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РАБОТИЛНИЦА  I

Един от най-големите проблеми, с които се сблъскваме като общество, несъмнено е неравенството
между половете. Едно от най-големите оръжия, с които трябва да се борим, е образованието и
видността на определени поведения, които го поддържат, особено в ранна възраст. Поради тази
причина е много важно младите хора да осъзнаят текущата ситуация по отношение на
неравенството между половете и да направят видими техните поведения и действия, за да се
осведомят за тях и техните последици върху проблема. По този начин, подхождайки и
илюстрирайки проблеми като половите стереотипи или обективизирането на жените, ние ще им
помогнем да ги открият, избегнат и да се борят с тях. След всяко описание на дейност в настоящата
работилница се създава досие за водещия я учител / възпитател. Тази част от досието е
адресирана до учителите / възпитателите, които отговарят за провеждането на работилницата
„Полови стереотипи и обективизиране на момичетата“. Целта му е да даде насоки за действие по
време на работилницата и да обясни как да се фокусират различните дейности.

Във „виртуалната опция“ е от съществено значение наличието на компютър, добра интернет
връзка и онлайн платформа за видео разговори, в която участниците могат да модерират дискусия.
Семинарите имат за цел да популяризират знанията за проблемите на половите стереотипи и
обективизирането на жените, да илюстрират тези проблеми в ежедневните ситуации, така че
младите хора да могат да ги идентифицират, да популяризират мисълта за тяхното поведение и
ролята им в тези проблеми, достигайки до възможни начини за намаляване проблемите в нашата
среда и обсъдете някои основни примери за половите стереотипи и обективизиране на жените
онлайн.

Полови стереотипи и обективизиране на
момичетата

1.1 Въведение
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Първата дейност на работилницата ще бъде фокусирана върху научаването на повече за половите
стереотипи и обективизирането на момичетата. Целта на тази фаза на четене е участниците да
знаят значението на тези два термина. За това, вместо първо да обясни значенията, учителят /
възпитателят ще работи върху това, което участниците знаят за стереотипите, обективизирането и
пола.
First of all, the teacher / educator will make an introductory circle in which each participant must say his /
her name, age and what equality is according to him / her. This will show the general knowledge of
equality in the group and will enable the teacher / educator to redirect the workshop to this (the way of
speaking, the "level" of the discussions ...).
За да започне с целта на дейността, учителят / възпитателят ще напише на черната дъска думите
„пол”, „стереотип” и „обективизиране” с голямо разстояние между тях. Участниците ще имат 5
минути, за да станат и да напишат на дъската, под всяка концепция, думи, които им хрумват, когато
мислят за тези понятия.
В края на 5-те минути всички думи ще бъдат прочетени на участниците. Чувствайте се свободни да
говорите за някои теми, които ви хрумват, когато пишете тези понятия на дъската. Например,
когато мислите за пола, може да объркате това със сексуалната ориентация. Тази дейност е време
да се разяснят бързо термините.
След цялата „мозъчна буря“ учителите / преподавателите ще използват презентация (приложена
към работилницата), за да обяснят правилната дефиниция на термините.
Целта на тази дейност е, че дефиницията на половите стереотипи и обективизиране на
момичетата се дава от самите участници. Важно е учителят / възпитателят да не намеква или
обяснява нищо, докато участниците пишат своите идеи на дъската. Няма значение, че тези идеи
или концепции са неправилни, тогава значението ще бъде добре обяснено и отразено. 
Много е важно в тази дейност, след като участниците са написали своите идеи за двете концепции,
да се популяризират размисълът и разговорът защо са сложили това, което са поставили. 

