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ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
За УСт ойч иВ о Р а ЗВитие

Равенство между половете
Цели на темата

Възраст

 Учениците осмислят различията между двата пола;

8 – 12

 Учениците разбират какво означава да се постигне равенство между
половете;

години

Тази тема е част от поредица образователни материали, посветени на Глобалните
цели за устойчиво развитие. Представеният план, предложените дейности и
съпътстващите ги материали дават рамка за провеждането на занятие. Насърчаваме
всеки учител да реализира урок или поредица от уроци, като модифицира различни
елементи от него, взимайки предвид възрастта на децата, с които работи, отчитайки
тяхната предварителна подготовка по темата и съобразявайки се със спецификите на
класната си стая.

Въвеждаща информация за учителя:
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Конвецията на ООН за права на детето
Постигането на Равенство между половете e гаранция за реализиране на правата на децата по света.
Според чл.1 от Конвенцията за правата на детето (КПД) "дете" означава всяко човешко същество до 18
г. и всяко дете им право на недискриминация, независимо от раса, цвят на кожата, пол, език, религия,
политически или други възгледи, националния, етническия или социалния произход, имуществено
състояние, инвалидност, рождение или друг статут или тези на неговите родители или законни
настойници( чл.2). Всички правата в КПД са присъщи на всички деца. Всяко момиче и момче по света
има право на закрила от всяка форма на насилие, малтретиране или експоатация (чл.19). Всички деца
имат равно право на достъп до качествено образование и достъп до възможности да развиват талантите
и спосособностите си до пълния им потенциал (чл.29). Правото на достъп до качествени здравни услуги
и грижи, според КПД (чл.24), също е основно право на всички деца по света.
Детската версия на Конвенцията на ООН за правата на детето можете да намерите тук:
https://www.unicef.bg/assets/CRC_Materials/UNICEF_Child_friendly_CRC_BG_brochure.pdf
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В хода на дейностите по темата е важно да посочите на учениците, че Организацията на
обединените нации е установила, че осигуряването на равенство между половете е една от
най-важните цели, които човечеството трябва да постигне. След това им дайте следната
информация.

какво означава Цел №5 Равенство между половете?
(Използвайте плаката от Приложение 1)
 Да се прекратят всички форми на дискриминация и насилие срещу жени и момичета.
 Да се признае и оцени важността на домакинската работа, която най-често вършат жените
вкъщи.
 Да се насърчи равният достъп на жените до образование, политическа, икономическа и
обществена дейност.
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Въвеждаща дейност

Въведете учениците в темата като им кажете, че днес ще говорите за равенството между
половете.
 Попитайте дали някой от тях е чувал за това понятие?
Ако има такива, то ги оставете да се изкажат, като допълните или поправите. Ако няма,
обяснете на децата, че става дума за равенство на възможностите между мъжете и
жените, съответно момчетата и момичетата. Обяснете, че между момичетата и момчетата
има обективни биологични разлики, но има и такива, които са наложени от обществото.
Може да дадете пример с това, че повече момичета, отколкото момчета имат дълги коси
до това, че има професии, които се упражняват предимно от жени или предимно от мъже.
 Попитайте децата дали мислят, че има неравенство между момчетата и
момичетата? Помолете съгласните с твърденията да вдигнат ръка или да се
изправят.


Помолете тези, които са вдигнали ръка/изправили са се да дадат пример за
неравенство (двама родители имат различни задължения за домакинска работа,
различно заплащане за една и съща работа и др.)

