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ON-OFF се финансира от програмата на ЕС за права, равенство и
гражданство и е насочена към учители, възпитатели и млади хора в пет
европейски държави: Италия, България, Испания, Гърция и Кипър.
От оперативна гледна точка проектът предоставя цифрова платформа,
от която учителите и преподавателите могат да изтеглят и използват 8
семинара, които да се проведат с младите хора от техния клас или
неформална група. За да се справят с последиците от кризисната
ситуация COVID-19 семинарите могат да бъдат реализирани както
лично, така и в онлайн версия. Съвместими с условията на работа на
всяка държава, учителите и преподавателите могат също да планират
семинарите в смесен режим. 

Семинарите се занимават със специфични и сложни въпроси като
управление на стереотипите на пола, борба с насилието в мрежата,
борба с кибертормоза, отговорно използване на нови технологии и др.
Всъщност сложни теми, които в рамките на семинарите се предлагат с
деликатност и професионализъм, като се използва езикът, предпочитан
от младите хора: неформални, видеоклипове, игри, открит диалог.

МЕТОДОЛОГИЧНО  ВЪВЕДЕНИЕ

Проектът ON-OFF
има за цел да
помогне за
предотвратяване на
насилие, основано
на пола, онлайн и
да се
противопостави на
стереотипите,
свързани с пола,
чрез проектирането
и прилагането на
неформален модел
за намеса, базиран
на иновативни и
цифрови
образователни
методологии.
Проектът има за цел
да предостави на
учителите и
преподавателите
работни
инструменти за
повишаване на
осведомеността
относно
проблемите и
ефектите от
насилието,
основано на пола,
онлайн сред
младите хора (на
възраст между 12 и
17 години), като
същевременно
насърчава
активирането на
личния растеж и
пътищата за
развитие на тяхната
система за полова
компетентност . 

Семинарите са разработени по иновативна образователна
методология, която предвижда развитието на 4 стъпки за около 2 часа.
Първата стъпка на всеки семинар е „Фаза на читателя“: всяка тема е
представена по точен и подробен начин, като предоставя информация
и данни, които позволяват на младите хора да разберат адекватно
явлението. Втората стъпка е „Фаза на потребителя“: младите хора са
призовани да изживеят опит по темата чрез игра, видеоклип, дейност,
която ги предизвиква да реагират. Третата стъпка е „Фаза на критика“,
това е моментът, в който младите хора сравняват своите представи за
направения опит и се питат за вероятните различия и възможните
идентификации. Четвъртата стъпка, накрая, е „Фазата на оценителя“:
младите хора са призовани да обобщят, да оценят това, което са чули
по време на семинара и да предположат пътищата за лична промяна.
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Всяка работилница е проектирана в детайли. Предоставя се точна и навременна информация за
конкретните цели, за целевата аудитория, за времето, за цифровите инструменти или материали,
които ще се използват и най-вече за дейностите, които трябва да бъдат извършени, които се
представят с подкрепата на подробни оперативни индикации и работни насоки.
Фазата на обучение, проведена чрез образователния модел на 8-те семинара, е последвана
паралелно от фаза на оценка на интервенцията, за да се оцени произведената промяна. Всъщност
проектът предвижда разработването на план за оценка, насочен към измерване в качествено-
количествено изражение на поведенческите промени, настъпили при млади хора и учители /
преподаватели благодарение на проведения курс за обучение. 
Измерването на поведенческите промени се извършва със система от показатели, насочени към
откриване на промени в системата от представи на човека по отношение на собствения му набор
от ценности, знания, навици и предполагаема обективност.
Моделът за интервенция на обучението и моделът за анализ на поведенческите промени на
проекта ON-OFF се основават на иновативни инструменти и подходи като медийно образование,
методология, базирана на неформални методи на образование (ролеви игри, съвместно обучение,
обучение чрез практика) кои медии са едновременно съдържание и инструмент (вж. М. McLuhan);
Социотерапия, дисциплина от социологическа деривация, която насърчава действия за лична и
социална намеса, започвайки от анализа на системата за представяне на личността (срв. Л.
Бенвенути); Моделът на Лунди, модел за действие на много участници, в който се насърчават
процесите на конфронтация чрез стимулиране на диалога и слушането (вж. Л. Лунди). 

МЕТОДОЛОГИЧНО  ВЪВЕДЕНИЕ

СТЕРЕОТИПИ ПО ПОЛ И
ОБЕКТИФИКАЦИЯ НА

МОМИЧЕТА 

ОТ ПОЛОВИТЕ
СТЕРЕОТИПИ ДО КИБЕР

ТОРМОЗА И
ОБВИНЯВАНЕТО НА

ЖЕРТВИТЕ 

УВАЖАВАЙТЕ И
ОСЪЖДАЙТЕ 

ОНЛАЙН GBV В
РАЗЛИЧНИТЕ СИ ФОРМИ
И ЗЛОУПОТРЕБА С НОВИ

ТЕХНОЛОГИИ 

ОНЛАЙН И ОФЛАЙН
ВРЪЗКИ 

„СИВАТА 
ЗОНА“ 

ДОБРИ ПРАКТИКИ
 В КОМУНИКАЦИЯТА 

ОТ ТЕБ 
ЗАВИСИ 

МИСЛЯ, ГОВОРЯ И
ДЕЙСТВАМ, ЗА ДА
РАЗБИЯ
СТЕРЕОТИПИТЕ 
НА СЦЕНАТА! 
НО И ТОВА Е НЕЙНА
ВИНА 
Добре ли разбрахте? 

КАКВО Е КИБЕР
НАСИЛИЕТО? 
СЪВЕТИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА
СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ 
ПРЕВЕНЦИЯ ”ИЛИ„
КАЗВАМ НЕ НА КИБЕР
ТОРМОЗА 
УВАЖАВАЙТЕ И
ОСЪЖДАЙТЕ 

ДА ГОВОРИМ ЗА
СТЕРЕОТИПИТЕ И
ОБЕКТИФИКАЦИЯТА 
КАКВО Е ЧУВСТВОТО? 
КЪДЕ СЪМ В ТОЗИ
ПРОБЛЕМ? 
КАКВО МОЖЕМ ДА
НАПРАВИМ? 

СОЦИАЛНИ
МЕДИИ 
ЕМОЦИИ 
ТОВА Е САМО
КОМЕНТАР 
ДА СЕ ПРОМЕНИМ
ЗАЕДНО 

ЖИВОТ ПРЕДИ И СЛЕД
ИНТЕРНЕТ 
РАЗБИРАНЕ НА
НЕВИДИМИТЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ
НАСИЛИЕТО 
КАК СЕ ЧУВСТВА
НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО
НА ПОЛА 
КАК СЕ ДВИЖИМ НАПРЕД? 

РОЗОВ ИЛИ СИН? 
ТОВА Е МЪЖКИ,
МЪЖКИ, МЪЖКИ СВЯТ 
Всичко не е това,
което изглежда 
ТЕСТВАЙТЕ СВОИТЕ
НЕОСЪЗНАТИ
СТЕРЕОТИПИ 

МОДЕЛИ И
СТЕРЕОТИПИ 
ДОБРИ ПРАКТИКИ И
ОБЩИ ГРЕШКИ 
ПРОМЕНЕТЕ
ГЛЕДНАТА ТОЧКА 
#КАТО МОМИЧЕ 

ИНТЕРНЕТЪТ
БЕЗОПАСНО МЯСТО
ЛИ Е?
ВЛЕЗТЕ В МОИТЕ
ОБУВКИ 
ПРЕДПРИЕМАМ
ДЕЙСТВИЕ 
ОТ ТЕБ ЗАВИСИ 
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РАБОТИЛНИЦА  I  
 
 

ПОЛОВИ  СТЕРЕОТИПИ  И
ОБЕКТИВИЗИРАНЕ  НА

МОМИЧЕТАТА
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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

10

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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РАБОТИЛНИЦА  I I
 
 

ОТ  ПОЛОВИТЕ  СТЕРЕОТИПИ  ДО
КИБЕР  НАСИЛИЕ ,  ОСНОВАНО
НА  ПОЛА  И  РЕВИКТИМИЗАЦИЯ

21



РАБОТИЛНИЦА  I I

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.
Въпреки напредъка, нашето общество все още е пълно със стереотипи, основани на пола и в
резултат на това страдат жените и момичетата, ежедневните жертви на несправедливост, тормоз и
насилие. Това се случва на различни места: у дома, на работа, на улицата, но с появата на
интернет, мрежата и социалните медии са станали мястото (и в същото време медиите), където
дискриминацията и насилието, основано на пола са широко разпространени по повече или по-
малко явен начин, като често водят до реален живот със сериозни психо-физически последици за
жертвите, но също така и за преследвачите, които често в млада възраст не винаги осъзнават
напълно за какво отговарят. 
Силата на образованието, чрез театралния език се различава и допълва другите учения по това, че
поставя индивида в състояние да се изразява изцяло със себе си, като дава глас и тяло на мисли,
емоции, чувства, на своя собствен свят на ценности и на бидейки тук и сега. В перспектива за
растеж целта на театъра не е предаването на знания, а формирането и глобалното самообучение
на субекта по отношение на другите и групата от връстници, под внимателното ръководство на
учителя / възпитателя. Смятаме, че опознаването и увеличаването на експресивния и творческия
потенциал на човек позволява на младите хора да развият лични и социални умения,
ориентирани към позитивност и споделяне, разширявайки своите въображаеми умения с оглед на
„благосъстоянието“ им. Театралната игра позволява активно участие на младите хора, което ги
прави отговорни за собствения си процес на обучение и работи върху мотивацията за промяна. .

Да научат значението на стереотипите, дискриминацията и насилието, основано
на пола.
Да се научат да разпознават дискриминацията, основана на пола и насилието,
основаващо се на пола, с особено позоваване на социалните мрежи.
Да изпитат симулирани ситуации на насилие, основано на пола .
Осъзнаване на себе си и собствената мисъл по отношение на темата за пола.
Да придобият стратегии за превенция на дискриминацията и насилието,
основано на пола, онлайн и да намерят стратегии за промяна и разрешаване на
свързаните с тях проблеми.
Да се осъзнае отговорността на виновните, а не на жертвите в случаи на
дискриминация и насилие, основано на пола 

Цели:

Инструменти
Листове хартия и химикалки - Компютър и интернет (само ако дейността се
извършва онлайн) 

ОТ ПОЛОВИТЕ СТЕРЕОТИПИ ДО КИБЕР НАСИЛИЕ,
ОСНОВАНО НА ПОЛА И РЕВИКТИМИЗАЦИЯ
2.1 Въведение
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ФАЗА НА
ЧИТАТЕЛЯ

45 минути 

Дума
Жест
Звук
Отражение 

Тази фаза е структурирана в 4 действия:
1.
2.
3.
4.