Опция „Лице в
лице“

Фаза на читателя 15 минути

Черна дъска
Компютър
Проектор

Инструменти

1.2 Нека поговорим за стереотипите и
обективизирането
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СТЕРЕОТИП: 

Акт за гледане и оценяване на жената въз
основа на използването на тялото или части от
тялото й за сексуално удоволствие на другите.
Този еротизъм се произвежда не само от
голота, но също така произтича от контекста, от
предметите, от жеста или позата на субекта, от
роклята или аксесоарите, от начина на
носенето им и дори от начина на показване или
скриване на нечие тяло. 
Някои добри примери са образът на жената в
някои реклами, в които жените се разглеждат
като просто обект, който трябва да бъде
експлоатиран и изложен до инструменти,
цигари, алкохолни напитки, трактори,
автомобили, дезодоранти и т.н. продукти, които
компаниите искат да продадат.

ОБЕКТИВИЗИРАНЕ НА МОМИЧЕТАТА: 

Обобщена идея за група хора.
 Да приемем, че група „подобни“ хора трябва да
имат еднакви вкусове или поведение. 
Например, мислейки, че всички жени харесват
розовият цвят или че всички мъже обичат
спорта

ДЕФИНИЦИИ
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ПОЛ:

Групата от мъже или жени, към която принадлежи
всеки човек – описание според биологичния пол.

ПОЛОВИ СТЕРЕОТИПИ: 

Набор от стереотипни идеи, мнения, разговори,
срещи, използвани за обяснение на
поведението на мъжете, както и на жените.
Момчетата и момичетата растат заобиколени от
стереотипи на пола още преди раждането: цвят
на стаята, цвят на облеклото и др. 
Например: „момичетата обичат розовия цвят“,
„момчетата обичат спорта“ ...



Фаза на читателя 15 минути

В онлайн опцията на тази дейност учителят / възпитателят ще
направи абсолютно същото, но онлайн. Подходът ще бъде като
във версията „лице в лице“. 
На първо място, след кратък уводен кръг (същият като при
версията „лице в лице”), учителят / възпитателят ще постави в
споделения екран думите: „пол“, „стереотип“ и „обективизиране“.
Участниците ще имат 5 минути, за да напишат на хартия думи,
които им хрумват, когато четат тези понятия. След това всички те
ще споделят отговорите си. Докато участниците казват отговорите
си (не повече от 6), учителят / възпитателят ги записва в
документа, който има на екрана за споделяне. По този начин
всички ще могат да видят общия принос заедно.
След това ще има малка дискусия за думите, за да се стигне до
подходящо определение на понятията полови стереотипи и
обективизиране на момичетата.
Когато дефинициите бъдат обяснени, участниците ще видят
видеоклип в YouTube по темата.

Онлайн инструмент за видео разговори,
в който можем да споделяме
презентация на екрана
 Хартия
Химикали / моливи за всеки участник

Инструменти

Опция 
„Онлайн“

1

за участници от 12-15 години
Продължителност: 1:48 минути

Вариант 2 - Полови роли и стереотипи
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Връзка към видеоклиповете в:
YouTube

за участници от 15-17 години
Продължителност: 1:24 минути

Вариант 1 - Джендър стереотипи и образование



Във втората дейност на работилницата участниците ще експериментират активно за
феномена на половите стереотипи и обективизирането на момичетата в различни дейности.

Защо мислите, че някои предмети или професии са свързани повече с единия пол, отколкото с
другия?
Смятате ли, че биологично погледнато, момичетата са по-добри от момчетата в някои области
или момчетата са по-добри от момичетата в други?
Смятате ли, че за жената е по-трудно да достигне високи длъжности в работата си? Защо?
Какви стереотипи на пола откривате, когато говорим за любовни връзки? 