 Помолете несъгласните с твърдението да дадат пример за равенство (например и
мъжете и жените са свободни да учат, работят, гласуват и т.н.).
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дейност 1

Изгледайте заедно с класа краткото видео на План Интернешънъл „Защото съм момиче: ще
взема нещата в свои ръце“: https://plan-international.org/because-i-am-girl-ill-take-it-here#.
Видеото е на английски, разполагате в Приложение 3 с текста на видеото, който може да
прочете на глас. Ако няма възможност да изгледате филма или прецените, че не е
подходящо, то може да запознаете децата с историята на момичето като прочетете текста.
Разделете учениците по двойки и ги помолете да обсъдят и запишат следното:
 Какво според вас е главното послание на филма?
 Избройте три от проблемите, които среща момичето от филма.
 Как момичето мисли, че ще може да преодолее тези трудности?
Дайте им няколко минути да помислят и запишат отговорите си, след което насърчете целия
клас да сподели мислите си. Запознайте ги с термините „полова дискриминация“ и „равенство
между половете“ по време на дискусията.
С целия клас обсъдете следните въпроси:
 Филмът показва как половата дискриминация може да попречи на
момичетата да постигнат мечтите си.
 Половата дискриминация проблем, който засяга само за жените ли е?
Мислите ли, че и момчетата могат да имат същия проблем?
 Ако има равенство между половете, това ще бъде ли добре и за мъжете?
Защо?
 Какво могат да направят мъжете, за да се борят с неравенствата между
половете? А жените?
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дейност 2

След като децата са запознати с темата за половата дискриминация и как тя може да доведе
до неравенство, разделете класа на 4 групи. Раздайте на всяка група по два листа хартия,
може и флип-чарт и помолете всяка група на нарисува момче на единия и момиче на другия.
Помолете ги да помислят кои са характеристиките на момчето/момичето в обществото?
Ето някои насочващи въпроси:
 Какво харесват момичета/момчета?
 Какво ги прави щастливи?
 Какво ги вълнува най-много?
 За какво мечтаят?
 Кои са предпочитаните спортове от момчетата/от момичетата?
Нека запишат това, което им хрумва на съответния лист до самите рисунки.
Във втората част на задачата, съберете четирите групи в две – едната да отговаря за
момчето, а другата за момичето. Продължете с въпроси:
 Кои са професиите, които харесват момчетата/ момичетата?
 Какво е отношението им към домакинската работа?
В помощ на децата, можете Вие предварително да подготвите снимки на различни
видове професии (напр. кранист, шофьор, учител, чистач, лекар и т.н.), в областта на
спорта (напр. футбол, гимнастика, балет, борба и т.н.), домакинска работа (миене на
чинии, поправяне на автомобил, пране, разхождане на куче и т.н.) и да питате децата
дали считат, че повечето хора, вършещи тази работа са мъже/жени. Нека всяка група
да запише (залепи, ако са предварително подготвени) върху своята рисунка (момиче/
момче) професиите и дейностите, които според тях са предпочитани или по-типични за
съответния пол
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Можете да използвате някои от изображенията от Приложение 5 като ги попитате дали
виждат нещо необичайно в картинките или напротив?
Продължете с дискусия по въпроси, които да подтикнат децата да разсъждават по темата:
 Има ли прилики и разлики и на какво се дължат?
 Защо определени професии или дейности се свързват с даден пол?
 Има ли неща, които присъстват във филми, в приказки, истории, в играчките за
децата, в думите, които използваме при описание на някои професии (напр.
секретарка, медицинска сестра), които правят трудно те да са предпочетени от
другия пол.
 Има ли ситуации/предмети/условия в училище, които правят така, че
момичетата и момчета да си мислят, че не са достатъчно добри в дадени
предмети/спортове и т.н?
 Способен ли е мъжът/жената да върши дейност, която традиционно се счита за
женска/мъжка?

15

дейност 3

Изгледайте краткото видео – „Джобни пари“, което показва как реагират децата, когато
видят, че за вършенето на една и съща домакинска работа момичетата и момчетата
получават различно заплащане: https://youtu.be/aUPaCKcHbZ8
По Ваша преценка можете да:
 го прожектирате и на децата
 или да разиграете ситуацията с децата, като ги възнаградите различно.