Преди да започне, учителят / възпитателят подрежда участниците в кръг. Ако това не е възможно,
е достатъчно да се посочат в последващ ред.

Опция 
„лице в лице“

2.2 Мисля, говоря и действам, за да разбия
калъпа!

Действие 1: Дума
Учителят / възпитателят ще каже ключова
дума и всички участници, инстинктивно, без да
се замислят, един по един, ще трябва да кажат
дума, свързана с ключовата дума, без да се
повтарят. Ще бъдат направени два обиколки с
ключовите думи „Мъж“ и „Жена“, които трябва
да бъдат ясно разкрити само преди всяка
обиколка. Преди да предложите ключовите
думи, препоръчително е да се пробвате с
лесна дума като: „Училище“ или „Семейство“. 

Действие 2: 
Жест Със същите методи на действие 1,
всички участници ще бъдат помолени да
направят жест, свързан с думата, казана по-
рано, без да издават никакъв звук. 

Действие 3: 
Звук По същия начин, както в предишните
действия, всички участници ще бъдат
помолени да издадат звук (не дума или
фраза), свързан с предишния жест. 

Действие 4: 
Отражение В това последно действие
участниците ще бъдат помолени да кажат
кои жестове, думи и звуци им се струват най-
смущаващи, обидни, пренебрежителни и
защо. 
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Лесно ли беше да изберете думата,
жеста или звука си? 
Защо избрахте тази дума, жест или
звук? 
Какви думи, жестове или звуци ви
смутиха? Защо? 
В кои думи, жестове или звуци се
разпознавате? Защо? 
Какви думи, жестове или звуци ви
притесняват? Защо? 
Смятате ли, че някои от думите,
жестовете или звуците са по-
представителни от други? Защо? 
Искате ли да добавите някакви думи,
жестове или звуци, които не са били
произнесени? 
Ако можете да промените думата,
жеста или звука си, бихте ли го
променили? И защо? 

Ето списък с въпроси, които биха
могли да стимулират диалога и
разсъжденията:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Чрез техните отговори ще бъде възможно да се разсъждава върху това какво
представлява стереотипът на пола и как може да се превърне във форма на обида
и насилие. Тази фаза, освен че позволява на участниците да разберат
дискутираната тема, е полезна за включване от първо лице, изразяване на нечии
мисли (действие 1) активиране на тялото (действие 2), преодоляване на
неудобството от необходимостта да се излагате отпред към групата (действие 3),
екстернализиране и противопоставяне на собствените им чувства (действие 4),
като по този начин се полагат основите за преминаване към следващата фаза. 

ФАЗА НА
ЧИТАТЕЛЯ

45 минути

Компютър - Интернет връзка 
Инструменти 

Чрез платформите за видеоконференции е
възможно да се извърши дейността.
Необходимо е да се организира смяната на
думите. Опция

„Онлайн“



На тази фаза учителят / възпитателят моли участниците да
изиграят ситуация, която има следния сценарий.

ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

45 минути

Отпечатан сценарий
Инструменти 
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Опция
 „Лице в лице“

2.3 На сцената!

СЦЕНАРИЙ
Героите Марк и Люси ще бъдат изиграни от няколко участници, които ще
се редуват в някои моменти от диалога, отбелязани като: „Смяна на
ролите“; преди да започне, редът на двойките вече трябва да бъде решен и
ролите да бъдат разпределени, като се даде на всеки копие от текста, за
да могат да го прочетат поне веднъж. Героите ще бъдат разположени на
два стола, далеч един от друг, те пишат на мобилните си телефони и,
четейки на глас, комуникират какво пишат. Пред всеки стол ще има
табела с името на двамата участника: „Марк“, „Люси“. Разказвачът ще
бъде изигран от учителя / възпитателя, който ще чете във фонов режим. 

Герои:

1 момче (Марк) 
1 момиче (Люси) 
1 разказвач 

Разказвач: Ден 1
Марк: ( Харесвам) 
Люси: Но кой е този Марк, който започна да ме следва и ме харесва?! ( Последвам) 

Разказвач: След няколко дни
Марк:( Харесвам). Топ снимки! 
Люси: Благодаря. 

Разказвач: След няколко дни
Марк: Харесвам! Прекрасна снимка! 
Люси: Благодаря! ( Емотикон за усмивка) 

Разказвач: След няколко дни
Марк: Харесвам! Страхотен фотограф!
Люси: Благодаря! ( Емотикон с голяма усмивка) 

Разказвач: След няколко дни
Марк: Харесвам! Колко добре!
Люси: ( Двойно по-голяма усмивка) 



Разказвач: След няколко дни в чата
Марк: Здравей! Твоите снимки са красиви! Ти си много добра! 
Люси: Благодаря. Фотографията е моята страст! 
Марк: Изглежда те познавам, в кое училище учиш? 
Люси: Гимназия Данте. 
Марк: Един мой приятел учи в същото училище. 
Люси: В кой клас е той? 
Марк: Пети. 
Люси: Аз съм в трети. 
Марк: Ти си дете! 
Люси: На колко години си? 
Марк: Аз съм на 17. 
Люси: Каква глупачка! Има само една година разлика между нас! 
Марк: Не се цупи! (Тийзър с изплезен език) 
Люси: Представи си, че си стар! ( Bigmouth лице) 
Марк: ( Смеещо се лице) 
Люси: Трябва да тръгвам! (Ръка, която поздравява) 
Марк: Беше ми приятно да се запознаем! ( Усмивка на лицето) 
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Разказвач: След няколко дни в чата

Марк: Здравей, Люси! ( Усмивка) 
Люси: Здравей, Марк! ( Усмивка 
Марк: Видях, че си публикувала снимка от нощен клуб с приятелите си.
Люси: Да, ходих в събота вечер.
Марк: И аз често ходя там с приятелите си! Възможно е някоя вечер да се
срещнем! Люси: Защо не ... 
Марк: Супер! ( Усмивка) 

СМЯНА НА РОЛИТЕ

СМЯНА НА РОЛИТЕ



Разказвач: На следващият ден
Марк: И така, ще се видим ли в събота в клуба? 
Люси: Все още не знам, трябва да говоря с приятелите си! 
Марк: Добре! 
Люси: Добре. 

Разказвач: На следващият ден
Марк: Говори ли с приятелите си?

Разказвач: След няколко часа
Марк: Люси? Всичко наред ли е?

Разказвач: След няколко часа
Марк: Люси жива ли си?

Разказвач: След час
Марк: Планетата Земя призовава 
Люси: (Емотикон усмивка) 
Люси: Здравей, Марк, в крайна сметка с моите приятели решихме, че в събота няма да ходим
на клуб. 
Марк: Добре, къде ще ходите? 
Люси: Все още не знаем. 

Разказвач: След известно време
Марк: Нещо нередно ли казах?

Разказвач: След известно време
Марк: Защо не ми отговаряш?

Разказвач: След известно време
Марк: Люси?????

Разказвач: След известно време
Марк: Можеше поне да отговориш!

Разказвач: На следващият ден
Марк: Мислиш , че си много красива ли? Много си грозна!

Разказвач: След известно време
Марк: Видях те заедно с приятелите ти да правиш селфита, облечени като лоши новини!

Разказвач: След известно време
Марк: Ти си като всички момичета, първо се държиш добре, после ... Не отговаряш! Надявам
се никога повече да не те видя!
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СМЯНА НА РОЛИТЕ



Люси трябваше да отговори на Марк.
Люси трябва да се изправи лично срещу Марк.
Люси трябваше да докладва Марк.
Люси трябваше да направи екранна снимка на чата и след това да го публикува и
да дискредитира публично Марк.
Люси трябваше да говори за това със своите приятели или с родителите си или с
някой възрастен (напр. учител / възпитател).
Люси можеше да блокира Марк в социалните мрежи.
Марк обаче можеше да създаде нов фалшив профил, можеше да отиде в
училището на Люси или да я потърси в клуба. 

В какво сгреши Марк?
Какво сбърка Люси?
Кой от двамата беше по-грешен? 

В този момент учителят / възпитателят прекъсва сцената и пита участниците как е
могла да продължи историята, изследвайки различните възможности и възможни
последици:

Освен това учителят / възпитателят ще попита участниците:
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ФАЗА НА
ЧИТАТЕЛЯ

45 минути

PC / Laptop
Интернет връзка Онлайн инструмент
за видео разговори, при който
презентация може да бъде споделена
на екрана

Инструменти

Опция 
„Онлайн“

Чрез платформите за видеоконференции е възможно да се извърши дейността. Необходимо е
да има сценарий в цифрова форма (сценарият трябва да бъде още по-кратък), който да може да
се изпраща на младите хора, които решат да участват в постановката. Учителят / възпитателят
може също да помисли да напише в чата сценария.



Учителят / възпитателят разделя участниците на две групи, класната стая ще бъде преобразувана в
съд, едната група ще бъде обвинението, а другата защитата. На всяка група учителят /
възпитателят чете (и също така предоставя на хартия) следния случай:

Опция 
„Лице в лице“

ФАЗА НА
КРИТИКА

45 минути

Листа хартия
Химикалки 

Инструменти

2.4 Но и тя е виновна! Ако тя...
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Дженифър живее в малък град, тя е красиво момиче, от добро семейство, тя обича тялото си и
обича да го показва на другите, обличайки се с дизайнерски дрехи. Тя обича да бъде в центъра на
вниманието, да ходи на партита, да се забавлява и да опознава момчетата. Точно на едно от
тези партита, Дженифър се запознава с Джеймс - красиво момче, което успява да я покори.
Двамата се събират и са много щастливи. 
След няколко месеца запознанства Джеймс предлага на Дженифър игра, за да „освети“ двойката
им и я моли да му изпрати няколко „интимни“ снимки. Дженифър приема, защото тази игра
много я забавлява. След 2 годишна връзка, Дженифър разбира, че вече не обича Джеймс и решава
да го напусне. Джеймс не може да го приеме, поради което е много ядосан и решава да отмъсти,
като публикува снимките й онлайн. 

За кратко време цялата страна вижда нейните снимки. Дженифър е много засрамена и решава да
се отдалечи от всички. Но снимките стават много гледани и за Дженифър животът станал
невъзможен. За да сложи край на този ад, Дженифър решава да осъди Джеймс и всички уеб
сайтове, които са публикували снимките.

