• Попитайте (например): „Честно ли е всички тези реклами
  да показват само момичетата да рисуват, готвят, имат кукли или 
  плюшени животни?”

• Попитайте: “Има ли някой тук, който би искал да направи
  нещо, което подобни реклами показват, че трябва да бъде “за
  момичета?” (Ако няма отговор, може да кажете, че обичате да
  правите нещо, което традиционно се счита за противоположния 
  пол, или да използвате пример от класа, като например, че
  момчетата от детската градина обичат да играят на магазин и
  да имат плюшени животни; Момичетата харесват да играят с
  конструктори, да играят футбол и т.н.).

• Попитайте учениците: “Когато погледнете всички тези
   реклами, това кара ли ви да чувствате, че имате право да правите 
  това или че се очаква да го правите?

• Поканете класа да създаде свой собствен каталог
  на играчките (или всеки ученик да си направи), с еднакви 
   възможности за момчета и момичета да играят с всички играчки. 
  Учениците могат да използват снимките от каталозите или да 
  създават свои собствени. 

КОГАТО ПОРАСНА

Нуждаете се от:

• Хартия, маркери, пастели, др.

• Снимка, показваща мъж и жена в традиционни и нетрадиционни 
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роли

• Време: 30-45 мин.

Действия:

• Накарайте учениците да седнат в малки групи.

• Кажете им, че ще трябва да нарисуват картини на хора,
   извършващи своята работа (наблегнете, че те НЕ рисуват себе си
   в тези професии, а други хора).

• Дайте на всеки ученик голям лист хартия, сгънат на четири
   и помолете всяко дете да нарисува четири професии, които му 
   кажете.

Алтернатива: Задайте на групите различни професии и 
всеки ученик в тази група да състави само една професия.

• Изберете еднаква комбинация от професии, които по
   традиция се считат за “мъжки” и “женски” (напр. пожарникар, 
   медицинска сестра, лекар, полицай, строител, секретар, учител, 
   професионален спортист) и ги именувайте за учениците, които
   ще ги рисуват (в зависимост от формата, който сте избрали). 

• Когато учениците приключат с рисуването (или времето
  свърши), съберете учениците в кръг, в който те да споделят 
  картините си.

• Поздравете ги за картините им и обърнете внимание на 
  това, което са направили с положителен тон.

• След това започнете дискусия. Първо, започнете да
   изтъквате / те да посочат, ако забележат, че работещите
   определени професии са предимно / всички са мъже или жени. 
   
Например: Забелязвам, че всеки, който е изобразил пожарникар, 
е нарисувал мъж. Защо предполагате, че е така? Виждали ли
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сте някога пожарникари, които не са мъже? Когато виждаме
пожарникари във филми / анимации / играчки (можете да 
намерите примери, за да ги разгледате), дали са мъже или жени? 
Защо мислите, че е така?

• Дискутирайте: Трябва ли мъжете да бъдат Х (използвайте
   примера от рисунките им) и жените да бъдат У? Покажете снимки 
   на жени и мъже, ангажирани в професии, които не са традиционни,
  и окуражете учениците да говорят за тях.

• Попитайте учениците за професиите / кариерите, които
  те биха желали да имат, когато пораснат. Ако времето позволи,
  провокирайте ги да нарисуват себе си в такава професия и 
  разпространете рисунките (може да ги закачите на стената със 
  заглавие „Когато порасна, аз мога да бъда всичко, което поискам 
  да бъда”).

НЕ НА ЕТИКЕТИТЕ
 
Нуждаете се от: 

• Малки листчета, маркери, безопасни игли

• Време: 40 минути
 
Действия: 

• Напишете на малките листчета обидни етикети, които
  хората използват, за да се наричат помежду си, като “маймуна”,
  “тъпанар”, “очилатка”, “кретен”, “свиня”, “простак” и т.н.

• Предупредете учениците, че играта не е приятна.

• Обяснете предварително на учениците, че тази игра
  предполага само роли, няма нищо лично.

• Не насилвайте никого да участва в играта.
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• Залепете малките листчета на гърбовете на доброволците
  (те не трябва да знаят какво е написано на листчето).

• Помолете другите ученици да се държат със съучениците 
  си по начина, съответстващ на написаното на листчето – имат 
  само 5 минути за това и е ЗАБРАНЕНО да използват вербална
  комуникация, а доброволците трябва да се опитат да познаят 
  какво е изписано на гърба им.

Въпроси за дискусия: 

• Какво се случи в упражнението? Метафора ли е то на 
   обществото? 

• Как се почувстваха учениците, които носеха етикетите? 

• Как се почувстваха учениците, които трябваше да се държат
  лошо? 

• Как насърчаваме етикетирането на хората в обществото и
  как можем да му се противопоставим? 

• Осъзнаваме ли тежестта на думите? Когато наречем някого
  “малоумен”, мислим ли за хората с умствени затруднения и за  
   техния образ в обществото ни?
 
• Форма на насилие ли е етикетирането? 

ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Нуждаете се от: 

• Флипчарт или дъска, маркери/тебешири

• Време: 10 минути за упражнение и 30 минути за дискусия

Действия: 
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• Начертайте голяма таблица с две колони и пет реда.

• В първата колона накарайте учениците да изброят видовете
  домашно насилие (физическо, психологическо, сексуално, 
   финансово, липса на грижи/изоставяне), а във втората – белезите, 
  по които можем да разпознаем съответния вид насилие. 

• Дискутирайте преживяванията на човек, пострадал от 
  някой от видовете насилие. Питайте децата дали са свикнали да 
  наблюдават хората около себе си за подобни белези? (Играта
  цели да изгради у децата сензитивност и  наблюдателност за  
  жертви на домашно насилие около тях.)

• След попълване, таблицата би могла да изглежда така: 

ВИДОВЕ НАСИЛИЕ

Натъртвания, счупени кости, драскотини, ожулвания, из-
тръгната коса, изгаряния, повтарящи се наранявания, тре-
вожно поведение и т.н.

БЕЛЕЗИ

ФИЗИЧЕСКО

ПСИХОЛОГИЧЕСКО Емоционална разстроеност и нестабилност, безсъние, 
страх от хора, изолация, повишена бдителност, депресия, 
внезапен плач и т.н.

ФИНАНСОВО Необяснимо изчезване на вещи и пари, внезапна невъзмо-
жност за плащане на сметки или връщане на взети заеми,
недостиг на храна у дома, липса на предписани лекарства, 
внезапно прехвърляне на имущество на друг член от семе-
йството и т.н.

СЕКСУАЛНО Контузии в областта на гърдите/гениталиите, необяснима 
венерическа болест или инфекция, тревожно поведение, 
скъсани дрехи и бельо и т.н.

ЛИПСА НА ГРИЖИ/
ИЗОСТАВЯНЕ

Необичайна загуба на тегло, дехидратация, нелекувани 
рани от залежаване, влошена лична хигиена, липса на 
социални контакти и т.н.
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ВСИЧКИ ЕДНАКВИ, ВСИЧКИ РАЗЛИЧНИ

Нуждаете се от: 

• Химикалки или моливи, по една на дете

• Голям лист хартия (А3) или флипчарт и маркер

• Подготовка: Копирайте материалите за раздаване, по един
  за всяко дете или алтернативно, напишете ги на дъската

• Време: 40 минути 

Действия:

• Кажете на участниците, че предстоящата дейност е нещо 
   като викторина, но че целта не е да се види кой е познал     
  отговорите и кой е сбъркал. Това е само отправна точка.

• Раздайте или покажете долните два цитата. Дайте на 
  участниците 5 минути да ги прочетат.

• След това ги помолете да определят самостоятелно:

а) източника на първия текст - от коя книга или документ е взет 
     този откъс?

б) от коя страна/регион на света е авторът на втория текст?

• Когато всички са готови, помолете участниците да се 
  разделят на малки групи от около трима души. Дайте им 20
  минути, за да обсъдят и анализират индивидуалния си избор.  
  Участниците трябва да си помислят по следните въпроси и ако
  е възможно, да стигнат до колективен отговор:

• Защо са предпочели един отговор пред друг?
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А) Кой е източникът на следния текст? От коя книга или документ е взет този откъс?
    “Всички хора са по Земята от Изтока до Запада, от Севера и от Юга, съставляват една-
     единствена група; /те/ се различават от три ясно разграничаващи се признака;    
     поведение, външност и език”

Изберете един от следните отговори:

а) Декларация на UNESCO за расизма от 1958г.
б) “Бележки на пътешественика” на Херодот от 198г.пр.н.е.
в) Ведите, Индия, около 3000г.пр.н.е.
г) Доклад на младежката кампания „Всички сме различни - всички сме еднакви“, Съвет на 
Европа, 1996 г.
д) Саид ал-Андалуси, 1029-1070 г. 
е) Марко Поло, Пътувания, 1300г.
ж) Никой от горепосочените

Б) От коя страна/регион на света е авторът на следния текст?
    „Тези, които живеят в крайния Север (на Европа...), са пострадали от това, че са  
    твърде далече от слънцето. Въздухът при тях е студен и небето е обвито в облаци. 
    Поради това те са студени като темперамент, поведението им е грубо. Вследствие на 
    това физически те са станали много едри, кожата им е станала бяла, а косата им е 

• Какво казват текстовете за авторите?
• Защо авторите са написали тези текстове?
• Какво мислят участниците за текстовете?
• Когато групите свършат работата си, минете и съберете
  отговорите на въпросите от всяка група.

а) Помолете групите да посочат причините, поради които са 
    направили такъв избор. Повторете процедурата с  отговорите 
    на въпросите.

б) Запишете отговорите на дъската.

• Разкрийте кой е авторът - Саид ал-Андалуси (от Испания) - и
   преминете към обсъждане и оценка. (Откъсите са взети от „Книга
  за категориите на нациите - науката в средновековния свят“ от
  Саид ал-Андалуси, преведена от Семаан И. Салем и Алок Кумар,
  Университет Тексас Прес, Остин, 1991.)

Ето как трябва да изглежда викторината/материалът, който всеки 
ученик ще получи от вас: 



33

Дискусия: 

Започнете с кратък общ преглед на упражнението и след това, ако 
смятате, че групата е подготвена, преминете към въвеждане на 
понятието ,,предразсъдъци“. Задайте следните въпроси (или на 
цялата група, или на по-малки групи, ако това е необходимо):

• Изненадани ли са участниците от решението?

