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Добре дошли в Наръчника, разработен в рамките на проекта “Грижата в ранно-
то детство и ролята на мъжете“ / Early Care and the Role of Men (ECaRoM). Целта 
на проекта ECaRoM е да подпомогне среда, благоприятна към грижите и равенство-
то на половете в образованието, в детските градини, както и в началното училище. 
Наръчникът представлява практическо ръководство как преподавателите да прила-
гат чувствителни към пола педагогически подходи в образованието в ранна детска 
възраст. С това се стремим да засилим осведомеността в европейските общества за 
ролята на момчетата и мъжете в дейностите, свързани с грижи към другите, както 
и в професиите, свързани с полагането на грижи. Нашият анализ на потребностите 
показа, че в педагогическите възгледи и инициативи в образованието в ранна детска 
възраст концепцията за грижовната мъжественост се отразява много рядко1. Въз 
основа на резултатите от този анализ са разработени и чувствителни към пола мате-
риали, както и методи, които ще помогнат да се засили участието на момчетата в еже-
дневното полагане на грижи и ще допринесат за безопасна среда, в която момчетата 
и мъжете могат да проявяват грижа, без да очакват негативни обществени реакции. 
Освен това полагането на подобни основи в ранното детство може да даде насока за 
избора на специалност в по-високите степени на образование.

Разработен в проект, финансиран от Европейската комисия (ЕК) и съфинансиран 
за един от партньорите на национално ниво, Наръчникът е резултат от разнообразно 
и устойчиво партньорство, което се основава на географския баланс между различ-
ни гледни точки, тъй като включва партньори както от Централна Европа (Германия, 
Австрия, Словения), така и от южната (Италия) и източната част (България, Литва) на 
европейския континент.

Наръчникът представя както транснационалната европейска гледна точка, така и 
резултатите от анализа на потребностите във всяка страна партньор.

Предистория
Обичайно платената и неплатената работа по полагане на грижи е много нерав-

номерно разпределена в европейските общества: извършва се главно от жени и от 
нископлатени работници. И така, как би могло да се постигне равенство между поло-
вете и работата по грижите да се разпредели поравно? За да се постигане равенство 
между половете, от основно значение е да се деконструират стереотипите, свързани с 
пола. Те се залагат и укрепват в много ранна възраст, особено в ранното образование. 
ECaRoM се фокусира върху работата с половите стереотипи и върху т. нар. грижовна 
мъжественост в ранна възраст, което в крайна сметка би могло да увеличи про-
цента на мъжете, включени в дейностите в личния живот и в професиите, свързани с 
полагането на грижи, както и да повиши ценността на самите грижи за обществото.

1 Всички доклади и материали на езиците на партньорите и на английски език се намират на интернет страницата 
на проекта: Studies – https://ecarom.eu.
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Проектът ECaRoM продължава работата, основана върху резултатите на финанси-
раните от ЕК проекти „Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани 
с полагането на грижи“/Boys in Care2  и „Контурите на пола“/Gender Loops3, и вър-
ху „Изследването на ролята на мъжете за равенството на половете в Европа“ / 
Study of the Role of Men in Gender Equality in Europe (Scambor et al., 2013), които бяха 
координирани от членове на настоящия консорциум и в които те си сътрудничиха 
като партньори и национални експерти.

Проектът Boys in Care беше фокусиран върху подкрепата на момчетата в избора 
на професия, свързана с грижи. Резултатите показаха необходимостта от прилагането 
на подходи, чувствителни към пола, при въвеждането на концепцията за грижовни-
те мъже още в ранна детска възраст. Този проект експлицитно подчерта липсата на 
подобни материали в общото образование и особено в образованието до дванаде-
сетгодишна възраст (Gärtner, Scambor & Bernacchi, 2018).

Ето защо настоящият проект се основава на резултатите и на задълбочения екс-
пертен опит на предходния европейски проект, като се насочва към по-ранната детска 
възраст. Половите стереотипи се създават и възпроизвеждат от раждането нататък. 
За да се справим с тези стереотипи, трябва да започнем работа по преодоляването 
им възможно най-рано. Проектът ECaRoM е липсващото звено за всеобхватен чувст-
вителен към пола подход в образованието и за осмисляне на концепцията за грижов-
ната мъжественост. Насърчаването на равенството между половете в областта на 
образованието е приоритет за целия Европейски съюз (ЕС)4. За да постигне тази цел, 
ECaRoM се фокусира върху педагогическите практики и педагогическите материали 
за работа с деца в институциите за образование и грижи в ранна детска възраст (ОГР-
ДВ) и в началните училища.

За Наръчника
Наръчникът обобщава резултатите от проекта ECaRoM по начин, който би могъл 

да помогне на професионалистите да подобрят ежедневната си педагогическа прак-
тика. Предлага методи и информация за самообразование, както и за педагогическа-
та работа на началните учители, на педагозите в детските градини и в предучилищна 
възраст и на студентите, които работят с деца.

Той съдържа дефиниции и основни познания относно ролите на половете и оч-
акванията към тях, относно грижата и ролята на мъжете и момчетата, относно педа-
гогическите подходи и методи за саморефлексия, които помагат за преодоляване на 
традиционните концепции за мъжкото превъзходство, както и препоръки как да се 
създаде култура на грижата в ранното детско образование. Описани са и различните 
методи за използване на разработените в проекта чувствителни към пола педагоги-
чески материали, като фокусът е върху участието на момчета и мъжете в грижата.

Покрай концепцията за грижовната мъжественост, основаваща се върху иде-
ята за „грижата“ като човешка норма и, следователно, задължение на всеки (Fraser, 

2 https://www.boys-in-care.eu
3 https://genderloops.dissens.de/
4 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategic_engagement_en.pdf
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1996), са структурирани пет тематични модула. Макар че в европейските общества 
участието на мъжете в грижата често се свежда само до бащинството (Fernández-
Lozano & Jurado-Guerrero, 2021), гледната точка към проблема изисква по-широк 
обхват. Грижата означава да се задълбочи онова внимание, което проявяваме към 
потребностите на другите, на децата, на зависимите от чужда помощ хора, на прия-
телите, съседите, колегите; то също така включва отношение към равенството между 
половете, към отхвърлянето на разбирането за мъжкото превъзходство и произти-
чащото от това насилие в личните отношения; както и означава способността да се 
грижиш сам за себе си.

Петте модула в Наръчника, за които се спомена по-горе, са тематично очертани 
въз основа на това разбиране за грижовната мъжественост. Всеки модул съдържа 
кратък теоретичен раздел с основни знания и понятия, описание на подходящите ме-
тоди за работа, както и препратки към материали, съобразени за работа с деца:

 9 Индивидуален аспект: когато работим с децата, как да представим какво означава 
грижа за себе си, вкл. как определяме границите на личното пространство, на уяз-
вимостта, как осъществяваме превенция на насилието, вкл. основаното на пола;

 9 Аспект на взаимоотношенията: емпатия, приятелство и справяне с емоциите;
 9 Аспект на социалните мрежи: грижа за семейството и социалната среда;
 9 Професионален аспект: пол и професии;
 9 Социална солидарност и екологичен аспект: грижа за общността.

След тази уводна глава, втората глава определя контекста за чувствителните към 
пола и ориентирани към грижите аспекти на мъжествеността в образованието в ран-
на детска възраст. В третата глава на този Наръчник са представени петте модула. 
Освен представянето на знанията, инструментите и материалите, ние също се фоку-
сираме върху три междусекторни теми, които са обхванати във всичките модули:

 9 Работата по полагане на грижи;
 9 Половите стереотипи;
 9 Мъжествеността.

Описанията на модулите са оформени в кратки глави: аспекти на саморефлекси-
ята за педагозите (глава 3), препоръки за работа с родителите (глава 5) и развитието 
на култура на грижата в образованието в ранна детска възраст (глава 6). От важно 
значение е как да се изправим пред собствените си предразсъдъци относно поло-
вите стереотипи и как можем да създадем свободно от пристрастия пространство за 
обсъждане и прилагане на концепцията за грижовната мъжественост. В работата със 
семействата, в които родителите не подкрепят, а възпрепятстват процеса, би могло 
да се очаква динамиката на крачка напред – две назад.
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02.1  Полови норми, стереотипи, очаквания и  
 грижовната мъжественост 

Дейностите, свързани с грижи за другите, основно се извършват от жени и са или 
ниско платени, или не се заплащат изобщо. Това е отличен пример за неравенството 
между половете, а една от основните причини за това неравномерно разпределение 
на права и ресурси са нормите, свързани с пола. „Полова норма“ е социологически 
термин и се отнася до ежедневните практики. Всички възможни характеристики, чер-
ти, професии и т.н. са разделени на две категории (мъжки и женски) и всеки човек е 
причислен към един от тези два пола при раждането си (единствено въз основа на 
биологичните си белези). Традиционните „очаквания“ по отношението на половете 
означават, че от мъжете се очаква да бъдат силни и смели, докато от жените се очаква 
да бъдат красиви и грижовни. Съществува и ясна йерархия в тази бинарност: харак-
теристиките и областите на дейност, свързани с жените, се считат за по-малко важни 
от приписваните на мъжете. Така например, професиите, свързани с грижи (напр. ме-
дицински сестри), се смятат за по-малко важни от техническите професии. Това се 
отразява, наред с други неща, и върху заплащането на полагания труд.

Половите норми и стереотипи са в основата на очакванията, които се възлагат на 
хората в ежедневието според техния пол, като влияят върху поведението им, опреде-
лят какво да харесват, как трябва да изглеждат и т.н. Много често те са пречка пред 
децата, младежите или възрастните да развиват свободно своите интереси и способ-
ности и ограничават техните възможности. Тези, които не се вписват в „очаквания-
та“, обикновено биват игнорирани, осмивани, агресивно коригирани или потискани. 
Очакванията според пола представляват твърди културни и социални предписания, 
но не са закони на природата. Когато говорим за „очакванията според пола“, ние при-
знаваме, че начините, по които и мъжете, и жените се възприемат от обществото, 
могат да бъдат променяни.

Очакванията за мъжествеността не включват целия сбор от това, което момчета-
та и мъжете правят или са. Те обаче поставят определени изисквания за справяне с 
тях към онези, които се възприемат или усещат като момчета/мъже (Stuve & Debus, 
2012), като традиционното тези очаквания означават да се държиш като „истински 
мъж“, т.е. да бъдеш успешен, да се самоутвърждаваш, да си контролиращ, по-малко 
съчувстващ, да омаловажаваш женствеността и да тълкуваш грижата като предназна-
чена да се върши предимно от жените.

Концепцията, която се опитва да промени това, е грижовната мъжественост, която 
ще бъде описана по-долу.
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Грижовната мъжественост

Широката дефиниция на грижата звучи така: 

„Най-общо казано предлагаме грижата да се разглежда като вид дейност, 
която включва всичко, което правим, за да поддържаме, продължаваме и 
поправяме нашия ‘свят’, така че да можем да живеем в него възможно най-
добре. Този свят включва нашите тела, самите нас и нашата среда, всич-
ко, което се стремим да вплетем в сложна, поддържаща живота мрежа” .            

                                                                         (Tronto, 1993: 103)

Сложността на дефиницията на Tronto е взета предвид в проекта ECaRoM и е раз-
ширена, за да включи измерението на мъжествеността. За тази цел се използва кон-
цепцията за грижовната мъжественост, която все по-често през последните години се 
разглежда в научните изследвания и в европейската политика (Hanlon, 2012; Scambor 
et al., 2014; 2015; 2016; Elliott, 2016). Като основни характеристики на грижовната мъ-
жественост Elliott (2016) предлага следните: отхвърлянето на възгледа за мъжкото 
превъзходство и доминация и интегрирането на ценностите на грижата, като напри-
мер култивирането на положителните емоции, взаимозависимостта и взаимовръзка-
та между хората. За да се отчете тази сложност, концепцията за грижата, използвана 
в проекта EcaRoM, включва няколко аспекта:

Фиг 1: Измеренията на грижата

Емпатия

Грижа за 
природата

Грижа за 
семейството

Грижа за  
общността и 
приятелите Професии, 

свързани с 
грижа

Социална 
солидарност

Грижа за 
самия 

себе си

Грижа за колегите

Равенство  
на половете и 

справедливост

ГРИЖА

Отхвърляне  
на насилието
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 9 Индивидуалният аспект на грижата за себе си съдържа: поддържане на лично-
то здраве и благосъстояние.

 9 Семейният аспект или аспектът на мрежите на близките социални отношения 
обхваща: работата, необходима за осигуряване на ежедневното физическо, со-
циално и емоционално благополучие на членовете на семейството (а също и на 
приятелите, съседите, другите роднини и близки хора), особено на зависимите 
от грижи хора (деца, възрастни, болни и хора с увреждания). Това включва и 
домакинската работа (чистене, пазаруване, готвене и т.н.).

 9 Професионален аспект: професиите, свързани с прояви на грижа в областта на 
образованието, здравеопазването и социалната работа (учителите в детската 
градина и началното училище, медицинските сестри, социалните работници)5.

 9 Социалният аспект включва: работа за и като цяло социален ангажимент в общ-
ността (доброволчество, социален и политически активизъм, емпатия и соли-
дарност с изключените и маргинализираните групи).

 9 Аспект на равенството: всички, които работят за полово равенство в ежеднев-
ния им живот.

 9 Екологичен аспект: грижа за природата и за планетата, на която живеем.
 9 Аспект на позицията: отхвърляне на насилието и привилегиите, основани на 
пола, където и доколкото ги има.
Два от аспектите на грижовната мъжественост трябва да бъдат изрично споме-

нати: от една страна, превантивният й ефект срещу насилието, основано на пола, а от 
друга, насърчаването на опазването на природата.

За да не проявяват насилие по-късно в живота си, от ранна възраст момчетата 
могат да се научат да им се противопоставят като се повишава осведомеността им, 
укрепва се на емоционалната им компетентност и се създават умения за равнопоста-
вени взаимоотношения, както и чрез освобождаването им от изискванията на втвър-
дената представа за мъжественост. По този начин се повишава компетентността им 
за справяне с вътрешните кризи, които иначе могат да доведат до насилие, като се 
осъзнава социалната среда и последиците от собствените им действия. Когато мом-
четата не са принудени да отговарят на „традиционните“ очаквания за мъжко пове-
дение, има много повече възможности за алтернативни ненасилствени начини за 
разрешаване на възникналите конфликти.

На фона на съвременните екологични предизвикателства опазването на планета-
та също играе важна роля и момчетата могат да бъдат насърчени за това именно от 
ранна възраст. Чрез повишаване на чувствителността и устойчивостта на осъзнатата 
собствена мъжка отговорност става възможен по-различен подход към природата, 
който не се основава само на експлоатация и създаване на принадена стойност, а на 
признаване на важността на природата и на последиците от свръхексплоатацията й 
от страна на човека.

5 Под професии, свързани с грижи, се разбират професиите в областта на образованието, здравеопазването и 
социалната работа, в които обект на грижата са хора - виж дефиницията на Европейския институт за равенство 
между половете (EIGE, 2017).
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Тъй като фокусът на проекта ECaRoM е върху детското образование, важно е да 
се посочи какво означава полагането на грижи от страна на децата. Примерите за 
участието на децата в дейности, които означават грижа, могат да включват: подреж-
дане на играчките, подреждане и почистване след хранене, утешаване на приятели, 
градинарство, грижа за животни, оказване на подкрепа за разрешаване на конфликти 
без насилие, вземане под внимание на други мнения, а не само на собственото, ин-
тегриране на деца, които се възприемат като „аутсайдери“ или новодошли, оказване 
на помощ на други деца в ежедневните практически действия (напр. връзването на 
обувките). Партньорите по проекта са убедени, че децата, независимо от пола си, са 
грижовни човешки същества (Fraser, 1996). Проектът EcaRoM има за цел да засили 
аспекта на грижата в образованието в ранната детска възраст, особено с акцент върху 
момчетата, и предоставя начини за включването му в ежедневните взаимодействия 
и дейности.

02.2  Педагогика, отразяваща пола, с фокус върху   
 грижовната мъжественост

Всички деца и юноши са под натиск да бъдат приети като „правилно“/ „нормално“ 
момче или като „правилно“/ „нормално“ момиче от техните връстници, педагози и 
родители. Момчетата, които не се интересуват от спорт или обичат да носят „момиче-
шки“ дрехи, рискуват да бъдат подценявани. Момичетата, които са шумни или не се 
интересуват от външния си вид, често се смятат за неженствени. Подобни деца обик-
новено не се забелязват или не се приемат насериозно. Педагогиката, която взема 
предвид пола, има за цел да противодейства на тези ограничения в социализацията 
и съпътстващите ги подценяване, омаловажаване и дискриминация. Следователно 
тази педагогика означава изрично и имплицитно отчитане на пола в педагогическата 
работа и иницииране на процеси на промяна – както от страна на педагогическия 
персонал, така и от страна на децата и на родителите. При това е важно да се знае, 
че дори педагогическите специалисти, които отчитат пола, могат непреднамерено да 
възпроизвеждат полови норми и стереотипи. Следователно рефлексията (отражение 
на заобикалящата реалност в съзнанието на човека) и саморефлексията (способнос-
тта на човек да анализира отразеното в себе си) са непрекъснат процес. Основните 
цели на отчитащата пола педагогика са:

1)  Насърчаване на различни интереси, компетенции и поведения без полови 
ограничения;

2) Смекчаване на очакванията, свързани с пола;
3) Намеса и намаляване на дискриминацията и насилието.

От една страна, педагогиката, отразяваща пола, може да се занимава изрично с 
теми като свързаната с пола социализация, очакванията за мъжественост и женстве-
ност, сексизъм и др., като отчита и се противопоставя на неравнопоставеността по 
пол в обществото. От друга страна, педагогическите специалисти могат да използват 
пола като аналитична рамка, въз основа на която се обръща внимание на индивиду-
алното развитие.
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Грижовната мъжественост в педагогиката

Педагогиката, отразяваща пола с фокус върху грижовната мъжественост, когато 
работи с момчета, адресира най-малко три нива: облекчаване на изискванията по 
отношение на „традиционната“ мъжественост, насърчаване на разнообразни, раз-
лични от установените житейски планове, и решително поставяне на бариери срещу 
проявите на дискриминация или насилие (Könnecke, 2012). Момчетата са грижовни, 
но стереотипите за мъжествеността водят до това, че качествата, които се разчитат 
като женски, се подценяват и не се проявяват. В същото време момчетата се справят 
с очакванията към тях по различен начин и преживяват грижата също по различен 
начин. Промяната на изискванията по отношение на очакваната мъжка полова норма 
води до повече възможности за момчетата да полагат грижи в живота си.

Тази промяна включва три измерения на процеса, като: овластяване на децата 
още в детството за прояви на грижата и изграждане на грижовната мъжественост, 
възприемането на множеството различни модели на мъжествеността и приемането/ 
нормализирането им, деконструкцията на традиционните модели на мъжественост. 
Трите измеренията имат следното съдържание:

(Индивидуално) Овластяване за грижа

Съдържанието на овластяването за грижа включва: да се научим на емпатия/
съпричастност, изслушване, осъзнаване на границите си и грижа за себе си. Освен 
това, трябва да се вземат предвид допускането и справянето с емоциите, справянето 
с кризи, разпознаването на собствените потребности, както и мисленето за другите и 
за последствията от собственото поведение по отношение на другите. Това може да 
означава неспазването на очакванията за мъжественост, което изисква създаването 
на рамка на поведение, в която момчетата са освободени от тези очаквания и в която 
грижата е подсилена и нейният положителен ефект е изяснен. В педагогиката това 
може да означава справяне с емоциите, насърчаване на децата да помагат, включ-
ването им в грижовни дейности, установяване на наставничество на по-големи деца 
над по-малки и други подобни.

Нормализиране на различните мъжествености

В хода на работата с момчетата възникват темите за нормализирането, включи-
телно за равнопоставените взаимоотношения, за уязвимостта, за справянето с неиз-
вестното и създаването на пространства, където момчетата могат да споделят своя 

Овластяване за грижа

Нормализиране на различните 
мъжествености

Деконструкция на традиционните 
очаквания за мъжествеността
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опит и освобождаването си от твърдите изисквания на мъжествеността. Освен това 
ценността и видимостта на грижите трябва да бъдат изяснени, както и отдаването на 
признание за грижите, полагани от жените. 

Деконструкция на традиционните рамки на мъжествеността

Деконструкцията включва промяна на усвоените навици и презумпции: поставя-
не под въпрос на мъжкото превъзходство, на поемането на риск, конкуренцията, на-
силието, дискриминацията, подценяването на женствеността и грижата, както и па-
радигмите на изявите и постиженията, възприемани традиционно като мъжки. Така 
например кътовете за игра биха могли да бъдат едновременно и за момчета, и за 
момичета, без играчките, игрите и местата за тях да се делят на „мъжки“ и „жен-
ски“, както и жените и мъжете преподаватели да работят с всички деца, а не мъжете 
преподаватели да играят с момчетата на футбол, а жените – да учат момичетата да 
танцуват.

Един от интервюираните експерти в областта на ОГРДВ обобщава подхода за за-
силване включването на момчетата в дейности, свързани с грижите, така (Holtermann, 
2022: 91):

“Трябва да разговаряме за това, което е невидимо: нещата, свързани с гри-
жи, където момчетата ги няма, защото много отрано научават, че това 
не е мъжка работа, ние не ги виждаме, защото момчетата не са там ... "

02.3  Мъжете в ОГРДВ и началното училище
Индексът за равенство между половете на Европейския институт за равенство 

между половете (EIGE 2020) посочва, че страните от ЕС са изправени пред висока 
сегрегация по пол в професиите, в които се полагат грижи, свързани с образованието, 
здравеопазването и социалното благосъстояние, тъй като там работят 30% от всички 
заети жени и само 8% от всички заети мъже.

Констатациите от транснационалния доклад на ECaRoM показват ясно, че мъжете 
преподаватели са малцинство във всички страни участнички в проекта и че същест-
вува необходимостта от увеличаване на присъствието им в педагогическата работа 
с деца. По този въпрос обаче се появяват противоречиви мнения. От една страна, 
повишеното присъствие на мъже учители може да предаде на децата посланието, че 
мъжете могат да вършат такава работа и могат да изпълняват роля, свързана с грижа. 
От друга, това не води непременно към повече равенство между половете. Напротив, 
това може да доведе до засилване на традиционните роли, например, когато се очак-
ва мъжете да са тези, които играят футбол с момчетата или ги насочват към по-прик-
люченски дейности. Също така не всички мъже учители подкрепят концепцията за 
грижовната мъжественост като начин за отхвърляне на мъжкото превъзходство и на 
насилието и като ангажимент за насърчаване на половото равенство. Друг проблем е 
устойчивостта на социалните предразсъдъци срещу преподавателите мъже, които се 
възприемат от някои хора в обществото като потенциални насилници. Това е свърза-
но с хиперсексуализацията на мъжете в професиите, свързани с грижа, и е възпиращ 

https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/03/Transnational-report-EcaRom-final.pdf
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фактор за много мъже да търсят професионална реализация в сферата на образова-
нието (Cremers & Krabel, 2012).