След като го изгледате или разиграете, дискутирайте с децата как се чувстват, дали според
тях това е справедливо и какво би могло да се направи, за да се промени тази
несправедливост?
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Обобщение
Припомнете на децата, че постигане на цел 5: Равенство между половете ще гарантира подобър живот на всички хора по света и в това число на децата.
Попитайте децата кое е най-важното/най-новото, което са научили? Старайте се да
ограничите дискусията, като съберете най-често повтарящите се отговори и ги запишете на
дъската. Попитайте децата дали са разбрали нещо ново за противоположния пол в рамките
на занятието, нещо за което преди не са си давали сметка? Биха ли променили в бъдеще
поведението си спрямо противоположния пол? Какво биха направили, за да насърчат
равенството между половете.
Обобщете, че момичетата и момчетата не са еднакви. Те се различават и емоционално, и по
начина, по който възприемат света. Въпреки различията, обаче, момчетата и момичетата
имат еднакви права, описани в Конвенцията за правата на детето. Всяка държава следва да
гарантира тези права за всяко дете, без значение какъв е неговият пол.

Допълнинтелни дейности
 Нашия план
Използвайте плаката от Приложение 2, за да обсъдите заедно с децата какво би могъл да
направи всеки един от тях, за да се бори с дискриминацията по полов признак. Можете да го
отпечатите и поставите в класната стая. Насърчете учениците – заедно, на групи или
индивидуално - да предприемат някое от действията. Ако решите да го направите заедно,
можете да планирате дейности за останалата част от учебната година, които са вдъхновени
от плаката. Ако изберете да действате самостоятелно, поставете лепящи листчета на
плаката и насърчете децата да попълват кой какво е направил и да ги залепват върху
плаката.
 Идея за проучване, което учениците сами да направят
Предложете на учениците да направят кратко проучване сред семейството и близките си с
въпроси, подобни на тези, които дискутирахте, за да разберат какви са нагласите сред
хората за типичните неща за момичетата и за момчетата. Можете предварително да
подготвите заедно въпросите, а децата да си запишат всички отговори в обобщен текст.
След това всеки може да направи представяне и да обсъдите.
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Приложение 2
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Приложение 3

Текст към видео „Защото съм момиче“
Защото съм момиче… обичам да сплитам косите на моята сестра, да танцувам и играя с
моите приятели, да рисувам диаграми и да решавам уравнения. Защото съм момиче
имам мечти - когато порасна искам да стана доктор или съдия или може би учен…
Мечтая да създам семейство с истинската си любов, но зная, че нвсички тези мечти няма
да станат реалност. Защото съм момиче аз бях принудена да напусна училище, подобно
на много други момичета на моята възраст. Защото съм момиче, момчета ме тормозят.
Мъжете ме желаят. Училището вече не е сигурно място. Защото съм момиче, аз ставам
сутрин първа - аз готвя, аз чистя, аз съм на последно място в семейството ми. Защото
съм момиче аз трябва да се омъжа скоро и да имам бебе преди тялото ми да е готово за
това, да имам повече деца, отколкото мога да отгледам здрави. Момичета като мен - без
образование - са най-бедните на планетата. Ние нямаме контрол над живота си и няма
начин да преодолеем бедността. Зная, че оставането в училище ще ми осигури по-добър
живот от този на майка ми и така мога да проправя пътя за своите сестри и приятели.
Ние ще можем да решаваме своето бъдеше - кога да се омъжим, какво да работим… И
тогава заедно може да покажем на всички как момичета създаваме по-силни и по-богати
общности. Хората в организации, които защитават правата на момичетата (като План
Интернешънъл) виждат потенциала в момичета като мен. Те ми помогнаха да остана в
добро и сигурно училище, помогнаха на семейството ми да печели пари по други начини
и развиха в мен умения за живота, така че да остана здрава и да мога да бъда каквато
поискам. Дайте ми шанс и оттук нататък е моя задача! Защото съм момиче.
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