• Как са направили първоначалния си индивидуален избор? 
  На базата на налучкване? Интуиция? Знание?

• Променило ли се е мнението на участниците по време на 
  дискусиите в малки групи? Какво ги е накарало да го променят? 
  Натиск от страна на другите в групата? Добре обосновани 
  аргументи?

• Как са защитили избора си участниците по време на 
  дискусиите в малки групи? Колебливо или уверено са се 
  придържали към него?

• Защо авторът описва по този начин хората от Севера?

• Какво ни подсказва вторият текст за автора, за външността 
  и за културата му?

• До каква степен гледната точка на автора е резултат от 
   неговия собствен светоглед и предразсъдъци? Справедливо ли   
   е да се каже, че по онова време културите в Северна Европа са  
   били по-малко „цивилизовани“ от неговата култура?

    започнала да расте надолу. Загубили са способността за разбиране и остротата на
    възприятието. Поддали са се на невежеството и мързела и са нападнати от умората и 
    глупостта.“
    
Изберете един от следните отговори:

а) Китай        б) Европа      в) Индия      г) Африка       д) Персия          е) никоя от посочените
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• Могат ли участниците да измислят примери за случаи, в 
   които са чували или чели за други хора, към които са се отнасяли 
   по подобен начин? Как биха се чувствали, ако ги считат за нисши 
   хора?

• Какви последствия възникват, когато хората не са оценявани 
  според качествата им? Могат ли участниците да си припомнят  
  примери от историята? А от настоящето? 
   Могат ли да дадат примери, свързани с джендър предразсъдъци?

• Какво трябва да направим, за да се противопоставим на 
  влиянието на предразсъдъците? Има ли хора или групи в района 
  на учениците, които също са обект на предразсъдъци? Кои са те?

• Образованието е един от начините за борба с 
  предразсъдъците. Какво друго може да се направи?

СМЕНИ СИ ОЧИЛАТА

Нуждаете се от: 

• Стари очила, само рамки от очила или картон и други 
  подръчни материали, с които учениците да си направят очила

• Големи листове хартия и химикалки 

• Стари списания, картинки, картички, за да направите колажи

• Лепило и тиксо

• Време: минимум 40 минути

Действия: 

• Направете с учениците брейнсторминг/„мозъчна атака“ 
  относно хората, които са в неравностойно положение или живеят 
  изолирани от обществото, например лице с увреждания, самотна 
  майка или бездомен човек.(Ако е необходимо, обяснете какво е 
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  “човек в неравностойно положение” и дайте примери за такива – 
  роми, жертви на насилие, бедни хора и т.н.).

• Помолете всеки ученик да си избере един такъв човек, за 
  когото иска да научи нещо повече и обяснете, че ще излезете 
  навън и ще проучите обкръжаващата среда през очите на това   
  лице.

• Подчертайте на децата, че целта не е да се изиграе ролята, а да  
  се излезе навън и всеки да си представи какво е чувството да 
  бъде това друго лице. Какво означава да възприемате света като 
  това лице? Така например, могат ли тези хора да се ползват от  
  всички удобства (имат ли хората с увреждания достъп до всички 
  места, до които имат хората без увреждания?) Къде те си купуват   
  хляб (ако могат да си го позволят)? Къде  и как живеят?

• Раздайте очилата, ако имате такива или учениците сами 
  са си изработили. Кажете на децата, че като излязат навън и 
  обикалят наоколо, трябва да документират видяното (със записки 
  или снимки с телефон). Определете време, в което всички да се 
  върнат (15-20 минути).

• При завръщането им, помолете всяко дете да разкаже за 
   човека или групата от хора, които е избрало – може да го направи 
   с картинки от списания, да покаже снимките, които е направило, 
   или да разкаже история. Нека другите деца се опитат да отгатнат 
    за кого става дума (коя група от хора в неравностойно положение) 
   и техните проблеми.

• Когато се покажат всички снимки/картинки/истории, поканете
  децата, които са ги документирали, да представят снимките/
  картинките/историите си и да обяснят защо  имат специален 
  интерес точно към тази група, която са си избрали, и какво биха 
  променили, за да променят живота им?

• Залепете снимките/картинките/историите на голям лист, който
  закачете на стената.
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Дискусия: 

• Започнете, като разгледате изложбата от картинки/снимки/
  истории и след това продължете с въпроси към участниците 
  какво се изпитали и преживяли и какво са видели.

• Какво се случи? Харесаха ли децата играта? Защо? Защо не?

• Какво беше най-изненадващото нещо, което откриха?

• Защо избраха примера с точно тези хора?

• Какви предубеждения или стереотипи имаха относно 
  избраното лице? Какво влияние оказа това за начина, по който 
  изпълниха упражнението и това, което „избраха да се види“?

• Даде ли им упражнението възможност да усетят по някакъв 
  начин съпричастност с лицето в неравностойно положение?   
  Защо? Защо не?

• Какво научиха за себе си? 

• Какъв ефект имат нашите стереотипи и убеждения върху начина,   
  по който виждаме света около нас?

• Откъде получаваме информация за групите в неравностойно 
  положение и достоверна ли е тя?

• До каква степен е рисковано да се правят предположения 
  за някой въз основа на обобщения за групи като цяло?

• До каква степен е рисковано да се правят обобщения за група   
  от хора въз основа на един или два примера?

• Как най-често се нарушават правата на тези хора?

• Освен че хората в неравностойно положение са “различни” 
  от останалите (въпреки, че всички сме различни), какви са 
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  преживяванията на мъжете и жените вътре в тази група? 
  Например, от какво са по-уязвими жените с увреждания от  
  мъжете с увреждания? Накарайте децата да дадат конкретни   
  примери.

РАЗЛИЧНИ НАДНИЦИ

Нуждаете се от:

• Етикети за всяко дете

• Фалшиви пари, които децата сами могат да изработят

• Време: 60 минути

Действия:

• Подгответе етикети за всички деца от класа, които ще влязат 
   в ролята на работници. На тях трябва да са написани възрастта и 
  пола на работниците.

• Изберете каква конкретна задача ще трябва да изпълнят 
  децата (добре е да има по две деца с еднакви “професии”, но от 
   различен пол и възраст). Ако е необходимо, съберете оборудване, 
  от което ще имат нужда.

• Обяснете на участниците, че те са работници и ще трябва да 
  свършат определена работа за работодателя си (това сте вие).  
  Не трябва да се безпокоят – ще бъде платено на всички.

• Раздайте етикетите произволно, по един на всеки участник 
  (препоръчително е момичетата да играят мъжки работници, а 
  момчетата – жени).

• Разяснете задачата така, че всеки да е наясно какво трябва 
  да прави и за колко време (например, да избърше чиновете).

• Нека участниците се заловят за работа.
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• Когато всички задачи са изпълнени, помолете децата да 
  се наредят на опашка за заплатите си. Платете на всеки, според 
  възрастта и пола му, както предварително сте определили 
  (имайки предвид, че за една и съща работа, жените в България 
  получават по-малко от мъжете средно между 14 и 30% по-ниски 
  заплати и 40% по-ниски пенсии). Трябва да броите парите на глас, 
  така че всички да ви чуват и да знаят колко пари получава всеки    
  един.

• Ако участниците започнат да задават въпроси или да 
  се оплакват, посочете накратко някои „причини“ за по-ниското 
  заплащане, но избягвайте да бъдете въвлечени в дискусии 
   (например, към жените работнички – “вие сте по-слаби физически, 
  значи работите по-малко”).

• Преценете сами докъде може да стигнете и спрете, когато 
  сметнете, че ситуацията става нажежена! Дайте време на 
  участниците да се успокоят и да излязат от ролята си, след това 
  седнете в кръг за обсъждането.

Дискусия:

Проведете дискусията поетапно. Започнете с общ преглед на 
самата симулация:

• Какво е било усещането да получаваш повече (или по-малко) 
  от другите работници, въпреки че са вършили еднаква работа?

• Защо някои са получили повече (или по-малко) от други? 
   Какви са били критериите? Честно ли е да има подобни критерии? 

• Какво е било усещането да получаваш повече от другите? 
  Какво е било усещането да получаваш по-малко от другите?

• Има ли такъв тип дискриминация на работните места в 
  България? Могат ли да изброят признаците, заради които някой 
  човек може да бъде дискриминиран? (ако играете това   упраж-
  нение в по-горен клас, можете предварително да си изберете
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  помощник, който да играе ваш заместник, но и да е проучил  
  Закона за защита от дискриминация и да помага с примери)

След това разговаряйте за възнаграждението на базата на пола:

• Може ли да бъде оправдано различното заплащане за една 
  и съща работа, когато я върши мъж и когато я върши жена? Защо? 
  Защо не? Кога?

• А ако мъжът върши работата по-добре от една жена? Това 
достатъчна причина ли е на жената да се плаща по-малко?

• Ако един мъж е по-квалифициран от една жена, следва ли, 
  че на него трябва да се плаща повече?

• Смятат ли децата, че има професии, които трябва да бъдат 
   практикувани предимно от мъже? Защо? Защо не? Ако отговорът 
   е ,,да“ - кои са тези професии?

• Смятат ли децата, че има професии, които трябва да бъдат 
  практикувани предимно от жени? Защо? Защо не? Ако отговорът 
  е ,,да“ - кои са тези професии?

Най-накрая проведете разговор за възнаграждението на базата 
на възрастта:

• В България съществува ли политика за различни надници 
  на базата на възрастта? Ако няма, смятат ли, че трябва да има 
  такава? (тук е подходящо да дадете за домашно групови задачи, 
  в които учениците да проучат българското законодателство по 
  темата)

• Каква е обосновката за прилагане на такава политика, 
  особено спрямо младите хора?

• Какво е мнението им за този вид политика? Добра ли е? 
  Лоша ли е? Необходима ли е? Ненужна ли е? Посочете причини.
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• Кои човешки права са нарушени или заплашени при това 
  упражнение?

• Как хората могат да претендират за тези права?
 

ДОМАШНИ ДЕЛА

Нуждаете се от: 

• Големи листове хартия или дъска и химикали/маркери за    
  „мозъчната атака“ и работата по групи

• Изберете един или няколко казуса от предложените по-
  долу или напишете ваши истории, заедно с учениците. Направете 
  достатъчно копия – по едно за всяко дете.