Учителят / преподавателят прекъсва историята и моли участниците да напишат, като списък,
всички причини, поради които Дженифър е права (защита) и всички грешки, които Дженифър е
направила (обвинение), давайки 15/20 минути максимално време в края, на които всяка група, като
се започне от обвинението, ще трябва да прочете на глас написаното и да се изправи срещу
другата група. Само в този момент учителят / възпитателят разкрива, че историята на Дженифър е
вдъхновена от истинска италианска новина, завършила с трагедия, защото главният герой, освен
че не е спечелил делото, е решил да се самоубие. 
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45 минути

Компютър
Интернет 

Инструменти

Мислили ли сте някога, че простите действия могат да
имат огромни последици?
Смятате ли, че реакцията на Дженифър е пресилена?
Мислите ли, че Джеймс просто е направил „каскада“?
Не мислите ли, че подобни действия могат сериозно
да навредят на жертвите?
Чували ли сте някога за киберсталкинг?
Познавате ли приятели, които са били жертви на
киберсталкинг?
Чували ли сте някога за доксинг (търсене и
публикуване на лична информация онлайн)? 

Ето няколко въпроса, които учителят / възпитателят може
да използва, за да стимулира дебати и размисли:

Чрез платформите за видеоконференции е възможно да се извърши дейността. Някои
платформи също така дават възможност да разделят групите и да ги накарат да останат в
отделни "стаи".

Опция 
„Онлайн“

ФАЗА НА 
КРИТИКА



Учителят / преподавателят доставя билети, подготвени преди това, върху които ще бъдат
написани двусмислени фрази и ситуации на дискриминация и / или насилие, основано на пола, по-
специално свързани с онлайн света. Участниците ще бъдат разделени по двойки и пред
останалите ще трябва да направят и да кажат написаното на билета, останалите от класа ще трябва
да кажат дали има дискриминация и / или насилие, основано на пола. 
Тази игра може да породи съмнения, но преди всичко трябва да разкрие ново осъзнаване. 

ФАЗА НА
 ОЦЕНИТЕЛЯ

 45 минути

Ж/M 
Ж: Как изглеждам? 
M: Страхотно! Веднъж си облечена като момиче. 
ОТРАЗЕТЕ! Мислейки, има ли начин да се облечеш "като момиче"

M/M
M1: (плач) Този филм е толкова трогателен.
M2: Не бъди госпожица!
ОТРАЗЕТЕ! Чувствителността и плачът принадлежат към женската сфера.

Ж/Ж 
Ж1: Видя ли Франческа с къса пола? 
Ж2: Да! Прекалено е дебела, не може да си го позволи. 
ОТРАЗЕТЕ! Да нямаш свободата да се обличаш както ти харесва, без да бъдеш осъден.

Ж/M 
Ж: (ядосана) Спри! 
M: Колко си кисела. Да не си в цикъл? 
ОТРАЗЕТЕ! Ако една жена се изнерви, вината е в менструалния цикъл, сякаш няма право да се
ядосва.
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Листове хартия
Моливи 

Инструменти

Опция 
„Лице в лице“

2.5 Разбрахте ли добре?!

ДВУСМИСЛЕНИ ФРАЗИ
Ж: Жени
M: Мъже



Ж/Ж 
Ж1: Видя ли снощният гол? 
Ж2: Забрави за футбола. Той е за момчета! 
ОТРАЗЕТЕ! Мислейки, че футболът е „за момчета“.

M/M 
M1: Какво мислиш за Мария? 
M2: Давам 8 на дупето, но 6 на гърдите! 
RОТРАЗЕТЕ! Жената се оценява в цифри. Това важи и за обратното.

Ж/M
 Ж: Реших! Ще запиша право, защото искам да стана съдия. 
M: Но знаеш ли колко години са необходими? Ще остарееш и няма да може да имаш деца. 
ОТРАЗЕТЕ! Жената трябва непременно да желае да бъде майка.

M/M 
M1: Чу ли за Лука? Той целуна 5 различни момичета в една и съща нощ. Той е страхотен! 
M2: И Джулия целуна 6 момчета, тя наистина е к***а! 
ОТРАЗЕТЕ! Да имаш множество връзки за мъж е похвала, докато за жена е обидно.

Ж/Ж 
Ж1: Баща ми е у дома с малкия ми брат. 
Ж2: Това е добре! Той е домашен съпруг ! 
ОТРАЗЕТЕ! Грижата е само женски въпрос.

Ж/M 
Ж: Остави ме сама! 
M: Толкова си грозна, че никой не те иска! 
ОТРАЖЕТЕ! Стойността на жената се измерва с това, че тя е желана за мъжете.

В края на срещата, в светлината на образователната дейност, в която са участвали,
учителят / възпитателят дава бели картони и моли участниците да напишат дали някога
са наблюдавали или чували за ситуации на дискриминация или насилие, основано на
пола.
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Evaluator phase  25 minutes

Компютър - Интернет 
Инструменти

Чрез платформите за видеоконференции
е възможно да се извърши дейността..

ДВУСМИСЛЕНИ ФРАЗИ

Опция 
„Онлайн“
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РАБОТИЛНИЦА  I I I
 
 

 „УВАЖАВАЙТЕ
 И  

ОСЪЖДАЙТЕ"

1
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РАБОТИЛНИЦА  I I I

децата да се научат, че действията онлайн имат отражения и последствия в реалния свят: като
говорим с децата за уважаването на другите онлайн, можем да помогнем за изграждането на
положителна дигитална среда, която обхваща ученето и откриването, като в същото време
свеждаме до минимум негативността и неподходящото съдържание;
младите хора да се запознаят с това какво е кибертормоз, известен също като онлайн тормоз;
да се предоставят примери, така че децата да се запознаят по-добре с различните форми на
кибертормоз
• да насърчат младежите да се отнасят към онлайн приятелите с толкова уважение, колкото с
тези, които срещат лице в лице
да насърчат промяна в поведението

Още от най-ранна възраст родителите учат децата си да уважават по-възрастните, да имат
правилни обноски и да се държат приятелски с другите. Твърде често обаче тези важни житейски
уроци не се прилагат в днешната цифрова епоха. Става все по-важно родителите и учителите да
следят децата и тийнейджърите по цял свят, които използват Интернет, независимо дали на
лаптопи, смартфони или таблети, дали се отнасят с уважение към другите, когато комуникират
онлайн, така, както го правят лице в лице.
Едно от най-важните неща, на които можем да научим децата си е, че действията онлайн имат
отражения и последствия в реалния свят. Факт е, че думите нараняват точно толкова, когато са
публикувани на нечия стена във Facebook или са изпратени чрез текстово съобщение, колкото ако
са изречени лице в лице. Всъщност те могат да навредят повече, защото други хора често могат да
оставят обидни коментари под публикациитеЗа съжаление онлайн тормозът от този вид може да
остане незабелязан от родителите и да не се съобщава от младежите. За разлика от тормоза или
малтретирането в училищния двор, онлайн насилието или кибер тормозът е твърде често скрито
престъпление. Разговаряйки с децата за уважаването на другите онлайн, можем да помогнем за
изграждането на положителна дигитална среда, която обхваща ученето и откриването, като в
същото време минимизираме негативността и неподходящото съдържание.
Родителите и учителите трябва да седнат с децата и да обсъдят ясно какво поведение е подходящо
онлайн. Те трябва да подчертаят важността на това децата и младежите да мислят критично за
информацията, която срещат и как да запазят поверителността на данните си. Насърчаването на
децата да споделят какво се случва в дигиталния свят ще им помогне да се чувстват по-удобно да
говорят с възрастни, ако се натъкнат на обидно съдържание или ако някой ги тормози. Най-
важното е да научим децата си как да уважават другите онлайн и да споделят, когато някой ги
тормози било лице в лице, било онлайн.
 Дейностите са представени по интерактивен начин, като обясняването на проблема ще стимулира
интереса на младите хора, които ще разпространяват допълнително информацията сред
приятелите си. Работилниците ще бъдат улеснени в групов работен формат, в безопасна и
защитена среда, където младите хора ще бъдат насърчавани да учат, да споделят своя опит и да се
учат един от друг

Цели:

 „Уважавайте и осъждайте"
3.1 Въведение
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ФАЗА НА
ЧИТАТЕЛЯ

30 минути 

Първата дейност на тази работилница е фокусирана върху получаването на повече информация за
кибертормоза и киберпреследването. 
За да поддържате интереса на групата е по-добре да подготвите PowerPoint презентация със
снимки и информация по темата. 

опция 
„Лице в лице“

Настолен компютър/лаптоп-Проектор
Презентация на Пауър
пойнт/PowerPoint
Добра интернет връзка. 

Инструменти

3.2 Какво е кибертормоз?
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ФАЗА НА
ЧИТАТЕЛЯ

30 минути

В онлайн опцията на тази дейност можете да направите същото, като посоченото по-горе.

 * Можете да използвате платформа или програма, която ви позволява да споделяте вашия работен
плот, така че участниците да могат да видят презентацията PowerPoint и видеото за историята
(например Microsoft Teams). 

** Ако не можете да използвате подобна платформа или програма, винаги можете да преразкажете
цялата информация. 

Настолен компютър/лаптоп-Проектор
Презентация на Пауър
пойнт/PowerPoint
Добра интернет връзка.

Инструменти

опция 
„Онлайн“

137

Пример за съдържание

Кибертормозът или кибернасилието е
форма на тормоз или насилие, чрез
електронни средства. Кибертормозът и
кибернасилието също са известни като
онлайн тормоз. Той става все по-често
срещан, особено сред тийнейджърите, тъй
като дигиталната сфера се разшири и
технологиите напреднаха. 

Кибертормозът е, когато някой,
обикновено тийнейджър, тормози други в
Интернет и в други цифрови
пространства, особено в сайтовете и в
социалните мрежи. Вредното поведение
представляващо тормоз може да включва
публикуване на слухове, заплахи,
сексуални забележки, лична информация
на жертвата или нарушения на етикета
(т.е. реч на омразата). Тормозът може да
бъде идентифициран, чрез многократно
поведение и намерение да се навреди.
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Пример за съдържание

Кибертормозът се случва, когато хората използват онлайн технологии, за да наранят
чувствата на някой друг
Кибертормозът може да се случи навсякъде и по всяко време
Всеки може да упражнява кибертормоз, ако действа по определени начини към друг
човек онлайн
Кибертормозът е незаконен и има сериозни последици за жертвите, извършителят,
техните семейства и приятели
Ако някой ви кара да се чувствате несигурни или уплашени онлайн, това не е редно. 
Когато някой се опита да ви нарани, като казва или прави неприемливи неща в
интернет, това е кибертормоз. 
Когато това надхвърля закачливостта и чувствате, че някой е на път да ви нарани и не
можете да избягате, това е форма на онлайн тормоз. 
Да бъдеш тормозен онлайн никога не е добре - всъщност е незаконно.
Понякога може да се стигне до момент, в който нещата стават непоносими - не
забравяйте, че може да потърсите помощ!
Онлайн тормозът може да ни накара да се чувстваме уплашени и сами.
Никога не си виновен, че някой те тормози.