Понякога родителите или институциите възпроизвеждат подобно подозрение, 
което се основава на хетеронормативната концепция за насилие (насилници мъже 
и жертви жени) и на традиционния възглед за грижата, като естествено присъща за 
жените.  Според това подозрение мъжете не се считат за подходящи да се грижат за 
малки деца и, ако го правят, го правят само за да се доближат до децата. Макар и ши-
роко разпространен, този възглед е силно проблематичен. Има два важни аргумента, 
които при този възглед се пренебрегват: първо, бащите в семействата обикновено се 
грижат за собствените си малки деца, без автоматично да се смятат за заплаха за тях; 
и второ, извършителите на насилие от гледна точка на половата им принадлежност 
могат да бъдат не само мъже, т.е. и жените могат да са насилници.

За съжаление е възможно малките деца да станат обект на насилие. Затова е насто-
ятелно препоръчително всички институции, както и хората, които работят с деца, вни-
мателно да преценят основанията за подозренията, че има подобен проблем. Необ-
ходимо е освен това превантивно да се обърне внимание на темите за сексуалността 
и потенциалното сексуално насилие и да се създаде план за защита на всяко дете във 
всяка институция, който да включва протоколи за справяне, ако възникнат подозрения 
за подобни случаи. Те трябва да съдържат професионални педагогически практики, 
насоки и процедури в институциите (особено по отношение на телесния контакт), как 
да се справяме със сексуалността на децата и как да защитим децата от сексуално 
насилие. Важна основа за тези практики е адекватната политика за закрила на детето, 
за която все повече се застъпват Европейският съюз, Съветът на Европа и органите на 
ООН, занимаващи се с правата на децата. Такава политика трябва да включва следни-
те елементи: предпазни мерки за защита на децата; правила за поведение при пряка 
работа с деца; как да защитим децата от насилие и нараняване; на кого да доклад-
ваме, ако възникнат проблеми; как да реагираме на ситуацията по подходящ начин6.

Често пъти генерализиращите подозрения нямат конкретен адресат, обаче могат 
да имат дългосрочен ефект върху всички засегнати страни. Младите мъже, които искат 
да се реализират в педагогическите и други грижовни професии и да работят с деца, 
са обременени от съществуващите нагласи за мъжете като сексуални насилници. Това 
ги възпрепятства да се ориентират към подобни професии, а също така влияе негатив-
но на възприемането им от страна на обществото като способни да работят с малки 
деца. Поради тази причина е важно на тази тема да се обърне специално внимание, 
както от страна на ангажираните в професията мъже, така и от страна на институциите 
в сферата на образованието и правата на децата и от страна на родителите.

02.4  Грижовната мъжественост в Европа: резултати  
 от транснационалния доклад

Транснационалният изследователски доклад резюмира резултатите от проучвани-
ята, направени от отделните партньори. Те показаха, че педагогиката, която отразява 
пола, не се прилага по систематичен начин в никоя страна. Фокусът върху грижовната 

6 https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/666497

https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/03/Transnational-report-EcaRom-final.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/666497
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мъжественост е още по-рядък. Законодателството и политическите документи зася-
гат до известна степен проблемите за равенството между половете, многообразието 
и грижите, но тези въпроси често се разглеждат само в общи линии без конкретни 
насоки.

Някои държави подчертават, че през последните години в детските градини може 
да се наблюдава повишена чувствителност към пола. Например, зоните за игра са 
по-приобщаващи и по отношение на играчките, игрите и образователните активности 
на всички деца се предлага възможността да извършват едни и същи дейности, не-
зависимо от пола. Проявява се чувствителност по отношение на цветовете, които се 
използват, за да се избегнат половите стереотипи. Учителите вече са развили извест-
ни механизми за саморефлексия, включително относно „неявната“ учебна програма, 
която може непреднамерено да внушава пристрастия по отношение на единия или 
другия пол. Освен това вече има разработени чувствителни към пола учебни и об-
разователни материали. Въпреки това все още се наблюдават много ограничения. 
На първо място, вниманието към чувствителното към пола образование зависи до 
голяма степен от интереса и ангажираността на отделните преподаватели в ОГРДВ 
да отразят в работата си с децата равенството на половете и да преодолеят стереоти-
пите, свързани с пола. На второ място, навсякъде липсва специфичният фокус върху 
връзката между грижата и мъжествеността.

Наличието на обучение по чувствителна към пола педагогика не е формализирано 
в държавите участнички в проекта. Като цяло академичното предлагане на чувстви-
телната към пола педагогика е много разнообразно: докато някои университети сис-
тематично предлагат курсове по свързани с пола въпроси в образованието, в други 
случаи полът се засяга бегло или се смята за твърде сложна тема и, следователно, се 
избягва. Това, което се предлага като обучение във въпросната сфера, не е последо-
вателно и разчита на индивидуалния интерес и ангажираност на преподавателите.

Липсват системни национални изследвания относно образованието, чувствително 
към пола. Вместо това има фрагментирани изследвания, осъществени в рамките на 
различни, често финансирани от ЕС проекти, реализирани от граждански асоциации 
или от университети, или темата се разработва в дипломни, магистърски и докторски 
дисертации. Проучвания по темата в областта на образованието в ранна детска въз-
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раст са още по-малко по сравнение с проучванията в областта на основното/средното 
училище, поради „твърде ранните пристрастия“7. В основното и средното училище 
обаче полът се смесва със сексуалността и поради това също се смята за тема табу 
поради страх от „сексуализиране на децата“. Липсват интердисциплинарните изслед-
вания (предимство има социологията) и липсва експертният опит по въпросите на 
пола, ако дадено изследване е осъществено със стипендия в рамките на определена 
образователната дисциплина. Повечето налични проучвания се фокусират върху мо-
мичета/жените и реализацията им в природните и техническите науки - т. нар. STEM 
(от англ. - наука, технологии, инженерство и математика), докато мъжествеността и 
уменията на момчетата/мъжете в сферата на т. нар. EHW (образование, здравеопаз-
ване и социално благосъстояние) не се изследват. На практика нито едно съществу-
ващо изследване не се фокусира конкретно върху мъжествеността и половите сте-
реотипи относно мъжествеността и грижите в ОГРДВ. Доста ограничените на брой 
изследвания върху грижовната мъжественост показват, че момчетата имат проя-
ви на грижа от много ранна възраст. Тази грижа обаче противоречи на представите 
и изискванията за мъжественост и е съпроводена от нормативен натиск за полово 
съответствие. Този натиск расте с възрастта на момчетата и е по-силен в началното 
училище, отколкото в детската градина.

Повечето от съществуващите чувствителни към пола материали са насочени към 
началните училища, докато за ОГРДВ такива материали липсват. Материалите също 
са трудни за намиране, тъй като са разработени в рамките на конкретни проекти и от 
неправителствени организации; спорадично са отразени в различни ресурси. Пове-
чето чувствителни към пола материали се основават на бинарната концепция за пола 
и са насочени предимно към момичетата. Много малко е вниманието към мъжест-
веността и върху връзката между мъжественост и грижа. Материалите, насочени към 
професионалното ориентиране, обикновено се концентрират върху популяризира-
нето на предметите от областта на природните и техническите науки за момичетата, 
докато материалите, запознаващи момчета с професиите в сферата на образование-
то, здравеопазването и социалната работа, са рядкост. По-голямата част от дидакти-
ческите материали, които се фокусират върху половите стереотипи, са под формата 
на игри за запаметяване и комплекти карти, които представят различни професии и 
дейности по начин, включващ пола. Друг подход за деконструиране на половите сте-
реотипи, свързани с мъжествеността и грижите, са книгите с картинки и приказките, 
които също използват логиката на обърнатото/противоположното стереотипизиране.

Темите за грижите са включени в дейностите на ОГРДВ в контекста на самооб-
служването, запознаването с различни професии и дейностите, свързани с темата за 
разпределението на домакинския труд в семейството.

Проучването ни обаче показа пълната липса на въпросите за ролята и мястото 
на мъжете и грижите в политиките относно ОГРДВ и педагогиката, отразяваща пола. 
Изключения има в училищното образование в Австрия и Германия (в Закона за учи-
лищното образование на Бавария в Германия и в Рефлексивната педагогика, отчи-
таща пола и равенство между половете в Австрия).

7 Това пристрастие е тясно свързано с адултизма (от англ. аdult – възрастен) - системната дискриминация на 
младите хора от възрастните. В този контекст означава, че колкото по-малки са децата, толкова е по-малко 
важна педагогиката, която се занимава с тях, а също и изследванията в тази област и тяхното финансиране.
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03  Саморефлексия  
        за педагози
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Като подготовка за прилагането на чувствителната към пола педагогика е важно 
изясняването на собственото отношение към и осъзнаването на половата социали-
зация. За тази цел по-долу са представени два метода за саморефлексия: първият е 
„Какви послания получих“, а вторият е „Дневник на пола“.

03.1  Какви послания получих?
Този метод8 е автобиографична саморефлексия на осъзнаването на собствения 

пол. Методът се състои от въпроси - всеки може сам да избира въпроса и да дава 
отговор. Не е необходимо да се работи по всички въпроси, те служат само като пред-
ложения. Моля, имайте предвид собствените си граници и работете само с въпро-
сите, за които смятате, че сте готови да си зададете, и на които сте готови да дадете 
отговор.

 9 Кога за пръв път се възприехте като момиче/момче?
 9 Вашата полова идентичност важна ли е за вас? Важна ли беше за другите, които 
общуваха с вас?

 9 Имало ли е ситуации, в които сте се възприемали особено категорично като мо-
миче /момче? Искало ли ви се е някога да бъдете от другия пол? Казвали ли са ви 
– „не си момче / момиче“? Били ли сте понякога разбирани по начин, различен от 
това как вие самите сте се възприемали; как реагирахте на това?

 9 Някога казвали ли са ви, че сте "истинско момиче"/"истинско момче" (алтернатив-
но: принцеса, дама, кучка, мацка, джентълмен, юнак и т.н.)? Казвали ли са ви, че 
сте особено „женствена“ / „мъжествен“? В какви ситуации и кой ви е наричал така? 
Имало ли е и елемент на оценка? Как се почувствахте, как реагирахте на това?

 9 Казвали ли са ви някога, че НЕ сте „истинско момиче“ / „истинско момче“?
 9 Били ли сте специално насърчавани да използвате определено поведение/играч-
ки/дрехи? Казвано ли ви е (повече или по-малко внимателно), че определени по-
ведения/играчки/дрехи не са подходящи за вашия пол?

 9 За какво получавахте похвали?
 9 Кои бяха любимите ви играчки? Кои бяхте получили като подарък и от кого? Тряб-
ваше ли да настоявате, за да ги получите, отказвали ли са ви да получите опреде-
лени играчки? Какво обичахте да правите в свободното си време?

 9 На какво отношение към собственото ви тялото ви научиха хора от същия като вас 
пол и от другия пол? Как хора от същия като вас или от другия пол говореха за 
собствените си тела и за телата на другите във ваше присъствие? Каква връзка раз-
вихте с тялото си (напр.: знам какво мога, смятам го за красиво, мога да изпитвам 
удоволствие, чувствам се добре, тренирам го, тествам собствените си граници, 
правя си самокритика, прилагам техники за оптимизиране)?

 9 Как хората около вас с различен от вашия пол или сексуална ориентация се спра-
вяха с чувствата? Кои се отнасяха за вас? В какво ви подкрепяха, за какво ви кри-

8 Източник (редактирано извлечение): „Какви послания получих? Себеотражение“. Разработено от Katharina 
Debus. Предходна версия на оригиналния метод е достъпна на: https://vms.dissens.de/fileadmin/VMS/
redakteure/Selbstreflexion_-_welche_Botschaften_habe_ich_bekommen.pdf

https://vms.dissens.de/fileadmin/VMS/redakteure/Selbstreflexion_-_welche_Botschaften_habe_ich_bekommen.pdf
https://vms.dissens.de/fileadmin/VMS/redakteure/Selbstreflexion_-_welche_Botschaften_habe_ich_bekommen.pdf
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тикуваха? Какви практики за справяне с чувствата развихте във времето? Напри-
мер, за справяне със силата и със слабостта, с превъзходството и с безсилието. 

03.2  Дневник на пола
Този дневник е начин да размишлявате по въпросите, свързани с пола и с пре-

създаването му в ежедневния живот. В една тетрадка може да записвате какво ви се 
случва в личния или в професионалния ви живот, за което полът има значение.

Възможни са следните теми:

 9 Взаимоотношения с другите.
 9 Представяне на хората в медиите.
 9 Поразяващи или дразнещи възприятия от ежедневието.
 9 Прозрения за себе си.
 9 Възприемане на половото разнообразие в професиите, сегрегирани по полов при-
знак.

Записките ви не трябва да са дълги, подходящи са и кратки бележки. Например:

 9 Чух сексистки виц.
 9 Винаги идват при мен за утеха - може би защото съм жена/мъж?

След месец би било добре да разгледате резултатите и да видите какво сте научи-
ли за това време. Можете да поддържате дневника толкова дълго, колкото желаете. 
Подробно описание на метода можете да намерите в Сборника с методи на проекта 
Boys in Care (BiC) - Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с пола-
гането на грижи.

03.3  Рефлексията в педагогическата работа
Саморефлексията е важна не само за учителите на индивидуално ниво, но и за 

тяхната педагогическа работа. Освен всичко друго, важно е да се изясни дали има 
официални и „неявни/скрити“ учебни програми. Обикновено официалната учебна 
програма включва идеята за равните възможности по пол за всички. „Скритата“ учеб-
на програма, от друга страна, е пълна с подразбиращи се послания (като изобразя-
ването на жените/момичета и мъжете/момчетата в учебниците и учебните материа-
ли), които не подкрепят посланието на официалната учебна програма. Вместо това те 
насърчават идеята за традиционните стереотипни роли на половете. Следният кон-
тролен списък може да помогне да идентифицирате имплицитните и експлицитните 
полови стереотипи по отношение на момчетата и може също така да ви предостави 
идеи за дейности, които да се извършват с децата за насърчаване на техните способ-
ности за грижа.

1. Дали на момчетата се предлагат същите играчки/игри/книжки/занимания, 
както на момичетата?

https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/Bulgaria/Output_Boys_in_Care_Toolkit_BG.pdf
https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/Bulgaria/Output_Boys_in_Care_Toolkit_BG.pdf
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2. Използвате ли книжки, в които всички герои работят заедно за постигане на 
положителна промяна, а не само един индивидуален (от мъжки пол) герой?

3. Ангажирате ли момчетата да прибират играчките?

4. Ангажирате ли момчетата да слагат масата и да прибират масата след хране-
не?

5. Включвате ли момчетата, ако трябва да се утеши приятел?

6. Включвате ли момчетата да помагат на приятелче да се облече /съблече?

7. Окуражавате ли децата да играят в групи, в които са смесени по пол?

8. Каните ли момичетата да играят футбол и момчетата да играят с кукли?

9. Реагирате ли различно на поведението на момчетата и момичетата? 

10. Интерпретирате ли чувствата (тъга, гняв, радост, страх) на момчетата и моми-
четата различно? 

11. Имате ли различен стил на общуване (напр., интонация и височина на гласа, 
език на тялото, използвани думи), когато комуникирате с момчетата и с момичетата?

12. Обръщате ли внимание дали всички деца са еднакво включени в дадена дей-
ност и дали получават вашето внимание в еднаква степен?

13. Включвате ли помощния персонал в училището/детската градина като готва-
чи, чистачи или портиери във взаимодействие с децата?

14. Използвате ли ролеви модели/примери на мъже в обгрижваща роля (като от-
дадени бащи, мъже медицински асистенти, еко активисти и др.)?

15. Обсъждате ли/играете ли на обгрижващи професии с децата?

16. Показвате ли на децата мъже като примери за медицински асистенти, учители 
в детската градина, социални работници и болногледачи, които се грижат за възраст-
ни хора, в книжки, видео и други източници?

17. Ангажирали ли сте мъже, които имат професия в областта на грижите, да об-
съждат тяхната професия с децата в група?

18. Посещавали ли сте с децата дом за възрастни хора във вашата общност?

19. Канили ли сте хора с увреждания за групов разговор с децата?

20. Давате ли примери как децата могат да се грижат за своите баба и дядо?

21. Когато работите със семействата, ангажирате ли също така бащите, дядовците 
и братята?

22. Ако детето се разболее, на кого обичайно се обаждате?

23. Обръщате ли внимание на равенството по пол в класната стая?

24. Обсъждате ли с децата филми, книги, видео, анимации от гледна точка на 
пола?

25. Насърчавате ли емпатията и солидарността в групата и в обществото като 
цяло?
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26. Обсъждате ли с децата положението на маргинализираните групи (с различен 
цвят на кожата, от различен етнос, бежанци, мигранти, семейства с ниски доходи)?

27. Обсъждате ли с децата различните форми на семейство (на самотни родители, 
с деца от предходни бракове, многопоколенчески, транснационални) и как се разпре-
делят ежедневните грижи в тях?

28. Преминали ли сте някаква форма на обучение по теми, свързани с равнопос-
тавеността на половете?

29. Преминали ли сте някаква форма на обучение по теми, свързани с ролята на 
мъжете и мъжествеността?

След като отговорите на въпросите, можете да прецените къде според вас са не-
обходими промени за прилагане на грижовната мъжественост във вашата институ-
ция. Полезно е след известно време да оцените напредъка и да прегледате отново 
контролния списък, за да видите какво сте успели да промените и къде все още има 
нужда да действате.

03   Саморефлексия за педагози
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04.1  Междусекторни теми
Преди да преминем към отделните модули за прилагане на чувствителен към 

пола подход в педагогическата работа с деца, ще разгледаме накратко междусектор-
ните теми, които преминават през всички модули.

04.1.1  Нека да поговорим за грижата!
Грижата е универсална човешка потребност, без която индивидът не може да 

израства, а нашето общество и икономика не могат да функционират. Nancy Fraser 
(2016) подчертава, че грижата е свързана със създаването и поддържането на социал-
ните връзки. Една част са вертикалните връзки между поколенията, т.е. отглеждането 
на деца и грижите за възрастните хора. Друга част са хоризонталните връзки между 
приятели, семейство, съседи и общност. Този вид дейност е абсолютно необходима 
за обществото. В същото време чрез емоционалните нагласи и практическите зада-
чи грижата осигурява „социалното лепило“, което е в основата на сътрудничество-
то в социума. Без него, твърди Fraser, нямаше да има социална организация – нито 
икономика, нито държавно устройство, нито култура. Този възглед за грижите дава 
отражение при определяне на целите и задачите на образователната система (вклю-
чително ОГРДВ), а именно, как да се стимулират грижовни и отговорни граждани, да 
се подкрепят отношения на равенство, да се създават общности и да се поддържа 
социалната организация.

Един от основните уроци за грижата е, че тя е работа. Работата по полагане на 
грижи често се различава от другите форми на работа, тъй като се счита, че е вътреш-
но мотивирана. Работата, смисълът на която е грижа, се счита за труд, поет от при-
вързаност, от чувство за отговорност към други хора, без очакване за незабавно 
възнаграждение. Въпреки това тя изисква време, усилия, ресурси и координация; из-
исква внимание и инвестиции; тя е сложна, трудна и създаваща взаимозависимост; 
но естествена, необходима и изтощителна. Полагането на грижи се върши формално 
и неформално, в публичната и в частната сфера, като държавна работа и като услуга 
на свободния пазар, като платен и неплатен труд. В личните отношения и в семей-
ството грижата се предоставя без възнаграждение. Тя включва целия спектър на до-
макинската работа, която - често непропорционално спрямо останалите членове - се 
върши от жените. Бавният темп на промяна към по-равно разпределение на грижите 
между половете в домакинството е пречка за участието на жените на пазара на труда 
в степента, в която участват мъжете, както и за равен на мъжете достъп до икономи-
чески ресурси или кариерно израстване.

Професиите, свързани с полагането на грижи, които се упражняват в обществени 
и в частни институции, са фундаментално важни за обществото, тъй като предоставят 
услуги, които помагат на хората да развият своите способности или възможността 
да постигнат онези цели в живота си, които ценят. Примерите за подобни  професии 
включват грижите за деца, грижите за възрастни хора, всички видове обучение, здра-
веопазване, социална работа и т.н. Професиите, свързани с грижите, обаче са дълбо-
ко обременени от половия стереотип, че това е „работа за жени“. Това са основните 
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причини, поради които момчетата избягват тези професии (Dill et al., 2016).

Също така важно е да се отбележи, че при полагането на грижа и при получаване-
то на грижа възникват и се изразяват чувства. Тези чувства са любов, благодарност, 
взаимност, ангажимент, свързаност и солидарност, както и болка, безпокойство и 
страх. Взаимно зависимите отношения при полагането и приемането на грижа, по-
ради неравнопоставеността между този, който придобива власт на другия, и  този, 
който изпада в позиция на подчинение, могат да станат причина за възникване на 
покровителствено и злоупотребяващото поведение, което трябва да осъзнаваме, за 
да можем да го разпознаем и отхвърлим.

Wendy Luttrell (2020: 206) създаде термина „хореографии на грижата“, за да опи-
ше многото сложни компоненти, включени в процеса. Това означава, че грижата е ре-
зултат от съгласувани усилия, вложени в социалните отношения (интимни, близки и 
далечни), които са ефективно свързани, координирани и задвижени в съответствие с 
ритъма и изискванията на семейния живот, работните места, детските градини и учи-
лищата, и съвкупността от частни и публични ресурси. Социалните единици и прос-
транства като семейство, детска градина, приятелски кръг, работно място и общност 
участват в хореографията на грижите. Luttrell (пак там) казва, че невидимата хорео-
графия на грижата формулира петте Б-та на живота на практика (Бъдете тук; Бъдете 
внимателни; Бъдете в безопасност; Бъдете уважителни; Бъдете отговорни).

Насърчаването на споделянето на грижите в едно общество, като грижата за деца, 
за възрастните хора, за болните, и на ежедневните домакински задължения, както 
и насърчаването на момчетата да се насочват към професии, свързани с полагане 
на грижи, е приоритет за постигане на равенство (между жените и мъжете). Tronto 
формулира визията за общество, в което трябва да се насърчава равенството при по-
лагането на грижи и да се насърчава оценяването на икономическата и социалната 
стойност на тази работа, като казва: 

“Едно наистина свободно общество позволява на хората свободата да се 
грижат един за друг. Обществото на истинското равенство позволява на 
всеки еднаква възможност да бъде получател на грижи, когато се нуждае 
от тях, и да се включи в грижовни взаимоотношения. Едно наистина спра-
ведливо общество не крие неравенствата зад митологията за свободния 
пазар" .   