• Копия от „Насоки за груповите дискусии“ (по едно за малка 
   група) 

• Време: 120 минути

Действия:

• Съберете предварително информация за съществуващи 
  центрове и организации, които се занимават с оказване на 
  подкрепа на жертвите на домашно насилие и открийте какви 
  са основните проблеми в местната общност или района, в който 
  живеете.

• Внимателно обмислете проблемите, по които искате да 
  работите, и бъдете готови да помогнете, ако някои деца имат 
  твърде лични преживявания, свързани с тях.

• Подгответе групата за дейността, като проведете „мозъчна 
  атака“ за „най-често срещаните форми на насилие в нашия 
  квартал“. Запишете всичко, което казват децата, но на дадения 
  етап не обсъждайте нищо. Оставете флипчарта или дъската на 
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  място, където всички могат да го виждат.

• Помолете учениците да се разделят на малки групи от 2-6 
  души в група. Трябва да има поне три групи.

• Раздайте копията с казусите и „Инструкции за дискусия в 
  групата“.

• Учениците разполагат с 5 минути да прочетат казусите. 
 
Пояснете, че дискусиите трябва да са насочени към тези конкретни  
случаи. Участниците трябва да знаят, че дискусиите по тези  
проблеми може да са от твърде личен характер и никой не трябва 
да се чувства принуден да разкаже нещо повече от това, което 
иска.

• Дайте на участниците един час за работа по групи.

• Накрая съберете всички активни страни на едно място и 
   преминете към оценка и обсъждане.

Дискусия: 

Започнете с кратък общ преглед на хода на работата по групи. 
Можеха ли тези случаи да се разиграят във вашия град? Доколко 
бяха уместни въпросите? Ако отделните групи са работили по 
различни случаи, нека да направят коментар за начина, по който 
са анализирали различните престъпления. След това направете 
преход към социалната реалност:

• До каква степен е разпространено домашното насилие във 
  вашата общност и в страната като цяло?

• Кои от правата на човека са изложени на опасност?

• Кои са причините за домашното насилие?
• Защо в повечето случаи мъжете проявяват насилие спрямо 
  жените, а не жените - спрямо мъжете?
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• Как може да бъде спряно домашното насилие? Какво може/
  трябва да направят:

– властите?
– местната общност?
– засегнатите лица?
– приятелите и съседите?

• Сравнете различните форми на насилие, повдигнати по време на 
  дискусиите, със списъка от началната „мозъчна атака“. Могат ли   
  в този списък да се включат нови точки?

• Попитайте дали някой от участниците желае да работи 
  допълнително по някои от повдигнатите въпроси и обсъдете как 
  смята да продължи работата си или да предприеме действия?

Насоки за груповите дискусии

I. Анализ на престъплението (20 минути)

1. Какво мислите за престъплението, представено в казуса ?

2. Къде може да се е случило това престъпление!? 
    Може ли да се случи във вашия квартал?

3. Защо е било извършено престъплението?

4. Може ли да бъде оправдано по някакъв начин това престъпление?

5. Как е можела да се защити жертвата?

II. Преход към социалната реалност (40 минути)

6. Знаете ли/ чували ли сте наскоро за случаи на домашно насилие?

7. Какви форми приема домашното насилие в нашето общество?

8. Какво могат да направят жертвите, ако се нуждаят от помощ?

9. Трябва ли да се намеси полицията, ако научи за прояви на насилие, или една такава 
     намеса се счита за вмешателство в домашните дела и нарушение на човешките права?
10. Какви пълномощия имат жертвите в такива ситуации? Какви са пълномощията 
    на извършителите?
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11. Чули ли сте за случаи на домашно насилие, при които жертвата да е мъж?

12. Избройте някои от причините за домашно насилие.

13. Как може да се предотврати и спре домашното насилие?

14. Какво може да направят :

      а) обществените институции?
      б) местната общност?
      в) свързаните с това хора?
      г) приятелите и съседите?

ФАЗА

Селективен аборт, според пола на бебето; ефекти от нана-
сянето на побой по време на бременността върху бебето.

БЕЛЕЗИ

ПРЕДИ РАЖДАНЕТО

НАСИЛИЕТО СПРЯМО ЖЕНИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ ОТ ЖИВОТА ИМ

Детеубийство на бебета от женски пол; физически, сексу-
ален и психически тормоз.

РАННО ДЕТСТВО

Насилие по време на любовни срещи и ухажване (напр. за-
ливане с киселина и изнасилване на „гаджето”); секс по 
икономическа принуда (напр. ученички правят секс с 
 „богати чичковци“ срещу таксите за училище); кръвосме-
шение; сексуална злоупотреба на работното място; изнаси-
лване; сексуален тормоз; принудителна проституция и по-
рнография; трафик на жени; насилие от страна на портньо-
ра; изнасилване от брачния партньор; злоупотреба със зе-
стра и убийства; убийство на партньора; психически тор-
моз; злоупотреби с жени с увреждания; принудителна 
бременност.

МЛАДЕЖКИ ПЕРИОД
И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ

Бракове между деца; осакатяване на женските гениталии; 
физически, сексуален и психически тормоз; кръвосмеше-
ние; детска проституция и порнография.

ДЕТСТВО
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Склоняване към,,самоубийство“ или убийство на вдовици 
по икономически причини; сексуален, физически и пси-
хологически тормоз

ПО-ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ

Източник: „Информационен наръчник за насилието по отношение на жените - Световна 
здравна организация“, 1997 год. (Violence Against Women Information Pack - World Health 
Organisation, 1997)

КАЗУСИ

Работен казус 1 – Естер

Той започнал разправия с жена си и я обвинил, че не е изпрала, сготвила и свършила 
останалата домакинска работа. В същото време започнал да я бие - удрял я с ръце по 
главата и лицето. Скубел кичури от косата ѝ и я ритал с ботушите си. След това смъкнал 
дрехите ѝ и я хвърлил върху леглото с намерението да продължи да я бие.
Всичко това станало пред очите на осемгодишната им дъщеря, която умолявала баща си да 
спре. Накрая той все пак престанал. Изхвърлил Естер от леглото и заспал. Естер починала 
през същата нощ.

Работен казус 2 – Кати

Кати се опитала да напусне годеника си, който ставал все по-груб с нея. Намерила си 
апартамент под наем в друг град, но той продължил да ѝ звъни по телефона и да я тормози. 
Психическото състояние на Кати се влошило. Един ден годеникът отишъл да я вземе след 
работа, за да я накара да се върне при него. Завел я в една гора наблизо, където се опитал 
да я удуши с пуловера си. На следващия ден Кати казала на колегите си, че се страхува, че 
някой ден той ще я убие. Четири дни след това годеникът изпил няколко питиета и отново 
изчакал Кати след работа. Когато излязла, той започнал да я бие. Вечерта решил, че трябва 
да отидат на гости у роднини. По пътя спирал колата няколко пъти. Кати, която виждала 
състоянието му, се съгласила да прави секс с него, въпреки че той бил прекалено пиян. 
Кати казала на годеника си, че вече не се интересува от него. Това го вбесило. Грабнал един 
дълъг кожен колан и я удушил. След това завлякъл трупа ѝ в една канавка край пътя и го 
покрил с клони.

Работен казус 3 – Мария

Мария е на 70 години. Нейният съпруг е починал преди 10 години и тя живее в малка къща 
със сина си, Филип, на 40 години.Нейният син е безработен и понякога той пие много. Мария 
знае, че той краде пари от чантата ѝ, но през по- голяма част от времето тя не казва нищо, 
защото не иска да създава проблеми. Когато е пиян, Филип може да бъде много жесток. 
Понякога на Мария ѝ се налага да се затваря в стаята си, за да се спаси от него. Един ден 
Филип пристига у дома напълно пиян и се вбесява, защото вечерята не е готова. Когато 
Мария казва, че не е сготвила, защото е уморена и болна той започва да чупи нещата в 
стаята. Мария няма време и сили, за да избяга, и синът ѝ мята един стол към нея. Мария 
се опитва да се защити, но пада и удря главата си. Пристига един съсед, но вече е твърде 
късно. Мария умира в кома, преди да я закарат до болницата.
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Работен казус 4 – Леандро

Леандро е на 8 години. Той живее в малък апартамент, заедно с малката му тригодишна 
сестра, майка му и приятеля ѝ Ян. Леандро никога не е познавал баща си. Той харесва 
училището, но не харесва Ян. Всъщност Ян понякога проявява насилие и бие Леандро. 
Леандро наистина се страхува от Ян, има проблеми със съня и е загубил апетита си. 
Учителката на Леандро в училище е забелязала това и иска да се срещне с родителите,
защото вижда, че Леандро не се справя така добре, както би трябвало, има затруднения с 
концентрация на вниманието, а понякога проявява насилие към приятелите си. Майката 
се среща с учителката, но не ѝ казва нищо за ситуацията у дома. Когато се връща в къщи, 
тя казва на Ян какво е споделила учителката. Ян се разгневява и отново започва да бие 
Леандро, като този път му счупва ръката. В болницата майката излъгва и казва, че Леандро 
е паднал.