Историята на Тейлър Хилридж, тийнейджърка, която
става жертва на онлайн тормоз и резултатите, които
засягат нея и нейното семейство:

 https://www.youtube.com/watch?v=kcmkMii9Txs
https://www.youtube.com/watch?v=POvcT0i4l2I   

Забележка: Първото видео показва как се надсмиват
над нея, а второто показва как това влияе върху нея и
целия й живот.

Жертвите на кибертормоз
могат да изпитат по-ниска

самооценка, повишени
самоубийствени мисли и

различни отрицателни
емоционални реакции,
включително да бъдат

уплашени, разочаровани,
ядосани или депресирани.
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Пример за съдържание

Изпраща ви съобщения, дори след като сте
му казали да спре
 Създава фалшив профил и се преструва, че
сте вие
Разпространява слухове или клюки за вас
онлайн
Изпраща ви нараняващи или страшни
съобщения или снимки
Изтрива или редактира вашите онлайн
акаунти или публикации

Когато някой направи някое от следните неща,
това може да е знак, че ви тормозят онлайн:

Понякога е сложно да видите как
поведението ви влияе на някой друг,
особено ако не можете да видите другия
човек.
Понякога може да искате да нагрубите
някой онлайн, защото се чувствате
омаловажен/а или разстроен/а. Въпреки че
това може да ви накара да се чувствате
добре в момента, вероятно няма да
помогнете на ситуацията. 
Може да е трудно да разберете как да
действате онлайн по начин, който уважава и
се грижи за другите, особено ако сте
свикнали да виждате кибертормоз онлайн.

How do I know if I'm harassing someone? 

Използвате ли език, който може да
навреди на нечии чувства?
Кълнете ли някого?
Крещите ли (използвайки ГОЛЕМИ
БУКВИ)?
Какво би казала майка ви, ако го види?
Как бихте се почувствали, ако някой ви
изпрати такова съобщение?
Бихте ли го казали в лицето на някого?
Добър и грижовен ли сте към този човек?
Чувствате ли се разстроен или ядосан? 

Ето няколко съвета за разпознаване кога,
може би, упражнявате кибертормоз върху
някой:

Ако не се чувствате добре, не го изпращайте.
Не забравяйте, че нещата могат да бъдат разбрани много лесно онлайн.
Ако сте разстроен или ядосан изчакайте, докато се почувствате спокойни,
преди да публикувате / изпращате нещо.
Бъдете добри към хората и се опитайте да публикувате / изпращате
положителни съобщения вместо отрицателни.
Отнасяйте се с хората онлайн, както бихте искали да се отнасят с вас.
Получете разрешението на човека, преди да публикувате / изпращате
снимки или видеоклипове от негово име.
Разберете, че всички са различни и уважавайте хората, дори и да не ви
харесват или да не се съгласявате с тях. 

Ето нашите съвети как да имате добри взаимодействия онлайн и да не
изпадате в капана на кибертормоз:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Помислете какво публикувате / изпращате, преди да го направите -
проверете себе си, като използвате въпросите по-горе, преди да изпратите
всичко, за което може да съжалявате!



Въпреки, че интернет може да бъде чудесен ресурс за подпомагане на студентите/учениците
да се подготвят за тестове и да правят проучвания за задачи, както и да поддържат връзка с
приятелите си, за тях е важно да бъдат в безопаснност при използване на технологиите -
особено сайтове и социални мрежи.

Нека първата група напише на Флипчарт всички неприятни неща, които биха могли да се
случат при общуването онлайн.
Втората група ще напише на Флипчарт всички възможни начини да се избегне негативното
поведение в интернет (блокиране на извършителя на тормоза, изтриване на съобщенията на
този, който извършва тормоза, докладване на негативното поведение и коментари и т.н.). 

За тази дейност ще ви трябват Флипчарт и маркери за всеки участник. След като обсъдите
резултатите от предишната фаза, можете да дадете упражнение на групата. 

Разделете групата на две.

След като двете групи са готови, прочетете предложенията им и ако има още ги добавете към
Флипчарта. Това ще помогне на децата да започнат да мислят по-критично за съдържанието,
което виждат като сърфират в Интернет. 

ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

40 минути

хартия;
писалка / моливи / маркери за
участниците
Флипчарт; 

Инструменти
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опцията 
„Лице в лице“

3.3 „Съвети за безопасност в социалните мрежи“



ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

40 минути

Участниците могат да използват
хартия и химикалка / моливи, които
имат у дома
Компютър/Лаптоп
Добра интернет връзка; 

Инструменти
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Опцията „Онлайн“ ще бъде същата, но вместо материали като хартия, флипчарт и маркери, могат
да се използват някакви онлайн инструменти, за да успеят децата да напишат изявленията си или
всеки участник може да сподели каквото иска в разговорна форма. След това можете да направите
дискусия с групата и да посочите изводите, които тя прави.

опцията
„Онлайн“

Никога не давайте информация за паролата
си на други хора.
Не публикувайте онлайн адреса си,
телефонния си номер или
местоположението на училището си.
Използвайте сигурни настройки за
поверителност, така че само приятелите и
семейството ви да могат да виждат вашите
публикации.
Внимавайте, когато кликвате върху връзки
и не кликвайте върху връзки от непознати
хора.
Не приемайте молби за приятелства от
непознати.
Използвайте сигурни пароли и ги
променяйте редовно.
Не отговаряйте на злоупотреби с
публикации.
Никога не отваряйте прикачени файлове от
непознати хора.
Задавайте въпроси за сигурност в
сайтовете и социалните мрежи.
Не позволявайте на програмите да
проследяват местоположението ви. 

Следват няколко съвета, които да помогнат
на тийнейджърите да бъдат в безопасност
при използване на социални мрежи!



Тази дейност включва създаване на плакат за училище от участниците. 
Целта на тази дейност е младите хора да се включат в процеса на превенция и преодоляване на
кибертормоза. 
Попитайте първо участниците дали имат или са виждали нещо подобно на плакатите по-долу
(можете да ги покажете с Power point презентация, като се постарайте да покажете и постери на
вашия език – не само на английски език). 

опция
„Лице в лице“

ФАЗА НА
КРИТИКА

40 минути

Акварели, моливи
четки за рисуване
листове хартия, химикалки

Инструменти

3.4 „Превенция на насилието “ или „Казвам„ НЕ“
на кибертормоза “
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Преди участниците да се включат в създаването на плаката, помолете ги да
работят в групи от 3 или 4 души.
Всяка група взема по един лист.
Обяснете им, че са „доброволци“, които трябва да повишат
чувствителността на обществеността относно проблемите с кибертормоза -
едно от най-важните неща за промяна на негативните нагласи.
За тази цел те трябва да създадат плакат, който призовава за публична
мобилизация за справяне с проблема. Участниците да помислят за
подходящо послание. След това те се захващат за работа (25 - 30 минути).
Всяка група трябва да представи работата си пред другите и да я анализира
(10 минути). 
Очакваният резултат е да се повиши осведомеността на младите за това,
как те могат да участват в различни социални инициативи, както и да
постигнат разбиране по въпросите на кибертормоза и да повишат
информираността по тази тема.
Алтернативно, участниците в работилницата могат да работят заедно по
създаването на социална кампания вместо да рисуват и създават постер. 



40 минути

Да се използва онлайн инструмент
като Power point, Canva, Paint,
фотошоп..
Компютър/Лаптоп
Добра интернет връзка; 

Инструменти
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Да се използва онлайн инструмент като Power point, Canva, фотошоп. Те могат да изберат
този, с който могат да работят. Останалите части от дейността са същите като при опцията
„Лице в лице“.

опцията
“Онлайн“

ФАЗА НА
КРИТИКА



ФАЗА НА
ОЦЕНИТЕЛЯ

 25 минути
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В тази последна дейност ще оценим обучението от работилницата. За да оцени въздействието и
ефективността на работилницата, групата на младежите трябва да попълни въпросник в началото
и в края на работилницата. Целта е да се измери отношението на участниците към проблема с
кибертормоза в началото и да се види как поведението им се променя в хода на работата. В края
те трябва да напишат какво са научили и как оценяват дейностите, в които са участвали а също и
да дадат някои предложения за подобрения на работилницата.

Химикалки
Печатни въпросници

Инструменти

опция 
„Лице в лице“

3.5 “Уважавайте и осъждайте”



ФАЗА НА
ОЦЕНИТЕЛЯ

25 минути
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Тази дейност, ще бъде под формата на онлайн въпросници за оценка за всеки участник.

опцията
„Онлайн“

Компютър/Лаптоп
Онлайн въпросници

Инструменти

какво е кибертормоз?
какво е кибернасилие?
какви са признаците на онлайн
тормоз?
как можете да разпознаете, когато
тормозите някого онлайн?
как можете да се предпазите от онлайн
тормоз?
какво е добро взаимодействие онлайн?
работилницата беше ли полезна за
вас?
харесаха ли ви дейностите в
работилницата?
имате ли някакви предложения за
подобрение? 

Предложени въпроси:



РАБОТИЛНИЦА  IV
 

„ОНЛАЙН  НАСИЛИЕ ,
ОСНОВАНО  НА  ПОЛА  В

РАЗЛИЧНИТЕ  МУ  ФОРМИ  И
ЗЛОУПОТРЕБА  С  НОВИ

ТЕХНОЛОГИИ“
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РАБОТИЛНИЦА  IV

Насилието, основано на пола, е едно от най-разпространените нарушения на правата на човека и
очевиден израз на неравнопоставените отношения между половете в едно общество. Според
Шведската агенция за международно развитие (SIDA) „жените и момичетата са статистически най-
застрашени: глобалните оценки показват, че всяка трета жена изпитва физическо и / или сексуално
насилие през живота си.“

Тъй като технологиите и интернет навлизат във всички сфери на нашия живот, те имат потенциала
да увеличат обхвата на информация във всяка област. Това може да има положителни и
отрицателни последици, както се случва с всеки инструмент. По-специално по отношение на
онлайн насилието, злоупотребата с интернет и новите технологии може да проникне в живота на
жертвите, дори офлайн. Глобален изследовател показва, че онлайн насилието може да причини
емоционален, психологически или психически стрес на жертвите, с дълготрайни последици за
тяхното благосъстояние и социална интеграция. 