(Tronto, 2015: 38)

В анализа на потребностите по проекта ECaRoM се установи, че 
чувствителните към пола инструменти на дидактиката като играчки, игри, визуални 
изображения и т.н., които са фокусирани върху равенството между половете при 
полагането на грижи, върху образите на грижовната мъжественост и върху връзката 
между мъжествеността и грижите, са изключително редки. За да запълним тази 
празнина, ние раз-работихме визуални дидактически материали със задачи за игра, 
които по ефектен начин визуализират грижата като свързаност, съпричастност и 
солидарност между хората. Материалите могат да се открият на интернет страница 
на ECaRoM. Те насър-чават възприемането на грижата от страна на децата, особено 
на момчетата, като 

https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/03/Early-Care-and-the-Role-of-Men_National-report-Bulgaria_BG.pdf
https://ecarom.eu/bg/materials-for-children/
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неутрална по отношение на пола и социално важна сфера на дейност. За децата като 
цяло справянето с грижите е начин за изграждане на самочувствие наред с емпатия-
та, социалната солидарност и активното гражданство.

04.1.2  Полови стереотипи
Половите стереотипи имат негативна конотация. Те обаче всъщност дават пред-

става за естествения когнитивен процес на възприемане. Тъй като нямаме достатъч-
но ресурси да обработим цялата информация, на която сме изложени, използваме 
донякъде обобщени категории, в които разпределяме хората, които срещаме, въз 
основа на широки различия, например, раса, пол и др. За да се намали когнитивното 
натоварване и да се опрости процесът на вземане на решения, мозъкът възприема 
сходствата в дадена категория, което може да доведе до приписване на качествата на 
един конкретен човек на цялата категория и до създаване на стереотипи. Стереоти-
пите обаче имат лоша репутация заради една основателна причина. Негативните сте-
реотипи водят до предразсъдъци и дискриминация и имат пряко въздействие върху 
самоидентификацията на хората (Torino & Sue, 2010). В експеримент, който говори 
сам за себе си, жените постигали по-ниски резултати от мъжете, когато им е била да-
дена еднакво трудна математическа задача в тест и когато участниците били накара-
ни да вярват, че между половете има различия; когато обаче участниците не очаквали 
разлики в постижението по пол, жените постигнали на теста равен с мъжете резултат 
(Spencer et al., 1999). Това показва, че стереотипите не само могат да са причина за 
дискриминация между различни хора, но и значително да повлияят върху това, как 
човек възприема себе си, което може да доведе до подценяване на собствените спо-
собности.

Съвременното развитие на неврологията и социалните науки показва, че разли-
чията между половете се дължат по-скоро на социални причини, отколкото на биоло-
гични. Тоест начинът, по който се държат жените и мъжете, до голяма степен се опре-
деля от моделите на полово поведение, предписани от обществото, в което живеят 
(Fine, 2010). Формирането на полова идентичност при децата става много рано и чес-
то се случва едновременно с формирането на полови стереотипи. Първите представи 
за пола се изграждат на около 24-месечна възраст и до тригодишна възраст повечето 
деца знаят дали са момче или момиче. Почти веднага след като осъзнаят своя пол, 
децата започват да развиват стереотипи, които прилагат към себе си и към другите, 
за да разберат собствената си идентичност. Тези едновременни процеси протичат на 
възраст между три и пет години. Стереотипите са доста добре развити до петата годи-
на и стават твърдо дефинирани до седмата година (Martin & Ruble, 2004). Това прави 
ранното образование изключително важно време за противодействие на негативни-
те полови стереотипи и за насърчаване на образователни практики, които позволяват 
развитието на по-малко стереотипна полова идентичност на децата.

Твърдите стереотипи, които поддържат половите норми, ограничаващи самоизра-
зяването на момчетата и момичетата, имат дългосрочни последици. Стереотипната 
мъжественост се асоциира с ограничен набор от емоции, с които разполагат момче-
тата и мъжете: гневът е по-приемлив от тъгата, болката или привързаността (обра-
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тното, гневът на момичетата се толерира много по-малко, от тях по-често се очаква 
да говорят с тих/приятен глас и да са послушни). Това води до трудности за мъжете 
при изразяването на уязвимост, болка или скръб. Обичайното потискане на тези емо-
ции кара мъжете да се обръщат към това, което е допустимо според строгите полови 
норми и което в най-крайните си форми може да доведе до вербална и физическа 
агресия. Последица може да бъде влошаването на психичното здраве, дори самоу-
бийство, като процентът сред мъжете е по-висок, отколкото сред жените (EIGE, 2021).

Както вече беше отбелязано, работата, свързана с полагането на грижи, обикнове-
но стереотипно се възприема като изключително женска. Този стереотип оказва вли-
яние и води до подценяването й, което се изразява в ниско заплащане на професио-
налистите в областта на грижите и задълбочава феминизацията, например в сферата 
на ОГДРВ. Освен това, тъй като работата, свързана с грижи, се разбира като "женско 
призвание", мъжете не се насърчават да участват активно в подобни дейности дори 
като родители. Докато от жените се очаква да поемат по-голямата част от грижите за 
другите, мъжете често срещат съпротива от страна на работодателите или на колегите 
си, когато искат да намалят работните си ангажименти, за да поемат повече отговор-
ности по грижите у дома (EIGE, 2021).

Веднъж дълбоко вкоренени, половите стереотипи са трудни за преодоляване. По-
ради това образованието е важна област за работа по противодействието им. Както 
отбелязахме в оценката на потребностите по проекта ECaRoM, възпитателите и учи-
телите смятат, че в работата си с децата не използват и не възпроизвеждат полови 
стереотипи преднамерено. Освен това, изследванията показват, че дори когато въз-
растните изразяват нагласи без забрани, децата оценяват фините, често подсъзнател-
ни сигнали и правилно възприемат, когато възрастните са по-малко толерантни към 
поведение, което стереотипно се смята за неподходящо за дадения пол (Freeman, 
2007). Това не трябва да е изненадващо, тъй като всички сме повлияни от общества-
та, в които живеем, и не сме имунизирани срещу стереотипите, които ги пронизват. 
Следователно, ролята на възпитателите е двояка. Първо, трябва активно да ангажи-
раме децата свободното да изразяват различните страни на тяхната идентичност и да 
противодействаме на стереотипните норми, които могат да ограничат възприятието 
им за това какво е приемливо и очаквано за момчетата и за момичетата. И второ, 
трябва да анализираме собствените си мисловни процеси, за да разкрием стереоти-
пите, които сме възприели и които могат да повлияят върху работата ни с децата. Този 
Наръчник има за цел да обхване и двете страни на процеса, като предлага инстру-
менти за саморефлексия, за да работим върху собствените си нагласи и поведение 
като преподаватели, както и предлага различни методи и инструменти, които следват 
чувствителната към пола педагогика и позволяват активно ангажиране на различните 
аспекти на детската идентичност чрез идеята за грижата. 

04.1.3  Обърнете внимание на грижовната мъжественост
През последните години в европейските страни все повече в политиките, в науч-

ните изследвания, а също и в образованието, се третира темата за грижовната мъ-
жественост (Hanlon, 2012; Scambor et al., 2014; Elliott, 2016) – насочена главно към 
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равенството между половете, критичното осмисляне на традиционните очаквания 
към мъжете и на вече променящите се практики в съвременните им модели на жи-
вот. Някои изследователи основават концепцията за грижовната мъжественост върху 
модела на Nancy Fraser (1996) за равенството между половете и грижата като човешка 
норма, в който от приоритетна задача на жените, за които грижата е  „естествена“, тя 
се превръща в задължение за всички. Като се има предвид комплексността на живо-
та, концепцията за грижовната мъжественост трябва да се разбира в широк смисъл:

“…мъжете не са само бащи и грижите не трябва да се ограничават един-
ствено до грижите за децата (като хранене на бебетата, приспиване, 
помагане на децата с домашните). Грижата включва повече – тя е емо-
ционална подкрепа, показване на обич и е по-задълбочен вид внимание към 
нуждите на децата и потребностите на другите, на приятелите, въз-
растните хора, съседите, колегите от работата и членовете на семей-
ството”. 

       (Scambor et al., 2013: 151)

Elliott (2016) също така предлага определени ценности, свързани с грижата, като 
емоциите, връзките или взаимозависимостите, да се включат като основни аспекти 
на грижовната мъжественост. Elliott разграничава (2016: 249) измерението „грижа се 
за“ (което означава задълженията и задачите, за които мъжете се грижат) и „загри-
жен съм за“ („привързаностите, емоционалните аспекти на грижата“). Всъщност въ-
просите, за които мъжете трябва да са наистина загрижени, са: способни ли са да ре-
дуцират рисковото си поведение, да се погрижат за себе си, да отхвърлят насилието, 
както и как са свързани с другите хора.

Порастването в нашите общества предполага процес на създаване на роли (Mead, 
1987), което означава непрекъсната конфронтация с това как се спазват социалните 
норми. В този процес може да се наложи традиционните мъжки характеристики да 
се препотвърждават отново и отново. Заемането на символното място на „истинското 
момче/истинския мъж“ (Kimmel, 2008) върви заедно с дистанцирането от „лиготиите“ 
(Brannon, 1976), т.е. главно феминизираните сфери на живота (включително грижите), 
със затвърждаването на „кодекса на момчето“ (Pollack, 1998), който се характеризира 
с неуязвимост, възхваляване на мускулите и трудно постижимия идеал за силния мъж 
- напорист, безстрашен и смел. Тези идеали на доминиращата мъжественост (Connell, 
2000) поставят летвата недостижимо високо. Това може да доведе до това момчетата 
да изпитват несигурност и чувството за недостатъчна/неадекватна мъжественост.

“Мъжката идентичност, която остава фокусирана върху такава несигур-
ност, може да доведе до безкраен кръг от битки за самоутвърждаване, 
които непрекъснато карат мъжете да изпитват необходимостта отново 
и отново да доказват своята мъжественост, понякога поемайки рискове, 
които могат да застрашат прехраната им. За другите, и не на последно 
място за техните партньори, този цикъл става заплашителен, ако тази 
извънредно крехка и с мъка определена като положителна самооценка на 
мъжествеността бъде поставена под въпрос...” 
       (Scambor et al., 2019: 68)
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В рамките на традиционните очаквания към мъжете страхът да се живее според 
собствените потребности и да се покаже уязвимост е висок. Освен това натискът да се 
отговори на традиционните очаквания за мъжественост може да допринесе за това 
да липсват каквито и да било умения за грижа за себе си и за другите. Някои момчета 
не могат да поискат помощ и да изградят стабилни взаимоотношения.

Интегрирането на концепцията за грижовната мъжественост в образованието в 
ранна детска възраст може да отвори за момчетата свободно от предразсъдъци прос-
транство (Ali, 2017; прочетете повече в глава 6), в което да следват своите разноо-
бразни потребности и интереси и да подхождат към бъдещето си възможно най-вни-
мателно и открито. Изследванията показват, че момчетата, които са се научили сами 
да обгрижват ежедневните си потребности, рядко могат да изпаднат в ситуация да 
станат заплаха за живота на други хора (Bissuti & Wölfl, 2011).

В следващите модули концепцията за грижовната мъжественост се разглежда 
като междусекторен въпрос – всички модули и методи на практика създават прос-
транство, където проблемът за грижата, но също така и за мъжествеността, се кон-
цептуализират в своето многообразие. Някои от методите, представени в следващите 
описания на модулите, се занимават с нормите, образите и преживяванията на мъ-
жествеността в ежедневието. Други имат за цел да противодействат на онзи ефект на 
социализацията, който възниква поради изключването на компонентите на грижата, 
и дават приоритет на емоционалните аспекти на идентичността, които биха могли да 
се загубят и да отпаднат в традиционните концепции за мъжествеността.

04.2  Модул 1: Грижата за себе си – очертаване на границите  
           на личното пространство, уязвимостта и превенцията  
           на насилието, основано на пола

В традиционната визия за мъжествеността момчетата се учат да бъдат силни, не-
зависими, доминиращи и контролиращи. Няма място за емоции, уязвимост и вслуш-
ване в собствените нужди, с други думи няма място за грижа за себе си. Последното 
обаче е основен аспект в насърчаването на различните от традиционната форми на 
мъжественост и на концепцията за грижовната мъжественост – а именно, грижата 
за себе си като отправна точка за грижата за другите и за външния свят.

Връзката между мъжествеността и грижата за себе си е тема, която в последно 
време е обект на критичните изследвания за мъжете и мъжествеността. В изследва-
не, проведено от организацията Promundo9, бе установено, че висок процент мъже на 
възраст между 18 и 30 години живеят в това, което изследователите наричат „мъжка 
кутия“10  (Heilman et al., 2017). Това е безспорен пример за очакванията, които тласкат 

9 Международна организация, която насърчава работата на момчетата и мъжете в сферата на грижата и 
премахването на насилието, основано на пола (бел. ред.). За повече информация вижте: https://www.
equimundo.org/formerly-known-as-promundo-us/

10 Форма на колективна социализация на мъжете, модел, който момчетата се учат да следват от ранна възраст, 
в който трябва да се впишат и при който жените се смятат за обекти, за собственост на мъжете и за по-малко 
ценни от мъжете (бел. ред.). За повече информация вижте: https://www.equimundo.org/resources/man-box-
study-young-man-us-uk-mexico/

https://www.equimundo.org/formerly-known-as-promundo-us/
https://www.equimundo.org/formerly-known-as-promundo-us/
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мъжете да отхвърлят емоционалността си, които ги учат да са „силни“, „смели“, „до-
миниращи“ и пр. и които формират в децата от мъжки пол от ранна възраст какво е 
да си „истински мъж“. Но като възпитатели трябва да се запитаме каква е цената на 
културния модел, който насочва децата, момчетата и мъжете да се социализират в 
тази посока? През 2018 г. Американската психологична асоциация (APA, 2018) изготви 
указания, озаглавени „Насоки за психологическа практика с момчета и мъже“, в които 
се подчертава отрицателното въздействие върху момчетата на връзката между т. нар. 
„токсична“11  мъжественост и насилието, вкл. основаното на пола.

През последните години се обръща специално внимание на създаването на чувст-
вителни към пола образователни модели, насочени приоритетно към децата, мом-
четата и младите мъже, за преодоляване на дискриминацията, основана на пола, 
насилието, основано на пола, хомо- и трансфобията. Много е писано за процеса на 
потискането на емоциите в мъжествеността и особено за това, че момчетата се от-
късват от изразяването на емоции още в периода преди юношеството (Way, 2011; 
Way et al., 2018). Международните изследвания и научната литература (социологи-
ческа, психологическа, педагогическа) подчертават въздействието на т. нар. "мъжки 
код" върху юношите и поставят въпроса какви биха могли да бъдат педагогическите 
и образователните стратегии, които да се прилагат спрямо момчетата още от ранна 
детска възраст за предотвратяване на токсичните мъжки роли? За да се предотврати 
проявата на насилие при момчетата в по-късна възраст, от основно значение е да се 
засилят емоционалните им компетенции отрано, защото когато момчетата не трябва 
да се „правят на мъже“ и когато се научат да се грижат за себе си и емоциите си, има 
повече възможности за ненасилствени решения на възникналите конфликти.

Корените на категорията „грижа за себе си“ са в елинската и римската култура и 
тя е разбирана като „етично отношение“, като начин, чрез който субектът конструира 
себе си, активирайки процес на самоизследване, и който не се ограничава до себе 
си, но също включва другите и света (Cambi, 2010). Идентичността е силно повлияна 
от обществото и неговите норми, което е пречка в процеса на изграждане на "ис-
тинското" (мъжко) Аз. Този Аз остава блокиран поради очакванията на другите да се 
проявява по определен начин.

По-долу са представени два метода, разработени за проекта ECaRoM, които могат 
да бъдат полезни за насърчаване на ориентирани към грижи модели на поведение. 
Първият метод помага на децата да обмислят как могат да се погрижат за себе си, ко-
гато се чувстват дискомфортно, като споделят чувствата си с връстниците си. Вторият 
метод използва символична игра, която развива креативността на децата за разбира-
не на възможността за свободен избор.

11 Токсичната мъжественост се асоциира с поведение, което е вредно както за обществото, така и за самите мъже. 
Традиционните стереотипи за мъжете като социално доминиращи, свързаните с това характеристики като 
женомразство и хомофобия се считат за „токсични“, тъй като донякъде насърчават насилието, включително 
сексуалното насилие и домашното насилие (бел.ред.).
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04.2.1   Метод: Желания

Теми на метода 

Грижата за себе си като част от концепцията за грижовните мъже.

Целева група 

Деца от детските градини и началните училища.

Брой участници 

Няма специфични изисквания.

Ситуация 

Методът е добър за различен тип ситуации, особено в емоционално наситени дни.

Рамка

Необходими материали 

Химикалки, хартия, балони с хелий (по възможност не сини и розови).

Подготовка 

Няма специфични изисквания.

Време 

30-40 минути. Подходящ за възрастовата група деца (5-10 години).

Стаи 

Стаята може да е по-малка. Трябва да има изход към двор.

Инструкции и описание стъпка по стъпка 

Всеки може да пусне балон с послание.
Задача за децата:
Когато не се чувствам добре: какво е това, което ми помага и кой ми помага?
Ако децата не искат да го кажат на глас, могат да го прошепнат в ухото на учителя.
Балоните се пускат да излетят на двора. Разбира се, може да има и колективни желания 
от групи деца.

Цели на метода 

Методът е подходящ за размисъл при малки деца.

Специфика на съдържанието

Методът се фокусира върху грижата за себе си и емоциите като част от концепцията за 
грижовните мъже.

Варианти 

Рисуване на желания/идеи.
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Последващи действия 

Може да се използва, за да се говори повече за чувства, грижа за себе си, професии,  
свързани с полагането на грижа.

Коментари, опит, съвети, рискове 

Съвет: да се работи с групи само от момичета или само от момчета.
Рискове:

 9 Някой от участниците може да бъде емоционално наранен от друг участник.
 9 Могат да бъдат споделени семейни проблеми от участниците, което може да 

се приеме тежко, например загуба на човека, който полага грижи.

Източници на метода:

Базиран на метода от наръчника: Selbstlaut-Verein zur Prävention von sexuellen 
Kindesmissbrauch (o.J.): Identität, Rollenbilder, Persönlichkeit. Modul 2.

04.2.2  Метод: Кутия с истории

Теми на метода 

Концепцията за грижовните мъже, равенство между половете. 

Целева група

Този метод позволява сторителинг (споделянето на информация във формата на завла-
дяваща история) във всички възрасти. В този метод разказваната история е насочена към 
момчета и момичета на възраст между 2 и 6 години. Методът може да се използва при 
обучения и срещи, насочени към семейства,  служители на образователни институции, 
учители и др. 
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Aims of the method

The method is suitable for self-reflection of young children as well as multipliers.

Content-wise specifications

What significance does Caring Masculinities have in this method? How does the method 
open up to a gender sensitive perspective? 

This method set the focus on selfcare, emotions as a part of Caring Masculinities.

Variations

Drawing wishes/ideas.

Aftermath

Either it can be used to talk more about feelings, selfcare, care work or reproductive work.

Comments, experiences, tips, risks

Tip: work with gender homogeneous groups.

Risks:

  Participants could be emotionally hurt by other participants.

   Family problems could be brought forward by the participants which can be very distressing, 
e.g., loss of a caregiver.

Sources of the method

Based on the method of the handbook: Selbstlaut-Verein zur Prävention von sexuellen 
Kindesmissbrauch (o.J.): Identität, Rollenbilder, Persönlichkeit. Modul 2.

04.2.2  Method: Story box

Method

Story box

Topics of the method

Caring Masculinities; gender equality;

Target group

This method allows for storytelling, for all ages. In this specific case, the storytelling is aimed at 
boys* and girls* aged between 2 and 6 years. It can also be used in trainings, meetings, aimed at 
families, educators, teachers.

Number of participants

The ideal number of participants is a section/class group. A maximum of 25/27 children.

Situation

The ideal situation is one of readiness to listen to the narrative and possible dialogue and exchange 
at the end of the story.

Framework

Necessary material

The method used is the narrative box method. The story used is called “Tito lupotti” (ed. 
Giralangolo). Tito Lupotti is the story of the son of a wolf who wants to become a florist, but 
this choice goes against the rules of his father Mr. Lupotti since he wants his son to follow in 
his footsteps and become a hunter. Mr. Lupotti will try in every way to change his son's mind, 
devising strategies that will prove unsuccessful, since Tito wants to be a florist.

To make the container of our story: a medium-sized box (for example a shoe box or another one 
you can find at home); fabric scraps to cover the box; the characters were made as follows: 

   Tito Lupotti with a small wool pompom 

  Papa Lupotti with some stiff felt

  The rabbit is a pine bark

The rest of the materials to support the story is commonly used or made with recycled materials 
repurposed, for the essences of flowers were used natural colours (aniline) and water.

Preparation

In order to prepare the narrative box, the following steps are recommended: reading of the 
illustrated book, selection of the key concepts and the message that you want to convey or on 
which you want to start a dialogue with the participants, selection of materials, construction of 
the box, characters and objects useful for the narrative.
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Брой участници

Идеалният брой участници 25/27 деца.

Ситуация

Идеалната ситуация е тази, при която има готовност да се слуша историята, а накрая да 
има диалог и обмен на мнения.

Рамка

Необходими материали

Използват се методът “Кутия с истории“ и разказът „Тито Лупоти“12. Това е разказ за едно 
вълче, което иска да стане цветар, но неговият избор противоречи на разбиранията на 
баща му – г-н Лупоти, който иска синът му Тито да следва неговия път и да стане ловец. Г-н 
Лупоти опитва по всякакъв начин да промени решението на сина си, използвайки страте-
гии, които ще се окажат неуспешни, тъй като това, което Тито иска, е да бъде цветар.
За да направите кутията за вашата история: средно голяма кутия (например кутия за обув-
ки или друга, която може да намерите у дома); парчета плат за покриване на кутията; 
героите са направени както следва:

 9 Тито Лупоти от малък вълнен помпон; 

 9 Татко Лупоти от твърд филц;

 9 Заекът от борова кора.
Останалите материали за историята са често използвани или направени от рециклира-
ни материали, за есенциите на цветята са използвани естествени оцветители (анилин) и 
вода.

Подготовка

При подготовката на кутията се препоръчват следните стъпки: прочитане/разказване на 
историята, избор на ключовите концепции и посланието, което искате да предадете, или 
върху което искате да започнете диалог с участниците, избор на материали, изработване 
на кутията, герои и предмети, полезни за разказа.

Време 

Времето, необходимо за изготвяне на кутията, след като вече сте обмислили и намерили 
материала, е около 2 часа. За разказване на история времето зависи от разказа (около 
10-15 минути).

Стаи

Част от или цяла класна стая, или място, където участниците ще се чувстват удобно да 
слушат историята.