Работен Казус 5 – Банаж

От няколко години Банаж се опитва да предупреди полицията, че животът ѝ е в опасност. 
През декември 2005, баща ѝ я напада и се опитва да я убие. Тя наистина е уплашена и отива 
в полицията. Въпреки това думите ѝ не са взети достатъчно насериозно от следователите. 
Банаж бяга от дома, но по-късно се връща пак при семейството си и се опитва тайно 
да продължи връзката си с приятеля си, но и двамата са заплашени със смърт, ако 
продължават да се срещат. Банаж е принудена да се настани в тайна квартира, но тя вярва, 
че ще бъде в безопасност у дома си, защото майка ѝ е там. Банаж изчезва на 24 януари. 
След три месеца разложеното ѝ тяло е открито в куфар, заровен в градината. На процеса 
баща ѝ и чичо ѝ признават, че те са поръчали убийството, защото мислят, че тя е посрамила 
семейството чрез любовна връзка с мъж, когото нейното семейството не приема. Банаж е 
била само на 20 години.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/6722699.stm; 11 юни 2007

Работен Казус 6 – Амира

Амира е на четири години, когато семейството ѝ избягва от разкъсваната от война Сомалия 
и се установява в град в Европа, където ранното ѝ детство протича неизмеримо по-добре.
Когато тя става на единадесет години, една сутрин майката на Амира предлага да посетят 
леля ѝ, така че Амира да може да си поиграе с братовчедка си, която е на нейната възраст. 
Това, което Амира не знае, е че майка ѝ и леля ѝ тайно са уредили „един хирург“ да дойде 
от Могадишу за обрязване на дъщерите им. Те вярват, че това е необходимо, в противен 
случай момичетата никога няма да намерят съпрузи. Изведнъж майка ѝ и леля ѝ сграбчват 
Амира. „Те ме държаха здраво легнала, а след това една жена, която не познавах, започна 
да ме реже. Изкрещях, а леля ми сложи ръката си плътно върху устата ми“, разказва тя. 
„Обещайте ми, че никой никога няма да разбере, че съм говорила с вас“, моли Амира, ако 
хората в моята общност разберат, ще кажат, че съм ги предала и аз ще трябва да избягам 
накъде много далеч. А освен това не искам родителите ми да бъдат изпратени в затвора.“
Адаптирано от http://www.dailymail.co.uk/femail/article-505796 3 януари, 2008 и www.fgmnet-
work.org

Казус 7 - Дениз

„Аз съм жертва на кръвосмешение. Бях изнасилена от баща ми, когато бях на петнадесет 
години. Това не беше първият път, нито ще е последният. Въпреки това, този път аз 
забременях. Една нощ се почувствах много зле и родителите ми ме заведоха в болница. 
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Лекарят от спешното отделение откри, че освен тежък случай на грип, аз съм бременна в 
19-а седмица. Лекарят ме информира, че съм бременна и ме попита какво искам. Въпреки 
болката и чувството за вина, отказах да направя аборт. Баща ми изпадна в неконтролируема 
ярост и настоя да се съглася на аборт. Лекарят отказа поради моето желание. Баща ми 
настоя да намерят някой, който прави аборти, и в рамките на един час този човек пристигна 
в болницата. Опитах се да избягам от медицинската маса, но той накара три медицински 
сестри да ме държат, докато той ме завърза за леглото и ме инжектира с мускулен 
релаксант, за да не се съпротивлявам. Аз продължавах да крещя, че не искам да правя 
аборт. Той ми каза: „Затвори си устата и млъкни! След това ме поставиха под пълна упойка.”
Aдаптирано от www.humanlife.org

Работен казус 8 – Ханс

Антония тормозеше и упражняваше натиск върху съпруга си Ханс в продължение на 
няколко години. Веднъж Антония каза, че изпитва желанието да го прегази с колата. При 
друг случай тя го обвини неоснователно,че е прелъстил децата си. В пощенските кутии на 
съседите се получаваха писма, обвиняващи Ханс в прояви на педофилия. Полицията не 
повярва на обвиненията, но те заподозряха, че Антония има нещо общо с писмата.
Преди три години те се разделиха, а една година по-късно се разведоха. Преди няколко 
месеца Антония проследи Ханс до дома му след връщането му от работа и хвърли към
него запалена пиратка, пълна с керосин. Пиратката не се запали, но по-късно детективите 
намериха следи от керосин на вратата и стените. Един ден Ханс се разхождал с кучето 
си, когато една жена се затичала към него. Чул се взрив. Той изкрещял и се затичал към 
апартамента си и се втурнал вътре, преследван от жената. Полицията и медиците го 
намерили умиращ на пода в дневната стая. Докторите не могли да го спасят; куршумът бил 
влязъл в дясното му рамо и опустошил белите му дробове, прониквайки в аортата.
Адаптирано от www.seattlepi.com

ГЕРОИ И ГЕРОИНИ

Нуждаете се от: 

• Листове и химикали (Един син и един червен химикал за 
   всеки ученик - по желание, но е препоръчително)

• Хартия за флипчарт и маркери

• Време: 60 минути

Действия:

• Дайте на децата пет минути, за да си помислят на кои 
  национални героини и герои (исторически фигури или живи 
  хора) най-много се възхищават; литературни герои и героини и 
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  съвременни известни личности са забранени за споменаване. 

– възможно е учениците трудно да се сетят за жени, реални 
   личности от българската история. Помогнете им с няколко имена 
   (Ана Карима, Вела Благоева, Екатерина Каравелова, Яна Язова, 
   Йорданка Филаретова, Анастасия Димитрова и т.н.).

• Раздайте листовете и химикалите и помолете всеки ученик 
  да начертае две колони. В първата колона с червен химикал  
  трябва да се напишат имената на 3-4 героини плюс кратко  
  описание на личността им и на това, което са направили за   
  страната си. В долната част на листа участниците трябва да 
   напишат ключови думи, описващи личните качества на героините.

• Повторете процеса за 3-4 герои, само че този път имената им се  
   изписват със син химикал. Информацията се записва във втората   
  колона.

• Сега помолете учениците да се разделят на малки групи от по 5  
   души, които ще сравнят избраните от тях герои и героини. Групите 
   трябва да стигнат до консенсус относно четиримата най-достойни 
  герои и четирите най-достойни героини.

• След това съберете децата в една обща група и напишете 
  имената на героините и героите, избрани от малките групи, в 
  две колони на флипчарта. Добавете ключовите думи, описващи 
  личните им качества.

• Обсъдете списъка с личните качества и функцията на 
  героите и героините като модели за поведение, както и степента, 
  в която те създават стереотипи за отделните полове. След това 
  преминете към обсъждане .

Дискусия: 

• Започнете с общ преглед на самото упражнение и с разговор 
  за това, което учениците са научили за героите и героините, а   
  след това обсъдете стереотипите изобщо и начина, по който те 
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  влияят на възприятията и действията на хората.

• Какви хора са героите и героините? (Обикновени мъже и 
  жени? Царе?) Какво са направили? (Водили са борба? Писали са 
  стихотворения?) Как са научили за тях децата?

• Какви са приликите и разликите между двата списъка с 
   качества?

• Какви ценности отстояват героините и героите? Еднакви ли 
  са за тях тези ценности или има различия?

• Какво разбират учениците под „стереотип“? Стереотипите 
   вярно ли отразяват реалността? Винаги ли са негативни?

• Всеки ученик, а и хората в нашето общество като цяло, 
  имаме ли някакви общи стереотипи и очаквания за мъжете и 
  жените?

• Чувстват ли се ограничени учениците от тези очаквания? 
  По какъв начин?

• Списъкът с качества, направен по време на тази дейност, 
  отразява ли някакви черти, които могат да бъдат описани като 
  национални характеристики?

• До каква степен социалните и културни бариери са резултат 
  от стереотипното мислене?

• По какъв начин стереотипите за равенството лишават 
  хората от техните човешки права?

• Кои документи за човешки права и членове от тези документи 
  за човешките права защитават хората от дискриминация по  
  полов признак?

•  Стереотипните очаквания често действат като бариери за жените   
   и мъжете, като ограничават житейския избор и възможности. 
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   Какви бариери, свързани със стереотипите за равенството, са 
   преживели самите ученици? У дома, в училище, в клуба или на 
   работното място?

• Какво могат да направят учениците за тези бариери? Могат 
   ли да набележат стратегии, с които да разчупят културните норми 
   и ценностите, свързани с мъжествеността и женствеността?

НЕКА ДА ПОГОВОРИМ ЗА . . . СЕКСА

Нуждаете се от: 

• 3 стола

• Двама учители-фасилитатори (за предпочитане)

• Пространство за придвижване на участниците

• Дъска или флипчарт и маркери

• Малки листчета и химикалки

• Шапка

• Време: 60 минути

Имайте предвид: 

В настоящото упражнение се използва техниката „fishbowl” - 
аквариум (т.е. тези, които са в „аквариума“, са изложени на показ 
и действията им са наблюдавани от всички), за да се изследва 
отношението на участниците към сексуалността, включително 
и към хомофобията. За много хора – особено млади хора – 
сексуалността е доста лична и чувствителна тема. Бъдете готови 
да адаптирате методиката или темата – а може би и двете! 
Предупредете учениците, че това е само игра!
Действия:
• Открийте няколко известни личности, които открито 
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   говорят за своята сексуалност, в това число хетеросексуални 
   и хомосексуални, бисексуални и транссексуални мъже и жени 
   (обяснете понятията, ако има нужда).

• Създайте подходяща обстановка. Обяснете на учениците, 
  че макар повечето хора да разглеждат сексуалността като въпрос 
  от лично естество, правото да не бъдеш дискриминиран поради 
  сексуалната си ориентация е едно от основните права на човека 
  и е гарантирано от законите в повечето европейски държави. 
   Настоящата дейност дава възможност да се проучи отношението 
  към сексуалността.

• Раздайте листчетата и химикалките и помолете участниците 
  да напишат въпросите, които искат да зададат във връзка със 
  сексуалността и да пуснат листчетата си в шапката. Въпросите 
  трябва да са анонимни.

• Разяснете, че в тази дейност се разглежда отношението 
   към сексуалността. Всеки е свободен да изрази мнения, които са 
  конвенционални или неконвенционални, спорни или влизащи в 
  разрез с нормите на обществото. Учениците трябва да могат да 
  представят възгледи, които приемат или не приемат, без да се 
  страхуват, че ще станат обект на присмех или презрение.

• Поставете трите стола в полукръг пред групата. Те са 
  предназначени за тримата разговарящи, които са ,,в аквариума“. 
  Останалата част от групата са наблюдатели. Те влизат в ролята 
  на някоя от споменатите известни личности.

• Обяснете на участниците, че в началото ще поканите двама 
  доброволци, които ще се присъединят към вас и ще участват в 
  разговор ,,в аквариума“. Ако в даден момент още някой иска да 
  се включи, това може да стане, но тъй като ,,в аквариума“ има 
  място само за трима разговарящи, някой трябва да излезе, за да 
  влезе друг на негово място. Този, който иска да вземе участие 
  в разговора, трябва да излезе напред и да потупа някой от  
  разговарящите леко по рамото. Двамата си разменят местата и 
  бившият разговарящ става наблюдател.
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• Насърчавайте учениците да изразяват не само собствени 
  мнения, но и други становища, които не е задължително да са 
  техни. По този начин възгледите, които са спорни, „политически 
  некоректни“ или немислими, могат да бъдат изказани публично, 
   а дадената тема може да бъде обсъдена задълбочено от различни 
  гледни точки. Подчертайте, че не се позволяват обидни или 
  оскърбителни коментари, насочени към лица в групата.

