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РАБОТИЛНИЦА  VI

Насилието, основано на пола, е форма на дискриминация, която сериозно възпрепятства
способността на жените да се ползват от права и свободи на основата на равенство с мъжете.
Определението за дискриминация включва насилие, основано на пола, т.е. насилие, насочено
срещу жена, защото тя е жена или засяга непропорционално жените. Включва действия, които
причиняват физически, психически или сексуални наранявания или страдания, заплахи от такива
действия, принуда и други лишения от свобода. 
„Сивата зона“ често се използва като метафора за обозначаване на много различни ситуации,
които споделят неяснота, поведение и / или състояние на явлението и трудността на анализа и
оценката. 
Може да има много сиви точки в контекста на насилието, основано на пола: върху езика,
върху стереотипите, върху културните модели, върху умствените модели, върху
комуникацията. Избягването на дискриминация, основана на пола, започва с езика, тъй като
системното използване на терминология, основана на пола, влияе на нагласите и очакванията и
би могло, в съзнанието на хората, да измести жените на заден план или да помогне за запазване
на стереотипния възглед за ролята на жените и мъжете . 
Начините, по които използваме езика, казват много за нас и отношението ни към другите.
Пристрастният език прави ненужни разлики по пол, раса, възраст, икономическа класа, сексуална
ориентация, религия, политика или всяка друга лична информация, която не е необходима за
аргумента или намерението на даден текст. Понякога приемаме пристрастния език за даденост,
като например когато използваме местоимението от мъжки род „той“, за да се отнасят както към
мъжете, така и към жените. Езикът е важен, тъй като е инструмент, чрез който се развива
социализацията и правилното използване на езика благоприятства социализацията на пола (NLP
Neuro Linguistic Programming- основава се на използването на език за насърчаване на
социализацията). 
съществуват редица различни стратегии, които могат да се използват за изразяване на
отношенията между половете с точност, като например избягване във възможно най-голяма
степен на използването на език, който се отнася изрично или имплицитно само до един пол, и
осигуряване чрез алтернативи на включване и според характеристиките на всеки език,
използването на чувствителен към пола и приобщаващ език. 

Да се повиши осведомеността и способността за оценка на
значението на езика, чувствителен към пола.
Информирайте младите хора как езикът е основният
инструмент за социализация и как стереотипите и културните
модели са сиви точки, които зависят от използвания език.
Да помогне на участниците да получат представа за
механизмите и агентите на социализацията на пола, личната
им история на социализацията на половете.
Да насърчи младите хора да развият своя собствена критична
интелигентност по отношение на културно наследените
стереотипи. 

Цели:

СИВАТА ЗОНА
6.1 Въведение

72



Фаза на
читателя

30 минути

За да представи темата, учителят / възпитателят предлага да гледате видеоклипа (на английски със
субтитри на италиански):

Опция
„Лице в лице“

Черна дъска
Компютър
Проектор 

Инструменти

6.2 Розово или синьо? 

Вижте видеото тук: 
https://www.youtube.com/watch?v=zX52ni4FtcI

Розово или синьо е проект, основан на темата за пола. Поръчан да отвори витрината на Saatchi в
Кан, филмът използва 3D технология, за да позволи на зрителя да превключва между двете
различни версии на филма, в зависимост през кои очила го гледа. 
Това видео разказва за различията между половете и стереотипите за мъжа и жената, които всеки
ден въплъщаваме.

ВНИМАНИЕ!!!
Съдържанието и езикът в този видеоклип са много директни и имат явни сексуални
препратки, които могат да не са подходящи за много млади и / или много чувствителни
участници. 
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Каква връзка има между физическите различия между мъжете и жените и социалните
различия между мъжете и жените?
Какви са разликите, които според вас са се превърнали в неравенства?
Как това да си мъж или жена променя контакта с външния свят?
Кои от твърденията, написани на дъската, можем да определим като стереотипи и
защо? 

1.

2.
3.
4.

"Как се различават момичетата и момчетата?" и да запишат отговора на листа
анонимно.

 тялото (физическата разлика между мъже и жени),
афективност и емоции (какво се счита за мъж и жена в контекста на чувствата)
социални роли (какво се счита за мъже и жени в обществото). 