12  Bourre, M., Judes, M. O. (2018). Maxime Loupiot, Flammarion Jeunesse Pere Castor (ed. Giralangolo).
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Инструкции и описание стъпка по стъпка 

Разказвачът стои зад кутията и гледа към слушателите, като ги моли за внимание и готов-
ност за слушане. Кутията се отваря, заглавието на историята се съобщава и историята започ-
ва. Историята се разказва чрез изваждане на предмети и герои от кутията, а важните мо-
менти се подчертават, като разказвачът поглежда слушателите. Между една сцена и друга е 
полезно да се правят няколко секунди пауза. В края на разказа върнете материалите обра-
тно в кутията, като поздравите героите, и когато тяхното участие приключи, се сбогувайте с 
историята. В този момент изчаквате, без да се взирате много в децата в очакване някой да 
направи коментар, и тогава започвате диалог.

Цели на метода 

Тази разказвателна техника позволява да се събудят силни емоции чрез използването на 
герои, места, събития, ключови моменти от избраната история. Използването на кутия, 
от която да се вадят в определени моменти и по определен начин предмети, които след 
това се връщат обратно в кутията, има двойна стойност. От една страна, позволява създа-
ването на магически моменти, които могат да бъдат ритуално повторени и почти не губят 
своята емоционална сила; от друга страна, идеално представя идеята за съхранение. Съз-
дават се истински емоции, с които да се поддържат в ред предмети и материали, които, 
пазени като нещо ценно, третирани с грижа и внимание, придобиват добавена стойност.

Специфика на съдържанието

Използването на кутията с истории има голямо въздействие за отварянето на образова-
нието към концепцията за грижовните мъже.
Историята на Тито Лупоти дава възможност за поставянето под въпрос на половите стере-
отипи, по-специално по отношение на избора на професия.
Историята е избрана, защото в нея е възможно да се идентифицират поредица от елемен-
ти, които се отнасят до целта на проекта:
• Отношенията баща-син и дискусиите между поколенията по въпроса за мъжествеността.
Взаимовръзката между мъжественост и грижа. Интересът към цветята е част от концепция-
та за грижата към околната среда, която често е отхвърляна от мъжете, тъй като се приема, 
че не е мъжествено да обичаш цветята.
Положителният ефект се дължи на няколко причини:
1)   простота и възпроизводимостта при изпълнение: материалите могат да бъдат произве-

дени с рециклирани материали и следователно могат да бъдат намерени лесно;
2)   позволява работата върху творческото начало на момчетата и момичетата, като насър-

чава развитието на умения за разпознаване на символи; 
3)   може да се използва не само от педагози и родители, но и при работа на деца, където 

по-големите деца възпроизвеждат историята в кутия с по-малките;
4)  може също да бъде полезно да се използва кутията с истории, в която истории, съсре-

доточени върху грижовните мъже, се възпроизвеждат от мъже (възпитатели, бащи, дя-
довци, братя и т.н.), така че да се позволи чрез подход към тази дейност, който сам по 
себе си представлява „грижовен модел“ на връзка, да се увеличи въздействието.

В спецификата на историята, използвана за създаване на кутията с истории, концепцията 
за грижовните мъже се появява още от избора в историята да се използва фигурата на въл-
ка Тито Лупоти. Традиционно се прави асоциацията вълк-агресивност, а в съвременното 
въображение сред стереотипните очаквания за пола от детството на момчетата се казва 
да бъдат силни като вълк.
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Използването на такава фигура за деконструиране на модела на „токсична мъжественост“ 
в полза на персонаж, който вместо нея иска да избере професия, която предполага инте-
рес към цветята и природата (грижа за околната среда), е в съответствие с целите на обра-
зованието, което от ранно детство обръща внимание на проблемите на нестереотипната 
мъжка идентичност.
По време на разказа е важно да се избягва изобразяването на г-н Лупоти като жертва (чрез 
използване на излишни думи, тон на гласа, изрази).

Варианти 

Историята не е променяна, методът се придържа към ключовите моменти в книгата и към 
поуката в нея.

Последващи действия 

Този метод позволява директно въвеждане на темата чрез оживен разказ. Моментите 
от историята могат да бъдат използвани за започване на дискусия по темата или сами-
те слушатели могат да изразят своите мисли и наблюдения. Разказвачът може да вземе 
предвид тези наблюдения и да ги използва, за да започне разговор за мъжествеността, 
насочвайки го към връзката между мъжествеността и грижата (за себе си) и зачитането на 
избора на другия. 

Коментари, опит, съвети, рискове 

Историята на Тито Лупоти беше разказана на група от 7 момичета и 8 момчета на възраст 
между 3 и 6 години. По време на историята вниманието беше голямо, в моментите на 
хумор, присъстващ в историята, предизвика смях, но веднага след това концентрацията 
се върна към историята на малкия вълк и неговия баща.
В края на приказката момчетата и момичетата си зададоха въпроса: може ли вълк да 
бъде цветар? След като бяха оставени да обсъждат, беше повдигнат въпросът: би ли мо-
гъл Тито да е танцьор? Оттук нататък отговорите и диалогът с децата направиха възможно 
провеждането на открита дискусия: грижовните мъже, половите стереотипи, приемането 
на разнообразието, свободата, когато не се вреди на другите. Може да се случи групата 
да не започне диалог, като в този случай възрастният е този, който трябва да посочи въ-
просите за размисъл.

Източници на метода 

Идеята за кутията с истории е на Хелън Бромли, учителка по английски език. Започва с 
поставена в нейната класна стая малка кутия с история, базирана на книга, върху която 
работели по това време. Децата имали възможност да се връщат към кутията по време на 
междучасията и да играят с нея колкото искат.
Учителката забелязва, че учениците се връщали към кутията с толкова много идеи, че 
това всъщност надхвърлило нейните очаквания и тя разбрала колко много знания имат 
децата за други неща, което до този момент не осъзнавала. Тази методология на участие, 
базирана на трансформативно обучение с деца, е много разпространена в Тоскана, в об-
разованието и грижите в ранна детска възраст.

Допълнителна литература 

https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/9851_book_item_9851.pdf
https://www.crayolateachers.ca/lesson/my-story-box-personal-history-colour-texture/  
https://storyboxlibrary.com.au/
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Този модул се фокусира върху значението на това да се грижиш за себе си и 
по-специално на връзката между грижата за себе си, емоциите и мъжествеността за 
противопоставяне срещу нарастването на токсичното/неприемливото поведение при 
момчетата, като се започва от ранна възраст. Целта на теоретичните размишления и 
предложените методи е да покажат как концепцията за грижовната мъжественост 
дава възможност на възпитателите и учителите да работят с момчетата върху техните 
най-дълбоки емоции, за да се научат как да се грижат за себе си. Тогава ще стане въз-
можно момчетата да се грижат за другите и за света.

Препоръчителни материали

Постери от Elise Gravel Материали и книги от Jessica Sanders 



39

04.3  Модул 2: Приятелство, емпатия и емоции
От психологията на развитието е добре известно, че връстниците и приятелите 

играят важна роля за развитието на децата. Прави се разлика между влиянието на 
връстниците и влиянието на приятелите (Siegler et al., 2016).

 9 Връстниците са на приблизително еднаква възраст. Те са относително равни по 
социален статус и по отношение на това кой има власт – особено в сравнение с 
не-връстниците. Връстниците общуват по-открито един с друг, по-критични са 
един към друг и по този начин развиват общи правила, както и нови начини за 
обяснение и разбиране.

 9 Приятелството е „близка, реципрочна, положителна връзка между двама души“ 
(Siegler et al., 2016: 486). За разлика от отношенията между връстниците, приятел-
ствата се характеризират с реципрочност (взаимен компромис, даване и вземане). 
Децата на три или четири години вече могат да създават и поддържат приятелства. 
Отначало приятелите се научават да се грижат взаимно за физическите и матери-
алните си потребности и да си оказват подкрепа. По-късно в приятелствата между 
децата стават важни взаимната лоялност, равенството и доверието.
Приятелствата са важен аспект от социалното, емоционалното и когнитивното раз-

витие на децата. Често децата предпочитат приятелства с деца на сходна възраст, пол, 
етнос и социално поведение. Приятелствата между малките деца се характеризират 
главно със съвместна игра. Също така важна роля обаче имат грижата един за друг и 
присъствието наоколо. Положителната връзка/приятелството между децата се характе-
ризират със следните аспекти и качества:

 9 Чувство за комфорт: Приятелите се чувстват добре в присъствието на другия. Те 
искат да седят един до друг, да са в една група и да играят заедно. Основното 
усещане, че се чувстват добре един с друг, се запазва, дори когато има спорове и 
дребни разногласия.

 9 Доверие един към друг: Приятелствата между децата се характеризират със силна 
взаимност. Те си доверяват тайни и разчитат, че приятелите им ще ги подкрепят в 
„извънредни ситуации“.

 9 Проява на чувства: малките деца обикновено проявяват чувствата си без ограни-
чения. Сред приятелите те могат да изразят чувствата си, без да се оправдават.

 9 Преживявания във фантастични светове: заедно с приятелите си децата в детската 
градина и в началното училище могат да излязат извън реалността и да преживеят 
заедно измислени приключения и преживявания. Във въображаемото бъдеще и 
измислените светове на опита, приятелите израстват и преодоляват предизвика-
телствата заедно.

 9 Без възрастни: дистанцията по отношение на възрастните насърчава независи-
мостта и самостоятелността на децата. Заедно с приятелите си децата се учат да 
решават проблеми, да разработват стратегии и да изразяват и изпълняват жела-
нията и потребностите си. Те се научават да разпознават силните си страни и да 
определят собствените си граници.

 9 Трайни конфликти: от една страна, децата могат да решават конфликти заедно с 
приятелите си или се научават да решават конфликти, които имат с приятелите си. 
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Това променя все още егоцентричния мироглед на малките деца в детската гради-
на и те се научават да отстъпват, да правят компромиси или да отстояват себе си 
(Blank-Mathieu, 1999).
Приятелствата са важна част от развитието, както и от изграждането и поддържа-

нето на физическото и психическото здраве.

Психологията на развитието (Rose & Asher, 2017 г. ) свидетелства, че децата, и осо-
бено по-малките, играят повече в полово хомогенни групи и че съществуват специ-
фични за пола различия в приятелствата между децата. Но изследванията често се 
фокусират върху приятелствата между момичетата и свързаните с тях силни страни, 
като например: изразяване на грижа, загриженост, възхищение, привързаност, по-
мощ и справяне с конфликти. Силните страни на приятелството между момчетата ос-
тават на заден план. Това е съпроводено с имплицитното твърдение, че момчетата 
са по-малко заинтересовани от приятелства, или не се проявяват особено добре в 
тях. Въпреки това приятелствата между момчета са също толкова стабилни, ценни и 
удовлетворяващи, колкото и приятелствата между момичета. Според Rose & Asher 
момчетата, поради социализацията си, участват в различни приятелски дейности, 
които често се пренебрегват в изследванията.

Съществена част от приятелството за средностатистическите момчета са следните 
три аспекта, които са по-важни от други (Rose & Asher, 2017):

(1)  Да бъдеш забавен, находчив и приятен другар - смехът и забавлението са ва-
жни аспекти на приятелството, които заслужават внимание и не са по-незна-
чителна проява на зрялост от това да се утешаваме взаимно.

(2)  Да прощаваш на приятелите - разногласията и несбъднатите очаквания са не-
избежни в приятелските отношения. Способността да се прощават тези разо-
чарования е важен аспект на едно приятелство.

(3)  Да поддържаш и споделяш приятелството - продължаването на приятелства-
та, споделянето на приятелства с други приятели, както и създаването и при-
емането на нови приятелства, без да се изпада в ревност, са важни аспекти на 
приятелството, изпълнено с доверие.

Приятелствата между момчета и момичета могат да се различават и да включват 
различни аспекти. Поради социализацията и социалната среда на всеки един, прия-
телствата често се влияят от различните очаквания към единия или другия пол и нор-
мите и стереотипите, свързани с тях. Активното насърчаване на грижовната мъжест-
веност е важно както за момчетата, така и за момичетата, за да имат приятелства без 
полови стереотипи. Също така е важно да се признае, че едни форми на приятелство 
не са по-важни, по-развити или по-елементарни от други, които могат да се смятат 
за различни. Децата могат да се възползват от широк набор от дейности, с които се 
изразява приятелство. Когато децата влязат в приятелства с другия пол, те се научават 
да разпознават и посрещат променящите се, поради различни контексти и обстоятел-
ства, потребности. По този начин децата изразяват приятелство чрез различни дей-
ности и действия. Важно е да ги подкрепяте в дейностите, които вече познават, и да 
им показвате нови начини за изразяване на приятелство и емоции.
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04.3.1  Метод: Алекс е моят приятел
Comedian Harmonists (международно известен берлински вокален ансамбъл) из-

пяха в знак на почит към приятелството през 90-те години рефрена „Приятел, добър 
приятел. Това е най-доброто нещо на света“.

Пеенето е забавно и пеенето събужда чувства. Пеенето заедно с други хора укреп-
ва екипния дух и приканва групата да обсъди текста и основната му тема. Методът 
„Алекс е моят приятел - песен за приятелството“ предлага възможност за изучаване 
на темата за приятелството с децата в детската градина. В началното училище се пре-
поръчва планът на урока „Алекс е моят приятел“ да включва и по-предизвикателна 
дискусия за приятелството с децата.

Метод: Алекс е моят приятел - песен за приятелството

Теми на метода

Приятелството – какво представлява? Какво означава добър приятел? Защо приятелство-
то е важно?

Целева група

Деца в детска градина и начално училище.  Песента може да се използва и в урок по ан-
глийски език.

Брой участници 

Всякакъв брой. 

Ситуация

Песента може да се използва във всяка ситуация. Заучаването на песента изисква кон-
центрация от децата, тъй като те трябва да запомнят както текста, така и мелодията. Ако 
децата вече знаят песента, те се нуждаят от по-малко концентрация и това може да бъде 
забавно упражнение. Песента може да се пее за забавление или да се използва като въ-
ведение за изследване на темата за приятелството и грижата един към друг.

Рамка

Необходими материали

Съпровождащ инструмент или компютър и тонколони за пускане на музиката.

Подготовка

Обучаващият трябва да е научил песента предварително и трябва да се фокусира върху 
първоначалните размишления по темата за приятелството.

Време 

 9 Разучаване на песента: 20 минути;

 9 Разучаване на хореографията: 10 минути;

 9 Пеене: 2 минути;

 9 Размишления за приятелството: 30 минути.
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Стаи 

Една стая (класна стая) – възможно е да се проведе и навън, в двора.

Инструкции и описание стъпка по стъпка 

Алекс е мой приятел
Текст:
1. Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, защото го е грижа за 

мен.
     Утешава ме, утешава ме, защото ми е приятел и наистина го е грижа за мен.
2. Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, защото го е грижа за 

мен.
     Играе с мен, играе си с мен, защото ми е приятел и наистина го е грижа за мен.
3. Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, защото го е грижа за 

мен.
     Помага ми, помага ми, защото ми е приятел и наистина го е грижа за мен.
4. Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, защото го е грижа за 

мен.
     Изслушва ме, изслушва ме, защото ми е приятел и наистина го е грижа за мен.
5. Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, Алекс е мой приятел, защото го е грижа за 

мен.
    Споделя с мен, споделя с мен, защото ми е приятел и наистина го е грижа за мен.

Първа стъпка: слушане на песента, разучаване на текста и мелодията.
Втора стъпка: разучаване на движенията към песента (по-добро разбиране чрез физиче-
ски движения):  всяко от действията, свързани със загрижеността, може да се представи 
с движение:

 9 утеха: прегръщане на другия или себе си, като символ;
 9 игра: движения на ръцете като при игра с малки кукли, Лего и др.;
 9 помощ: протягане напред на двете ръце, предлагайки помощ; 
 9 изслушване: поставяне на ръка зад ухото;
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Трета стъпка: размишления и дискусия – размишления  относно живеенето с други хора 
в една общност (група в детската градина, учебен час/ отношенията с другите деца; наб-
людаване на собственото поведение).
Обучаващият може да обсъжда следните въпроси с децата:

Мислите ли, че Алекс е добър приятел?
Какво обичате да правите с вашите приятели?
Какво харесвате във вашите приятели?
Приятелството различно ли е при момчетата и момичетата? Защо?
Кой ви изслушва, когато сте тъжни? Кой ви утешава?
Изслушвате ли другите, когато са тъжни? Утешавате ли ги?

Цели на метода 

С помощта на Алекс от песента „Алекс е моят приятел” децата могат да научат за прия-
телството и за качествата, предимствата и важните черти на приятните отношения с дру-
гите. Децата трябва да разсъждават върху собствените си приятелства и отношенията си 
с другите. Предоставя им се възможност да открият какво смятат за важно във връзките 
си с другите и как положителните социални взаимодействия могат да им помогнат да 
преодолеят трудни ситуации.

Специфика на съдържанието

Мъжете и жените се възпитават да следват различни полови стереотипи и поведение от 
най-ранна възраст. Тези стереотипи също водят до това, че момчетата получават по-мал-
ко или малко пространство за своите емоции. Това означава, че например момчетата се 
научават да потискат чувствителните и грижовните аспекти в своите приятелства и връз-
ки. Концепцията за грижовните мъже има за цел да се отдалечи от този полов стереоти-
пен образ на мъжете, които са силни и активни членове на обществото, но небрежни към 
грижите и трудно проявяващи загриженост.
Децата са поканени да разсъждават върху чувствата си и да разберат какво прави отно-
шенията им с другите ценни и важни. Това се отнася еднакво както за работата само с 
момчета, така и за всички деца.
Това ще се свърже с чувството за справедливост на децата, но и ще ги научи за възмож-
ността за промяна.

Варианти 

Песента представлява основата. Всички други дейности – хореографията или изборът на 
въпроси за размишление зависят от обучаващия. 

Вариант 1: Хореография
Разучаването и интегрирането на физически движения към песента целят да се постигне 
по-добро разбиране и повече забавление. 
1) Утешава ме, утешава  ме -
       Прегръщане на другия, или себе си като символ;
2) Играе с мен, играе с мен -
      Движения с ръцете като при игра с топка, малки кукли, Лего и др.;
3) Помага ми, помага ми -
       Протягане напред на двете ръце, предлагайки помощ; 
4) Изслушва ме, изслушва ме -
       Поставяне на ръката зад ухото;
5) Споделя с мен, споделя с мен -
      Движение с  ръцете сякаш разчупват нещо на две, напр. сандвич. 
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Вариант 2: Смяна на името
Името „Алекс“ е умишлено избрано за тази песен, защото може да се използва като по-
лово неутрално име за момичета или момчета. В същото време това упражнение иска 
да подчертае необходимостта от грижа и внимание в приятелството, особено за и сред 
момчетата, поради което е избрано местоимението „той“.
Песента може да се адаптира, като се замени името „Алекс” с различните имена на де-
цата в групата/класа. По този начин може да се пее конкретно за децата в групата и да се 
асоциира с определените емоции, които те внасят в едно приятелство.

Вариант 3: Измисляне на нов текст
Песента се състои от пет стиха, като във всеки стих се споменава специално качество, 
свързано с грижата (утешаване, игра, помощ, изслушване и споделяне), което Алекс вна-
ся в приятелството. Заедно с децата могат да се търсят нови дейности, които показват 
обгрижване, загриженост и проява на грижа, които са важни за едно приятелство. След 
това те могат да бъдат включени в песента като добавени стихове.

Вариант 4: Обсъждане и разговор относно приятелството
След изпяване на песента децата размишляват и обсъждат заедно какво е да живееш с 
други хора в една общност (група в детската градина)/ отношенията с другите деца, както 
и какво е приятелството. 
За тази цел може да се използват следните въпроси:

Как се чувствате, когато някой ви изслушва или утешава?
Мислите ли, че Алекс е добър приятел?
Какво обичате да правите с вашите приятели?
Какво харесвате във вашите приятели?
Различно ли е когато сте приятели с момче или с момиче? 
Приятелството различно ли е при момчетата и момичетата? Защо?
Кой ви изслушва, когато сте тъжни? Кой ви утешава?
Изслушвате ли другите, когато са тъжни? Утешавате ли ги?

Последващи действия 

След научаване на песента и обсъждане на темата за приятелството, което изисква кон-
центрация от децата, трябва да се обяви почивка, преди да се използва някой от другите 
методи, представени в този Наръчник.
Трябва да се обърне внимание на поведение и ситуации, които са свързани със стереоти-
пи по пол. Ако има такива прояви, те трябва да се отбележат и обсъдят с децата.

Коментари, опит, съвети, рискове 

Темата за грижовните мъже може да повдигне въпроси от страна на децата, на които 
учителите трябва да са готови да отговорят. 

Източници на метода 

Песента е написана от Вероника Супан и Лиза Вагнер ((Институт за изследване на мъ-
жествеността и пола/Австрия (Institute for Masculinity Research and Gender Studies/VMG 
Austria)) за  проекта ECaRoM.

Допълнителна литература 

Klischeefrei Methodenset M14: https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php 
Boys in Care Toolkit: https://www.boys-in-care.eu/tools
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Модулът се фокусира върху важността на приятелството, както и върху разбиране-
то и справянето с емпатията и емоциите в ранна детска възраст. Приятелите са важна 
част от емоционалното и когнитивното развитие. Чрез песента „Алекс е моят приятел“ 
децата научават за значението на приятелите и за ролята и функцията на приятелства-
та да ни подкрепят. В песента се подчертават грижите и съпричастността и се разру-
шават половите бариери, които ограничават приятелствата.

В метода „Супергероите“ децата имат възможност да развихрят въображението 
си. Фокусът е върху поведението на емпатия на измисления супергерой. С помощта 
на тези методи децата се учат да тълкуват и разбират собствените си емоции и тези 
на другите деца. Фокусът винаги е върху подхода, който отчита пола, преодолява по-
ловите бариери и насърчава грижовната мъжественост.

04.3.2  Метод: Супергероите
Емоциите са повече от чувства. Те включват и комбинират вътрешните усе-

щания (топлина, глад, нервност, възбуда), собствените мисли и свързаните с тях 
физически реакции (смях, настръхване, мимика). Според Paul Ekman има седем 
основни емоции: радост, изненада, страх, гняв, отвращение, тъга и презрение 
(Frech, 2008).

Децата в детската градина и в началната училищна възраст се учат да контро-
лират емоциите си, особено когато иначе биха прекъснали изпълнението на даде-
на дейност. Тъй като децата в детската градина могат да се изразяват езиково, те 
могат да изразяват емоциите си по по-контролиран начин. С възрастта способнос-
тта им да регулират емоциите и свързаното с тях поведение се променя. Децата 
научават различни начини за контролиране на емоциите си, докато мозъкът им 
узрява. Те се научават да фокусират вниманието си върху нещо друго, да се раз-
сейват с други дейности или да се успокояват. Колкото по-големи стават децата, 
толкова по-лесно е за тях да използват когнитивни стратегии за справяне (напр. 
разпознаване на положителни аспекти в негативни ситуации) и да избират под-
ходящи за ситуацията саморегулация и стратегии за управление на стреса. Тези 
умения помагат на децата в напрегнати ситуации (Siegler et al., 2016).