• Помолете някой участник доброволец да извади един 
  въпрос от шапката и да започне да го обсъжда. Оставете 
  участниците да дискутират темата до нейното изчерпване -
  докато коментарите не започнат да се повтарят.

• След това помолете трима доброволци да започнат 
  обсъждането на друг въпрос, което ще постави началото на нов 
  кръг от дискусии, като правилата остават същите.

• Броят на дискутираните въпроси зависи от времето, с 
  което разполагате, и от интереса на групата. Преди да минете 
  към обсъждане и оценка, направете малка почивка, така че 
  участниците да могат да излязат от „аквариума”. Това е особено 
  важно в случаите, когато дискусията е била разгорещена и е 
  имало много спорове.

Дискусия:

Най-напред обсъдете накратко как са се чувствали участниците, 
докато са били „в аквариума“ и „извън аквариума“. След това 
разговаряйте за различните възгледи, които са били изказани, 
и най-накрая обсъдете какво са научили учениците от това 
упражнение.

• Някой бил ли е шокиран или изненадан от някои от 
  изразените мнения? От кои точно? Защо?

• Доколко непредубедени са хората по отношение на 
  сексуалността?
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• Очаква ли се от младите мъже и жени да се съобразяват с 
   конкретни сексуални ориентации и роли? Кои?

• Как се възприемат и третират (младите) хора, които не 
   попадат в рамките на тези очаквания?

• Някои групи хора по-непредубедени ли са от други? Защо?

• Различава ли се отношението на участниците към 
  сексуалността от това на техните родители, баби и дядовци? Ако 
  е така, по какъв начин? Защо?

• Съществуват ли закони в България, които забраняват 
  сексуалните отношения между постигнали съгласие за тях лица? 
  Ако е така, какво забраняват законите? Защо съществуват? 
  Смятате ли, че са приемливи?

• Член 16 на Всеобщата декларация за правата на човека 
  гласи: „Мъжете и жените, навършили пълнолетие, без каквито и 
  да са ограничения, основани на раса, националност или религия, 
  имат право да сключат брак и да образуват семейство.” Защо не 
  се включва „сексуалната ориентация” в списъка заедно с „раса, 
  националност или религия”? Трябва ли да се включи?

• В някои държави законите и натискът на обществото са 
  в противоречие с човешките права на индивида - правото на 
  уважение и достойнство, правото да се влюбиш в когото си 
  избереш, правото да избереш с кого да встъпиш в брак и т.н. По 
  какъв начин могат да бъдат разрешени такива конфликти?

ПЪТЯТ КЪМ СТРАНАТА НА РАВЕНСТВОТО

Нуждаете се от:

• 2 големи листа хартия (размер A3) или флипчарт хартия за малка 
група
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• Маркери с различни цветове, достатъчни за всички малки групи

• Карта, за предпочитане пътна карта или друг вид карта, 
  посочваща физически характеристики, като например планини, 
  равнини, реки, гори, села, мостове и др.

• Време: 120 минути

Действия:

Подготовка: Запознайте се с картата и използваните символи.

Част 1. 

Определяне на проблемите и решенията чрез „мозъчна атака“/
брейнсторминг - 15 минути

• Помолете децата да се разделят на малки групи от три 
  до пет души. Раздайте на всяка група по лист хартия и маркери. 
  Кажете им да начертаят на хартията 3 колонки с еднаква ширина.

• Напомнете им, че в Страната на равенството между  
  половете това равенство е пълно. Поискайте от учениците да 
  изведат чрез „мозъчна атака“ конкретни примери за това как би 
  изглеждала тази страна. Един човек от групата записва  
  резултатите в първата колона.

• Сега поискайте от групите да помислят какъв е животът 
  днес, обмисляйки точките в колона 1, и да обсъдят какви стъпки 
  следва да се предприемат, така че да се стигне от настоящето 
  до тяхната бъдеща Страна на равенството между половете. Във 
  втората колона опишете стъпките по всяка една точка.

• След това поискайте от хората да помислят относно пречките, с 
  които биха могли да се сблъскат по Пътя към Страната на 
  равенството между половете и как биха могли да ги преодолеят.  
  Запишете ги в третата колона.
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Част 2. 

Рисуване на карта. 40 минути.

• Разяснете накратко какво представлява една карта. 
  Посочете начина на очертаване на контурите, на отсенките 
  за планини и реки и символите, използвани за гори, блатисти 
  местности, сгради, високоволтови линии и т.н.

• Сега вече лансирайте идеята за други символи. Попитайте 
  учениците дали знаят народни приказки или други поверия, 
  използващи метафората за човек, предприел пътуване с цел да 
  разпространява идеите си за нравственост. Говорете за начина, 
  по който един мрачен лес, например, може да бъде използван 
  като метафора на злото или как една червена, розова ябълка 
  да се представя като изкушението. Пътникът може да покаже 
  моралната си сила, преплувайки пълноводна река, или пък 
  да покаже смирение, като помогне на животно, изпаднало в  
  беда.

• Раздайте втори голям лист хартия на всяка група. Поискайте 
  от групите да направят собствени измислени карти, които да 
  представляват релефите на настоящето и бъдещето, с път или 
  пътища, преминаващи между тях. Групите следва да създадат 
  свои собствени символи за географските характеристики и 
  препятствията, които биха могли да попречат на пътника, но и 
  да го подпомогнат в движението му по пътя от настоящето към 
  Страната на равенството между половете.

• Поканете всички обратно в класната стая и поискайте от 
  участниците да покажат картите си.

Дискусия:

Започнете с обсъждане на начина, по който отделните групи 
работиха съвместно и как взимаха решения какво точно да 
представят и за начина на изготвяне на картата. След това 
продължете с разговор за това как би могла реално да изглежда 
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Страната на равенството между половете и за пречките пред 
достигането ѝ. 

• Упражнението харесало ли е на децата? Защо?

• Коя колона е била най-лесна и коя – най-трудна за 
  попълване? Защо?

• Какви са основните характеристики на Страната на 
   равенството между половете?

• Какво следва да се промени, за да се изгради общество, в 
   което има равенство между половете?

• Ако трябва да класираме България в световен план по 
  отношение равните възможности както за мъжете, така и за 
   жените, къде бихме я поставили по скалата от 1 до 10? 1 означава 
  наличие на изключително неравенство, 10 е почти идеално 
  равенство между половете.

• Защо е толкова важно да се фокусираме върху човешките 
  права на жените?

• Освен жените, кои други групи в нашето общество са 
  подложени на дискриминация? В какво се проявява тя? Кои 
  човешки права се нарушават?

• Как групите в неравностойно положение могат да бъдат 
  овластени да търсят правата си?

• Каква роля играе образованието в овластяването?

• Каква роля играе обучението по човешки права в 
  овластяването?
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НАСИЛИЕТО В МОЯ ЖИВОТ

Нуждаете се от:

• Флипчарт или дъска, маркери или тебешири

• Време: 60 минути

Действия:

• Обяснете на учениците, че настоящото упражнение ще 
  им даде възможност да споделят мисли и чувства за личните 
  преживявания, свързани с междуличностното насилие, както 
  за случаите, в които някой е проявил насилие към тях, така и за 
  случаите, в които те са проявили насилие спрямо него.

• Проверете дали всички знаят и разбират правилата за 
  работа в група базирани на участие: всички трябва да бъдат 
  уважавани, казаното от участниците е конфиденциално и никой 
   не трябва да се чувства принуден да казва нещо, от което изпитва 
  неудобство.

• Направете „мозъчна атака“ за думата „насилие“ и помолете 
  участниците да дадат примери за всекидневни прояви на 
  насилие, като например: словесен тормоз, обиди, сарказъм,   
   пререждане на опашки, блъскане в някого, удряне на плесница 
  на дете,   нанасяне на удари, взлом, дребна кражба или 
  джебчийство, вандализъм и др.

• Помолете участниците да помислят, в рамките на пет 
  минути, за лични преживявания, при които:

а. някой е проявил насилие спрямо тях;

б. те самите са проявили насилие спрямо някого;

в. те са видели някой да проявява насилие, но не са се намесили.
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• Помолете доброволци да споделят преживяванията си и да 
   ги обсъдят с групата. Нека обяснят какво се е случило и какви 
   чувства изпитват за случилото се. Опитайте се да осигурите два 
   примера за всяка категория a, б и в.

• Водете кратки записки за проявите на флипчарта.

Дискусия:

Най-напред проведете кратка дискусия за самото упражнение 
и дали е било лесно, или ако е било трудно – защо. След това 
анализирайте причините и следствията от различните ситуации.

• Защо е имало проява на насилие?

• Защо са се държали точно по този начин?

• Как биха се държали останалите членове на групата при 
  подобни обстоятелства?

• Как по-различно можеше някой да се държи? Останалите 
  деца имат ли предложения?

• Какво можеше да се направи за предотвратяване на 
  инцидента?

• Защо ученикът не се е намесил в случай в)?

• Има ли общи причини за проявите на насилие или всички те 
   са уникални?

• Колко от инцидентите са били резултат от недоразумения, 
   колко са били резултат от язвителност, злоба или завист и колко 
  - следствие от различия в културите, обичаите, мненията или 
  убежденията?

• Какво разбират учениците под понятието ,,толерантност“? 
  Как могат да го дефинират?
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• Правилно ли е хората да бъдат напълно толерантни към всичко,   
   което другите правят или казват?

• Защо толерантността е изключително важна за 
  популяризирането на правата на човека?

КОИ СМЕ АЗ?

Нуждаете се от:

• Цветни химикали и маркери – ако е възможно, различен 
   цвят за всеки ученик

• Достатъчно хартия – по лист за всяко дете

• Флипчарт хартия и маркери

• Време: 25 минути

Действия:

• За загряване, помолете децата да се разделят по двойки. 
  Нека си представят, че не са се виждали и сега тепърва се 
  запознават.

• Сега ги помолете да помислят какво е интересно или важно 
  да се научи за някого, когото виждаме за пръв път и направете    
  „мозъчна атака“ за общите категории информация. Например, 
   име, възраст, пол, националност, семейна роля, религия, социален 
  пол, етническа принадлежност, работа/учене, музикален вкус, 
  хобита, спорт, общи предпочитания и неща, които не харесваме.

