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Основните цели на работилницата по проекта са, да насърчат участниците да разгледат
основните последици от кибер тормоза или сексуалното насилие, главно чрез разглеждане на
последиците за момичетата жертви по различни начини (социални, психически, емоционални
и т.н.), следвайки насочващи въпроси, които помагат на участниците да разберат тежестта и
неетичността на подобни действия.
Отначало ще се стремим да разясним на всички участници нерегулираният аспект на
социалните медийни сайтове и други онлайн пространства, които са в основата на техния
напредък, което увеличава рисковете от виктимизиране на жените. Системното неравенство
между половете и други припокриващи се променливи и възприятия за идентичност
осигуряват на нарушителите гостоприемна среда за онлайн тормоз и малтретиране на
момичета.
Чрез различните фази на предвидените работилници и техните различни дейности, учителите /
преподавателите ще разширят възприятието на различните участници за явлението, като им
предоставят информация по въпроса - която определено не им е попадала досега.
Освен това учителите / преподавателите ще работят за привличане на тяхното внимание и
ангажираност в практически упражнения с единствената цел да променят поведението си,
когато е необходимо (предимно онлайн отношението си) и по този начин да намалят, поне в
онлайн пространството на младите хора на възраст между 12 и 17 години агресията, варираща
от нежелан сексуален аванс, пол и / или расистки обиди, до чести, вредни, плашещи и понякога
животозастрашаващи видове насилие, които момичетата, и особено тези с други уязвимости,
изпитват в Интернет.

Цели:

РАБОТИЛНИЦА  V

Насилието, основано на пола, се очертава като нарастващ глобален проблем, с потенциално
значими икономически и обществени последици, поради нарастващия обхват на интернет,
бързото разпространение на мобилните знания и широкото използване на социалните мрежи,
заедно с настоящата насилствена пандемия срещу жени и момичета. 
Изследванията разкриват, че при всяка трета жена - в живота й се е случил инцидент на насилие и
докато достъпът до интернет е сравнително нов и се увеличава, се съобщава, че всяка десета жена
е преживяла кибер насилие. Гравитацията и разпространението на явлението стават по-очевидни,
когато се има предвид, че инцидентите с онлайн насилие, основано на пола се случват от 11-
годишна възраст.
Интернет свързаността бързо се превръща в изискване за икономическо благосъстояние и все
повече се разглежда като основно човешко право; по този начин гарантирането, че това цифрово
публично пространство е сигурно и овластяващо място за всички, включително за жените и
момичетата, е от съществено значение.

ОНЛАЙН И ОФЛАЙН ВРЪЗКИ
5.1 Въведение

То е насочено към млади хора от 12 до 17
години и може да се проведе в класната стая. 

Дейности Часа Тази работилница включва: Фаза на четене: 35 мин

Фаза на потребителя: 30 мин

Фаза на критика: 25 мин

Фаза на оценителя: 30 мин. 
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Целта по време на тази първоначална и въвеждаща дейност е по същество да предостави първо
разбиране за същността на явлението в контекста, в който учениците са склонни да се
социализират и взаимодействат помежду си - като се вземе под сериозно внимание и промяната,
която се случва в отношенията на нашите участници и отношението към връстниците си, когато са
били онлайн, за разлика от това, което се случва при взаимодействие в реалния свят извън балона
„Социални мрежи“. 

При проучването на проблемите по-горе участващият учител / възпитател ще позволи на всички
да се представят и след това да изнесат малка беседа за трансформиращата природа на
социалните мрежи и различните форми на онлайн насилие, основано на пола, като цитира
избрани препратки и се съсредоточи най-вече върху света на социалните мрежи и съвременната
среда, в която преобладаващата природа на Интернет засяга почти всичко - включително техните
взаимоотношения. Учителите / преподавателите трябва да прочетат документ 1.1 Чести форми на
онлайн насилие, основано на пола и документ 1.2 Живот преди интернет. 

Докато изнася тези кратки презентации, тя / той ще насърчи всички да бъде любезно прекъсван с
въпроси и дори забележки и мисли, ако учасниците чувстват за необходимо. Целта на това
въведение е да предостави идея на целевата група с поглед върху това, което училищният живот и
общата интерактивна среда са били преди Интернет. Логиката зад това е, че възрастовите групи
на участниците разкриват, че най-вероятно по-голямата част от тях са отгледани с Интернет и не са
преживели свят без тази революционна технология - следователно е много по-трудно да си
представим свят, където тяхното поведение не е продиктувано от нормите на социалните мрежи.