За да се помогне на децата в тяхното емоционално развитие, е важно от са-
мото начало техните вербално и невербално изразени чувства и емоции да бъдат 
приети и възприети. Какво чувствам? Каква емоция може да е това? Следващата 
стъпка е да откриете причината(ите) за емоцията(ите). Защо се чувствам така? 
Какво стана? Какво предизвика чувството в мен? След това може и трябва да се 
проучи как да се справим със съответната емоция(и). Какви възможни стратегии 
за решение има? Прибързаното утешаване на децата може да доведе до това те 
да не се научат да се справят с емоциите си, да не ги разбират и контролират. Но 
отхвърлянето на емоциите или прибързаното им обяснение от страна на възраст-
ните, също така ограничава емоционалното развитие на децата (Frech, 2008).

Емпатията описва способността / емоционалната реакция за способност да се 
поставите в емоционалното състояние или в положението на друг човек. Пред-
поставката за това е децата да могат да разпознават и разбират емоциите на дру-
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гите (Siegler et al., 2016). За разлика от емпатията, състраданието е „симпатията 
и загрижеността към друг човек (или животно) в отговор на тяхното състояние“ 
(Siegler et al., 2016: 543).

Още във възрастта от осем до четиринадесет месеца децата започват да се 
вълнуват от неудобството, което изпитват други хора и особено други деца. Те не 
страдат непременно с другите, но вече изпитват стрес от страданието на другите. 
На двегодишна възраст децата вече могат да имат първи прояви на просоциално 
поведение, като състрадание, с което се опитват да утешат другите деца. Тези 
прояви нарастват с възрастта до юношеството (около единадесетгодишна въз-
раст), въпреки че степента, в която се изразяват, варира значително на индивиду-
ално ниво. Важна роля за това играят както биологичните фактори (генетичното 
наследство), така и социализацията (влиянията на социалната среда) (Siegler et 
al., 2016).

Емпатията и емоциите играят важна роля в платените и неплатените грижи. 
От една страна, важно е да можете да разбирате, интерпретирате и показвате 
емоции. От друга страна, емпатията и нейните различни начини на изразяване са 
от значение. Емоциите и емпатията също играят важна роля в изучаването и раз-
бирането на концепцията за грижовната мъжественост. Ефектите и последствия-
та, както от токсичната, така и от грижовната мъжественост се усещат от всеки в 
ежедневието. 

Следващият метод представлява ролева игра с много възможности за разми-
съл и дискусии относно чувствата и емпатията като мотивираща причина за гри-
жи. С помощта на измислени от тях супергерои децата научават колко важни и 
будещи симпатия са качествата емпатия и услужливост. Независимо дали някой 
е супергерой, медицинска сестра или просто приятел – показването на чувствата, 
категоричността, молбата за помощ и предоставянето на помощ са независими от 
пола дейности, от които всеки има нужда в живота.

Метод

Супергерои

Теми на метода 

Качествата на супергероите, какво означава да си грижовен, да защитаваш и да помагаш 
(вместо да си агресивен и да рушиш), какво е да разбираш различни емоции  и как да 
проявяваш  емпатия.

Целева група 

Деца на възраст от 3 до 6 години.

Брой участници 

До 25 участници (зависи от размера на класната стая).

Ситуация 

По всяко време на деня. 
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Рамка

Необходими материали 

Парчета плат за създаване на собствени костюми, подходящи са и готови костюми (напри-
мер: пожарникар, спасител, лекар, но също и Супермен, Батман, Гатанката, Жената-котка) 
или просто възможност за носене на пелерина или нещо подобно.

Подготовка 

Няма нужда от предварителна подготовка. Децата трябва да се приканят един ден по-ра-
но да донесат от вкъщи костюми на супергерои, ако имат такива. Единственото важно 
нещо е фокусът върху дискусията с децата по въпросите на качествата на супергероите 
- грижа, емпатия, помощ и защита на другите. 

Време 

Минимум 45 минути, по-добре да са 60 минути, но може да продължи и по-дълго. 

Стаи 

Една стая с маса (за дрехи, костюми, парчета плат). Може да има столове, на които децата 
да седнат, след като се облекат, но не е задължително.

Инструкции и описание стъпка по стъпка 

СТЪПКА 1: Кои супергерои познавате? Защо изобщо са супергерои? Какви сили, таланти 
и характеристики притежават? 
СТЪПКА 2: Кои други са супергерои? Може би пожарникарите, полицаите, спасителите, 
лекарите, медицинските сестри? Обсъдете техните характеристики и таланти (да се гри-
жат за други хора в беда, да бъдат полезни, решителни, да защитават хората, да спасяват 
човешки живот и т.н.).
СТЪПКА 3: Насърчете децата да се облекат или да създадат своите костюми на суперге-
рои.
СТЪПКА 4: Докато децата играят с техните костюми на супергерои, обърнете внимание на 
поведението им (дали се държат по-агресивно, по-малко креативно от обикновено и т.н. 
или не). Важно е да се изтъкнат всички грижовни, защитни, полезни, емпатични характе-
ристики и таланти на супергероите.
СТЪПКА 5: По-късно фокусът трябва да се прехвърли върху децата и техните способности, 
таланти. Попитайте участниците „Какви способности и таланти имате?“. Насърчете ги да 
мислят за собствените си умения и качества.
СТЪПКА 6: Накрая се предлага да обсъдите следните въпроси с децата:

Знаехте ли, че супергероите имат толкова много различни способности и таланти?
Кои характеристики, таланти на вашия супергерой ви харесаха най-много? Защо?
Как се чувствате, когато помагате на някого?

Цели на метода 

До децата ще достигне посланието за качествата на супергероите, като грижовност, за-
крила, оказване на помощ, емпатия (не само агресивност и разрушителност). С промяна-
та на фокуса към емпатия ще се промени и гледната точка на децата относно ролята на 
супергероите.
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Специфика на съдържанието

Посланието на метода, че оказването на помощ, закрила, грижа и емпатия са най-важни-
те качества на супергероите, а не толкова техните физически умения и способности, често 
свързани с техния пол. 

Варианти

Участниците може да изработят костюмите си заедно -  по двойки или на малки групи. 
Броят на костюмите може да се увеличи спрямо увеличения брой на супергероите. 

Последващи действия 

Децата може да добавят нови суперсили на техните супергерои или да променят тяхната 
външност. 
В идеалния случай следващата стъпка би била да се работи с родителите по темите за 
грижовните мъже и изобщо по въпроси, свързани с половите норми, и техните нагласи в 
тази връзка. 

Коментари, опит, съвети, рискове 

Учителите трябва да обърнат специално внимание  групата да е разнообразна по пол и 
етнос и да създадат условия за равнопоставеност.  

Източници на метода 

Наръчник “Полово равенство в игрите в периода на ранното обучение и детска  грижа 
(стр. 19/Gender equal play in early learning and childcare” (p. 19), наличен на: https://hub.
careinspectorate.com/how-we-support-improvement/care-inspectorate-programmes-and-
publications/gender-equal-play-in-early-learning-and-childcare/
Методът е адаптиран от екипа на Peace Institute, Словения, по проекта ECaRoM. 

Този модул се фокусира върху приятелството, емпатията и емоциите. Емпатията и 
емоциите са основни умения за укрепване на грижовната мъжественост. Емоци-
ите са в основата на емпатията и, ако съм във връзка с емоциите си като тъга, мога 
по-лесно да бъда съпричастен с другите. Укрепването на емпатията е фундаментално 
за равнопоставените взаимоотношения, които могат да се научат и чрез приятелства.

04.4  Модул 3: Грижа за непосредствената социална среда: 
семейството и мрежите на близките социални отношения

Този модул е за грижата за обичани хора като семейството, приятелите и близките 
довереници. От гледна точка на възрастните могат най-общо да се разграничат два 
фокуса на грижата: първата е грижата в мрежите на близките социални отношения, 
където хората често са на подобна възраст. Тук най-важно е установяването на вза-
имоотношения, справянето с конфликти, изслушването, взаимното признаване или 
просто поддържането на връзка. Вторият фокус е отговорността за друг човек, като 
грижата за възрастните или за децата в семейството. Примери за това са планирането 
на празници, приготвянето на храна или решаването на възникналите правни казуси 
в семейството. Тук има грижа за самите отношения, но и грижа за друг/и индивид/и.  

https://hub.careinspectorate.com/how-we-support-improvement/care-inspectorate-programmes-and-publications/gender-equal-play-in-early-learning-and-childcare/
https://hub.careinspectorate.com/how-we-support-improvement/care-inspectorate-programmes-and-publications/gender-equal-play-in-early-learning-and-childcare/
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Грижата в близките взаимоотношения често остава незабелязана, особено от мъ-
жете. А жените са тези, които по-често полагат грижи за останалите в семейството 
(National Alliance for Caregiving, 2020: 11). Домакинската работа също изглежда, че се 
случва „между другото“, или действително не се забелязва от онези, които не я вър-
шат. Грижата за другите хора всъщност изисква много усилия. Думите, с които можем 
да опишем невидимите задачи в грижите, е „психическо натоварване“. В допълнение 
към реалните физически усилия и дейности, свързани с грижата, някои задачи трябва 
да бъдат планирани и подготвени предварително, особено когато става дума за деца 
или възрастни хора, като пазаруване, посещения при лекар или в други институции, 
рождени дни, подаръци и т.н. Тези задачи често остават незабелязани от никого, ос-
вен от лицето, което ги изпълнява, тъй като изискват планиране, бюджетиране и орга-
низиране. В повечето случаи това „психическо натоварване” се поема от жените. Въ-
преки че през последните десетилетия споделянето на домакинската работа между 
мъжете и жените значително нарасна, жените като цяло все още вършат по-голямата 
част от това, което изискват грижите. Bell Hooks описва отношението към грижата от 
гледна точка на любовта: „Мъжете теоретизират за любовта, но жените са по-често 
практикуващите любовта. Повечето мъже чувстват, че получават любов, и следова-
телно знаят какво е да си обичан” (Hooks, 2000: XX). 

Поради очакванията, които традиционната мъжественост има към мъжете, те чес-
то не се научават да ценят отношенията помежду си, тъй като за тях поведението, кое-
то предполага състезание, играе по-важна роля от грижовното поведение. Другите 
начини за общуване на един с друг, като разговорите за емоциите или за проблемите, 
са редки. Тъй като младите мъже са склонни да копират поведението на по-възраст-
ните мъже, то започва да се усвоява отрано в живота на момчетата. С други думи, за 
момчетата е особено необходимо да се насърчат и да се научат на грижовно поведе-
ние, като например как се установяват и поддържат значими взаимоотношения.  

Грижата е акт на воля, както като намерение, така и като действие. Волята също 
предполага избор. Хората не са длъжни да се грижат един за друг, но могат да изберат 
да се грижат. Важно е децата да се научат на това. Грижовните дейности се основават 
на реципрочност. Те могат да се случват, само ако всички се грижат един за друг. Ако 
децата се научат как да се грижат едно за друго на индивидуално ниво, може да се 
създаде общество на грижещите се един за друг хора. Това означава да разбираме 
какви са потребностите на другите и как да подкрепяме тези потребности. Това, от 
което човек има нужда, за да се чувства добре обгрижен, се определя от него, а не от 
това, което другите смятат за добро за този човек. 

За да се промени разпределението на грижите, е важно да се изясни какво предста-
вляват грижите, да се оцени и да се осъзнае ценността им, както и да се види кои грижи 
могат да бъдат поети от детето. Грижата във взаимоотношенията може да се разглежда 
като дейност, което означава, че хората трябва активно да я формират. Това активно 
усилие трябва да се научи в ранна възраст, особено от момчетата. Друг ключов момент 
за изучаване и разбиране на грижовните взаимоотношения може да бъде разширя-
ването на концепцията за семействата и близките мрежи до кръг на доверие. Това са 
семейството, приятелите и близките довереници - всички лица, на които децата имат 
доверие и с които поддържат редовна връзка. Това разширяване дава възможност да 
се опознаят различни семейни структури, грижите в тях и условията на живот.
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Педагогическото взаимодействие в рамките на модула се осъществява чрез два ме-
тода. При първия метод - кръгът на доверие - се изяснява  към кои фигури от обкръже-
нието си децата имат привързаност и близост. В следващия метод се разглежда кои 
от тези хора поемат грижи и как може да им бъде изразена благодарност за това. В 
последната част от метода се разглежда кои грижи могат да поемат децата и къде те 
могат да подкрепят възрастните. Фокусът е върху това да се направи грижата видима 
и децата да я ценят, както и активно да участват в полагането на грижи за близките си.

04.4.1  Метод: Кръг на доверието 

Метод 

Кръг на доверието

Теми на метода 

Запознаване с и подчертаване ролята на хората, които са важни за участниците в метода.

Целева група 

Деца на и над 6-годишна възраст.

Брой участници 

Минимум 1 - максимум 20.

Ситуация 

Няма специфични изисквания.

Рамка

Необходими материали

Лист хартия (формат A4) за всеки участник; маркери в различни цветове.

Време 

20 минути.

Стаи 

Стая, в която участниците могат да седнат в кръг.

Инструкции и описание стъпка по стъпка 

Част 1: Очертаване на ръка
Децата трябва да поставят ръка върху листа и да очертаят  
контурите на ръката си с молив. Накрая те трябва да нарисуват 
кръг около ръката.
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Част 2: Запълване на ръката
При втората стъпка децата трябва да си помислят за хора, с които общуват ежедневно и 
които са важни за тях. Това могат да бъдат членове на семейството, приятели или други 
хора.
Един от начините да формулирате това може да бъде: „Напишете вътре в очертанието на 
ръката имената на 1-5 души, на които имате доверие. Помислете за хора, на които можете 
да доверите тайна, или които са важни за вас. Това могат да бъдат възрастни, например 
от вашето семейство, приятели или учители, както и деца на вашата възраст или по-мал-
ки, и домашни любимци.“
След това децата трябва да напишат в очертанията на пръстите на ръката името на чо-
века, който ги подкрепя. Ако децата все още не могат да пишат, вместо това може да се 
използва цвят или символ. Накрая трябва да се спомене, че това е кръгът на доверие на 
всяко дете. Кръгът на доверие е поверителен, означава, че децата могат да споделят на-
писаното от тях, но не е задължително.

Цели на метода 

Методът трябва да накара децата да осъзнаят кои са хората в живота им, които се грижат за 
тях и на които те имат доверие. Тези хора не са непременно членове на семейството, могат 
да са хора извън семейството или домашни любимци. 

Специфика на съдържанието

Методът учи децата за грижовните отношения в живота им, помага им да назоват тези 
отношения, както и  да идентифицират хората, на които имат доверие, което е особено 
важно при момчетата.

Варианти 

Част 1 и част 2 могат да се използват поотделно.

Коментари, опит, съвети, рискове 

Имайте предвид, че може да се окаже трудно да се назоват пет имена. Някои деца не 
могат да назоват дори един човек. Не им оказвайте натиск. Ако не могат да назоват нито 
един човек, могат просто да оцветяват ръката. Дори могат да занесат листа хартия вкъщи 
и евентуално така да посочат човек, на когото вярват.

Източници на метода 

Разработен от Даниел Холтерман за проекта ECaRoM.

04.4.2  Mетод: Кой се грижи?

Метод 

Кой се грижи?

Теми на метода 

Опознаването на дейностите, свързани с полагането на грижа ги прави видими и променя 
тяхната ценност. 
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Целева група 

Деца на възраст от  8 години нагоре.

Брой участници 

Минимум 4 – максимум 20.

Ситуация 

Няма специфични изисквания.

Рамка

Необходими материали 

Флипчарт – 2 бр. и хартия; маркери в различни цветове.

Подготовка

Няма специфични изисквания.

Време 

30 минути.

Стаи

Стая, в която децата могат да седнат в кръг.

Инструкции и описание стъпка по стъпка

Част 1: Съставяне на списък с грижовни дейности
Попитайте децата:
„Помислете за вашите родители и роднини, вашия кръг на доверие или други хора, 
които се грижат за вас: Какво вършат за вас, как се грижат за вас? Това могат 
да бъдат еднократни или ежедневни дейности (напр. готвене или занимания със 
спорт)“.  
Съберете отговорите на флипчарта.

Част 2: Обсъждане на списъка
Обсъдете с децата:

 9 Какви дейности изброихме?

 9 Платени ли са тези дейности?

 9 Кой по-често извършва тези дейности? Мъжете или жените? Очертайте различни кръ-
гове около тези,  които се извършват от мъже, от жени и от двата пола.

 9 Трябва ли всеки да извършва тези дейности?  

 9 Какво би станало, ако никой не извършваше тези дейности?  Как би се променил жи-
вотът?
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Част 3: На кого бихте искали да благодарите?
Обсъдете с децата на кого биха искали да благодарят и как биха могли да направят това. 
В идеалния случай всяко дете ще има предвид човек и начин за изразяване на благодар-
ност, който му подхожда. Дайте им и някои примери за това как биха могли да го направят 
(да нарисуват картина, да кажат благодаря, да изработят нещо, да споделя храната си...). 
Можете да дадете пример за това как вие изразявате благодарност.
„Какви са начините да кажете или изразите благодарност, например, когато ня-
кой от вашия кръг на доверие е направил нещо за вас?“

Част 4: За кого бихте искали да се грижите от вашия кръг на доверието?
Попитайте децата коя от дейностите, свързани с грижата, обичат да извършват, напри-
мер изслушване или помощ при разопаковането на покупките. Ако децата имат дейност, 
която обичат да извършват, можете да попитате дали има някой, когото биха искали да 
подкрепят от своя кръг на доверие. Това може да бъде посочената дейност или друга. 
Дайте им малко време да помислят. Като алтернатива, цялата група може да помисли за 
нещо, което бихте искали да направите заедно за някой друг, например да организирате 
набиране на средства за благотворителен проект или да съберете боклука някъде.

Цели на метода

Запознаване с дейностите, свързани с полагането на грижа, и превръщането им в по-ви-
дими. Идентифициране на това кой какво прави в кръга на доверието, като по този начин 
става видимо кой какви дейности извършва в семейството.  
Участниците научават за различните начини за изразяване на благодарност и го прилагат 
на практика с примери.

Специфика на съдържанието

Методът допринася за промяна на мнението, че полагането на грижа обикновено се из-
вършва от жени, че се подценява и че не е видимо за околните. Също така показва, че 
мъжете също могат да полагат грижа. Методът цели да се придаде ценност на грижовни-
те дейности, като насърчава момчетата. Също така научава децата как да изразяват бла-
годарност за положената грижа и как да се грижат за хората от техния кръг на доверието. 

Варианти 

Споменатите по-горе части могат да се използват поотделно.

Последващи действия 

Да се избягват твърдения, че дейностите по полагане на грижа трябва да се извършват 
само от определени членове на семейството. Грижата е важна за всеки, затова всички 
трябва да полагат грижа.

Коментари, опит, съвети, рискове

Има риск от повторно травмиране на децата и младежите, които нямат родители. Когато 
се задава въпросът кой се грижи за тях, не трябва да се споменават само родители, а и 
настойници и други членове на семейството или близки хора. Това позволява на децата 
да посочат подходящия за тях човек.

Sources of the method

Разработен от Даниел Холтерман за проекта ECaRoM. 
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Този модул12се фокусира върху децата, които се учат да практикуват грижовни дей-
ности. Целта е тези дейности да станат видими за децата и да се усвои, че полагането 
на грижи е дейност/ норма за всички. Методите могат да се използват поотделно и 
да се адаптират според възрастта на децата. Можете да добавите, или използвате и 
допълнителни методи, разработени, или събрани по проекта.13

04.5  Модул 4: Полът и професиите
В много общества днес все още битуват полови стереотипи, които влияят върху 

избора на професия, кариера и върху съвместяването на личния и професионалния 
живот. Теорията за социалните роли (Eagly & Mitchel, 2004; Koenig & Eagly, 2014) гла-
си, че стереотипите за половите роли са динамични и променливи – произтичат от 
ролевите дейности и характеристики и отразяват текущите професионални и общест-
вени тенденции. Тази теория също предполага, че сегрегацията на професиите по пол 
може да не е резултат, а по-скоро причина за съществуващите полови стереотипи 
относно какви професии са подходящи за жени и за мъже. Ако разпределението на 
мъжете и жените в дадени дейности и професии се промени, тогава половите стере-
отипи относно тези дейности и професии също ще трябва да отразят промяната.

Увеличаването на броя на жените, които не само се реализират на пазара на тру-
да, но и преследват традиционно мъжки професионални кариери, води до по-голяма 
гъвкавост в нагласите и възприятията, свързани с ролите, които жените могат да имат. 
Това днес включва както смятаната за традиционно женска работа (напр. домакин-
ската), така и смятаната за традиционно мъжка работа (напр. платеният труд извън 
дома).

Приложена към мъжете и жените, теорията за социалните роли (Diekman & Eagly, 
2000) прави две прогнози за промяната, която вече се случва около нас от десети-
летия: (а) разликите между половете се размиват, поради нарастващото сходство на 
ролите и дейностите на мъжете и жените в ежедневието, и (б) стереотипите по отно-
шение на професионалната реализация на жените са особено динамични, поради 
по-голямата промяна в ролите на жените, отколкото в ролите на мъжете.

Тази динамика обаче не се наблюдава при младите момчета и при очакваните 
роли на мъжкия пол (Diekman & Eagly, 2000). Това се дължи на факта, че момчетата 
и мъжете рядко упражняват професии и дейности, традиционно възприемани като 
женски, включително тези, свързани с грижи и обгрижване, или поне не със скорост-
та, с която жените са започнали да упражняват професии, традиционно възприемани 
като мъжки. Освен това младите момчета обичайно не се насърчават (или не се по-
ставят в позиция да избират) да упражняват дейности или професии, които се смятат 
за женски (напр. медицинска сестра, болногледач, начален учител).

Резултатите от проучване, направено въз основа на интервюта с деца в предучи-
лищна и начална училищна възраст, сочат, че те възприемат различните компетенции 

12 
13 Further Links and information: Elise Gravel's drawings can support this module: http://elisegravel.com/wp-content/

uploads/2017/07/Aider.pdf An alternative method are the household detectives of the ECaRoM project, the method 
is available online. The EcaRoM cards are available online there too.

http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2017/07/Aider.pdf
http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2017/07/Aider.pdf
https://ecarom.eu/bg/materials-for-children/
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на мъжете и жените в професиите, традиционно свързвани с единия или с другия 
пол, както и разликите в заплащането на мъжете и жените в рамките на традицион-
ните за техния пол професии, на по-ранна възраст от очакваната от възрастните (Levy, 
Sadovsky & Trosset, 2000), което прави ранните детски години критичен период за 
справяне с половите стереотипи. Според авторите емоционалните нагласи на децата 
към определени професии, според половите им предпочитания, всъщност огранича-
ват избора им на бъдещи образователни и професионални възможности, т.е. на това, 
което е важно и полезно за техния живот. Това познание има значение и за учителите 
в предучилищното и началното училищно образование. Наред с родителите, те са ос-
новните посредници, които насочват децата към образователни дейности, свързани 
с избора на бъдеща професия.