Първа активност:

Участниците трябва да се изправят наредени в една линия един зад друг. Учителят / възпитателят
ще бъде пред линията, гледайки участниците. 
В началото на дейността учителят / възпитателят обяснява, че мястото, където е линията на
участниците, е „неутралната зона“, вдясно от линията е „Съгласен/а съм зона“, а вляво от линията е
„ Не съм съгласен/а зона ”. 
Учителят / възпитателят ще каже няколко изречения и всички участници трябва да се преместят в
едната или другата страна в зависимост от това дали са съгласни или не с изречението. Всеки
участник трябва да избере собствено мнение. Ако не знаят дали са съгласни или не, те могат да
останат в средата.
В зависимост от възрастта на участниците, учителят / възпитателят трябва да избере един или друг
вид изречения. След всяко изречение учителят / възпитателят трябва да популяризира разговора
за това защо е избрал да се съгласи с това изречение или не и какъв е „правилният“ отговор. 

Някои от темите, за които да говорим, могат да бъдат:

Опция „Лице в
лице“

ФАЗА НА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

40 минути 

Различни предмети
Компютър и проектор
Интернет връзка 

Инструмент

1.3 Какво е усещането?
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Списък на изреченията 
(15-17 години)

Списък на изреченията

Хората трябва да се занимават с работата,
която според тях биха били добри и от която
се интересуват.
Математиката е наистина трудна.
Вашият пол не трябва да оказва влияние
върху избора ви на тема.
Кърменето е професия, най-подходяща за
жените.
Мъжете и жените са равни
Момчетата са по-добри от момичетата по
математика.
Момичетата се справят по-добре в училище
от момчетата.
Технологията на дизайна е тема за „момчета“.
Момичетата са по-добри в спорта от
момчетата.
Момчетата не трябва да плачат. 

Винаги бих насърчил връстниците си да
правят каквото искат.
Това, че съм единственият мъж / жена в
клас, би ме отказало да избера този
предмет.
Най-добрата работа за вас е тази, която
отговаря на вашите умения, способности и
лични качества.
Само момичетата използват грим
Жените се грижат по-добре за децата,
отколкото мъжете
Жените и мъжете имат достъп до високи
ръководни длъжности в бизнеса
Момчетата не трябва да бъдат
чувствителни и да плачат
В хетеросексуални отношения момичето
трябва да е чувствително и романтично. 

Списък на изреченията 
(12-15 години)
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Втора дейност

Във втората дейност участниците ще видят примери за обективизиране на момичетата. За да
направи това, учителят / преподавателят ще покаже на участниците плакати с добавки, филми и
поредици, в които има някаква обективизация на момичета, и заедно с всички ще обсъди
елементите, които водят до това.
Целта на тази дейност е да популяризира мисълта как обективизацията на момичетата и
стереотипите на пола са нещо нормализирано в обществото, особено в добавки, филми или
ежедневие.

В тази реклама жената лежи на пода в пасивна поза и има
стъкло над нея. Ако обърнем внимание на снимката, жената
държи кърпа и препарат за почистване на стъкла (това
всъщност е парфюмът за популяризиране). 
Тази снимка показва, както обективизацията на жените
(показва жена в пасивна поза), така и стереотип на пола
(парфюм за момичета с формата на препарат за почистване
на стъкла) 



В тези типични реклами на известни филми можем да наблюдаваме
обективизирането на женските персонажи от момичетата. Във всички тях жените са
показани с къси дрехи и в пози, които дават възможност на жените да показват тялото
си. В рекламите, в които има момчета, можем да ги видим с повече дрехи по и в
различни пози, отколкото жените (в една от тях можем да видим, че е показано само
лицето на момчетата). 
Така че, когато става въпрос за жени в реклами, цялото им тяло трябва да бъде
показано и то с по-малко дрехи от момчетата. 

Тази реклама показва един от най-
използваните ресурси в тази област,
свързан с обективизирането на
момичетата: игра с думи. Тази реклама се
преструва, че прави сравнение между
футбола и момичетата на снимката. За да
направят това, те използват фразата: ще
видите най-добрите нападатели в света.
Strikers на испански също е дума, наречена
гърди, така че те използват снимката на
две момичета, облечени като футболни
фенове и дълбоко деколте
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Онлайн версията на тези дейности ще бъде модифицирана версия на всяка една, съобразена с
техния произход и цели. 