• Обяснете на учениците, че ще трябва да открият колко общо 
  има всеки един от тях с останалите в класа. Раздайте хартията 
  и химикалите и обяснете, че първата стъпка е всеки да нарисува 
  представяне на своята идентичност. Трябва да мислят за себе си 
  като за звезди – аспекти от тяхната самоличност се излъчват в 
  обществото им. Помолете ги да помислят за осем до десет най-
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  важни страни от идентичността си и да нарисуват своята лична  
  звезда.

• Нека сега учениците се разходят наоколо и сравнят 
   звездите си. Когато открият някого, с когото споделят лъч, трябва 
  да напишат името на този човек до него (например, ако Иван 
  и Петя споделят лъча „рапъри“, трябва взаимно да запишат 
  имената си всеки до своя лъч). Отделете 15 мин. за това.

• Сега се върнете към общото обсъждане и накарайте 
   учениците да споделят колко индивидуален е бил всеки един от 
   тях. Можете да попитате:

• Кои страни на самоличността споделят хората и кои са 
  уникални?

• Колко сходни и колко различни са хората в групата? 
  Споделят ли повече прилики или имат повече различия?

• Накрая съберете идеи от групата относно това кои аспекти 
  на идентичността избираме и с кои сме родени. Напишете ги на 
  флипчарта в две колони.

Дискусия:

Продължете с дискусия относно това какво децата са научили 
за себе си, един за друг, както и какви са изводите за човешките 
права.

• Какво са научили учениците за себе си? Било ли им е трудно да 
  определят кои са десетте най-важни страни на тяхната 
  самоличност?

• Били ли са изненадани от резултатите от сравненията на 
  звездите? Повече или по-малко общо се е оказало, че имат?

• Какво е отношението им към разнообразието в класа? 
  Смятат ли, че то допринася за това групата да е по-интересна или 
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затруднява съвместната им работа?

• Има ли аспекти от идентичността на другите, за които 
  учениците са се почувствали силно провокирани да кажат, че 
  не притежават? Например, не обичам футбола, техно-музиката, 
  кучетата, не съм хомо/хетеросексуален и не съм християнин?

• Как се развива самоличността? Кои нейни аспекти са 
  социално обусловени и кои са вродени и постоянни?

• По отношение на въпросите за социалния пол, кои аспекти 
  са социално обусловени и кои са вродени и постоянни?

• Какво са написали учениците – „жена“ и „мъж“? Какво 
  асоциират хората с тези думи? Еднакви ли са асоциациите и за 
  двата пола и за всички мъже и жени?

• До каква степен хората биват съдени спрямо тяхната 
  индивидуална идентичност и до каква – според групата, към 
  която принадлежат?

• До каква степен хората са свободни да избират 
  идентичността си? Какви са последиците за тях, за обществото 
   им и по-специално за човешките права на равенство и уважение?

РАБОТА И БЕБЕТА

Нуждаете се от:

• Голям лист хартия, хартия за флипчарт или дъска, маркер

• Пространство за работа на малки групи и ролева игра

• Реквизит за ролевата игра, маса и столове, химикал и 
  хартия

• Копиран приложения сценарий върху дъската или върху 
  голям лист хартия/флипчарт хартия
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• Време: 90 минути

Действия:

• Обяснете, че упражнението включва ролева игра относно 
  репродуктивните права на жените на работното място. Отделете 
  малко време, за да съберете идеи какви биха могли да са тези 
  права, за да се уверите, че всички ученици разбират понятието.

• Разделете децата на малки групи (максимум пет човека в 
  група).

• Прочетете на глас сценария.

• По групи, дайте на учениците двайсет минути да решат 
  какъв край да има историята и да разработят ролева игра по нея. 
  Тя трябва да започва със срещата между Мария и г-н Владсток и 
  не бива да е по-дълга от пет минути.

• Поканете всяка малка група да представи/изиграе ролевата 
  си игра. Запазете коментарите за дискусията.

Дискусия:

Започнете като получите коментари от всяка от групите относно 
това как са разработили ролевата си игра, както и коментари от 
останалите. После продължете с разговор за последиците и как 
трябва да се действа при дискриминация от този вид.

• Изненадала ли е ситуацията някого? Случват ли се подобни 
   неща в България и говорим ли открито за тях?

• Как групите са достигнали до решение за изхода от 
   ситуацията?

• Реалистични ли са предложените развръзки? Какви са 
  добрите и лошите страни на начина, по който Мария се справя  
  със ситуацията? Колко трудно е да отстояваш себе си в подобни 
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обстоятелства, без да бъдеш агресивен или прекалено отстъпчив?

• Какви права имат жените в България, когато забременеят?

• Защо компанията би искала да наложи подобно условие на 
  Мария? Справедливо ли е? Защо не?

• Нарушени ли са някои човешки права? Ако да – кои?

• Би ли се случило същото, ако Мария беше мъж? Защо? Защо не?

• Как се различават възприятията на мъжете за ситуацията 
  от тези на жените?

• Какво трябва да се направи, за да се подпомогнат и защитят 
  репродуктивните права на жените?

МОМЧЕТАТА НЕ ПЛАЧАТ

Нуждаете се от: 

• Листове хартия за знаци, листчета хартия за твърдения

• Време: 90 минути 

Действия: 

Подготовка: Изберете 3 твърдения от приложения списък или  

Сценарият

Мария е безработна от близо година и си търси усилено работа. Преди десет дена 
тя е била на интервю за мечтаната работа, която е точно това, което търси. Всичко 
минава добре и Мария получава предложение. Компанията я кани на среща с г-н 
Владсток, отговарящ за човешките ресурси, за да подпише договор. Мария вече е 
обсъдила задълженията си и други въпроси, свързани с позицията. Точно преди да 
подпише договора, г-н Владсток ѝ съобщава, че необходимо условие е да разпише 
декларация, че няма да има бебе през следващите две години.
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създайте нови. Пригответе 4 знака: Съгласен съм /Не знам /Все 
още мисля /Не съм съгласен на отделни листове и поставете по 
един знак в ъглите на класната стая. Изберете допълнителни 
твърдения, които ще ползвате за скеча и ги запишете на отделни 
листчета хартия.

Част 1: 

Заемане на позиция. Обяснете първата част от дейността на 
децата:

• Помещението е разделено на четири ъгъла. Всеки ъгъл е 
  маркиран с лист с надпис: Съгласен съм /Не знам /
  Все още мисля /Не съм съгласен.

• Ще прочетете три различни твърдения, едно по едно. Децата 
    заемат позиция в ъгъл, според това дали са съгласни, несъгласни, 
  нямат мнение или имат нужда от още време да помислят.

• Прочетете първото твърдение и изчакайте децата да  изберат 
  своята позиция. След това попитайте децата в различните 
  ъгли, защо са избрали точно тази позиция. Поканете децата да 
  сменят позициите си, ако променят мнението си, след като чуят 
  обясненията на другите. Повторете този процес за всичките три 
  твърдения.

• Върнете децата отново в една група и обсъдете тази част от 
  дейността:

а. Изненада ли ви нещо, свързано с тази дейност?

б. Защо мислите, че хората имат различно мнение за тези 
твърдения?

в. Причините за избора на другите накараха ли ви да промените 
позицията си? Защо?

г. Как можем да разберем коя позиция е „правилна“? И можем ли 
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изобщо? 

Част 2: 

Изиграване на позиция

• Разделете децата на малки групи от не повече от пет 
  и задайте на всяка група различно твърдение. Обяснете, че 
  всяка група разполага с около петнадесет минути да прочете 
  своето твърдение, да го обсъди, да създаден кратък скеч (мини 
  представление), който изпраща послание за това твърдение.

• Помолете всяка група да представи своя скеч. След всяко 
  представяне, попитайте наблюдаващите какво, според тях, е 
  посланието, което презентацията е имала за цел да предаде.
  След това попитайте представящата група какво послание са   
  искали да отправят.

Дискусия: 

Обсъдете ефектите от стереотипите, свързани с половете, като 
задавате въпроси, например:

• По какво тези твърдения си приличаха? Сещате ли се за 
  други подобни твърдения?

• Има ли различни правила и очаквания по отношение на 
  момчетата или момичетата в тази група? В класната стая или в 
  училище? В семейството? Подобни различия имат ли смисъл?

• Можете ли да се сетите за други идеи за това какви се 
   очаква да бъдат момчетата или момичетата, или какво се очаква 
  от тях да правят? Съществуват ли подобни идеи и в други части 
  на страната? На Европа? На света?

• Какво става, ако момче или момиче не приема тези идеи 
  и иска да бъде или да се държи различно? Попадали ли сте в 
  подобна ситуация? Как се почувствахте? Какво направихте?
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• Идеите за това какви се очаква да бъдат мъжете и жените влияят  
  ли и на възрастните така, както на децата?

• Отнесете стереотипите, свързани с половете, към дискримина-
  цията, като задавате въпроси, подобни на тези:

а. Как идеите за мъжете и жените ограничават нашите избори? 
     Можете ли да дадете примери?

б. Как тези ограничения влияят на нашите човешки права?

в. Какво можем да направим в бъдеще, така че момчетата и 
    момичетата да могат да се държат по-свободно, по начина, по 
    който желаят?

Примерни твърдения: 

• Куклите са само за момичета.
• Момчетата не плачат.
• Момчетата не носят поли.
• Едно момиче не може да е шеф.
• Само момчетата играят футбол.
• Момичетата са слаби, а момчетата са силни.
• Момичетата помагат на техните майки. Момчетата помагат на  
  техните бащи.
• По-добре е да си момиче, отколкото момче.
• Когато нещо се обърка, момчетата винаги биват обвинени първи.
• Момчетата могат да казват „мръсни думи“, а момичетата не 
  могат.
• Момичетата са по-умни от момчетата.
• Момичетата винаги печелят сбиванията, защото се бият „мръсно“.
• Няма проблем момчетата да се удрят един друг, но момичетата 
  не трябва да го правят.
• Момчетата са по-мързеливи от момичетата.
• Момичетата са по-добри лъжци от момчетата.
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ХУЛИГАНСКИ СЦЕНИ

Нуждаете се от: 

• Пространство, което дава възможност на децата да седят в 
   кръг

• Цветна хартия

• Маркери

• Ножици

• Време: 60 минути

Действия:

• Представете темата за тормоза в училище като задавате 
  въпроси като следните:

Какви видове тормоз има в училище?