Децата в детската градина познават сравнително малък брой професии - тези, с 
които са се срещали, като лекар, зъболекар, учител, пожарникар, полицай, или тези, 
с които изкарват прехраната си техните родители и роднини. Често, когато ги попитат 
какви искат да бъдат, когато пораснат, децата отговарят, че искат да бъдат Супермен, 
да бъдат рицар/принцеса или друг герой от въображаемия и художествения свят на 
приказките, филмите, игрите и т.н. Амбициите на децата обикновено са да бъдат до-
бри, да бъдат полезни на другите, да бъдат спасители на някого или да бъдат човекът 
с магически умения, който прави добри и желани неща. Тази нагласа за правене на 
добро с грижа за другите може да бъде водеща, когато обсъждаме професиите на 
възрастните както с момичетата, така и с момчетата и правим първи стъпки в т. нар. 
кариерно ориентиране.

Малките деца обикновено са любопитни и обичат да откриват нови неща. Пра-
вилната подкрепа на тази любов към изследването на новото, дадена от учители и от 
родители, може да помогне на децата да научат уроци и да развият умения и способ-
ности, които да използват в живота. Обучение в предучилищната и в началната учи-
лищна степен, свързаното с опознаването на професиите на възрастните е процес, в 
който учителите имат решаваща роля. На това ниво учителите могат да им покажат 
безкрайния свят от възможности и да ги насърчат да разберат, че могат да изберат 
професионална реализация и да станат всичко, което искат, независимо от техния 
пол, етническа принадлежност или местоживеене. На тази възраст те също така могат 
да започнат процеса на преодоляване на половите стереотипи – като се започне от 
избора на желана бъдеща професия.

В това отношение учителите носят важна отговорност като прилагат различни под-
ходи и методи на преподаване, за да помогнат на децата да изследват света на въз-
растните - на техните занятия, професии, работа, както и други, свързани с работата 
избори и възможности. Децата в детската градина и началното училище трябва да 
бъдат търпеливо напътствани в това пътешествие, което изисква учителите да моти-
вират децата да придобият широка гама от преживявания и да изберат най-подхо-
дящия за възрастта им, интересен, забавен, ненатрапчив, правилен, приказен или 
реалистичен, артистичен и т.н. начин да им покажат безкрайното разнообразие от 
възможности, които те могат да имат като бъдещи възрастни. Всичко това е част от 
ежедневието на учителите и родителите. 

Трябва да се отбележи, че няколко проучвания, проведени в различни страни (вж. 
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Dawar & Anand, 2018; Ofori, 2018), които изследват отношението на децата към про-
фесиите на възрастните, показват различни резултати относно възприетите от тях по-
лови  стереотипи. В страните с по-дълбоки социални стереотипи относно половите 
роли и момичетата, и момчетата споделят стереотипни възгледи какви професии е 
допустимо да имат жените и мъжете, като момчетата са с по-консервативни нагласи 
по отношение на жените (Индия). В страните, където обществото поддържа практи-
ките на равенството на всички хора, на възгледи и политики за равнопоставеност на 
половете, те също влияят върху децата. Обикновено децата са доста егалитарни по 
отношение на пола, независимо от това доколко са се сблъсквали с ролеви моде-
ли, съответстващи или несъответстващи на традиционните очаквания към даден пол 
(Норвегия).

Анализите не показват дали полът на учителите в детските градини има отраже-
ние върху нагласите на децата, има обаче значима връзка между това, което момче-
тата са възприели като свои характеристики и способности, и желанието им да упраж-
няват професии, които са важни за общността.

“Ако децата вярват, че и мъжете, и жените могат да изпълняват повече-
то от работите еднакво и изглежда не правят разлика между (качество-
то) на работните практики на мъжете и жените в техните обществени 
роли, заключава авторът на изследването, защо трябва да го правим ние?” 

        (Ofori, 2018: 34)

Методи за разговор за професиите по време на ежедневните занимания:

В процеса на обучение, свързано с професиите на възрастните, децата могат да 
научат повече за собствените си способности и таланти. Освен това те ще развият 
по-задълбочено разбиране на задълженията, които ще имат, когато станат възрастни 
с повече отговорности. Ето няколко прости метода за привличане вниманието на де-
цата и разширяване на опита им в обсъждането на различни занимания и професии:

 9 Когато посещават с децата музей, парк, детска площадка и т.н., учителите могат да 
обсъждат с тях професиите на хората, които работят там, да говорят за работата, 
която тези хора вършат, какви знания и умения са им необходими, напр., за да пра-
вят изкуство, да отглеждат градина или поддържат детска площадка.

 9 Учителите могат да насочат родителите да говорят положително за това, която 
обичат да вършат у дома, на работното си място или другаде, което ще насърчи 
детето да развие положителни нагласи за работа, учене и живот. Разговорът може 
да е за различните роли, които хората имат у дома, на работа и в общността.

 9 Докато правят нещо заедно, като подреждане на стаята, сервиране на обяд, по-
ливане на растенията и т.н., учителят или родителят могат да подтикнат децата да 
помислят и да разкажат какво мислят за грижата за другите или за професиите, 
свързани с това, което децата в момента правят (как се казва професията, кои про-
фесионалисти извършват тази работа, какво друго могат да правят и т.н.).
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 9 Един от най-добрите начини да се научи какво представлява определена професия 
е да се наблюдава как някой я върши. Такова наблюдение може да се организира 
от учителя и то дава възможност на децата да се запознаят отблизо с инструменти-
те, уменията и т.н., които са необходими за упражняването на съответната дейност.

04.5.1  Метод: Грижовните Лили и Ники: кой ни помага?
В центъра на този и на следващия метод от една и съща дидактическа игра са ге-

роите Лили и Ники. Играта може да бъде открита на интернет страницата на ECaRoM. 
Лили и Ники трябва да помогнат на децата да развият компетенции да разбират и 
оценяват няколко професии и занимания в най-близката им социална среда, да изра-
зяват отношението си към някои грижовни професии и да разберат дали децата вече 
ги свързват с пола на тези, които ги изпълняват. Тези методи дават възможност де-
цата да коментират определени професии, посочени в играта; да разпознават кои са 
важните умения в професиите, които се грижат за тях; защо тези професии са полезни 
и важни за хората и т.н. Детето също така може да оцени с благодарност професиите 
и грижата на хората,  които помагат и работят, за да могат най-малките да растат, да 
се учат и да се развиват. Методите имат за цел да изградят нагласата, че децата могат 
да избират и упражняват която и да било професия на равни начала, независимо от 
техния пол.

Метод 

Грижовните Лили и Ники: кой ни помага?

Теми на метода

Грижовни дейности.
Грижовни професии и стереотипи по пол.

Целева група

Деца на възраст ( 4 – 5 години).
Учители в детска градина.

Брой участници

Няма минимален и максимален брой участници.
Децата могат да работят сами или в малки групи от две до четири деца.

Ситуация

Методът може да се използва в много ситуации, винаги, когато учителят прецени. 

Рамка

Необходими материали

Цветни моливи и листове за рисуване, дидактичната игра „Грижовните Лили и Ники“.

https://ecarom.eu/bg/materials-for-children/
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Подготовка

Методът се прилага с дидактичната игра „Грижовните Лили и Ники“, необходими илюс-
трации са тази на Лили и Ники, облечени в костюмите на осем професии.

Време

60 минути.

Стая

Стая, в която е удобно да седнат всички деца около маси по двама или четирима.

Инструкции и описание стъпка по стъпка

Основното за тази обучаваща ситуация е стремежът децата да опознаят определени про-
фесии от света на възрастните. Обсъжда се с децата как разбират кои професии са в по-
мощ на хората. В хода на играта се очаква децата могат да изградят свой сюжет и да го 
разкажат на околните.
Настоящата тема е продължение на предходната - „Помагам вкъщи!“, при която се ползва 
дидактичната игра „Грижовните Лили и Ники“. Учителят накратко припомня на децата кои 
са Лили и Ники, с които те вече са се запознали и чиито изображения са в комплекта с 
дидактичната игра. В нея се намира и изображението на къщата, в която живеят децата, 
заедно със своите родители, малко бебе, баба, домашни любимци и домашни животни. 
При предходната игра децата са започнали изграждането на емпатия и са затвърдили 
нагласи за участие и споделяне на дейности, свързани с помощ и грижа към околните в 
дома и извън него.
Учителят ги насочва към това, че в света на възрастните много хора упражняват професии, 
в които също така помагат или се грижат за други хора, за други живи същества.
В комплекта се намират и изображенията на момче и момиче, които носят характерното 
облекло за 8 професии: медик, полицай, ветеринар, готвач, шофьор, певец, учител, фер-
мер. 
Задача: Децата отговарят на въпросите на учителя с цел да разширят представата си за 
посочените професии, за дейностите, които вършат, за атрибутите и инструментите, които 
ползват и др.:

 9 Разпознават ли тези професии и могат ли да ги назоват? Могат ли да изброят освен 
посочените, други сродни професии от същата сфера на дейност? Например за медика 
лекар, санитар, фелдшер, медицинска сестра, аптекар и пр. 

 9 Могат ли да опишат какво прави … (някой от посочените професии)? Например - док-
торът лекува децата, фелдшерът мери кръвното на баба, аптекарят дава лекарства по 
рецепта и пр. Учителят учи децата и пр.

 9 Могат ли да определят, какви качества, умения и способности трябва да има човек, 
за да упражнява тази професия? Например – ветеринарят да обича животните, 
полицаят да е смел, певицата да пее хубаво и др. под.

Препоръчва се учителят да работи, като дава примери или задава въпроси, свързани 
само с изобразените професии, за да стабилизира вниманието на децата към основната 
тема за грижата за околните.
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Задача: Учителят обръща внимание на децата, че всички професии са представени и от 
момче, и от момиче. Учителят насърчава децата да ползват там, където е възможно мъж-
ки и женски род на професиите – например: лекар/ка, аптекар/ка, санитар/ка, медицин-
ска сестра/медицински асистент и пр. Учителят обсъжда с децата, че всеки, когато порас-
не, може да избере онази професия, която му харесва. Например, има жени полицайки и 
шофьорки и мъже учители в детската градина и медицински асистенти.
Децата могат да бъдат запитани дали са виждали, дали познават или им е разказвано за: 
жена полицай, жена пилот, жена офицер, или за мъж шивач, мъж учител по музика, мъж 
социален работник и др. под.
Ако децата се затрудняват, или изказват съждения, че определени професии са само за 
жени или само за мъже, учителят трябва да има готовност да им даде примери за обра-
тното.
Задача: Учителят обсъжда с децата как посочените хора от различни професии помагат на 
семейството на Лили и Ники и техните домашни любимци и домашни животни. Децата 
отговарят на следните въпроси:

 9 С какво е полезна всяка професия? Кой ни помага, когато сме в беда?
 9 Какво би се случило, ако тези професии не съществуваха?

 9 Можем ли да живеем без тези професии? 
С участието на децата може да се изгради сюжет, който да се опира на отговорите на де-
цата и да включва в разказа всички професии, представени в играта.
Например – медикът се грижи за здравето на Лили и Ники и тяхното семейство; ако го 
няма, те могат да боледуват; той се грижи за кръвното на бабата и бебето да не вдига 
температура и пр.
Учителят учи Лили и Ники в детската градина. Готвачът готви на децата в градината. Певе-
цът изнася програма пред децата.
Ветеринарят лекува домашния любимец на Лили и Ники - кучето и домашното живот-
но - кравата, ако се разболеят. Фермерът отглежда трева за кравата, за да може тя да се 
храни и да дава мляко. Шофьорът идва с цистерната за мляко да го вземе и да го закара 
в мандрата. Полицаят се грижи шофьорът да се движи безопасно по пътя, за да не прави 
катастрофи и др. под.
Децата получават задача да изберат професия от изобразените, която харесват, защото 
помага и се грижи за хората и околния свят, и да изберат дали в тяхната рисунка ще из-
образят момчето или момичето, които вършат тази работа. Да разкажат на другарчетата 
си, защо са избрали тази професия.
Накрая всеки получава по едно малко червено хартиено сърчице - като грижовно и пома-
гащо дете - за рисунката си.

Цели на метода

Методът има за цел да развие у децата разбиране за професиите, свързани с грижи. Като 
създават своя история или преразказват историята на Лили и Ники, децата могат да из-
разят отношение към определени професии и да ги свържат със свои интереси или пре-
живявания. 

Специфики на съдържанието

Грижовните професии са представени като такива, които могат да се упражняват и от 
жени, и от мъже.

Варианти

Могат да се добавят още професии, особено такива, които се упражняват от мъже. 
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Последващи действия

Урокът за кариерния избор може да продължи като бъдат добавени към героите и аксе-
соарите на професиите от комплекта.

Коментари, опит, съвети, рискове 

Добре е учителят да избягва използването на полови стереотипи, когато дискутира про-
фесиите, свързани с грижи, и следва да наблегне, че те могат да се упражняват и от мо-
мичета, и от момчета. 

Източници на метода

Методът е разработен Татяна Кметова и екипа на ЦИПЖ за проекта ECaRoM. 

04.5.2  Метод: Грижовните Лили и Ники: Аз избирам професия

Теми на метода

Грижи, работа, свързана с грижи.
Грижовни професии и стереотипи по пол.

Целева група

Деца на възраст (4 – 5 години). Учители в детска градина.

Брой участници

Няма минимален и максимален брой участници.
Децата могат да работят сами или в малки групи от две до четири деца.

Ситуация

Методът може да се използва в много ситуации, винаги, когато учителят прецени. 

Рамка

Необходими материали

Цветни моливи и листове за рисуване, дидактичната игра „Грижовните Лили и Ники“.

Подготовка

Методът се прилага с дидактичната игра „Грижовните Лили и Ники“, необходими илюс-
трации са куклите Лили и Ники и костюмите на осемте професии, заедно с техните аксе-
соари.

Време

60 минути.

Стая

Стая, в която е удобно да седнат всички деца около маси по двама или четирима.
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Инструкции и описание стъпка по стъпка

Основното за тази обучаваща ситуация е стремежът децата да могат да определят собст-
вени предпочитания към избор на професия. Обсъжда се с тях как можем да изразим 
благодарност към хората, които ни помагат чрез своите професии. В хода на играта се 
очаква децата да могат да изградят свой сюжет и да го разкажат на околните. Очаква се 
децата да могат да работят в група, да постигат консенсус при общи решения и да избяг-
ват конфликти. 
Настоящата тема е продължение на предходните две - „Помагам вкъщи!“ и „Кой ни по-
мага?“, за които се ползва същата дидактична игра „Грижовните Лили и Ники“. Учителят 
накратко припомня на децата кои са Лили и Ники, с които те вече са се запознали и чи-
ито изображения са в кутията с дидактичната игра. В нея се намира и изображението на 
къщата, в която живеят децата, заедно със своите родители, малко бебе, баба, домашни 
любимци и домашни животни. В кутията се намират и изображенията на момчета и мо-
мичета, които носят характерно облекло за 8 професии: медик, ветеринар, готвач, поли-
цай, учител, фермер, певец, шофьор. 
Всяка малка група от 4 деца около една работна маса получава задачата да избере про-
фесия за куклата Лили и за куклата Ники. Учителят насърчава всички деца в дадена малка 
група да могат да изкажат мнението си и да участват всички наравно в изпълнението на 
задачите. След направения избор, за който е постигнато съгласие, децата обличат куклите 
със  съответния костюм, който ще намерят в кутията на дидактичната игра.
Задача: След като направят избор в малката група и поставят съответните дрехи, децата 
отговарят на въпросите на учителя как и защо са избрали професията за всяка от двете 
кукли. Как те ще бъдат полезни на околните с това, което правят?
Учителят обръща внимание на децата, че всички професии са важни и носят удовлетворе-
ние на хората, които ги упражняват.

Задача: Учителят обсъжда с децата следните въпроси:
 9 Можем ли да бъдем грижливи деца, също като грижовните Лили и Ники?
 9 Как можем да помагаме на хората, когато сме деца?
 9 Как можем да помагаме, когато станем възрастни?

Учителят задава въпроса, ако можеха да напишат писмо, на кого децата биха изразили 
благодарност за това, че помага и се грижи за децата? Или за това, че се грижи за хората 
в нашия квартал/село/улица и т.н.? Учителят насърчава повече деца да дадат отговор.
След обсъжданията учителят поставя следната задача за самостоятелна работа: 

Задача: Всяко дете трябва да избере една професия от представените в комплекта, която 
харесва и която може да стане негова/нейна, когато порасне. Всяко дете облича съответ-
ната кукла в избрания костюм. При покана от учителя, всяко дете обяснява защо е избра-
ло за себе си тази професия.
Ако децата искат да изберат професия, която не е представена в комплекта, или няма дос-
татъчно кукли или облекла, децата могат да нарисуват избраната професия и да обяснят 
своя избор пред околните.
Накрая всеки получава по едно малко хартиено червено сърчице - като грижовно и пома-
гащо дете - за участието си.

Цели на метода

Децата могат да изразят предпочитанията си към определени професии и могат да обяс-
нят мотивите си. Могат да изразят благодарност към хората от грижовните професии, 
които ни помагат в ежедневието. 
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Специфики на съдържанието

Насърчават се момчетата да се замислят за грижовните професии като възможен избор.

Варианти

Могат да бъдат добавени и други грижовни професии, които да се дискутират с децата.

Последващи действия

Дидактичната игра „Грижовните Лили и Ники“ може да се използва да се развият и други 
истории и дидактични цели, свързани с грижите.

Коментари, опит, съвети и рискове 

Учителят следва да избягва да работи само с най-активните деца, а да въвлича и по-сра-
межливите - и момчетата, и момичетата.

Източници на метода

Методът е разработен Татяна Кметова и екипа на ЦИПЖ за проекта ECaRoM.

Този модул има за цел на децата да се представят различни професии, които имат 
възрастните и които могат да се извършват както от жени, така и от мъже. Акцентът 
е върху възможността да практикуват, като възрастни, работата, която харесват, въ-
преки че все още във всички общества съществува нагласата за избор на професия по 
пол. Научаването за други професии, извън тези, практикувани от техните родители и 
техния близък кръг, разширява представата на децата за света на възрастните, за уме-
нията и способностите, които трябва да притежават, за да упражняват дадена профе-
сия, и възможностите за избор, които не зависят от техния пол, местоживеене и т.н., а 
само от желанието им да се посветят на определена кариера. Предложените методи 
имат за цел да покажат на децата широкото разнообразие от избори, които могат да 
имат, включително да направят дейностите и професиите, свързани с грижи, видими 
за децата, които да възприемат, че и момчетата, и момичетата могат да имат тези 
професионални роли. Това не е кариерно ориентиране, а запознаване с възможности 
и разширяване на избора на децата, което увеличава шансовете им за намиране на 
подходяща реализация в света на грижовните професии, когато станат възрастни.

04.6  Модул 5: Социална солидарност и екологичен аспект
Концепцията за грижовната мъжественост включва един често пренебрегван 

аспект: грижата за природата и за планетата. Като се имат предвид настоящите еко-
логични предизвикателства и катастрофи, спешна е необходимостта от промяна на 
подхода към природата и превръщането й в активна част от процеса на отглеждането 
на децата. Това включва критична гледна точка към връзката между пола и измене-
нието на климата. Грижовната мъжественост може да играе жизненоважна роля в 
опазването на околната среда, след като се признае взаимосвързаността на тези два 
привидно независими проблема. 
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За да покаже връзката между пола и изменението на климата, тази глава ще даде 
някои примери като например експлоатацията на природата и експлоатацията на же-
ните, как изменението на климата засяга по различен начин половете и как полът 
влияе върху про-екологичното поведение.

Неравнопоставеност по пол и околна среда

Между неравнопоставеността между половете и експлоатацията на планетата 
има много прилики, макар и невидими може би на пръв поглед. И двете се коренят 
в бинарната система от вярвания (мъже-жени/култура-природа и т.н.), в поведението 
и законите, които възприемаме като естествени и непроменими, може би дори не-
обходими; и двете са строго йерархични и облагодетелстват едната част от системата 
чрез експлоатиране на другата (Ortner, 1972). Неравенството между половете и изме-
нението на климата са свързани и дори се подсилват взаимно. С други думи: марги-
нализираната позиция на жените в обществото води до по-негативното въздействие 
върху тях от изменението на климата и отрицателното въздействие на изменението 
на климата засяга жените по-силно, отколкото мъжете (Lahiri-Dutt, 2013; Neumayer & 
Plümper, 2007). Това важи за всички маргинализирани общности или общности в не-
равностойно положение, тъй като бедните хора са засегнати най-много и по-голямата 
част от бедните хора са жени (Aguilar, 2009). Феминизирането на природата и възпри-
емането на предполагаемата тясна връзка на жените със земята са били използвани, 
за да се обясни необходимостта от контрол върху жените и природата (Ortner, 1972; 
Warren & Cady, 1994).

Естествено, преживяванията на всички жени не са еднакви. Трябва да се вземат 
предвид и много други фактори, да посочим някои  - като държава и култура на про-
изход, раса, класа, религия, географско местоположение и др. (Lahiri-Dutt, 2013). Не-
обходим е междусекторен подход за справяне със социалната, както и екологичната 
несправедливост.

Климатичните катастрофи и устойчивото развитие

Предизвиканото от човека изменение на климата, както се случва в момента, се 
причинява главно от парникови газове (напр. причинени от изгаряне на изкопаеми 
горива, отглеждане на добитък) и обезлесяване. То се влошава от начина на живот, 
който много хора в Глобалния Север (като Европа) водят: хранителни навици, пре-
комерна консумация, прахосничество, мобилност и т.н. Държавите, които са най-за-
сегнати от този начин на живот и изменението на климата, са разположени главно в 
Глобалния Юг. Изменението на климата е предизвикателство за устойчивото разви-
тие, тъй като оказва влияние не само върху околната среда, но и върху социалното 
и икономическо развитие като равенството между половете например (Lahiri-Dutt, 
2013 г.). Като начало, маргинализираните групи, като религиозните или етническите 
малцинства, жените и други членове на общността, често разполагат с по-малко ре-
сурси, за да се защитят срещу всякакъв вид природна катастрофа. Те могат да бъдат 
в неравностойно положение поради по-ниски нива на доходи или на образование, 
по-лоши жилищни условия или като цяло лошо физическо и/или психическо здраве. 
Ресурсите за защита срещу катастрофи могат да са: пари за плащане на застраховка, 
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спестявания за периоди на ниски доходи или подходящо жилище, което да бъде за-
щитено срещу повишена топлина или валежи (Aguilar, 2009).