Тази работилница ще се основава на учебния цикъл на Kолб, който включва различни стилове на
обучение и надгражда теорията и практиката заедно. Цикълът на Колб разделя обучението на
четири различни етапа, което включва преживяване на дадена ситуация, рефлексия върху нея,
концептуализиране на резултатите и тестване върху различни подобни ситуации. Учещият може
да влезе във всяка фаза на обучение, но трябва да премине през всички тях, за да постигне
конкретни резултати.

Графиката по-долу илюстрира различните етапи и тяхната взаимовръзка.

„Онлайн насилие, основано на пола в
различните му форми и злоупотреба с

нови технологии“
4.1 Въведение
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Целта на този семинар е да осъзнае и разбере силата и използването на новите технологии, както
положително, така и отрицателно. Той също така се фокусира върху кибертормоза и връзката му с
онлайн GBV.

Този уъркшоп включва 4 дейности с обща продължителност 2 часа, разделени на четец (30
минути), потребител (30 минути), критик (30 минути) и фаза на оценителя (30 минути). Тя е
насочена към млади хора от 12 до 17 години и може да бъде извършена в класната стая или
онлайн. 

Работилницата е проектирана да се провежда физически (т.е. в училищна класна стая, младежки
център, дори вътрешен двор). Фасилитаторите трябва да се погрижат да имат достатъчно място с
работни маси и столове, които биха могли да се движат лесно. Също така учителите /
преподавателите могат да използват специално проектирани класни стаи, т.е. лаборатории с
персонални компютри. 

Ако метеорологичните условия го позволяват, учителите / възпитателите ще бъдат насърчавани
да извършват заниманията на открито, в задния двор на училището или в парк, ако е възможно. За
онлайн версията учителите / преподавателите ще трябва да се погрижат за предаването на
логистиката на своите учащи / ученици (т.е. време и приложение за онлайн връзка с
работилницата). Заедно с фасилитаторите те могат да проведат малка подготвителна среща, за да
проверят връзката и нивото на разбиране на своите ученици. 

Препоръчва се поне един тест на приложението, което ще се използва преди изпълнението на
работилницата. Ако е необходимо, те могат дори да приложат малко обучение (15-20 минути) на
приложението, което ще се използва, за да гарантират, че всички заинтересовани страни
(преподаватели и обучаващи се) са запознати с различните функционалности. За оптимални
резултати от онлайн версията се препоръчва в работилницата да присъстват двама фасилитатори;
единият от тях трябва да отговаря за изпълнението на образователната работилница, а другият е
отговорен за предлагането на техническа помощ на хора, които могат да се сблъскат с трудности. 

Разберете силата на новите технологии за
формиране на взаимоотношения и
манталитет;
Осъзнайте как новите технологии могат да се
използват положително или отрицателно;
Популяризирайте знанията за онлайн
насилието, основано на пола и различните му
форми;
Разберете кибертормоза и неговите прояви
офлайн и онлайн;
Осъзнайте връзката между кибертормоза и
онлайн насилието, основано на пола;
Осъзнайте опасностите от онлайн насилието,
основано на пола за физическото
психологическо и психическо благосъстояние
на подрастващите;
Създайте съвместно диалог и заключения с
участниците; 

Цели



Как мислите, че децата се чувстваха по време на интервютата? Тук учителите / преподавателите
биха могли да направят заключения и да направят групи от повтарящи се чувства, като срам,
смущение, шок, смущения, недоумение, объркване и т.н.
Как се отнасяте към това видео?
 Виждате ли себе си в някой от тези сценарии? 

Социалните мрежи са важни за мен, защото... 
Социалните мрежи могат да бъдат вредни за мен, защото ... 

Какъв вид информация трябва да предоставяме в нашите акаунти в социалните мрежи според
вас?
Как предоставянето на лична или чувствителна информация в акаунтите в социалните мрежи
може да представлява опасност за нас или нашите близки (семейство, приятели)?
Как използвате социалните мрежи за своите училищни / извънкласни дейности?
Имали ли сте някога ситуация, в която сте използвали социални мрежи, за да ви помогнат със
задача / домашна работа?
Виждали ли сте някога съученици / приятели да бъдат тормозени, чрез социалните медии? 

1-ва фаза (10 мин)
Тъй като участниците вече са запознати с терминологията и различните аспекти на насилието,
първите дейности започват с това видео, направено от УНИЦЕФ „Тези деца са изправени пред
реалността на израстването онлайн“.
След като разгледат това видео, учителите / преподавателите трябва да улеснят дискусията за него.
Въпросите трябва да бъдат:

2-ра фаза (20 минути)
Участниците трябва да бъдат разделени на 2 различни произволни групи. Учителите /
възпитателите трябва да се уверят, че групите са достатъчно разнообразни. На групите ще бъде
зададен отворен въпрос. Те имат 10 минути за подготовка на презентация / защита на изявление /
въпрос.
Твърденията са: 

Учителите / преподавателите могат да обикалят и да предоставят помощни / насочващи въпроси
на групата. Например, те биха могли да помогнат на учениците, като им зададат стимулиращи
въпроси като:

След това на учениците ще бъдат дадени 10 минути, за да участват в малък улеснен „дебат“, където
всяка група ще представи своите аргументи. Фасилитаторите обобщават заедно с участниците
заключенията. В опцията „лице в лице“ двама ученици, избрани от всяка група, ще напишат
заключенията на черна дъска или плакат/хартия. 

Опция
„Лице в лице“:

ФАЗА НА
ЧИТАТЕЛЯ

30 минути

Видеопроектор
Столове или възглавници, на които
участниците да седят
Хартия A3 или черна дъска 

Инструменти

4.2 Социални медии и аз
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ФАЗА НА
ЧИТАТЕЛЯ

30 минути

151

В опцията „онлайн“ те биха могли да използват приложение за уеб конференция, което има
интегрирана функция за създаване на по-малки групи, стаи за разбиване и т.н. Групите и / или
фасилитаторите могат по избор да използват споделен инструмент с интерактивна дъска (т.е.
споделен google doc, споделена презентация на PowerPoint и др.).

 

Приложение за онлайн конференции
Пауър пойнт или Гугъл докс 

Инструменти

Опция
„Онлайн“



След това учителите/ възпитателите улесняват дискусия, като обясняват видеоклипа по-добре
(дори на роден език, ако е необходимо) за различните форми на кибертормоз, показани във
видеото. На този етап учителите/ възпитателите трябва да са готови да отговорят на въпроси и да
изяснят ситуациите. 
Учителите / възпитателите обясняват модела на айсберга. Моделът айсберг обикновено се
използва при интеркултурни интерпретации. В този случай моделът на айсберг ще бъде
модифициран за нуждите на работилницата, обяснявайки половото и онлайн насилието. В модела
на айсберг потопената част на айсберга показва присъщите проблеми на дадена ситуация. Върхът
на айсберга показва проявите на този проблем. В нашия случай ще заменим айсберга с
изображение на трол (това е, за да се направи игра на думи с вида на кибертормоза, който се
нарича тролинг).

Опция
„Лице в лице“

ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

30 минути

Видеопроектор
Печатни плакати на троловете
Цветни химикалки, моливи и
маркери 

Инструменти

4.3 Тролове и емоции
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https://youtu.be/0Xo8N9qlJtk

Учителите / възпитателите показват
това видео, което обяснява накратко
10 форми на кибертормоз и онлайн
насилие.
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Косата на трола е върхът на айсберга. Тялото на трола е потопената част на айсберга. 

Учениците ще бъдат разделени на 10 групи. Всяка група ще получи произволно една форма на
кибертормоз (въз основа на видеото или презентацията, показана по-горе) и ще бъде помолена да
попълни троловете. На главата те трябва да поставят проявата на формата на насилие, т.е. реч на
омразата, пренебрежителни коментари, злоупотреба с лични данни, представяне за себе си,
сексуален тормоз и др. На тялото на трола трябва да попълнят последствията от тези действия, т.е.
тревожност, депресия, ниско самочувствие, склонност към самонараняване, маргинализация и др.

В опцията „лице в лице” учениците получават отпечатани плакати формат A3 на
троловете.



ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

30 минути

Приложение за видеоконференция
Инструменти
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В онлайн версията това може да се направи на jamboard, където учителите вече са задали образа
на трола на фона.

Oпция
„Онлайн“



Защо смятате, че тази публикация / коментар е форма на онлайн насилие?
Какво разбирате от този коментар / публикация?
Каква е целта на тази публикация / коментар?
Кой според вас вреди на този пост? И защо?
Вярвате ли, че хората, които са писали тези публикации / коментари, биха направили същото в
офлайн света? 

Вследствие на предишната дейност, учителите / възпитателите показват това твърдение (взето от
SIDA).5. на учениците „Жените и момичетата са статистически най-застрашени от онлайн насилие;
глобалните оценки показват, че една на всеки три жени преживява физическо и / или сексуално
насилие през живота си.“ В зависимост от възрастта и нивото на разбиране на учениците те могат
да изберат това твърдение вместо това „Жените и момичетата обикновено са по-често засегнати
от онлайн насилие. 1 от 3 жени ще се сблъска с насилие през живота си”. 

След това учениците ще бъдат разделени на групи от 3 до 4 души и ще бъдат помолени да намерят
истинска публикация в социалната мрежа, която отговаря на критериите за онлайн насилие.

Продължавайки, те ще бъдат помолени да проучат колко пъти са атакувани момичета и момчета
или ако видят модел при момичетата, които се атакуват предимно поради някои характеристики
на техния пол, пряко или косвено (т.е. спрете да се държите като момичета, всички жени са зли, и
т.н.). 

Някои въпроси, които биха могли да се използват за стимулиране на дискусия (ако има нужда):

Учениците могат да използват своите тетрадки или листчета, за да правят бележки. В случай, че
учениците не могат да намерят тези коментари, учителите / преподавателите ще имат списък с
резервни коментари, намерени онлайн, за да им ги предоставят. Учителите / преподавателите
могат да изберат някои от опциите по-долу или да използват примери от ежедневната си
професионална реалност (може би ако има съществуващ пример от училищата или може би те
познават по-добре сайтовете и групите в социалните медии ).

Опция
„Лице в лице“

ФАЗА НА
КРИТИКА

30 минути

Проектор
Лаптоп или мобилен телефон
Интернет
Хартия и моливи 

Инструменти

4.4 Това е просто коментар
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PURPLE LENSES
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Ето няколко примера, намерени в интернет:



В онлайн версията учителите / преподавателите могат да изберат как да го разделят между
дискусия и търсене в онлайн публикации. 