Препратките ще имат относително игрив тон по отношение на популярната култура и ще бъдат
сортирани в различни точки с някои относителни снимки, докато различните видове онлайн
тормоз, които ще последват, ще бъдат с по-обмислен тон. 

За да затвърди тази идея, учителят / възпитателят ще покаже и кратко видео със заглавие „Живот
без смарт телефони - как беше“. Клипът също има закачлив - невинен тон в подхода си към обекта
и не изисква превод, когато се играе. 

Опция 
„Лице в лице“

ФАЗА НА
ЧЕТЕНЕ

35 минути 

Черна дъска
Хартия
Моливи / химикали

Инструменти

5.2 Живот преди и след Интернет
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Като се има предвид, че видеоклипът е малко дълъг (7 минути) с различни примери /
раздели - преподавателите / учителите биха могли предварително да изберат да
покажат частите, които са по-подходящи за тяхната възрастова група и не всички:

След това всички ученици ще бъдат призовани на дъската да напишат няколко кратки
изречения или дори отделни думи, за да опишат тези две хронологични ситуации, както
ги възприемат - в две тематични категории: тази, включваща взаимодействието на
учениците и взаимоотношенията преди интернет, а другата след интернет.

Със завършването на това упражнение учителят ще започне дискусия сред учениците и
ще ги насърчи да дадат кратко обяснение на написаното от тях, като същевременно
подчертават възприетите им интегрални различия в онлайн и офлайн отношенията с
техните връстници - фокусирайки се върху типовете и формите на негативно
взаимодействие между тях и особено тези, които биха могли в собствената си гледна
точка да представляват тормоз и насилие, които могат да предизвикат негативни
чувства и емоции в приемащия край.
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ФАЗА НА
ЧЕТЕНЕ

35 минути

Въпреки че основният тематичен предмет на тази конкретна част от работилниците е да даде на
участниците способността да признаят трансформиращата природа на интернет в различни аспекти
на живота - от решаващо значение е да се внуши във възприятието им факта, че въпреки
пространството (физическо или онлайн), при което се извършва престъпление - тормоз,
дългосрочните последици върху психическото състояние на жертвата са еднакво тежки и
решаващи за въздействието, което те могат да окажат. 
По време на този конкретен раздел от работилницата учителят / възпитателят ще се стреми да
насърчи кратък дебат между участниците, като ползва набор от насочващи въпроси, които могат да
бъдат коригирани според различните условия / възрастова група и т.н. - и които ще се въртят около
трансформациите, които се извършват, когато става въпрос за въпроси, свързани с насилието,
основано на пола в мрежата. 

Компютър / таблет / android телефон
Интернет 

Инструменти

Опция
„Онлайн“

164

Еднакво ли е усещането да купите нещо в онлайн магазин (например дрехи) като
това във физическия магазин? Ако не, кои са основните разлики, според вас?
Когато четете книга на таблет или компютър, усещането същотото ли е като
четенето на хартиен вариант? Ако не, кои са основните разлики според вас?
Когато комуникирате с приятел онлайн, усещането същото ли е, както когато го
правите навън във физическия свят? Ако не, кои са основните разлики според вас?
Ако някой публикува отрицателен коментар във вашата социална мрежа/профил,
когато го прочетете, действа ли ви толкова негативно, сякаш той / тя ви го казва в
лицето? Моля, разширете малко причините зад вашия отговор.
Какви според вас могат да бъдат последиците от насилието, основано на пола,
върху поведението / отношението / психологията на жертвата, когато това насилие
е насочено към нея/него онлайн? Моля, разширете малко причините зад вашия
отговор.
Вярвате ли, че има някакви съществени разлики между онлайн насилието,
основано на пола, и това в реалния свят? Моля, разширете малко причините зад
вашия отговор. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Пример за такава поредица от въпроси, които могат - /както беше посочено по-горе/, да бъдат
коригирани съответно, е този, предоставен по-долу:



Тази втора дейност в тематичния предмет изследва как се формират взаимоотношенията
между различни индивиди и как те могат да управляват или не, да съществуват съвместно и
да бъдат толкова значими и безвредни, колкото тези във физическия свят. 
Следвайки насочваща последователност, те ще се задълбочат в ефектите върху жертвите на
момичета от различни гледни точки (социална, психическа, емоционална и т.н.), което ще им
позволи да подобрят перспективата си за тежестта и незаконността на това поведение.
За постигането на горното, участниците ще получат два различни въпросника по време на
работилницата, които ще включват ситуационни въпроси - търсещи от тях да детайлизират
отговора си по два различни начина и контекста - единият е тяхната поведенческа реакция
във физическия свят, а другият е техният отговор онлайн чрез наличните средства за
комуникация (предимно социалните мрежи). 