Първата дейност ще бъде свързана със създаването на изречения за стереотипите на пола, но
вместо да се прави чрез движение (както е във версията лице в лице), това ще бъде чрез
изображение. Учителят / възпитателят ще прочете някои изречения и на всяко от тях всеки
участник трябва да стисне палец, ако се съгласи с твърдението, палец надолу, ако не се съгласи,
или просто да не прави нищо, ако не знае дали е съгласен/а или не.

[Списъкът с изявления е същият като в опцията „лице в лице“]

Втората дейност ще бъде същата като в опцията „лице в лице“.

ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

40 минути

Онлайн инструмент за видео разговори,
при който презентацията може да бъде
споделена на екрана
Хартия
Химикали / моливи за всеки участник; 

Инструмент

Опция 
„Онлайн“
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В тази дейност участниците ще работят върху термина “gender lightbulb moment”.
“Gender lightbulb moment” е момент, в който сте осъзнали, че се отнасяте по различен начин
заради вашия пол. Например момиче, на което не е позволено да играе футбол, или момче, на
което му се казва, че не трябва да играе с кукли. Той може да обхваща всичко - от играчките, с
които ви е било позволено да играете, като сте наясно с различни правила за момчета и момичета,
и се чувствате неудобно поради вашия пол в определена ситуация.
Всеки участник трябва да представи на хартия (по творчески начин) един “gender lightbulb
moment”, който е преживял (за предпочитане първия или най-подходящия, който си спомня). 
Това представяне може да бъде като рисунка, като колаж, като стихотворение, като история и др.
Целта е участниците да се чувстват свободни да разкажат историята си по начина, по който
предпочитат. Добре е, ако искат само да разкажат историята, без да показват никакви артистични
резултати, те могат да използват материала, за да запишат това, което ще кажат на групата. За да
направят това, те ще имат хартия, химикалки, молив, маркери, лепило, изрезки от списания и
вестници, картон... 
Ще имат 10 минути, за да представят тази ситуация на хартия или картон.
Някои примери за “gender lightbulb moment”, и как да ги смените с “purple lenses” са в досието на
учителя. След това всички участници ще използват своите “purple lenses” (метафорично). 
С тях те виждат реалността по най-равния начин, избягвайки всякакъв вид стереотипи за пола.
Така че, след като са направили своето представяне, всеки участник трябва да приложи “purple
lenses” и да разкаже същата история, но в действителност, в която стереотипите на пола и
обективизирането на момичетата вече не съществуват. 
Целта на тази фаза е сравнението между млади хора, млади хора и учители / възпитатели, млади
хора и други гледни точки. Учителят / преподавателят може да даде на участниците няколко
примера за “gender lightbulb moment”, за да изясни целта и след това да направи друг пример за
това как да промените това с “purple lenses”.

Опция 
„Лице в лице“

ФАЗА НА 
КРИТИКА

40 минути

Маркери
Моливи - Писалки - Хартия - Картони -
Лепило - Изрезки от списания и
вестници
Празни картонени кутии; 

Инструменти

1.4 Къде сме ние в този проблем?
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Защо се случва тази ситуация?
Как семейната среда влияе на тази ситуация? Как може
да се подобри това, за да се изкоренят стереотипите
на пола?
Как образованието влияе на тази ситуация? Как може
да се подобри това, за да се изкоренят стереотипите
на пола?
В кои други сфери на живота могат да бъдат
утвърдени тези стереотипи на пола? (филми, книги,
реклами, телевизия, връзки, работа, спорт, музика ...) 