Приложение за видеоконференци
Документ за презентация, за да
споделяте идеи директно върху него
(може да са Google слайдове, google
документ, jamboard и др.) 

Инструменти
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Опция
„Онлайн“

ФАЗА НА
КРИТИКА

30 минути

Това е просто коментар ....



Приложение за видеоразговор
Интернет 

Инструменти

Физическа и онлайн
активност

ФАЗА НА
ОЦЕНИТЕЛЯ 30 минути

4.5 Нека се променим заедно

Как се чувствате?
Защо мислите, че се чувствате по този начин?
Каква е разликата между това да видите тези коментари написани и да ги кажете на глас?
Как мислите, че хората, към които са насочени тези коментари, се чувстват, когато ги четат? 

След като видяха всичко по-горе, сега учителите / преподавателите трябва да направят някои
изводи заедно с учениците:

Учениците се разделят в две групи. 6. Всяка група трябва да избере един вреден коментар, видян в
предишните публикации. След това учениците образуват две линии, всяка група е обърната към
другата. Един по един, всеки ученик, изправен лице срещу човека пред тях, казва на глас
коментара, който е избрал, на своите съученици, като ги гледа в очите. След като един ученик е
завършил това действие с всеки човек, стоящ на опашката, започва следващият. 
Това действие се повтаря и от двете групи. Завършвайки това, учителите / преподавателите питат
всички:
 „Какво е усещането да се сблъскате с подобен коментар „от първо лице“? 
Оставят място за дискусии. 

Въпроси за стимулиране на дискусията:

Завършвайки тази дискусия, учителите / преподавателите обясняват как учениците вече са готови
да разберат насилието, основано на пола и злоупотребата с новите технологии.

Като последен кръг всички ученици застават в един и същи ред и заменят предишните коментари
с положителни. Например, ако един от коментарите беше „грозен си“, сега може да е „хубава си и
имаш красива душа“. Това въведение може да завърши с прегръдка, ако мерките за социално
дистанциране позволяват.

Тази дейност може да се използва като въведение в главата „Какво мога да направя“?. 
В тази дейност учителите / преподавателите могат да изберат да направят плакат или презентация
или видео с окончателните изявления на участниците (по избор). 
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Част А: 
Учениците са разделени на 3-4 групи и дават един или няколко унизителни коментара.
След това те са помолени да създадат история; те могат да създадат всякакъв вид история,
която им харесва; има само едно правило, човекът, който е тормозен, е техен добър
приятел. Всяка група има една минута, за да представи своята история на своите
връстници. Това трябва да продължи 10 минути.

Част Б: 
Групите вече са призовани да дадат решения за главния герой на историята, която са
създали (т.е. да говорят с родител / учител / специалист). Всяка група има една минута, за
да представи своите решения на своите връстници. Това трябва да продължи 10 минути.

Част В: 
Всяка група трябва да намери добри практики за това как те като деца, ученици и
приятели трябва да реагират. Те имат 5 минути, за да обсъдят това в своите групи и още 5,
за да обменят мнения с останалите групи.

И накрая, ако желаят, могат да създадат плакат с 10-те най-важни открития от тази
дейност. 
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РАБОТИЛНИЦА  V
 
 
 

ОНЛАЙН  И  
ОФЛАЙН  ВРЪЗКИ
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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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Черна дъска
Хартия
Моливи / химикали

Инструменти

Опция
„Лице в лице“

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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Опция
„Онлайн“

Компютър 
Интернет 

Инструменти

Линкът към играта е:

http://www.chukagame.com/



РАБОТИЛНИЦА  VI
 
 

СИВАТА  ЗОНА
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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
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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“
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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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РАБОТИЛНИЦА  VI I
 
 

"ДОБРИ  ПРАКТИКИ  В
ОБЩУВАНЕТО"

1
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РАБОТИЛНИЦА  VI I

С помощта на положителни и отрицателни примери и комуникационна кампания, участниците ще
имат възможността да разберат различната динамика в основата на половите стереотипи в
общуването. 

Работилницата ще предложи кампания от различни периоди, разработена с различни средства за
комуникация (вестници, телевизия, социални медии), за да се осигури широк преглед. Участниците
ще бъдат поканени да разгледат използването на половите стереотипи и как те могат да повлияят
на възприятието на хората.

 Те ще разгледат рекламите за продукти и социалните кампании: някои от тях са наградени за
своята чувствителност, а други са възприемани негативно от потребителите. Чрез предложените
дейности те ще имат различни ключове за интерпретация и храна за мисълта и ще повишат
информираността си относно половите стереотипи и тяхната динамика в областта на
комуникацията. 

"Добри практики в общуването"
7.1 Въведение

Записване на синтетични ключови понятия, свързани с въпроса
за пола в общуването;

Да се научат да разпознават половите стереотипи;

Да се определи способността за разпознаване и деконструиране
на стереотипи / полови пристрастия, активни в общуването;

Да се разгледа социалното въздействие на стереотипите на
половете в масовата комуникация; 

Цели:
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Учителят/преподавателят показва визуализация относно комуникационната кампания Wo/MaN на
Ликия, козметични и лични продукти (2016), фокусирана върху половите стереотипи. 

опция
„Лице в лице“:

ФАЗА НА
ЧИТАТЕЛЯ

30 минути 

компютър
проектор и интернет 
връзка

Инструменти

7.2 „Разпознаване на стереотипите, основани на
пола“

В комуникационната кампания на Ликия можете да видите мъж и жена от различен произход.
Иконите представляват половите стереотипи, които обикновено се свързват съответно с жени и
мъже.
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ПИСТА ЗА УЧИТЕЛ / ВЪЗПИТАТЕЛ:
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Каква представа имаме за ролята на жената? А за
ролята на мъжа?
Защо тези специфични предмети и цветове са свързани
съответно с жени и мъже?
Съгласни ли сте с тези асоциации? - Мислите ли, че
някои обекти биха могли да бъдат споделени от двата
пола (например много фризьори са мъже).
Не се ли ограничаваме като идентифицираме жена или
мъж само с някаква конкретна работа или интереси?
Защо нашето общество е склонно да прави тези
асоциации? Учителят / преподавателят води
участниците към концепцията за стереотип.
Тогава тя / той предлага кратко въведение за това
какви са половите стереотипи. 

За да разберем какви добри комуникационни практики има по
този въпрос, трябва да започнем от концепцията за стереотип. 
Стереотипът е предварително създадена, повтаряща се и
конвенционална идея, твърда цялост от вярвания, предавани
социално в рамките на референтната култура, за това какви са и
трябва да бъдат поведения, роли, професии, черти, физически
облик на човек във връзка с неговия / нейния пол. Стереотипите
рискуват да ограничат възможностите на хората по отношение на
техните социални и индивидуални стремежи и възможности и
могат да допринесат за създаването на дискриминация, основана
на пол. Например: жените, които се занимават с домакинска
работа, и мъжете, които гледат спорт по телевизията, жените,
които се грижат за децата и мъжете, които ходят на работа и т.н. 

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ /ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:

TRACK FOR TEACHER / EDUCATOR:

син цвят за момчета и розов за момичета;
момчетата играят с булдозери, а момичетата с кукли;
мама почиства къщата, а татко тренира;

Учителят /преподавателят кара участниците да разсъждават
върху стереотипите. 
Помощ за учителя/преподавателя: Вероятно, когато сте били дете
сте преживявали стереотипи във връзка с пола. Например: 

Учителят /преподавателят моли участниците да разкажат някои
допълнителни примери. 

УЧИТЕЛЯТ / ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ МОЛИ УЧАСТНИЦИТЕ ДА ОПИШАТ КАКВО ВИЖДАТ:

УЧИТЕЛЯТ / ПРЕПОДАВАТЕЛЯТ МОЛИ УЧАСТНИЦИТЕ ДА ОПИШАТ КАКВО ВИЖДАТ:

THE TEACHER/EDUCATOR MAKES PARTICIPANTS REFLECT ON STEREOTYPES.



ПОМОЩ ЗА УЧИТЕЛЯ/ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:
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ПОМОЩ ЗА УЧИТЕЛЯ/ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:

Какво ви впечатлява най-много в тази реклама?
Какво послание цели да предаде?
Смятате ли, че този вид комуникация е ефективна? 

В тази рекламна дискриминация се крие фактът, че
сервитьорите приемат за даденост, че бирата (мъжкият
стереотип) е за мъже и че коктейлът (особено ако е розов)
е за жени (както и салатата е за жени, а бургерът е за
мъже), като всъщност това абсолютно не е вярно. Целта е
участниците да разберат, че тази реклама е пример за
това, как можем да обърнем стереотипите, за да се
подиграем с тях и да разпространим нови концепции. 

Видео връзка: 
https://www.youtube.com/watch?v=dD6r53DWxwk

Ликия, която е обвинена, че е предложила
сексистка реклама, се извини, казвайки:
„Нашето намерение не беше да обидим
някого, всъщност искахме да имаме
обратен ефект: да бъдем леко иронични
по отношение на клишетата и половите
стереотипи, само за да ги изпълним“.

Тогава учителят /преподавателят показва
следния видеоклип: 

ТЯ / ТОЙ НАСЪРЧАВА ДЕБАТА МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ СЪС СЛЕДНИЯ ВЪПРОС.

ФАЗА НА
ЧИТАТЕЛЯ

15 минути

компютър, 
интернет връзка.

Инструменти

опцията
„Онлайн“

Учителят /преподавателят споделя собствения си екран с участниците и показва образа на
кампанията „Wo / MaN” на Ликия, козметични и лични продукти (2016), фокусиран върху половите
стереотипи. 
След това тя / той следва инструкциите от опцията „Лице в лице“. За да се улесни ефективното
изпълнение, участниците могат да заглушат микрофона си и да го пускат, само когато искат да кажат
нещо. Също така, за да покаже видеото, учителят / преподавателят споделя собственият си екран с
участниците и след това следва инструкциите от опцията „Лице в лице“. 



Учителят /преподавателят показва набора от снимки, наречени „Добри и лоши примери“ за
добрите и лошите практики в общуването.

Всички изображения са взети от доклада на
ПРООН (Програма за развитие на ООН) „Да
говорим за пол. 10 принципа на комуникация,
съобразена с пола за развитие (2018 г.), който се
фокусира върху това как комуникацията може да
наложи или да разсее неравенствата между
половете. Целта е премахване на
дискриминацията, основана на пола и на
половите стереотипи във всички области на
живота. 
Участниците виждат само набор от снимки (които
са номерирани от 1 до 10), докато учителят /
преподавателят има допълнителен лист с
отговори, защо снимките могат да се считат за
добър или лош пример.
 Учителят / преподавателят моли участниците да
разделят снимки в две категории: добри примери
и лоши примери. След това, за всяка снимка,
учителят / възпитателят моли участниците да
вдигнат ръка, за да гласуват, ако се основават на
стереотипи и / или дискриминация, или не, и ги
моли да обосноват, защо са избрали едната опция
вместо другата. Тогава тя / той обяснява дали
всъщност това е добър или лош пример и защо.