ТойзаНея е движението на ООН за солидарност на жените за равенство между половете. 
То приканва мъжете и момчетата да надграждат работата на женското движение като
равноправни партньори, създавайки и прилагайки споделена визия за равенство между половете,
която ще бъде от полза за цялото човечество.
След като изгледат видеото, учителят / възпитателят дава на младежите лист хартия и химикал и ги
кани да отговорят на въпроса: 

Отговорът може да бъде от всякакъв вид: изречение, една дума, изображение, спомен или личен
опит и т.н., което им позволява да определят разликите между мъже и жени. След като приключат с
писането, участниците са поканени да сложат листа в кутия.
Когато всички приключат, учителят / възпитателят изважда листовете и ги чете на глас, един по
един, маркирайки ги на черната дъска и в случай на сходни отговори, ги групира. 

На черната дъска ще има нещо като концептуална карта за различията между половете, изградена
върху знанията на младите хора. На този етап е необходимо да подредите идеите и да разделите
отговорите на някои макрокатегории, които правят артикулацията на тази концепция по-ясна. 

По-добре би било да разделим отговорите, възникнали, според три концептуални възли:

 ВЪПРОСИ ЗА ДИСКУСИЯ:

Учителят / възпитателят трябва да прецени, след като го прегледа, дали участниците са
готови и подготвени да го гледат. Като алтернатива учителят / възпитателят предлага да
гледате това видео:

Вижте видеото тук:
https://www.youtube.com/watch?v=GEqRhNSiseI

#ТойзаНея. Ако пристрастността към пола започне с нас, тя може да завърши с нас
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Фаза на
читателя

30 минути

175

Същата дейност чрез използване на интерактивна и съвместна онлайн дъска. 

Вместо да пише на анонимен лист, учителят / възпитателят на насърчава младите хора да напишат
отговорите в чата на видеоконференцията.

Всяка платформа за
видеоконференции, в която е
възможно да се споделя презентация
на екрана

Инструменти

Опция
„Онлайн“



Учителят / възпитателят моли участниците да обсъдят и споделят:
Коя е най-голямата група - „мъжки“, „женски“ или „и двете“?
Защо някои професии по дефиниция са определени за определен пол? 

Учителят / възпитателят разпространява копия от "Списък на професиите" на всеки ученик.
Чете изброените професии и описва тези, които учениците не познават. 
Учениците попълват списъка, свързвайки професията с "мъж *", "жена *" и "и двете".
Учителят / възпитателят пита как и защо са отговорили по този начин и след това записва
резултатите на дъската и след това пита учениците защо са направили този избор. 
The teacher/educator asks how and why they replied that way and then writes the results on the
board and then asks the students why they made that choice.

ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

30 минути

Фотокопия: - Работен лист „Списък на
професиите“
Химикалки 

Инструменти

Връзка към видеоклип в YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=qE-vJO67xqg
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След кратък дебат, само ако има време, учителят / възпитателят предлага да се изгледа видеото:

Опция
„Лице в лице“

6.3 Това е мъжки, мъжки, мъжки свят!
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"Списък на професиите"



ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

30 минути

Онлайн инструмент за видео
разговори, при който презентация
може да бъде споделена на екрана
"Списък на професиите" 
Химикалки / моливи за всеки
участник 

Инструменти
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Същата дейност чрез използване на интерактивна и съвместна онлайн дъска

Опция
„Лице в лице“



Тази дейност илюстрира стереотипите на пола и начина, по който обществото счита „женски“ и
„мъжки“ характеристики за желани или нежелани.

Опция
„Лице в лице“

ФАЗА НА
КРИТИКА

40 минути

Два комплекта карти с различните
прилагателни от списъка по-долу
върху тях
Работен лист и инструкции за всяка
група 

Инструменти

6.4 All is not what it seems

dependent independent

emotional rational

objective subjective

submissive dominant

passive active

skilled in business not skilled in business

competent incompetent

hesitates a lot makes decisions quicly

ambitious not ambitious

diplomatic direct

SET OF CARDS
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На всяка карта е написана една част от чифт прилагателни. 
Въпреки че тези двойки прилагателни образуват противоположности, купчините карти трябва да
бъдат достатъчно смесени, така че това да не стане веднага очевидно.