Какви са различните начини, по които хората упражняват тормоз?
Защо според вас хората тормозят другите?

Как тормозът в училище влияе на хората, които са жертви на 
тормоза? А на хората, които го извършват? На цялата общност?

• Помолете всяко от децата да очертае дланта си върху 
  цветен лист хартия и да изреже фигурата. Трябва да намислят 
  по един човек за всеки пръст, към когото могат да се обърнат 
  за помощ, ако станат жертви на тормоз (напр. приятел, родител, 
  учител, училищен администратор, полиция, психологически 
  съветник, брат/сестра). Накарайте децата да обяснят защо са 
  избрали точно тези хора.

• Обяснете, че сега ще разгледате различни начини, по които 
   хората могат да реагират в ситуация, касаеща тормоз в училище. 
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Покажете как ще протече заниманието:

1) Прочитате описание на тормоз в училище (от приложените 
     по-долу). За всяка ситуация са дадени три възможни отговора. 
     Винаги ще може да се добавя и четвърти отговор, ако някой се 
     сети за такъв.

2) Всеки ъгъл от стаята има свой номер. След като чуят 
       ситуацията и отговорят, децата отиват в ъгъла, който съответства 
    на техния избор за това, какво биха направили в тази ситуация.

3) След като прочетете ситуацията на тормоз в училище, дайте
   на децата необходимото време да изберат своя отговор и да    
   отидат в съответния ъгъл на стаята. След като децата са избра-
   ли своята позиция, помолете няколко от децата във всяка от
   позициите да обяснят защо са избрали точно този отговор и 
   какви са някои от неговите предимства и недостатъци.

4) Дайте възможност на децата, които са избрали ъгъла за 
    свободен отговор, да обяснят как те биха реагирали.

Дискусия: 

След избиране на реакция за пет или шест сцени на тормоз в 
училище, обсъдете резултатите от дейността, като задавате 
въпроси, като например:

• Как ви се стори тази дейност?

• Някои от сцените бяха ли трудни за реагиране? Кои от тях и 
  защо?

• Чувствате ли някоя от сцените на тормоз в училище близка?

• Хората, които са били жертва на тормоз, нуждаят ли се от 
  помощ и подкрепа? Защо?

• Къде могат да намерят помощ и подкрепа хората, които са   
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  станали жертва на тормоз?

• Избройте някои от причините, поради които хората тормозят 
  другите? Това справедливо ли е?

• Какво трябва да направите, ако ви тормозят и, ако човекът, 
  към когото се обърнете за помощ и подкрепа, не направи нищо?

• Някои видове тормоз в училище по-често приеман ли е от 
  деца и възрастни? Защо да или защо не?

• Кой носи отговорност за това да помогне и подкрепи децата, 
  когато са жертви на тормоз?

• Могат ли възрастните също да бъдат обект на тормоз? 

Дайте примери.

• Кой трябва да помогне на възрастните, ако са жертви на 
  тормоз?

• Какво може да се направи, за да се помогне на хората, които 
  упражняват тормоз, да променят поведението си?

• Какво ще стане, ако никой не спре хората, които тормозят 
  другите? С побойника? С общността?

Сцени на тормоз в училище: 

Приятелите ти започват да те наричат с обидни имена, като ти 
изпращат неприятни есемеси и те карат да им даваш разни неща. 
Не се чувстваш добре, когато това се случва. Какво трябва да 
направиш?

1. Нищо. Сигурно си направил нещо неправилно, за да провокираш 
    приятелите ти да се държат така.

2. Започваш и ти да ги наричаш с обидни имена и да ги заплашваш.
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3. Говориш с родителите или учителите си и им казваш какво се 
    случва.

4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

Група деца в твоя клас разпространяват вредни слухове за теб, 
като разпращат есемеси. Много деца отказват да си играят или 
дори да говорят с теб. Дори приятелите ти започват да мислят, че 
това е вярно.

Какво трябва да направиш?

1. Нищо. Никой няма да ти повярва, ако всички мислят, че 
    слуховете са верни.

2. Започваш да разпространяваш лоши слухове за другите деца.

3. Кажи на всички, че слуховете не са верни.

4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

По-голямата ти сестра или брат постоянно те удря и рита, когато 
никой не гледа и ти казва, че ако кажеш на някого, ще те тормози 
още повече. Какво трябва да направиш?

1. Казваш на родителите или учителите си какво става.

2. Молиш приятелите си в училище да ти помогнат да се справиш 
     с нея/него.

3. Казваш му/ѝ, че те боли и трябва да престане.

4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

Учителят ти те нарича „глупак” всеки път, когато отговориш 
грешно в час, и казва, че няма смисъл даже да се опитва да те 
учи, тъй като ти нищо не можеш да научиш. Другите деца също са 
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започнали да те обиждат. Какво трябва да направиш?

1. Отиваш направо при директора и казваш какво се случва.

2. Започваш да бягаш от час, тъй като не ти се ходи на училище.

3. Питаш родителите си дали не можеш да смениш класа или 
    училището си.

4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

Забелязваш, че един от приятелите ти дразни и се подиграва на 
по-малките деца в летния лагер. Приятелят ти е започнал и да им 
взима разни неща. Какво трябва да направиш?

1. Казваш на ръководителите на лагера какво става, без приятелят 
    ти да разбира за това.

2. Помагаш на приятеля си да взима неща от по-малките деца, за 
    да не започне да взима неща от теб.

3. Казваш на приятеля си, че това което прави е грешно и трябва 
    да остави по-малките деца на мира.

4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

Групи по-големи деца от друго училище обичат да се заяждат с 
малките от твоето основно училище. Те причакват децата когато 
се прибират към къщи или чакат автобуса сами, обграждат ги и им 
вземат пари, храна или играчки. Освен това ги замерят с камъни 
и ги заплашват с още по-лоши неща. Какво трябва да направиш?

1. Стараеш се много винаги да ходиш и да се прибираш от училище    
    заедно с други деца.

2. Казваш на възрастните в своето училище какво се случва и ги 
    молиш за помощ.
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3. Носиш камъни или нож, за да се защитаваш.

4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

Ново момче в класа ти е бежанец. Приятелите ти винаги му 
говорят расистки неща, подиграват се на английския му език и му 
казват да се прибира у тях. Какво трябва да направиш?

1. Включваш се, той не е твой приятел, така че няма защо да те е 
     грижа за него.

2. Казваш на учителя си, че приятелите ти му казват расистки 
     неща.

3. Предлагаш да му даваш уроци по английски, когато не играеш с 
     приятелите си, за да му помогнеш да се впише.

4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор)

Дразниш един от приятелите си, тъй като се справя много зле с 
писането и четенето, и си забелязал, че от известно време винаги 
сяда сам. Веднъж забелязваш сълзи в очите му. Какво трябва да 
направиш?

1. Нищо, най-вероятно просто има лош ден и това няма нищо общо 
    с теб.

2. Спираш да дразниш приятеля си и го питаш защо плаче.

3. Казваш на приятеля си, че вече няма да го дразниш пред никого, 
    но че той е глупав и трябва да взима допълнителни уроци.

4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

Имаш по-голям доведен брат, който много те обича. Често иска да 
те целува и да те прегръща, но въпреки че ти го харесваш, това те 
кара да се чувстваш неудобно. Какво трябва да направиш?
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1. Казваш на някой от родителите си или на друг брат/сестра.

2. Бориш се срещу поведението му и го удряш всеки път, когато се 
    опита пак да го направи.

3. Избягваш го и опитваш да спазваш дистанция.

4. Нещо друго (Ъгъл за отворен отговор).

ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ

Нуждаете се от:

• Табло за писане и химикалки

• Време: 40 минути

Действия: 

• Помолете децата да седнат удобно в кръг. Обяснете, че 
  ще им разкажете история; те трябва да слушат внимателно и да 
  обърнат внимание на нещо необичайно в историята.

• Прочетете променената история на децата. От време на 
   време спирайте, за да попитате: „Забелязвате ли нещо необичайно  
  в историята“. След като всички деца са разбрали смяната на 
  ролите, може да се окаже необходимо да прочетете цялата исто-
  рия, или да преминете направо към заключението.

• Обсъдете историята, като задавате въпроси, подобни на 
   следните:

а. Хареса ли ви историята?

б. Забелязахте ли нещо необичайно?

в. Кога разбрахте, че има нещо необичайно? Поискайте да ви 
    дадат примери.
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• Изтъкнете, че нещо изглежда необичайно, което се различава 
  от ежедневните ни преживявания и очаквания. Помолете децата 
  да помислят за характеристики и дейности, които считат за 
  типично мъжки или женски в техния ежедневен живот. Запишете 
  предложенията им в таблица, като посочената по-долу 
  Таблица 1.

• Обсъдете таблицата и я сравнете с познатата версия на 
  историята. 

• Героите притежават ли/извършват ли обичайните 
  характеристики и дейности (напр. Пепеляшка си стои вкъщи, 
  плаче, тормозят я и получава красиви дрехи, докато Принцът 
  предприема действия да си намери съпруга и привежда в 
  действие умен план, за да намери Пепеляшка)?

• Попитайте децата дали могат да се сетят за други истории, 
  където героите имат типични характеристики и дейности? 
  Запишете тези истории, щом ги споменат и помолете децата да 
  обяснят предложенията си.

• Тези характеристики и дейности обичайни ли са за 
  “истинските” жени и мъже днес? Изобщо, има ли “истински” жени 
   и мъже?

• Изгответе таблица, като тази по-долу (Таблица 2), и 
  накарайте децата да запишат своите наблюдения за необичайно 
  поведение първо в историята, а след това и в истинския живот.

• Сравнете и обсъдете двете таблици, като задавате въпроси 
   като следните:

Можете ли да се сетите за други истории, в които героите имат 
такива необичайни характеристики и дейности? Запишете тези 
истории, когато децата ги споменават и ги помолете да обяснят 
своите предложения.

Сещате ли се за истински мъже и жени, които имат нетипични 
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характеристики и дейности? Помолете децата да опишат своите 
необичайни характеристики и дейности и да обяснят защо са 
необичайни.