Когато всички снимки са класифицирани като
добри и лоши примери, учителят /
преподавателят насърчава дебата между
участниците със следните въпроси. 

опция
„Лице в лице“:

ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

30 минути

компютър, 
проектор и интернет връзка.

Инструменти

7.3 „Добри практики и често срещани грешки“
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Кои елементи определят, че снимката е с добър или лош пример?
Означава ли това, че, ако една жена е изобразена, докато шие, това е грешно?
Как се чувствате да видите дама да извършва дейност, считана за типично мъжка (снимка №
2)? Странно ли е?
Кога сте по-изненадани, когато видите добрите примери (обърнати стереотипи) или лошите
примери (със стереотипи)?
Коя снимка ви въздейства най-много? 
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Помощ за учител/преподавателя:

ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

30 минути

компютър
интернет връзка

Инструменти

опцията
„Онлайн“

Учителят / преподавателят споделя собствения си екран с участниците и показва набор от снимки
за добри и лоши примери в общуването. 

След това тя/той следва инструкциите от опцията „Лице в лице“. За да се улесни ефективното
изпълнение, участниците могат да заглушат микрофона си и да го пускат, само когато искат да
кажат нещо. 



Учителят /преподавателят показва снимката „Budweiser 1“, която е реклама за бира и моли
участниците да я коментират.

опция
„Лице в лице

ФАЗА НА
КРИТИКА

30 минути

компютър
проектор и 
интернет връзка.

Инструменти

7.4 Change your point of view
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Какво е представено на тази снимка?
Когато я видите, как се чувствате?
Възприемате ли нещо от снимката за „грешно“ или „неправилно“? 

Помощ за учител/преподавателя:

Тогава учителят / преподавателят показва снимката „Budweiser 2”, която показва първата снимка
заедно с друга реклама, направена от същата компания. И двете снимки изобразяват жена и мъж,
но в различни ситуации. 

1 2



Какво е показано на втората снимка?
Как са изобразени жената и мъжът?
Какви са идеите, залегнали в представянето на двата
пола на първата снимка? А във втората?
Сега възприемате ли някакъв стереотип в една от
снимките? Чувствахте ли същото, когато видяхте
първата снимка за първи път?
Ако възприятието ви се е променило, когато видяхте
втората снимка, какво означава това? 

Помощ за учителя / преподавателя:

Целта е да накараме участниците да разсъждават върху
факта, че често сме толкова свикнали със стереотипите, че
не ги възприемаме като такива. Само, когато намерим
различни начини да представим жените и мъжете и
техните взаимоотношения, забелязваме дискриминация,
която не сме осъзнавали преди.

Сега той /тя моли участниците да продължат по-нататък в дебата.
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Тези две снимки са част от кампания, направена от Budweiser през 2019 г. за изобразяване на
някои от техните сексистки реклами, публикувани през 50-те и 60-те години, за да изобразят
жените в по-положителна, независима и съвременна светлина. В първата снимка една жена
налива бира за съпруга си, докато той работи, а във втората тя е превърната в нещо, което
двамата правят заедно. 

Компанията обяснява: „Нашата страна и култура се развиват с течение на времето - и рекламата
трябва да отразява това. Ето защо тази година, в чест на Международния ден на жената,
възобновяваме рекламите си от миналото, за да изобразим по-добре баланса и овластяването. " 

30 минути

компютър
интернет връзка.

Инструменти

опцията
„Онлайн“

ФАЗА НА
КРИТИКА

Учителят / преподавателят споделя собствения си екран с участниците и показва картината
„Budweiser 1“ и след това „Budweiser 2“. 
Тогава тя /той следва инструкциите на опцията “Лице в лице“. За да се улесни ефективно
изпълнение, участниците могат да заглушат микрофона си и да го пускат само, когато искат да
кажат нещо. 



Учителят / преподавателят моли участниците да „тичат като момиче“, „да се бият като момиче“, „да
се хвърлят като момиче“. След това тя /той показва видеото: 

компютър
проектор и 
интернет връзка

Инструменти

опция
„Лице в лице“

ФАЗА НА
ОЦЕНИТЕЛЯ

30 минути

7.5 #КатоМомиче

Това видео спечели наградите на Facebook Studio Awards, които го признават за най-доброто
творчество във Facebook. Това е кампанията за комуникация „#LikeAGirl“. Видеото е реализирано
от агенция Leo Burnett за Always, марка за женски хигиенни продукти. 
Видеото показва млади хора, включително млади момичета, които са помолени да „тичат като
момиче“, „да се бият като момиче“, „да се хвърлят като момиче“. И го правят по тромав и неудобен
начин. Също така по-младите момичета са помолени да направят същото по-естествен начин. 

Идеята е на Лорън Грийнфийлд, режисьор на документални филми. Идеята на видеото е да
демонстрира, че по време на пубертета момичетата са склонни да губят увереност. 
Годините на излагане на пряка и непряка комуникация, основани на половите стереотипи, влияят
върху възприемането им какво означава „като момиче“. Всъщност ние сме заобиколени от
послания, разпространяващи различията между половете, като например, че лидерството, властта
и силата са за мъжете, а не за жените. 
Тези стереотипи неизбежно изкристализират в самовъзприятията на момичетата и влияят на
тяхното поведение. В края на видеото учителят /преподавателят насърчава дебат. 
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Видео връзка:  
https://www.youtube.com/watch?v=yIxA3o84syY



Как действат хората във видеото?
Има два основни типа поведение: кой какво прави? Каква е разликата между двете групи? 
Защо момичетата тичат, бият се и се хвърлят по тромав и неудобен начин, докато по-младите
момичета са по-естествени? 
Защо има тази промяна във възприятието по време на растежа им? 

Защо младите момчета казват, че поведението им обижда други момичета, но не и сестра им?

През последните два часа нещо промени ли се във вашия начин на комуникация?
Как мислите, че това може да повлияе на ежедневието ви?
Мислите ли, че в бъдеще ще бъдете по-склонни да обърнете внимание, ако рекламата крие
стереотипи? 

Как постъпихте, когато ви помолих да „тичате като момиче“, „да се биете като момиче“, „да се
хвърляте като момиче“?

Ако имате време, можете да зададете и следния въпрос.

Тук искаме участниците да разберат, че понякога ние не възприемаме, че приемането или
разпространяването на половите стереотипи е обида за пола и след това за всички, които
принадлежат към този пол. Следователно, за да разберем дали дадено изречение или поведение е
дискриминационно и обидно, не трябва да мислим за това в общи линии, но трябва да го
прилагаме към някой, когото обичаме (нашата майка, сестра ни, нашата приятелка) и да видим как
се чувстват те от това. 

Тогава учителят / преподавателят отправя някои заключителни въпроси към участниците.

Учителят / преподавателят следва инструкциите от опцията „Лице в лице“. Тя / той споделя
собствения си екран с участниците, за да покаже видеото. За да се улесни ефективно изпълнение,
участниците могат да заглушат микрофона си и да го пускат само, когато искат да кажат нещо 
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Помощ за учителя /преподавателя:

ФАЗА НА
ОЦЕНИТЕЛЯ

30 минути

опцията
„Онлайн“

Помощ за учителя / преподавателя:



РАБОТИЛНИЦА  VI I I
 
 

„ОТ  ТЕБ  ЗАВИСИ“

1
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РАБОТИЛНИЦА  VI I I

Възходът на Интернет даде нови нива на креативност, иновации и информиранoст на
поколенията, особено сред децата и младите хора. Въпреки това, тази свързаност се е превърнала
и в средство за причиняване на изключителна вреда. Въпреки че децата отдавна са изложени на
насилие и експлоатация, Интернет и новите технологии са променили мащаба, формата и
въздействието на насилието над младите хора навсякъде.

Животът и преживяванията на децата все повече се оформят в дигиталния свят. Повече от 200 000
деца са онлайн всеки ден, а 800 милиона активно използват социалните медии. Животът на децата
сега се оформя зад параван и всеки ден децата се гмуркат по-дълбоко в платформи, които не са
проектирани с оглед на тяхната безопасност. Докато те поглъщат информация, изграждат
приятелства и осъществяват връзки, се появяват тревожни тенденции, които заплашват деца от
всички възрасти - дори и тези, твърде млади, за да говорят.

Всички прекарваме изключително много време онлайн. С Интернет в джоба, в училище, на работа
и у дома, е невъзможно да се избяга. Ето защо може да бъдете тормозени онлайн от абсолютно
всеки и това може да ви накара да се почувствате в невъзможност да живеете живота си. Събрахме
посочената по-долу информация, за да можете да разберете всичко, което трябва да знаете за
кибертормоза и къде можете да получите помощ, ако имате нужда. 

Дейностите са представени по интерактивен начин, като обясняването на проблема ще стимулира
интереса на младите хора, които ще разпространяват допълнително информацията сред
приятелите си. Работилниците ще бъдат улеснени в групов работен формат, в безопасна и
защитена среда, където младите хора ще бъдат насърчавани да учат, да споделят своя опит и да се
учат един от друг.

да обучават и запознават младите хора по въпросите на
онлайн насилието, особено кибертормоза, което
означава използването на цифрови технологии с
намерение да се обижда, унижава, заплашва, тормози
или малтретира някого;
да се представят така че децата да се запознаят по-добре
с Интернет средата;
да научат децата и младите хора как да разпознават
проблема и да се защитават;
да насърчат промяна в поведението; 

Цели:

„От теб зависи“
8.1 Въведение
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Фаза на
читателя  30 минути

10 минути - В началото е много важно да се опознаете, ето защо първите 5 минути ще се
представите. Първо ще кажете вашето име, възраст и колко време прекарвате в Интернет
пространството. Последният ще даде обща информация за познанията в Интернет на групата, с
която работите, така че ще имате представа за техните основни познания 
(например, ако има дете, което изобщо не отделя време за Интернет вероятно той / тя е по-малко
запознат с шанса за онлайн насилие и ще знаете колко подробно да продължите).