Подгответе празен лист хартия, разделен на две колони. Всяка колона трябва да има заглавие:
едната трябва да чете „Женски“, а другата „Мъжки“. 
Подгответе отделен лист със следните инструкции, които да добавите към работния лист:

„Някои характеристики се считат за по-женствени, докато други се смятат за по-
мъжествени. Поставете картите в колоната, където смятате, че принадлежат. Работете
възможно най-бързо, без да мислите много за това. “

Как намирате упражнението? 
Какво ви хареса или не? Защо?
Какво е мнението ви към резултатите, след като видяхте резюмето?
Изненадва ли ви нещо относно резултатите? Какво? Защо е изненадващо? 

Подгответе празен лист хартия, разделен на две колони. Всяка колона трябва да има заглавие.
Единият трябва да прочете „Положителни / „Желани“, а другият „Отрицателни / „Нежелани“.
Подгответе отделен лист със следните инструкции, които да добавите към работния лист: 

„Някои характеристики се считат за по-положителни или желани, докато други се смятат
за отрицателни или нежелани. Поставете картите в колоната, където смятате, че
принадлежат. Работете възможно най-бързо, без да мислите много за това. “

Обяснете, че това упражнение е свързано с това да разберете как функционират стереотипите на
пола в обществото.
Оформете две групи с равен брой участници.
Помолете ги да седнат в два ъгъла на стаята. Раздайте пликовете с картичките и работните листове
с инструкциите. Кажете на участниците, че трябва да следват инструкциите на работния си лист и
да работят възможно най-бързо. Кажете на участниците, че разполагат с около 10 до 15 минути, за
да изпълнят задачата в съответствие с инструкциите на работния лист. 

Когато сте готови, съберете отново цялата група. Напишете на флипчарта две заглавия: 
„Женски“ и „Мъжки“ и помолете Група A да диктува характеристиките, които те поставят под
заглавието „Женски“. 
След всяко прилагателно, попитайте група Б дали са поставили това прилагателно в колоната
Положително / Желано или Отрицателно / Нежелано. 
Отбележете тази информация до прилагателното, като поставите знак плюс (+) или минус (-) до
него
 Поискайте първи впечатления за упражнението и резултатите от него. 
Можете да зададете на участниците някои от следните въпроси: 
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Работен лист за група А:

Работен лист за група Б:



30 минути

Any video conferencing platform in
which it’s possible to share a
presentation in the screen, LiveBoard
interactive and collaborative online
whiteboard

Tools

Всяка платформа за видеоконференции, в която е възможно да се споделя презентация на
екрана, интерактивна и съвместна онлайн дъска.

Вместо да пише на листове, учителят / преподавателят предлага да се създаде отделна
виртуална стая и насърчава младите хора да пишат в чата на използваната платформа за
видеоконференции.
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Опция
„Онлайн“

ФАЗА НА
КРИТИКА



В това упражнение учителят / възпитателят кани учениците да направят въпросник с цел да
изследват отношението към стереотипите на пола. 

Преди тази дейност учениците са помолени да изтеглят безплатно приложението за мобилен
телефон „Анкета навсякъде“: 

то е просто уеб-базирано приложение, което може да се използва във и извън класната стая за
създаване на анкети с множество възможности за избор или с отворен край или при дистанционно
обучение в класни стаи или изцяло онлайн курсове. 

Ако учителят / преподавателят срещне трудности при изтеглянето на приложението, може да
отпечата въпросника. 

След като участниците попълнят въпросника (около 15 минути), учителят / преподавателят
преглежда общата статистика, показана в края на съставения тест.

ФАЗА
НА ОЦЕНИТЕЛЯ

30 минути
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Всяка платформа за видеоконференции, 
в която е възможно да се споделя
презентация на екрана,
 интерактивна и съвместна онлайн
дъска.

Инструменти

Опция „Лице в
лице“ и „Онлайн“

6.5 Тествайте вашите несъзнателни стереотипи!

Изненадахте ли се от резултатите? Защо
или защо не?
Какво научихте от резултатите?
Почувствахте ли се предизвикани от
разпита на вашата чувствителност по
темата? 

Учителят / възпитателят споделя
резултатите си с класа и да ги сравни с
общите констатации. След това те могат да
обсъдят следните въпроси:
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