• Дефинирайте думата стереотип и дайте примери.

• Помолете децата да разгледат таблицата си с типичните   
  характеристики и дейности. Накарайте ги да установят кои 
  характеристики и дейности са биологични факти за мъжете и 
  жените и кои са вярвания, отношения или стереотипи.

В историята: нуждае се от 
помощ 
Във вашия опит:

В историята: Плаче, върши 
домакинската работа, иска 
хубави дрехи, стои си у дома
Във вашия опит:

НЕОБИЧАЙНИ
ХАРЕКТЕРИСТИКИ

В историята: Командва, 
умна.
Във вашия опит:

В историята: Активно тър-
си съпруг, организира пре-
търсване.
Във вашия опит:

НЕОБИЧАЙНИ 
ДЕЙНОСТИ

МЪЖЕ/МОМЧЕТА

Любознателни, умни, смели, 
шумни, авантюристи, агреси-
вни, амбициозни, с къса коса.

ЖЕНИ/МОМИЧЕТА

НАСИЛИЕТО СПРЯМО ЖЕНИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ ОТ ЖИВОТА ИМ

Обичат спорт, бият се, ходят
на работа, предприемат дей-
ствия, карат камиони.

ОБИЧАЙНИ 
ДЕЙНОСТИ

ОБИЧАЙНИ
ХАРЕКТЕРИСТИКИ

Учтиви, чувствителни, тихи,
загрижени за другите, кро-
тки, любопитни, покорни,
носят рокли, имат дълга 
коса.

Стоят си вкъщи, вършат  
домакинската работа, лес-
но се разплакват, клюкар-
стват, обичат красиви дре-
хи, страхуват се от буболе-
чки.

ТАБЛИЦА 1 - СТЕРЕОТИПНИ РОЛИ НА ПОЛОВЕТЕ

ТАБЛИЦА 2 - НЕ-СТЕРЕОТИПНИ РОЛИ, СПОРЕД ПОЛА
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• Изтъкнете, че днес задълженията като изкарването на 
  пари, отглеждането на деца и вършенето на домакинска работа, 
  се отнасят както за мъжете, така и за жените.

Дискусия: 

• Щом децата разберат концепцията за стереотипите, задайте 
   им въпроси като тези:

а. Как другите се държат с хора, които не съответстват на 
     стереотипите за това как трябва да се държат мъжете и жените?

б. Защо стереотипите са несправедливи за мъжете и момчетата?   
    А за жените и момичетата?

в. Как стереотипите, свързани с половете, водят до неравенство 
    между мъже и жени, момчета и момичета?

• Какво можете да направите, за да се борите със стереотипите?

• Попитайте децата дали могат да намерят връзка между 
   стереотипите, свързани с половете, и човешките права? 
   Помогнете  им да разберат, че всеки има човешко право да не 
   бъде обект на дискриминация, включително дискриминация по 
   пол или стереотипи, свързани с половете.

ПРИКАЗКИ С ОБЪРНАТИ РОЛИ 

Пепеляшка

Имало едно време едно нещастно момче. Баща му бил починал и майка му се 
омъжила повторно за вдовец с двама сина. Новият му пастрок изобщо не харесвал 
момчето. Всички хубави неща, мили думи и специални привилегии били запазени 
за неговите синове. Те получавали модерни дрехи, вкусна храна и специални 
изненади. А за бедното нещастно момче нямало нищо. Нямало хубави дрехи, а 
само омалелите дрехи на доведените му братя. Нямало специални ястия, а само 
остатъци. За него нямало привилегии или дори почивка, тъй като трябвало 
да работи усилено по цял ден, да пазарува, да готви, да пере дрехите и да поддържа 
цялата къща чиста. Чак като настъпела вечер, момчето можело да поседне за 
малко само край пепелта в кухненското огнище.
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По време на тези дълги, самотни вечери, момчето плачело и разговаряло с 
котката. Котката отвръщала с „мяу“, което всъщност означавало: „Развесели се! 
Ти притежаваш нещо, което никой от доведените ти братя няма – красота.“
Това, което котката казвала, било вярно. Дори и облечено в парцали, с измърсено 
от пепелта лице, момчето всъщност било един много привлекателен млад мъж, 
докато, независимо от елегантните им дрехи, доведените му братя били непохватни 
и грозни и винаги щели да останат такива.

Един ден красиви нови дрехи, обувки и бижута започнали да пристигат в къщата. 
Кралицата организирала бал, на който доведените братя се готвели да присъстват. 
Те непрекъснато стояли пред огледалото. Момчето трябвало да им помага да се 
облекат с най-хубавите си дрехи. То не смеело да попита, „Ами аз?“, тъй като знаело 
отлично, че отговорът ще бъде: „Ти? Момчето ми, ти оставаш вкъщи да миеш 
чиниите, да търкаш подовете и да оправяш леглата за доведените си братя. Те ще 
се приберат уморени и умиращи за сън.“ След като братята и баща им тръгнали за 
бала, горкото момче избърсало сълзите си и въздъхнало пред котката. „Толкова 
съм нещастен!“, а котката промърморила „Мяу“.

Точно тогава кухнята била огряна от ярка светлина и се появил добрият кръстник. 
„Не се плаши, младежо“, казал кръстникът. „Вятърът донесе до мен твоите 
въздишки. Знам, че копнееш да отидеш на бала, така и ще стане!“

„Но как бих могъл, облечен във вехти парцали?“ отговорил младежът. „Слугите 
ще ме изхвърлят!“ Кръстникът се усмихнал. С махване на вълшебната си пръчка, 
преобразил момчето до неузнаваемост и то се озовало облечено с най-красивите 
дрехи, каквито не били виждани в това кралство. „Сега, след като уредихме въпроса 
с облеклото“, казал добрият кръстник, „ще трябва да ти осигурим и каляска. Един 
истински джентълмен не може да отиде на бал пеша. Бързо! Донеси ми една 
тиква!“, наредил той.

„Разбира се“, казало бедното момче и се разбързало. След това кръстникът се 
обърнал към котката. „Ти! Донеси ми седем мишки!“ Скоро момчето се върнало 
с една хубава тиква, а котката – със седем мишки, които била хванала в мазето. 
„Отлично!“ възкликнал кръстникът. Едно махване на вълшебната му пръчка – чудо 
на чудесата! – превърнало тиквата в бляскава каляска, а мишките станали шест 
бели коня, като седмата мишка се превърнала в кочияшка, облечена в прекрасна 
рокля и носеща бич. Горкото момче, не можело да повярва на очите си.

„Ще те представя в кралския двор. Скоро ще видиш как Принцесата, в чиято чест 
се организира балът, ще бъде очарована от прекрасния ти външен вид. Но помни! 
Трябва да напуснеш бала в полунощ и да се върнеш у дома. Защото тогава магията 
ще спре да действа. Ще се превърнеш в тиква, а конете ще бъдат отново мишки, 
както и кочияшката. А ти ще бъдеш облечен отново в парцали и ще носиш цървули 
вместо тези прекрасни танцувални обувки! Разбираш ли? “Момчето се усмихнало 
и отговорило: „Да, разбирам!“
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Когато момчето влязло в балната зала на двореца, се възцарила тишина. Всички 
спрели разговора си по средата на изречението, за да се дивят на елегантността, 
красотата и грациозността му. „Кой ли е това?“ се питали хората един-друг. Двамата 
доведени братя също се чудели кой ли е новодошлият, тъй като за нищо на света 
не могли да предположат, че красивият момък, всъщност е техният доведен брат, 
който си говори с котката!

След това Принцесата забелязала красотата му. Приближила се до него, направила 
реверанс и го поканила на танц. И за голямо разочарование на всички млади 
господа, тя танцувала с момчето цяла вечер. „Кой си ти, прекрасни момко?“ не 
спирала да пита Принцесата. Но бедното момче отговорило само: „Какво значение 
има кой съм! Така или иначе никога повече няма да ме видиш.“

„О, напротив. Сигурна съм в това!“, отговорила тя.

Бедното момче си прекарало прекрасно на бала. Внезапно, обаче, чуло биенето на 
часовник: първият удар за отброяване на полунощ! Момчето си спомнило какво 
бил казал кръстникът и без нито дума за сбогуване, се измъкнало от ръцете на 
принцесата и затичало надолу по стълбите. Докато тичал, една от танцувалните 
обувки на момъка се изхлузила, но той дори и не помислил да спре и да я вдигне! 
Ако ударел последният звън на часовника, биещ полунощ...о, какво бедствие би 
било. Момъкът избягал навън и изчезнал в нощта. Принцесата, която се била 
влюбила лудо в него, взела танцувалната му обувка и обявила, че ще се омъжи 
за този, на чийто крак стане обувката. Тя казала на министрите си: „Отивайте да 
търсите навсякъде момъка, на чийто крак ще стане обувката. Никога няма да 
съм спокойна, докато не го намеря!“ И така, министрите изпробвали обувката на 
краката на всички момчета.

Щом стигнали до къщата, където живеело момчето, заедно със своя пастрок 
и доведените си братя, министърът попитал дали може да изпробва обувката 
на всички младежи, които живеели там. Двамата доведени братя не могли и 
малкия си пръст да пъхнат в обувката. Когато министърът попитал дали има и 
други младежи в къщата, пастрокът отговорил: „Не“. Точно тогава, обаче, котката 
затеглила крачола на министъра и го повела към кухнята. Там, в пепелта, седял 
бедният момък. Министърът изпробвал обувката и за негова изненада, тя паснала 
идеално. „Това ужасно, мръсно момче не може да е било на бала“, отсякъл 
пастрокът. „Кажете на Принцесата, че трябва да се омъжи за един от моите синове. 
Не виждате ли колко грозно е момчето! Не виждате ли?“

Внезапно той млъкнал – бил се появил кръстникът. „Достатъчно!“, възкликнал той 
и повдигнал вълшебната си пръчка. За миг момчето се появило в прекрасните си 
дрехи, сияещ в своята младост и красота. Пастрокът и доведените му братя зяпнали 
от изумление, а министрите казали, „Ела с нас, прекрасни момко! Принцесата те 
очаква да ти връчи годежен пръстен!“ И така момчето радостно тръгнало с тях. 
Принцесата се омъжила за него след няколко дни и заживели щастливо во веки 
веков.
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