20 минути – Споделете история с групата за някой, който е преживял онлайн насилие
(тийнейджър или дете или възрастен човек, така че можете да покажете на участниците, че няма
възраст за това и всеки може да бъде жертва на Интернет). Можете да направите презентация на
PowerPoint, като започнете с представяне на видовете кибертормоз или картографиране на най-
лошото, което може да ви се случи:

След това можете да споделите историята, така че групата да разбере как това може да се случи на
всички и защо трябва да бъдем по-внимателни, когато използваме социалните мрежи и Интернет
пространството.
Историята - можете да прочетете такава или можете да покажете видео (например):

Първата дейност на тази работилница е фокусирана върху получаването на повече информация за
Интернет средата - безопасно място ли е или капан за повечето деца, които го използват. Целта на
тази читателска фаза е участниците да се запознаят по-добре с феномена „Киберпрестъпност“, а
също и да разберат какво е онлайн злоупотреба и експлоатация, включително създаването и
разпространението на детска порнография, плюс търговската сексуална експлоатация на деца,
примамване, кибер тормоз, кибер тормоз и кибер-дебнене, както и излагане на вредно
съдържание. За да запазите интереса на групата е по-добре да започнете да работите върху това,
което те вече знаят по тази тема.

опция
„Лице в лице“

Компютър
проектор
Пауър пойнт/ Power point
презентация
Добра интернет връзка; 

Инструменти

8.2 „Безопасно място ли е Интернет“?

https://www.youtube.com/watch?
v=POvcT0i4l2I
https://www.youtube.com/watch?v=PNeetj-
dOus

CONVEY Greece Survivors 
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Фаза на
читателя

30 минути

В онлайн опцията на тази дейност можете да направите същото като посоченото по-горе.
Можете да използвате платформа или програма, която ви позволява да споделяте вашия работен
плот, така че участниците да могат да видят презентацията PowerPoint и видеото за историята
(например Microsoft Teams).
Ако не можете да използвате подобна платформа или програма, винаги можете да преразкажете
цялата информация. 

Същото
както за дейността 
„Лице в лице“

Инструменти

199

опцията
„Онлайн“



Целите на тази дейност са да се разбере значението на съгласието и отговорното използване
на социалните мрежи и Интернет пространството. 

Ето защо ще поставим всеки участник в обувките на някой друг.

Помолете всеки участник да напише на хартия един случай на онлайн насилие, който познава или
който си представя. Всички те имат някаква идея кое може да бъде най-лошото, което може да се
случи с някого в Интернет. 
Това ще даде представа за техните знания за киберпрестъпленията. Не е необходимо да е дълга
история, а е с цел да ги накарате да мислят за и посочат най-лошия сценарий. Може да е някаква
нереална история или нещо, което се случва с тях или с някой техен приятел. Не е необходимо да
посочвате имена и лични факти. След като са готови, помолете някои от тях да споделят своята
история. 
Посочете, че е важно да сме наясно какво всеки от нас избира да сподели и с кого. Неограниченото
и не контролирано използване на социалните мрежи и споделянето на информация / снимки /,
видеоклипове с непознати хора може да генерира процес, който става невъзможно да се спре, в
който някой споделя или публикува нещо за вас, което подвежда аудиторията и създава различен,
не желан или не истински образ за вас без вашето съгласие. Това може да се случи и за
отмъщение, в случай на сбиване или спор. Можете да посочите тук концепцията за порно за
отмъщение като пример. 
Когато почувствате, че дискусията е обхванала всички основни точки, помолете всеки участник да
създаде документ, съдържащ между 5 и 10 точки за това, което НЕ трябва да правите онлайн, за да
избегнете нежелана ситуация, като тази, която току-що обсъдихте. 
Оставете ги няколко минути, за да подготвят някои идеи. Сега ги помолете да огласят списъка си и
запишете точките за цялата група на флипчарт.. 

ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

40 минути

хартия
писалки/ моливи / маркери за всеки
участник
Флипчарт

Инструменти
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опцията
„Лице в лице“

8.3 „Влез в моите обувки“



Помислете преди да споделите: Ще обмисля безопасно, какво споделям и с кого и ще
запазя изключително чувствителната информация за себе си (като домашния си адрес,
текущото местоположение или бизнеса на други хора).
Проверете дали е реално: Ще внимавам за фишинг и измами и ще докладвам за съмнителна
дейност всеки път.
Защитете вашите важни неща: Ще поема отговорност за защитата на важна информация,
като изработвам сигурни и уникални пароли със символи и числа.
Да се уважаваме един друг: Ще разпространя позитивната информация и ще използвам
уменията, които съм получил, за да блокирам и да отчитам негативно поведение.
Когато сте в съмнение, обсъдете Ще споделям, когато забележа неподходящо поведение и
ще потърся доверен възрастен човек, за да обсъждам ситуации, които ме карат да се чувствам
неприятно, защото това е необходимо, за да бъда сигурен и безстрашен изследовател на този
онлайн свят.

ФАЗА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

40 минути

Участниците могат да използват
хартия и химикалка / моливи,
 които имат у дома
Добра интернет връзка

Инструменти

Това ще са насоките на групата относно това, как да останете в безопасност в
социалните мрежи и Интернет. 

Можете да оставите указанията на стената на стаята. Пример: 

опцията
„Онлайн“

Дейността ще бъде същата като опцията „Лице в лице“, с изключение на използването на
флипчарта.
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Обсъдете с групата какви са положителните и негативните аспекти на Интернет. Можете да ги
посочите на флипчарта, докато обсъждате с участниците 

опцията
„Лице в лице“

ФАЗА НА
КРИТИКА

40 минути

Маркери
Флипчарт
Презентация на PowerPoint

Инструменти

8.4 „Предприемам действие“

Примери: Интернет има някои страхотни положителни ефекти.  
Част от тях включват: 

Интернет носи всякакъв вид информация за потребителите, от местни ресторанти до
международни новини.
Интернет предоставя някои от най-ефективните средства за комуникация между хората,
включително онлайн електронна поща и незабавни съобщения.
Благодарение на Интернет хората могат да предприемат действия и да избегнат
неблагоприятни обстоятелства. Например, ураган, бури и аварии могат да бъдат проследени
чрез интернет.
Интернет позволява обмен на идеи и материали между учени, университетски преподаватели и
студенти, в допълнение към предоставянето на сървъри, ресурсни центрове и онлайн
инструменти за техните изследователски и научни дейности.

Нещо повече, милиони книги, списания и други материали са достъпни чрез Интернет заради
цифровизацията на публичните домейни от библиотеки в Съединените щати и Европа. Тези
възможности на Интернет дават възможност на хората да научат нови неща.

Трябва да включите и отрицателната част от използването на Интернет.
Например: Понякога Интернет може да има отрицателни ефекти,

включително: 

Незаконни или неподходящи материали могат да бъдат намерени в Интернет.
Някои хора през последните години изтеглят незаконно музика или други материали, защитени
с авторски права, безплатно. Това действие оказа отрицателно въздействие върху музикалната
индустрия и доведе до няколко съдебни дела.
Пристрастяването към онлайн социалните мрежи може да наруши начина на живот и
професионална дейност на човек.
Някои престъпници използват Интернет за разпространение на компютърни вируси или дори
хакване на кредитна карта или банкови данни за престъпни цели. 

След тази дискусия е много важно да отбележите всички национални инструменти, които имате за
защита, докато използвате Интернет
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Докладване на нарушения
Facebook
Инстаграм
Twitter

Тук можете да направите малка презентация за това как да предприемете ДЕЙСТВИЕ - Ако някой
ви тормози онлайн или публикациите им са заплашителни или обидни към вас, докладвайте за тях
в социалните мрежи. 

Докладването може не винаги да е гарантиран подход, но е добра първа стъпка към справяне с
вредното съдържание онлайн. Когато бъдат докладвани, може да премахнат публикацията или да
спрат / изтрият акаунта си в зависимост от ситуацията. Докладването няма да блокира човека да ви
достигне отново, така че не забравяйте да блокирате и тях.
Примери за материала, който трябва да представите на групата за различните социални медии: 

1.
2.
3.
4.

Посетете връзката:
https://www.cybercrime.bg/bg/cyberbu/

40 минути

Платформа / програма за онлайн
среща
Добра Интернет връзка

Инструменти

Това може да бъде много полезна информация за повечето деца и тийнейджъри.

опцията
„Онлайн“

ФАЗА НА
КРИТИКА

Дейността ще бъде същата като опцията „Лице в лице“.
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В тази последна дейност ще оценим обучението по време на работилницата. За да оцени
въздействието и ефективността на работилницата, групата трябва да попълни въпросник –
(предварителен въпросник) преди работилницата и един въпросник в края на работилницата.

Целта е да се измери отношението към представената тема и да се види как поведението на
групата се променя. В началото участникът трябва да отговори на някои общи въпроси за това,
което знае по тази тема, а в края трябва да напише какво е научил и как оценява дейностите, а
също и да направи някои предложения за подобрения.

Химикалки
Печатни въпросници

Инструменти

опцията
„Лице в лице“

ФАЗА НА
ОЦЕНИТЕЛЯ

10 минути

8.5 "От теб зависи"!

какво е кибертормоз?
какво е кибернасилие?
какви са признаците на онлайн тормоз?
как можете да разпознаете, когато тормозите
някого онлайн?
как можете да се предпазите от онлайн тормоз?
какво е добро взаимодействие онлайн?
работилницата беше ли полезна за вас?
харесаха ли ви дейностите в работилницата?
имате ли някакви предложения за подобрение? 

Предложени въпроси:

Моля, имайте предвид, че всички дейности и тяхното съдържание трябва да бъдат
подготвени според възрастта на аудиторията!
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ФАЗА НА
ОЦЕНИТЕЛЯ

10 минути

Онлайн въпросници за оценка за всеки участник.

опцията
„Онлайн“

Онлайн въпросници;
Инструменти
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ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА
ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ НЕ СЪДЪРЖА ПОДКРЕПА НА СЪДЪРЖАНИЕТО, КОЕТО ОТРАЖАВА МНЕНИЯТА
САМО НА АВТОРИТЕ, И КОМИСИЯТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТГОВАРЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА
СЕ ИЗПОЛЗВА В МАЙТА, КОЯТО СЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В МЯСТО, КОЕТО СЕ ИЗПОЛЗВА В МАЙТА

Това ръководство е разработено по Програмата за права, равенство и
гражданство (REC): 856696 — ON-OFF — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018) ON-OFF
Project - https://on-offproject.eu/

Това произведение е лицензирано под Creative Common AttributionNonCommercial -
ShareAlike 4.0 International лиценз
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Съвместна работа на:



CYBER BULLING IS
BULLING.

HIDING BEHIND A
SCREEN DOESN'T

MAKE IT LESS
HATEFULL.

Visit our website: www.on-offproject.eu
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