Климатичните катастрофи като прекомерните валежи, наводненията, сушата, бу-
рите и т.н. често действат като мултипликатор на вече съществуващи предизвикател-
ства. Те могат да увеличат социалното, политическото и икономическото напрежение 
и да застрашат безопасността на маргинализираните или уязвимите общности. Же-
ните, които често са маргинализирани по повече от един признак (напр. като самотни 
майки  от уязвима местна общност), са силно засегнати. Те по-често пострадват при 
природни бедствия, защото е по-малко вероятно да напуснат къщата си в случай на 
спешност или не знаят какво точно да предприемат, поради строгите културни огра-
ничения относно това, кое е подходящо за тях (Neumayer & Plümper, 2007).

В обществата, в които жените и мъжете имат приблизително равни права, смърт-
ните случаи, причинени от природни бедствия, не засягат единия пол повече от дру-
гия. Жените по целия свят обаче носят по-голяма отговорност от мъжете за осигуря-
ване на водата и храната за своите семейства. Промените в климатичните модели 
ще повлияят на тяхната реколта и достъпа им до прясна вода, но също така може да 
повишат цените на храните (Lahiri-Dutt, 2013), което означава, че грижата за семей-
ството ще стане по-трудна, независимо дали те купуват хранителни стоки или отглеж-
дат собствена храна.

Устойчиви житейски избори

Глобалното проучване на мобилността от 2022 г., което разглежда избора на мо-
билност от гледна точка на пола, показва, че в различните държави мъжете са по-
вече или по-малко склонни да изберат обществен транспорт или велосипеди (Goel, 
Oyebode & Foley, 2022). Навсякъде, където има прилична инфраструктура обаче, же-
ните са по-склонни да пътуват с обществен транспорт или колело, например пора-
ди здравословни причини, от загриженост за околната среда или поради липса на 
достъп до кола или шофьорска книжка (което изглежда не е толкова голям проблем 
за мъжете). Наблюдава се и обратният ефект: там, където жените се страхуват за без-
опасността си, ако карат велосипед, или се противопоставят на това поради култур-
ни норми, инфраструктурата за безопасно колоездене е много по-малко развита (т.е. 
няма велосипедни алеи или закони за защита на велосипедистите). 

Проучване от 2020 г. разглежда, като се имат предвид социалните последици, до-
колко с про-екологично поведение е по-вероятно да се ангажират жените, отколкото 
мъжете. Изследването показва, че про-екологичното поведение в обществената сфе-
ра като рециклиране, използване на пазарски чанти за многократна употреба или 
закупуване на храна, отгледана с идеята за опазване на околната среда, е свързано с 
жените и по-често се върши от жени, тъй като това се счита и за съобразено с техния 
пол. Про-екологичното поведение в обществената сфера, като дейности, свързани с 
потребление на енергия, поддръжка на автомобили или политически протести, ма-
кар в тях да участват и мъже, и жени, се свързва по-скоро с мъжете. Проучването 
също така показва, че участниците в него са били по-склонни да поставят под въпрос 
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хетеросексуалността на мъжете, които участват в про-екологични дейности заедно с 
жени, тъй като поведението им се тълкува като изкривяване на традиционните очак-
вания към пола им (Swim, Gillis & Hamaty, 2020).

Съществува и силна връзка между пола и избора на храна. Яденето на месо е свър-
зано със силата и мъжествеността в много европейски култури от дълго време; в ми-
налото да можеш да си позволиш месо е било знак за богатство и власт (Ruby & Heine, 
2011). Консумацията на месо и особено говеждо също се оказва един от основните 
двигатели на изменението на климата. Проучванията показват, че мъжете, които се 
придържат към вегетарианска диета, все още се възприемат като по-малко мъжест-
вени от мъжете, които ядат месо. Загубата на статус, която изглежда идва с яденето 
на по-малко месо обаче, би била полезна за околната среда, тъй като (до голяма сте-
пен) безмесната или дори изцяло растителната диета е една от най-въздействащите 
промени, които хората могат да направят, за да живеят по-екологично и по-приятел-
ски настроени към природата (Rosenfeld & Tomiyama, 2021). Да бъдеш мъж изглежда 
изисква постоянно себеутвърждаване; един от начините да се постигне това е чрез 
„правилния“ начин на хранене, съдържащ значително количество месо, което има 
отрицателни последици за планетата и здравето на индивида (Paulson & Boose, 2019).

Грижовното поведение включва грижа за околната среда, но екологичното пове-
дение и традиционната мъжественост изглежда не вървят лесно ръка за ръка. Раз-
лични области на изследване показват, че жените са по-застрашени от изменението 
на климата, отколкото мъжете, и като цяло е по-вероятно да проявят благоприятно 
за климата поведение. Мъжете са по-малко склонни да проявяват про-екологично 
поведение, като една от основните причини за това е, че то се смята за характерно за 
„женствеността“. Възприемането му може да застраши имиджа и самочувствието на 
мъжете.
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Грижовната мъжественост

Грижовната мъжественост не включва само грижа за хората около нас. За да мо-
жем да живеем в нашия свят възможно най-добре, трябва да вземем предвид цялата 
човешка общност, а с нея и планетата, на която живеем. Въпреки че мъжете живеят в 
сложни йерархии на мъжествеността (Paulson & Boose, 2019), те по-често, независимо 
дали в техните местни общности или на международно ниво, са на властови позиции 
и могат да облекчат или предотвратят ефектите от природните бедствия. Като вклю-
чим грижата за планетата в нашата дефиниция за грижовната мъжественост, можем 
да насърчим мъжете да вземат предвид последствията за природата, когато вземат 
професионални или персонални решения. Това съзнание и предвидливост са нещо, 
на което можем да научим децата още днес, знаейки, че това ще бъде важно умение 
за тях, когато пораснат.

Друга жизненоважна част на грижовната мъжественост е грижата в общността. 
Грижата за непосредствените хора около нас е важна, но също така означава съобра-
зяване на решенията, които вземаме днес, с развитието на нашия квартал или село и 
бъдещите поколения. Оставяме ли на нашите деца и внуци планета, на която все още 
ще могат да оцелеят? Поемането на отговорност за бъдещите поколения може да 
повлияе на ежедневните малки стъпки, като това как се храним, или на големите ре-
шения, като това къде избираме да живеем или за кого гласуваме. Това може също да 
означава участие в политически движения в подкрепа на каузи, важни за бъдещите 
поколения: климатичният активизъм стана по-важен през последните години, точно 
защото хората започнаха да изразяват по-ясно мнението си за грижата в общността 
и за справедливостта между поколенията. Грижата за общността също включва мест-
ни действия, например чрез укрепване на общността икономически чрез закупуване 
на стоки от местни производители, когато е възможно. Чудесна възможност за това 
би бил изборът на храна: вземането на решение какво да се яде и откъде да се купи 
е задача, която мъжете често оставят на своите партньорки. Включвайки се в тази 
ежедневна дейност, мъжете могат да развият интерес към собственото си здраве, 
да се включат по-равностойно в споделеното домакинство и да подкрепят местната 
икономика. Грижата в общността също ни предизвиква да покажем солидарност с хо-
рата около нас, които са по-малко привилегировани от нас, и да подадем ръка, когато 
можем.

Не на последно място грижовната мъжественост включва и активна позиция 
срещу насилието. Начинът, по който хората се отнасят към планетата като безкраен 
извор на ресурси, често съдържа елементи на насилие. Начинът, по който хората и 
тяхното местообитание в икономически слабите страни понякога са брутално експло-
атирани, е подобен на начина, по който енергийните ресурси или селскостопанските 
продукти се извличат от природата: без да се интересуваме от последствията, без да 
отчитаме, че в рамките на няколко поколения ние не само унищожаваме източника 
на нашето богатство, но и природата около него. 
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04.6.1  Mетод: Къде отива всичката тази пластмаса?

Метод 

Къде отива всичката тази пластмаса?

Теми на метода 

Пластмасовите опаковки (хранителната индустрия, консуматорското общество).

Целева група

Деца от детски градини/начално училище.

Брой участници 

Гъвкава бройка (5-30 деца).

Ситуация 

Методът предполага доста гъвкавост и, ако се приложи в най-базовия си вариант, не из-
исква високи нива на концентрация. 

Рамка

Необходими материали 

Няма специфични изисквания.

Подготовка 

Ако планирате тази дейност с деца от началното училище, може да се използва наличната 
листовка.

Време 

1-2 часа.

Стаи 

Една стая.

Инструкции и описание стъпка по стъпка 

Начално училище:

 9  Децата получават лист с въпроси, които трябва да обсъдят със своите баби и дядовци/
възрастни членове на семейството/съседи. Въпросите се отнасят за пазаруването на 
храна, когато въпросният възрастен човек е бил дете.

 9 Децата носят листчетата си обратно в училище.
 9 Дискутира се по двойки и се отговоря на въпроси на партньора.



68 04   Модули

Детска градина:
 9 На децата се казва, че всяко трябва да донесе по една (чиста) пластмасова опаковка 

от вкъщи.
 9 След като всички деца са донесли пластмасови опаковки, учителят им помага да сор-

тират пластмасовите опаковки (например на различни маси или на различни купчини 
на пода): какво е използвано за опаковане на плодове? Какво е използвано за млечни 
продукти? Какво е използвано за други храни? Какви други продукти са били опакова-
ни в пластмаса в миналото?

Детска градина и начално училище:
 9  Учителят пита децата: Какви други материали за опаковане има? Къде все още е въз-

можно да се купува храна без пластмасови опаковки? Какво се случва с цялата пласт-
маса, след като я изхвърлите? Какво се случва, ако хвърлите парче пластмаса в приро-
дата?

 9 Последен въпрос: Кой е отговорен за опазването на природата чиста? Отговор: всички 
ние, всички деца и всички възрастни - мъже и жени.

Цели на метода 

Децата ще научат за развитието на пластмасовите опаковки и как възрастните от по-ста-
рите поколения са имали много по-различни преживявания, когато са били деца. Това ще 
изостри тяхната осведоменост относно устойчивите решения за опаковане и е чудесно 
начало да се говори по теми като рециклиране, замърсяване, транспортни маршрути и 
т.н.

Специфика на съдържанието

Няма дейност в тази област, която да е пряко свързана с концепцията за грижовните 
мъже, но грижата за околната среда и познанията за устойчивото развитие също са част от 
работата по полагането на грижи. Много често това се възприема като “женска” задача, 
тъй като това да бъдеш жена често се асоциира с устойчивостта на живота. Важно е да се 
покаже на децата, че ние всички трябва заедно да се грижим за околната среда. 

Варианти 

Този метод включва един вариант, предназначен за началното училище, и един, предназ-
начен за детските градини. Комбинация от двата също може да се използва за децата от 
началното училище.

Последващи действия 

Подходящи последващи теми са: рециклиране, замърсяване, намаляване на отпадъка.
При възможност добра последваща дейност би било посещение на съоръжение за реци-
клиране или почистване на район, който е силно замърсен с отпадъци.

Коментари, опит, съвети, рискове 

 9  Не трябва да се порицават децата, които ядат неща, опаковани в найлон. Целта на ме-
тода е да привлече вниманието им към алтернативите и рисковете от пластмасовите 
опаковки, като в същото време трябва да се признае, че понякога е много трудно да се 
намери храна, която не е опакована в пластмаса.

 9 Има много  подробна информация за пластмасовите опаковки и различните видове 
пластмаса, въздействието върху хората, околната среда и т.н. Важно е да се направи 
проучване относно ситуацията на местно ниво (напр. свързана с рециклирането), 
но не и да се претоварват деца с подробности.
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Източници на метода 

Разработен от Лиза Вагнер по проекта ECaRoM.

Допълнителна литература 

 9 Идеи за дейности по темата с пластмасата: https://www.plasticpollutioncoalition.org/
blog/2018/5/3/how-to-talk-to-your-kids-about-plastic-pollution-cartoons-books-and-
activities-to-involve-the-whole-family

 9 Списък с детски обучителни видеа за пластмасата  (на английски): https://www.youtube.
com/watch?v=9kmlPzK6bFs&list=PL4pC5Um_aTFjxxAVm93DAy7W9fxsFnPJm

04.6.2  Метод: Какво означава природата за мен?

Метод 

Какво означава природата за мен?

Теми на метода 

Отношенията човек - природа, замърсяване, планетарните граници.

Целева група

Деца от начално училище/детската градина.

Брой участници

Гъвкава бройка (5-30 деца).

Ситуация 

Методът предполага доста гъвкавост и, ако се приложи в най-базовия си вариант, не из-
исква високи нива на концентрация. 
Може да се прилага през цялата година, но най-добре - през пролетта и лятото.
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Рамка

Необходими материали 

Хартия и моливи за рисуване; достъп до външна зона.

Време 

1-2 часа.

Стаи 

Една стая.

Инструкции и описание стъпка по стъпка 

 9   Децата се изпращат навън (в градина или парк), за да съберат нещо „от природата“, 
например: листа, малки клонки, камъни, малко пръст, жълъди, семена, цветя и др.

 9 Децата споделят какво са открили (напр. седнете в кръг и сложете нещата на земята). 
Учителят пита: Къде намери това? Знаете ли как се казва? Знаете ли какво е/ за какво 
служи/какви са неговите приложения?

 9 Седнете под дърво или покажете изображение на дърво. Какво правят дърветата за 
нас? Отговори: дават сянка на хората, произвеждат кислород, охлаждат района, аб-
сорбират дъжд. Какво прави дъждът за нас? Кара растенията да растат, помага ни да 
отглеждаме храната си, охлажда въздуха, пълни реки и езера, осигурява ни вода, коя-
то можем да пием. Какво прави слънцето за нас? Топли ни, помага на растенията да 
растат, важен е за нашето здраве и щастие.

 9 Попитайте децата: Какво се случва, ако...? След като съберете техните предмети, за-
станете в кръг. На децата се казва да затворят очи. Какво чуват? Какво подушват? След 
като отворят очите си: Какво виждат? Има ли дървета или други растения? Помолете 
ги да докоснат земята: Какво е чувството? Усещат ли трева? Почва? Камъни? Нака-
райте децата да направят разлика между природата (напр. гледка към хълм или гора, 
чуруликане на птици, вятър, миризма на цветя, слънчева светлина, насекоми) и неща, 
създадени от човека (напр. трафик, шум от пешеходци, чакъл или бетон по земята).

 9 Какво се случва, ако слънцето грее твърде много? Какво се случва, ако вали твърде 
много или недостатъчно? Могат ли предметите, които събрахме, да съществуват без 
дъжд и слънце? Какво ще се случи с дърветата? Какво ще стане с нас хората? Всички ли 
хора имат нужда от природата? Мъжете или жените се нуждаят повече от природата? 
Възрастните или децата имат повече нужда от природата? Кой трябва да пази приро-
дата? Защо, според вас, някои хора понякога забравят за това?

 9 Накрая, помолете децата да нарисуват това, което най-много харесват в природата.

Цели на метода 

Децата се приучват да мислят за природата и за това как хората зависят от природата за 
ежедневната си дейност.

Специфики на съдържанието

Няма дейност в тази област, която да е пряко свързана с концепцията за грижовните 
мъже, но грижата за околната среда и познанията за устойчивото развитие също е част от 
работата по полагането на грижи. Много често това се възприема като “женска” задача, 
тъй като това да бъдеш жена често се асоциира с устойчивостта на живота. Важно е да се 
покаже на децата, че ние всички трябва заедно да се грижим за околната среда.
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Варианти 

 9 За учениците от началното училище могат да се добавят допълнителни въпроси: Кое 
е поведението, което може да ни помогне да опазим природата? Кое е човешкото 
поведение, които вреди на природата? Това може да се даде и като домашна задача.

 9 В следващата обедна почивка можете да анализирате това, което децата са си доне-
сли за обяд. Кой яде плодове или зеленчуци? Къде са расли плодовете и зеленчуците 
(напр. на дърво или поле, в земята, в нашата градина) ? Кой яде хляб? От какво се 
прави хлябът? (напр. Знаете ли откъде идва брашното? Какви са различните видове 
зърно?) Кой яде месо или сирене? Откъде идва? (напр. От какво животно идва? Знаете 
ли къде е живяло животното?) Какви други неща ядат децата? Цялата храна ли идва от 
природата? Има ли храна, която е вредна за природата? Защо? 

Последващи действия 

Подходящи последващи теми са: растенията и жътвата, горите, дъждовните цикли, го-
дишните сезони и др.

Коментари, опит, съвети, рискове 

Учителите трябва да внимават да не обвиняват децата за тяхното евентуално вредно за 
околната среда поведение и да се намесват, ако децата посочват обвинително вредното 
за околната среда поведение на другите. Вместо това децата могат да бъдат насърчени да 
помислят какво би било решението, като същевременно имат предвид, че възрастните в 
живота им са тези, които правят повечето от изборите за техния начин на живот.
Когато говорим за храна, важно е да се има предвид, че много семейства управляват 
ежедневието си с определен бюджет. Не всяко дете има достъп до прясна, здравословна 
храна през цялото време. Дейността трябва да се фокусира върху установяване на връз-
ката между храната и природата.

Източници на метода 

Разработен от Лиза Вагнер по проекта ECaRoM.

Further Допълнителна литература 

 9 TED лекция: на какво природата учи децата  
https://www.youtube.com/watch?v=Dhas9OEc1Lk

 9 Свободни източници за образователни дейности на открито:  
https://www.naturefriendlyschools.co.uk/free-resources

Други идеи за дейности, които показват на децата, че не са твърде малки, за да 
правят разлика какво е екологично поведение, може да включват:

 9  Ако вашата детска градина/училище има градина, можете да помислите за засаж-
дане на цветя, които привличат пчелите, за наблюдение (не твърде близо до зо-
ната за игра). Това може да бъде чудесна отправна точка за разговори за пчелите, 
другите насекоми и тяхното значение за нашата екосистема.

 9 Друга дейност, чрез която децата могат да научат за значението на техния принос, 
е преминаването от найлонови торбички към торбички за многократна употреба. 
Платнените чанти могат да бъдат изрисувани от децата и или подарени на техните 
родители, или раздадени на местните фермери, или местния супермаркет.
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 9 Децата могат да получат задачата да интервюират мъж от семейството или друг 
възрастен от обкръжението им относно усилията им да опазват околната среда. 
Това може да повиши осведомеността и сред възрастните.

Все още повечето решения се вземат от мъжете и често пъти тези решения отчитат 
най-вече финансовите печалби и текущото състояние на нещата. Създаването на по-
литики трябва да вземе предвид социалните аспекти и половите роли, като същевре-
менно има предвид въздействието, което това ще има върху бъдещите поколения. 
То не трябва да бъде насочено само към овластяване на жените, но и да напомня на 
мъжете за тяхната отговорност да се грижат за своята общност и планетата. Важно е 
да се отбележи, че действията в частната сфера сами по себе си не могат да спрат или 
обърнат изменението на климата: промяната в отношението трябва да се разпрос-
трани до лицата, вземащи решения, политиците и глобалните играчи в икономиката. 
Част от решението е да се държат отговорни властимащите, но също и да се образо-
ват хората/децата, които утре ще вземат решенията.

04   Модули
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От съществено значение за благосъстоянието на децата в ОГДРВ или в началното 
училище, включително и в контекста на педагогическото взаимодействие на тема гри-
жовна мъжественост, е добрата връзка между педагозите и родителите. Тематизи-
рането на пола и половите стереотипи може да бъде предизвикателство с оглед въз-
можните им различни позиции, затова е важно да очакваме родителите да се отнасят 
по уважаващ и приемащ начин към хората, които се грижат за децата им. Добрата 
връзка с родителите може да има положителен ефект както върху самочувствието на 
детето, така и върху преподаването на образователно съдържание като грижовната 
мъжественост. По-долу са обобщени някои препоръчителни дейности за успешна ра-
бота с родителите.

Комуникацията като единственото и най-важното нещо

Откритата комуникация, атмосферата на доверие, уважение, признателност и го-
товност за споделяне благоприятстват добрия диалог в общуването между педаго-
гическите специалисти и родителите, особено когато става въпрос за различните им 
мнения относно това кое може да е важно за детето. Често и педагозите, и родители-
те искат най-доброто за детето, но начините им за постигането му са различни. Мно-
го потенциални конфликти могат да бъдат предварително предотвратени, ако има 
добра комуникация помежду им. Например, ако програмата на учебното заведение 
вече включва подход, ориентиран към многообразието, когато родителите избират 
съответното детско заведение, те се съгласяват, че детето им ще се занимава с подоб-
ни теми. Това изисква още от самото начало педагогическият персонал да разяснява 
по прозрачен и достъпен начин педагогическите възгледи и подходи, които следва. 
Затова общата нагласа на ръководството и на екипа е много важна. Съществуването 
на писмен документ, който отразява политиката на учебното заведение по професио-
нален начин, би бил от полза както в случай на възможен конфликт, така и в ежеднев-
ната работа.

Комуникацията с родителите

Може, например, да е полезно да се обясни на родителите защо аспектът на гри-
жите трябва да се популяризира сред всички деца в детската градина или в началното 
училище, но особено сред момчетата. Това може да бъде обобщено в писма до ро-
дителите или съобщено по време на родителските срещи. Ако има деца от различни 
националности или етноси, има смисъл информацията да се напише на езиците на 
съответните семейства и да се предостави лично, за да достигне до всички родите-
ли. По време на родителската среща педагогическият подход и методите на работа 
могат да бъдат обяснени по-подробно. Понякога е полезно да се покажат и учебните 
материали - като детски книжки или методите от този Наръчник. Професионалната 
литература, която може да се препоръча на родителите, също служи като важна под-
крепа за тях. Родителските срещи могат да се използват и за проучване и включване 
на интересите и приоритетите на родителите, както и за отделяне на време за спокой-
но обсъждане и разговори за техните съмнения или дискомфорт, който изпитват, от 
теми като, например, за грижовната мъжественост.

05   Препоръки за работа с родителите
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Заедно за благото на детето

Вероятно както педагогическите специалисти, така и родителите имат за цел да 
насърчават и подпомагат детето, за да може то да се изгради като силна личност. Те 
биха могли многократно да се позовават на тази обща основа на взаимоотношенията 
им, за да намерят заедно решение дори тогава, когато възгледите им се различават. 
Ако възникне конфликт, ще бъде пречка, ако едната страна отстоява твърдо собстве-
ната си позиция. Тук не става дума за намиране на решения от типа „или/или“, а за 
създаване на така нареченото „трето пространство“ (Fachstelle Kinderwelten 2017: 19). 
Третото пространство е мястото, където всеки може отново да намери себе си: ре-
акцията спрямо различията е по-важна от намирането на общи решения. Например 
(Fachstelle Kinderwelten 2017: 17): 

 9 полезно е да се отбележи кои ценности, чувства, мисли и потребности стоят зад 
вашето собствено възприемане на ситуацията;

 9 струва си да се промени гледната точка към ситуацията, ценностните представи 
и потребностите на родителите, които, от своя страна, вероятно имат обясними 
причини за действията си
Предлагането на образование, което осъзнава предразсъдъците, може също така 

да помогне на педагозите да разберат как собственото им мислене и възприятие, на-
пример как едностранчивостта и предразсъдъците по отношение на родителите, мо-
гат да затруднят контакта помежду им. При пряката комуникация "очи в очи" е важно 
да се помисли за социалната интеграция и контекста, в който действат участниците.