За да помогне на участниците да помислят за промяна в
ситуацията, учителят / възпитателят може да им зададе
различни въпроси или да стимулира някои дискусии:

Тъй като съществува пълно равенство и
няма стереотипи за пола, не е никакъв
проблем момичетата да играят футбол. Това
се случва, защото момичето е свободно да
избира коя дейност най-много харесва, без
ограничения от семейството, учителите и
приятелите. Тя има възможността да
изпробва различни дейности, независимо
от стереотипа на пола, а също така от малкa
се насърчава да практикува спорт и се
чувства свободна да опита различни
варианти.

Тъй като съществува пълно равенство и
няма стереотипи за пола, не е никакъв
проблем за момче, да облече  розови
дрехи. Това се случва, защото в семейството
и близкото обкръжение на детето не е
имало нормална среда. Също така, защото
детето е имало възможност да има
различни предпочитания въпреки
„установените“.

Няколко примера 

Ситуацията, при която момиче иска да играе
футбол с връстниците си, а те не можете да
позволите.

Момче иска да си купи / облече розова риза,
но някои от колегите му го коментират.

Пример PURPLE LENSES
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40 минути

Online tool to make compositions or
drawings like Canva, PowerPoint,
Photoshop, Gimp, Paint…

Tools

Онлайн версията ще бъде същата, но вместо материали като хартия, картони, изрезки от
списания ... 
те ще използват някакъв онлайн инструмент като power point, Canva, Paint, Photoshop...
Този, който те изберат, с който те могат да боравят. Останалите части от дейността са
същите. 

Опция 
„Онлайн

ФАЗА НА
КРИТИКА
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В тази последна дейност учителят / възпитателят ще направи оценка на обучението от
работилницата, както и възможните решения в ежедневието им за проблемите, които участниците
са научили. На една от стените ще има хартия с нарисуван дартс. Участниците ще имат малки
хартии от 3 различни цвята. 

Всеки цвят представлява аспект на работилницата:

Хартия
Хартия с нарисуван дартс
Писалки

Инструменти

Опция 
„Лице в лице“

ФАЗА НА
ОЦЕНИТЕЛЯ

 25 минути

1.5 Какво можем да направим?

Те трябва да напишат наученото, как оценяват дейностите и някои предложения за подобрения
върху жълтото и зеленото, а също така да поставят надписаните хартии на дартса.
 Ако ги поставят близо до центъра, това означава, че те дават висока оценка на работилницата, ако
ги поставят по-далеч от центъра, това означава че дават по-ниска оценка. По този начин те биха
могли да правят коментари по двете теми, като оценяват всяка от темите и коментарите. 
На розовите хартии те ще напишат поне 3 неща, които могат да направят в ежедневието си, за да
подобрят ситуацията относно стереотипа на пола и обективизирането на момичетата. След това те
ще съберат всички написани хартии и учителят / възпитателят ще ги запази за по-нататъшни
работилници.
Целта на тази фаза е да позволи на младите хора да проверят възможната промяна, настъпила
върху тях по отношение на темата на работилницата, стереотипите на пола и обективизирането
на момичетата. 
В тази оценка е моментът да поговорим за това, как са се чувствали участниците в работилницата,
както и за целите им, за да подобрят ситуациите относно половите стереотипи и обективизирането
на момичетата в тяхната реалност. Във връзка с целите, учителят / възпитателят би могъл да
предположи, че тези биха били възможно най-реални, за да ги направят по-скоро „ангажираност“
на всеки участник по темата. Много е важно тази дейност да има пълна анонимност и да направи
преглед на оценките в края на дейността. 

Жълто: Учене по стереотипи
на пола и обективизиране на
момичетата

Зелено: Развитие на
дейностите и видовете
дейности

Розово: Как можем да
подобрим положението
на тези проблеми
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ФАЗА НА
ОЦЕНИТЕЛЯ

25 минути

The online version of this activity will be an online assessment questionnaire that all participants will
complete and then everyone will discuss commitments to change the issues in a video call.

The online evaluation activity form can be found at this link:

Опция 
„Онлайн“

https://forms.gle/LstrwjYdNTBuC6rB6
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