Дейността ще започне с кратко обяснение за това как участниците трябва да отговорят на
въпросника (смесица от много ясни и прости затворени и отворени ситуационни въпроси).
Сценариите, представени накратко за тях, търсейки отговора им, ще имат относително невинен
тон, така че учителят / възпитателят да може да подчертае на по-късен етап тежестта на личните
последици за жертвите на онлайн тормоз, за разлика от това, което много биха могли да считат за
„игриво“ или дори „забавно“ поведение.

След попълване на въпросниците № 1 анонимно - учителят / възпитателят ще помоли участниците
да четат произволно отговори на два различни въпроса. След това останалите участници ще
запишат три думи, които могат да характеризират най-добре отговора, който току-що са чули,
напр. положителни, неправилни, приятелски настроени и т.н. и учителят / възпитателят ще събере
всички отговори.

Преди да започнат втората част на работилницата и да администрират нашия въпросник № 2,
участниците ще бъдат помолени да отговорят по същия начин, както преди, въпреки че в този
случай въпросите ще бъдат малко по-свързани с реакцията на явлението и последиците от онлайн
присъствието позиция.

Опция
„Лице в лице“

ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

30 минути

Черна дъска
Хартия
Моливи / химикали

Инструменти

5.3 Разбиране на невидимите последици от
онлайн насилието, основано на пола
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ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

30 минути

Компютър / таблет / android телефон
Интернет

Инструменти
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По същият начин, като процеса във въпросник № 1, случайните отговори ще бъдат прочетени на
глас (този път от преподавателя / учителя, за да се гарантира анонимност, тъй като участниците
могат по същество да разпознаят стила на писане на състудент). По същия начин, както преди,
участниците ще запишат няколко думи, които според тях могат да бъдат по-представителни за
това, което току-що са чули. След като учителят / преподавателят прехвърли тези думи под втора
категория, тя / той ще насърчи сравнителна дискусия между констатациите от двете части на
работилницата (въпросници 1 и 2), подчертавайки контраста между поведението офлайн и онлайн,
тъй като те се улавят в двата въпросника.

Поради практичният характер на тази конкретна част от нашата работилница - тя всъщност може
да бъде предоставена както в онлайн, така и офлайн среда по един и същи начин.

Опция
„Онлайн“



Влизане във фазата на критика - целта е постепенно да се внуши на участниците идеята, че
тяхното онлайн поведение може да промени настроението и с течение на времето цялостното
психологическо състояние на тези, които са в края на приемането на различни видове тормоз
поради някакви вътрешни и външни характеристики, които биха могли да ги изобразят като слаби
и уязвими за останалата част от групата. Правейки това, учителят / възпитателят се надява да
увеличи сензитивността на учениците по отношение на проклятието от онлайн насилието в
различните му видове и изрази в училищната среда и неформалното образование.

Следвайки логиката, изложена във встъпителния раздел, учителят / преподавателят има за цел да
засили критичната реакция и мислене на участниците главно чрез повишаване на тяхната
добросъвестност и нива на емоционална интелигентност по отношение на явлението онлайн
тормоз, основан на пола и последващо насилие. За да направи това, учителят / възпитателят
трябва да накара участниците да бъдат в положението и състоянието на жертвата дори за кратко,
така че те сами по себе си да видят какво означава да бъдеш в това положение.

Преди да изпълнят този вид упражнение, на участниците ще бъде раздаден случаен пример на
публикация, извадена от интернет. Учителите / преподавателите могат да ги подготвят, като
избират произволни публикации, създадени на местния език преди обучението - внимавайте да не
разкривате лична информация на първоначалния създател. 
Всяка от тези публикации ще бъде разпространена в печатна или цифрова форма сред всеки
отделен участник. 

След това участниците ще трябва да запишат някои забележки, които самите те биха сметнали за
негативни и недобри и които вероятно вече са виждали да се въртят в социалните мрежи.

След това тези документи ще бъдат събрани от учителя / възпитателя, който ще ги раздава на
случаен принцип отново на учениците - като се обръща внимание да не се раздава попълнен
коментар на този, който го е написал.