Един пример показва как намирането на решения може да бъде проектирано в 
"третото пространство" (Fachstelle Kinderwelten 2017: 98f.): всеки ден в детската гра-
дина идва дете с амулет, закачен на верижка. Педагогът моли майката детето да сва-
ли амулета заради опасността от злополуки, които може да предизвика. За майката 
обаче е важно детето ѝ да носи амулета. Двете страни се чувстват неудовлетворени, 
поради разногласията си. Възпитателката чрез вътрешен диалог със себе си осъзнава, 
че очевидно не разбира за какво точно служи амулетът. По време на следващия раз-
говор става ясно, че той има голямо значение в религията на майката и представлява 
защита за нейното дете. И двете осъзнават, че са загрижени да защитят детето и се 
съгласяват, че то ще носи амулета на колана си или в джоба на панталона си.

Разглеждане на конфликтните ситуации

Разногласията могат да послужат като възможност за намиране на нови решения 
въз основа на различни гледни точки. Това обаче не означава, че дискриминационните 
или изключващи твърдения трябва да се приемат. Например, ако се изразяват опасе-
ния, че детето има определени предпочитания към облеклото, е важно да се отговори 
по неосъждащ и успокояващ начин, че предпочитанията към облеклото, или определе-
ни характеристики, не дават основание да се правят заключения за по-късната сексуал-
на ориентация на детето (Julian is a Mermaid, 2021: 20). Изразяването на позиция е ва-
жно, но невинаги е необходимо това да се случва по време на определена ситуацията. 
Това може да стане в разговор на четири очи по-късно или в по-спокоен момент. Важен 
е сигналът, че искате да поддържате контакт и да намерите общо решение.
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Този начин за справяне в конфликтна ситуация може да се покаже със следния 
пример (Fachstelle Kinderwelten 2017): когато взема сина си от детската градина, ба-
щата забелязва, че детето му си играе с куклата Барби. Той се ужасява и го пита дали 
е момиче; моли го незабавно да прибере куклата. След това мъж-възпитател отделя 
време, за да обясни на бащата, че в тази детска градина на всички деца е позволено 
да играят с всякакви играчки, следователно на момчетата и с кукли. За да свърже си-
туацията с реалността от живота на бащата, той казва: "Виж, ти също си баща, който 
се грижи за детето си". Бащата се замисля над тези думи. Педагогът и бащата се дого-
варят да продължат с обмена на мнения за подобни ситуации и да обсъдят ролите на 
жените и мъжете на предстояща родителска среща. По време на разговора педагогът 
се придържа към принципите на детската градина за премахване на стереотипите, 
свързани с пола. В същото време педагогът се опитва да създаде общо пространство 
за пряка комуникация „очи в очи“.

Накратко, някои принципи на действие биха могли да бъдат полезни при обсъж-
дане на дискриминационно поведение или в конфликтни ситуации с родителите (Пак 
там: 149–152) като например

1. Осигурете спокойна среда за обсъждане на проблема.

2. Когато се подготвяте за разговора, изяснете за себе си някои въпроси (за какво 
ще говоря, какви чувства изпитвам относно създадената ситуация, нагласа или стано-
вище).

3. Проявете емпатия.

4. Покажете желание да разберете опасенията и страховете на родителите.

5. В разговора заемете ясна позиция срещу изключването, подценяването и дис-
криминацията.

6. Аргументирайте се като педагог професионалист.

7. Позовавайте се на педагогическите подходи, които се прилагат във вашата дет-
ска градина.

8. Настоявайте на общия интерес на родителите и на детската градина в полза на 
детето.

05   Препоръки за работа с родителите
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Успешното прилагане на концепцията за грижовната мъжественост зависи от 
триадата - знания, нагласи и методи/дидактика. Това означава да разбираме при-
лагането на разбирането за грижата и грижовната мъжественост като между-
секторна задача и да мислим за нея във всички процеси, на всички равнища и при 
разпределянето на задачите в нашето учебно заведение. Тази глава разглежда от ор-
ганизационна гледна точка какво може да се направи, за да се приложи концепцията 
за грижовната мъжественост, и как да се създаде култура на грижата.

06.1  Първи стъпки за ръководителите на образователните 
институции

Ръководното ниво играе особена роля, тъй като има повече правомощия за 
действие поради йерархичната си позиция, която трябва да бъде отчетена (Fachstelle 
Kinderwelten, 2003). Поради тази причина ръководството трябва да поеме ролята на 
инициатор и да поеме отговорност за процеса. По-специално, започването на проце-
са на самоанализ (вж. глава 3), както и повишаването на знанията и прилагането на 
методите (вж. глава 4) трябва активно да се подкрепя от ръководството. 

Отговорност на ръководството е също така да мисли и за развитието на служите-
лите в посока повишаване на техните компетенции за отчитане на пола в педагоги-
ческата им работа. От една страна, това означава да се обърне внимание на предста-
вителството по пол при подбора на персонала, а от друга - да се инициират мерки за 
обучение, отразяващо пола (MIKA 2014).

Освен това, поради властовата си позиция, ръководството е отговорно за оси-
гуряването на работна атмосфера, която се характеризира с аспекти на грижа. Това 
означава също така с колегите и с родителите да поддържат активни отношения на 
признателност. Родителите винаги трябва да участват в процеса. Ако активното учас-
тие на родителите не е възможно поради ограничени ресурси, трябва да се наблегне 
поне на прозрачността на педагогическата работа и подходи.

Разработването на водещ документ помага фино дефинираните цели при при-
лагането на концепцията за грижовната мъжественост да бъдат прозрачни и обвърз-
ващи, така че да могат да бъдат проследявани и оценявани. Затова е полезно да се 
формулират възможно най-конкретни цели, с времеви хоризонт и разписани ясни 
отговорности (Scambor, 2012: 27-28).

Централно място в така описаната работна атмосфера заема културата на толе-
рантност към грешките. Това означава да приемем, че грешки ще се случват и от това 
не следва наказание. Грешките по-скоро трябва да се приемат като възможност за 
учене. Този подход показва на децата, колегите и родителите, че грешките не са си-
ноним на личен провал, и предлага спокойствие. Предложение как да изградим и 
как да изглежда „пространството на признателността и на толерантността към греш-
ките“, където могат да се обсъждат личната несигурност и съпротива, е представено 
по-долу. Тези пространства могат да бъдат възприети като стъпка към културата на 
откритото говорене. Защото, ако съпротивата на децата, на колегите и на родителите 
остане скрита, това пречи на устойчивото прилагане на който и да било педагогиче-
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ски подход (Scambor, 2012: 29).

Това също така включва и добре осмислена и приложена концепция за защита от 
насилие, която може да се разбира като компонент на културата на откритото гово-
рене. Такава концепция съдържа ясно регламентирани отговорности и прозрачни ка-
нали за комуникация. И в този случай е препоръчително децата да бъдат включени в 
процеса на разработването й, тъй като най-добре знаят кои възможности за справяне 
с проблемите те забелязват и кои не. Ако това не е възможно, трябва да се разработи 
поне удобна за децата версия на концепцията (УНИЦЕФ, 2020 г. ).

Накрая, но не на последно място, е важно да се обърнем и към властите и към 
донорите, тъй като образователните институции трябва да разполагат с достатъчно 
средства за участие в по-нататъшно обучение, за закупуване на материали, отразява-
щи пола, и за осъществяване на надзор/супервизия. Освен това е необходимо вре-
ме за преоценка на процесите и задачите през призмата на пола и за отразяване на 
целия процес в екипа и сред родителите. Ръководството може да осигури подобни 
ресурси в ограничена степен, но може да бъде движещата сила на развитието на тези 
нагласи в институцията.

06.2  Свободните от пристрастия пространства и културата на 
грижата

Интегрирането на концепцията за грижовната мъжественост в ОГРДВ предлага 
пространство, в което и двата пола могат да следват своите интереси и да развиват 
своите умения. Това дава възможност на всеки да открие пътища към едно много-
странно бъдеще. Момчетата, които се научават да обръщат внимание на собствените 
си емоционални потребности, намират и начини да се справят с тях (Bissuti & Wölfl, 
2011). Въпросът е как да се създаде това пространство, в което мъжествеността може 
да бъде концептуализирана и в което емоционалните и сродните им аспекти на мъ-
жествеността да получат жизненост.

“Изследванията показват, че срамежливостта и страхът от това как се 
възприемат, показват и удовлетворяват собствените потребности, са 
много високи, особено при очакванията на традиционните възгледи за мъ-
жествеността” 

       (Scambor et al., 2019: 68)

Ако твърдите доминиращи образи на мъжествеността (Connell, 2000), като това 
да си независим, як и самонадеян, характеризират средата на момчетата, възгледите 
за мъжествеността като грижовна, които се отклоняват от тази норма, обикновено 
се възприемат като безпомощни и ще се маргинализират (Lenz, 2014; Rieske, 2016). 
Мъжките идеали за власт, самоувереност и суверенитет, които отхвърлят неизбеж-
ните човешки емоции като страх, несигурност и др., обикновено се противопоставят 
на аспектите на мъжествеността, които показват емоционални взаимоотношения с 
другите и със света.
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“Натискът да се задоволят определени представи на традиционната мъ-
жественост може да доведе до липса на социални умения за общуване със 
себе си и с другите. Това се проявява, например, в неспособността да се из-
градят стабилни приятелства и взаимоотношения, в неспособността да 
се поиска или да се признае нуждата от помощ, в неспособността човек да 
се утвърди в живота според желанията си и много други. Арогантното и 
несериозно поведение в момчешките/мъжките групи всъщност е една фал-
шива непринуденост”. 

       (Scambor et al., 2019: 68)

Как да адресираме свързващите и емоционалните аспекти на мъжествеността – 
на грижовната мъжественост - в ОГРДВ?

Може би ще научим нещо, като преместим фокуса си от антидискриминационното 
образование, което се колебае между това да бъдеш защитен и това да бъдеш смел, 
към нещо друго. Когато се движим между преобладаващо „безопасните простран-
ства“ и „пространствата, в които се обсъждат и (потенциално) неудобни теми (сво-
бодните от пристрастия пространства)“, ученето се осъществява в контекста именно 
на тази "несигурност".

Фокусът тук е върху изучаването на неравенството по отношение на властта. Обик-
новено това включва или изследване на собствените привилегии, или работа през 
гледната точка на маргинализираните позиции, например на грижовната мъжестве-
ност в традиционна мъжка среда, с цел самоутвърждаване на грижовните аспекти на 
мъжествеността. Едно от тези пространства за учене се нарича "безопасно простран-
ство". Терминът е и послание към всички членове на групата, които не се чувстват 
комфортно да споделят своя опит и мисли по чувствителни и противоречиви теми 
(Arao & Clemens, 2013). „Безопасните пространства“ са, наред с други неща, места за 
оттегляне на (потенциално) маргинализираните хора, където те могат да бъдат въз-
можно най-свободни от дискриминационни и унизителни изявления, и се характе-
ризират с внимателна и грижовна атмосфера, с култура на грижата. Произходът на 
термина "безопасно пространство" до момента не е ясен (Ali, 2017), но представлява 
утвърдена и широко разпространена концепция, която е неразделна част от образо-
вателните концепции за грижата.

Практическият опит ясно показва, че „безопасните пространства“, които концеп-
туално са ориентирани към безопасност и свобода от дискриминация, де факто често 
не са зони без риск. Засегнатите лица не са защитени от унизителното поведение на 
другите (Ali, 2017). Този опит допринесе за развитието на концепцията за „безопасно 
пространство“ в посока на създаване на така наречените "свободни от пристрастия 
пространства". Терминът е въведен за първи път от Arao & Clemens (2013), които оп-
ределят пет показателя за тях:

06    Прилагането на грижовната мъжественост на организационно равнище
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 9 Съгласи се да не се съгласяваш и да спориш цивилизовано – различните мне-
ния се приемат, дебатите за това откъде произлизат различните позиции про-
дължават по достоен начин.

 9 Признаване на намеренията и последиците им – намерението на дадено 
действие се отделя от неговия ефект; открито се обсъждат случаите, в които е 
засегнато емоционалното благополучие на другите.

 9 Предизвикателство по избор – участниците избират кога да влязат и да излязат 
от дискусията и да обмислят своя избор.

 9 Уважение – участниците демонстрират респект към останалите и анализират 
какво представлява истинското уважение.

 9 Без нападки – участниците се ангажират да не се нараняват взаимно, като съ-
щевременно не отхвърлят критиките за изразени становища или поведение, 
възприемани като атаки, и са отворени за критика.
„Свободните пространства“ и „безопасните пространства“ са пространства за уче-

не с различни цели. Основната цел на безопасното пространство е да предостави на 
потенциално маргинализираните лица защитена среда, в която да изследват и орга-
низират собствената си позиция (напр. момчета, които се обучават в предоставянето 
на грижи) извън влиянието на членовете на доминиращата група (Ali, 2017). От дру-
га страна, „свободните пространства“ се фокусират върху ученето в смесени групи и 
трябва да бъдат проектирани от педагозите по такъв начин, че участниците да могат 
да се справят и с неприятно съдържание, и с предизвикателни преживявания. Въпре-
ки многообразието, взаимното учене на един от друг става възможно. Общото меж-
ду двете концепции е критичният анализ на доминиращите структури в обществото, 
които водят до различно положение на хората и до различен техен опит.

В културата на грижа се изисква да се признае несъответствието между стре-
межа и реалността. Критичните ситуации не се отричат, а се правят прозрачни и се 
третират като такива.

Следователно, педагозите трябва да са наясно не само с различните обстоятел-
ства, но и с различните уязвимости на децата. Съответно, обучението означава да 
се създава „свободно пространство“, тъй като тук не може да се даде сигурността за 
защитеност на „безопасното пространство“. Всички участници са наясно, че техните 
граници могат да бъдат накърнени. Това променя поведението на участниците в тези 
пространства и отваря възможности за учене като се поставя под въпрос собствената 
позиция и се опознават и приемат нови гледни точки.
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  'Agree to disagree & controversy with civility' - differing opinions are accepted, 
there is continued debate in a dignified manner about where the differing positions 
come from;

   'Owning intentions and impacts' - the intention of an action is separated from its 
effect; cases are openly discussed where the emotional well-being of others is affected;

  'Challenge by choice' - Members choose when to enter and exit a discussion and 
reflect on those choices;

  'Respect' - members demonstrate respect for others and reflect on what active respect 
looks like;

  'No attacks' - members commit to not harming each other, while also not dismissing 
criticism of statements or behaviour as perceived attacks, and being open to criticism.

Brave Spaces and Safe Spaces are learning spaces with different goals. The main goal of 
a Safe Space is to provide potentially marginalized individuals with a protective setting to 
explore and organize their own position (e.g., boys* who train care activities) beyond the 
influences of members of a dominant group (Ali, 2017). Brave Spaces, on the other hand, focus 
on learning experiences in mixed groups and need to be designed by pedagogues in such a 
way that participants can also deal with unpleasant content and challenging experiences. 
Learning from each other in diversity becomes possible. Common to both concepts is a 
critical analysis of hegemonic structures in society, which result in people being positioned 
differently and having different experiences.

In a Culture of Care, the discrepancy between aspiration and reality must be acknowledged. 
Critical situations are not denied but made transparent as such and dealt with.

Pedagogues therefore have to be aware not only of the different circumstances but also 
the different vulnerabilities of the children. Accordingly, the teaching is setting a Brave Space, 
since here the assurance of the protection of a safe space cannot be given. All participants are 
aware that their boundaries might get hurt. This changes the behaviour of the participants 
in these spaces and opens up learning opportunities to question one's own position and to 
get to know and adopt new perspectives.
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Укрепването на грижовната мъжественост е многостранна задача. Препоръки-
те в заключение към педагозите, които работят с деца в ранна възраст, са насочени 
към две сфери: първо, към ръководството на образователните институции и, второ, 
към усвояването на чувствителна към пола педагогика в ОГРДВ и в началните учили-
ща. Представени са само най-важните ключови думи, които могат да бъдат намерени 
в съответните глави:

Препоръки към управленското ниво за:

 9 Саморефлексия по отношение на чувствителността към въпросите, свързани с 
пола, и към грижовната мъжественост.

 9 Разработване и прилагане на ръководен принцип, който включва чувствителността 
към пола и грижовната мъжественост.

 9 Разбиране за и изграждане на свободни от пристрастия пространства и на култура 
на грижата.

 9 Допълнително обучение, свързано с въпросите на пола, което да се предоставя 
непрекъснато на целия персонал, участващ в ОГРДВ и в началните училища.

 9 Предоставяне на специфични обучения и информационни материали, които да се 
предлагат на родителите, по възможност преди започване на дейности с децата, 
за да се изчистят съмненията и да се развенчаят митовете за чувствителното към 
пола образование, от една страна, и да се осигури по-устойчива среда за децата, 
от друга.

 9 Осигуряване на съвременни педагогически материали, чувствителни към пола, 
които включват грижовната мъжественост.

 9 Обръщане към властите и донорите за предоставяне на достатъчни ресурси за 
прилагане на концепцията за грижовната мъжествеността.

Препоръки към педагозите за:

 9 Саморефлексия по отношение на стереотипите за грижовната мъжественост и как 
тя е свързана с пола и със семейството (разграничаване между личните и профе-
сионалните аспекти).

 9 Саморефлексия по отношение на езика, с който се общува с децата (възпроизвеж-
дане на стереотипи в спонтанни ситуации).

 9 Постоянно включване и разглеждане на темите за грижата и грижовната мъ-
жественост:
– Като се изтъкват положителните аспекти на грижата като социална ценност;

– Като се насърчава икономическата и социалната важност на грижовните професии.

 9 Даване на възможност на всички деца да извършват еднакви дейности, а зоните 
за игра да приобщават децата, независимо от пола им. Използване на междусек-
торен образователен подход, който отчита сложността отвъд расата, пола и слож-
ните социални системи (напр., семействата с един родител и т.н.).

 9 Използване на чувствителните към пола материали и методи, които предоставя 
проектът ECaRoM.
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Речникът в основни линии се базира на тематичния тезаурус на Европейския ин-
ститут за равенство на половете (EIGE) https://eige.europa.eu/thesaurus

Грижи за детето Предоставяне на публични, частни, индивидуални или колектив-
ни услуги с цел удовлетворяване на потребностите на родители-
те и децата.

Грижовна  
мъжественост

Обратното на доминиращата мъжественост, а именно ролите 
на мъжете, свързани с полагане на грижи (ролята им на активни 
бащи), вместо ролята им на глава на семейството (осигуряващ 
прехраната).

Домакинска работа Неплатен труд, свързан с поддържането на домакинството, който 
се полага от членовете му.

Доминираща  
мъжественост

Културна норма, която свързва мъжете с властта и с икономиче-
ските постижения.

Изграждане на 
капацитет

Изграждане и/или подобряване на знанията, уменията и способ-
ностите на лица, институции, групи и организации да изпълняват 
функции, да решават проблеми и да поставят и постигат цели в 
областта на равнопоставеността на половете с цел постигане на 
устойчива промяна.

Маргинализирана 
група

Група хора в дадена култура, контекст и история, която е в риск от 
множествена дискриминация, поради комбинация от различни 
лични характеристики или основания, като например пол, въз-
раст, етническа принадлежност, религия или вяра, здравословно 
състояние, увреждане, сексуална ориентация, полова идентич-
ност, образование, доходи, или поради факта, че населява даде-
на географска област.

Многообразие Различията в ценностите, нагласите, културните възгледи, вярва-
нията, етническия произход, сексуалната ориентация, уменията, 
знанията и житейския опит на отделния човек във всяка общност-
на група.

Мъжествености Различни понятия за това какво означава да си мъж, включител-
но модели на поведение, свързани с мъжете според определени 
полови роли и отношения между половете.

Насилие, основано 
на пола

Насилие, насочено срещу даден човек, поради неговия пол, по-
лова идентичност или полово изразяване, или което засяга не-
пропорционално лица от определен пол.

Неплатен труд Работа, която включва създаването на стоки или предоставянето 
на услуги, но за която не се получава пряко възнаграждение или 
друга форма на заплащане, като например домакинска работа 
или работа, свързана с полагане на грижи.
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Патриархат В тесния си смисъл патриархатът означава система, при която мъ-
жът глава на домакинството има абсолютната юридическа и ико-
номическа власт над зависимите от него жени и мъже, членове 
на семейството. Патриархатът в неговата по-широка дефиниция 
означава проявата и институционализирането на мъжкото гос-
подство над жените и децата в семейството и разширяването на 
мъжкото господство над жените в обществото като цяло.

Пол, социален пол Социалните характеристики и възможности, които се асоциират 
с жените и с мъжете, въз основа на техния пол, както и с отно-
шенията между жените и мъжете и момчетата и момичетата и 
отношенията между жените и отношенията между мъжете.

Полови норми Стандарти и очаквания, към които жените и мъжете като цяло се 
придържат, в степента, която определя дадено общество, култу-
ра и общност в дадения момент.

Полови роли Социални и поведенчески норми, които в дадена култура са об-
щоприети за социално подходящи за лицата от даден пол.

Полови стереотипи Предубежденията и практиката за приписване на жените или 
мъжете на специфични атрибути, характеристики или роли един-
ствено въз основа на тяхната принадлежност към съответния пол.

Работа по  
полагането на 
грижи

Работа, свързана с полагането на грижи за задоволяването на 
физическите, психологическите и емоционалните потребности и 
потребностите, свързани с развитието, на един човек или повече 
хора.

Равнопоставеност 
на половете

Равни права, отговорности и възможности на жените и мъжете и 
момичетата и момчетата.

Разпределение на 
труда в дома

Разпределение на полагането на грижи и отговорностите за до-
макинството между жените и мъжете.

Сексуално насилие Всеки сексуален акт или опит за извършване на акт от сексуален 
характер, без свободно да е дадено съгласие, независимо от от-
ношенията между извършителя и жертвата.

Хетеро-
нормативност Възприемане на хетеросексуалността за норма.

Чувствителен  
към пола

Политики и програми, които отчитат особеностите, свързани с 
живота на жените и мъжете, като същевременно се стремят да 
премахнат неравенствата и да насърчават равенството между 
половете, включително равно разпределение на ресурсите, като 
по този начин обръщат внимание и вземат предвид измерението 
на пола.
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