След това студентите - всички един по един ще се изправят и ще прочетат на глас описанието на
публикацията и отрицателните коментари - като по този начин ще получат кратка представа за
това как звучат тези отрицателни думи, когато се произнасят на глас. 

Опция
„Лице в лице“

ФАЗА НА
КРИТИКА

25 минути

Хартия
Химикали
Моливи 

Инструменти

5.4 Как влияе онлайн насилието, основано на
пола?
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25 минути

Компютър / таблет / android телефон
Интернет 

Инструменти

Логиката и последователността на онлайн дейността ще следва тази на опцията „Лице в
лице“, въпреки че се прилага онлайн. Представените публикации на студентите ще бъдат
пред устройство с достъп до интернет, така че цялостното усещане да е познато. По
същият начин, както преди, участниците ще записват своите коментари и забележки, а
колективните им отговори ще бъдат разпределени между всички участници и прочетени
на глас. 

В края на двете дейности учителят / преподавателят ще насърчи дискусия между
участниците, така че всеки да може да изрази със свои думи чувствата, които възприема,
могат да бъдат причинени от онлайн тормоз на човек, който не е направил нищо, за да
заслужи това. 
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Опция
„Онлайн“

ФАЗА НА
КРИТИКА



Основната цел на завършващата сесия ще бъде да отрази и да оцени по същество това, което се
преподава през първите три части на работилницата, като същевременно дава възможност на
всички участници да отпечатат в съзнанието си пълния спектър на обезпокоителното явление,
като това на онлайн насилието, основано на пола и в същото време придобиват ценна
перспектива за въздействието, което може да окаже върху взаимоотношенията с техните
връстници.

По време на началната част на тази завършваща дейност учителят / преподавателят ще се стреми
да извлече от всички участници практиките, които те - след като следват хода на първите три
дейности - ще прилагат в ежедневните си онлайн взаимодействия със своите връстници.

По този начин, след кратко обяснение за необходимостта от това отразяващо упражнение,
учителят / възпитателят ще поиска от учениците да мислят и пишат на лист хартия, т.е. какво ще
променят отсега нататък по време на техните онлайн взаимодействия и поведение и какво ще
избягват да правят.

След това учителят / преподавателят ще насърчи всички да прочетат на глас отговорите си - в опит
да вдъхнат увереност в техните мисли и мнения по такъв деликатен въпрос - и ще приветства
останалите участници да споделят свои собствени забележки по отношение на изразеното на глас. 

ФАЗА НА
ОЦЕНИТЕЛЯ

30 минути
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Хартия
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5.5  Как да продължим напред?



ФАЗА НА
ОЦЕНИТЕЛЯ

30 минути

Разпознаване на различни видове агресия
Разбиране на техните права срещу агресия и злоупотреба
Справяне с агресията лично или чрез доверени възрастни
Развиване на ценности за справедливост и уважение
Изграждане на умения за критично мислене, вземане на решения и съпричастност

По време на тази последна част от работилницата учителят / възпитателят има двоен избор.
Тя / той може или да реализира онлайн дейност, подобна на тази, предложена в опцията „лице в
лице“, със съответните корекции, или те могат да циркулират и насочват участниците във
видеоигра с името „Чука, прекъсни тишината“ която е разработена за възрастовият диапазон на
целевите групи с цел да помогне на потребителите: 

Обхватът на играта е да помогне на младите момичета да разработят начини за реагиране срещу
психологическо, физическо и сексуално насилие, като същевременно повишава информираността
на момчетата и им помага да разпознават такива ситуации. Играейки като персонажа Чука, 13-
годишно момиче ютубър и геймър, която среща кошмари и чудовища, децата се научават да
проявяват самоувереност и да предприемат действия, които им помагат да победят различни
форми на насилие, основано на пола.

Учителят / преподавателят ще отдели няколко минути, за да помогне на учениците да се
регистрират и да им обясни контролите за играта (различни за клавиатурата и сензорните
устройства) - и след това да им позволи да играят за около 10 -15 минути.

Подобно на опцията „Лице в лице“, участниците ще бъдат насърчавани да изразят своите
разсъждения върху упражнението / видеоиграта на глас, изразявайки кои са основните уроци, с
които ще напуснат тази работилница.
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Компютър 
Интернет 
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Линкът към играта е:

http://www.chukagame.com/


