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Въведение в сборника с методи 
 
Уважаеми читатели, 
 
За да се популяризира концепцията за грижовните мъже в педагогическата практика в 
детските градини и началните училища, в този сборник са събрани представените по-
долу методи. Децата, особено момчетата, трябва да научат от ранна възраст колко е 
важно да се грижат за себе си, за другите и за околната среда. Така начинът, по който 
се третират професиите и дейностите, свързани с полагане на грижа в образователните 
институции (детски градини, начални училища и др.), придобива особено важна роля, 
тъй като това оказва влияние върху по-нататъшния избор на образование и кариера. 
 
Този сборник предлага методи, които могат да се използват в различни условия на 
педагогическа и професионална работа с (не само) момчета и младежи. Наръчникът по 
проекта „ Грижата в ранното детство и ролята на мъжете“ съдържа упражнения и 
методи, при които връзката между ролите на половете и професиите, свързани с 
полагането на грижа, се показва на практика, в които стереотипите се поставят под 
въпрос, а различните възможности могат да се покажат или практикуват. Много от 
методите имат за цел да направят видими дейностите по полагането на грижа, които 
децата вече извършват. Методите водят до осъзнаване на това до каква степен 
дейностите по полагането на грижа присъстват в ежедневните взаимодействия и 
действия, напр. прибиране на играчките, помощ при приготвянето на храна, 
градинарство, грижа за домашни любимци, успокояване на други деца, разрешаване на 
спорове без насилие, вземане под внимание на мнението на другите и още много. По 
този начин децата и особено момчетата се подкрепят в това да  развиват и поддържат 
своите грижовни и подкрепящи качества и способности. 
 
Освен това, упражненията отразяват международния контекст при създаване на този 
сборник с методи по време на проекта –„ Грижата в ранното детство и ролята на 
мъжете“. Не всички предположения и първоначални идеи (като стереотипи за грижата 
и пола), които са показани в методите, важат за всички страни по един и същи начин. 
Методите се основават на различни фокуси и могат да се прилагат в зависимост от 
изискванията: полови стереотипи, норми за мъжественост, концепцията за грижовните 
мъже, полови роли, социализация, професионално консултиране и визии за бъдещето. 
Сборникът с методи има две целеви групи. От една страна, методите са насочени към 
изграждане на чувствителност у хората, които работят с деца. Учителите и 
преподавателите в ранна детска възраст са поканени да разсъждават върху 
обществото и пола, за да подобрят нивото на чувствителното към пола възпитание на 
младите хора. От друга страна, много от методите са създадени да се използват от 
групи, съставени от самите млади хора (например ученици). Методите помагат на 
учителите и възпитателите в ранна детска възраст да се борят срещу половите 
стереотипи и да подкрепят младите хора – независимо от пола им – в тяхното личностно 
развитие. Фокусът е в това да се създаде положителна и еманципирана картина на 
често невидимата работа по полагането на грижа и да се насърчат и подкрепят младите 
мъже и момчета в избора им на професия, свързана с полагането на грижа. 
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Активност/ пасивност 
 

Теми на метода 

Този метод разглежда опозицията активност-пасивност. Той показва важността на 
двете роли в човешката дейност и необходимостта да бъдат интегрирани в нея. 
Освен това, този метод отхвърля идеята, че активността се асоциира с 
мъжествеността, а пасивността с женственост. 

Целева група 

Деца в началното училище 
Ученици 
Учители и педагози в областта на детската грижа  

Брой участници 

До 15 участници 

Ситуация 

Този метод изисква концентрация. Ето защо е много важно да се уверите, че 
участниците не са уморени по време на представянето на метода, особено малките 
деца. 

Рамка 

Необходими материали 

Не са необходими материали 

Подготовка 

Препоръчва се обучаващите да имат някакви познания или опит по темата за 
половите стереотипи, така че да се чувстват удобно да я обсъждат с децата. 
Възможни източници на информация са плановете на уроци, включени към 
сборника с методи и наръчника по проекта „ Грижата в ранното детство и ролята на 
мъжете“. 
Време 

30 - 45 минути (в зависимост от големината на групата) 

Стая 

Стаята трябва да е достатъчно просторна, че да предоставя на участниците 
достатъчно лично пространства и за да се избегне струпване, а децата да имат 
възможност да се движат, ако искат. 

Инструкции и описание стъпка по стъпка 

Обучаващият моли участниците да застанат така, че да не пречат на останалите. 
Всеки от тях трябва да има възможност напълно да изпъне ръцете си в страни без 
да докосва другите участници. 
 

1) Част 1: активна страна 
Обучаващият обяснява, че в някои жизнени ситуации хората са енергични (активни), 
а в други са спокойни (пасивни). Следователно, всеки има две страни: активна и 
пасивна. Участниците затварят очи (по желание) и си представят, че тяхното тяло 
сега е доминирано от активната страна (децата биват окуражавани да извършват 
физически движения: да скачат, да си движат ръцете, краката и др.). Обучаващият 
ги насърчава да се вслушат в себе си: какви усещания, чувства и мисли възникват 
в тях.  
Обучаващият пита участниците какво мислят, че би се случило, ако те през цялото 
време са доминирани само от активната страна. Как би изглеждал животът им? А 
какво би се случило, ако активната страна никога не се проявява? Как би изглеждал 
животът им тогава?  
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2) Част 2: пасивна страна 

След приключване на първата част на упражнението участниците трябва да се 
върнат обратно в „центъра“, където двете качества активност и пасивност 
съществуват съвместно. Участниците няколко пъти поемат дълбоко въздух и 
издишат, след което си представят, че тялото им е доминирано от пасивната страна 
(на децата се казва да се отпуснат физически, като легнат или седнат неподвижно). 
Обучаващият ги окуражава да се вслушат в себе си: какви усещания, чувства и 
мисли възникват в тях.  
Обучаващият пита участниците какво мислят, че би се случило, ако те през цялото 
време са доминирани само от пасивната страна. Как би изглеждал животът им? А 
какво би се случило, ако пасивната страна никога не се проявява? Как би изглеждал 
животът им тогава?  
 

3) Част 3: Размисли и обсъждане 
Обучаващият приканва участниците да се върнат в „техния център“ и да споделят 
прозренията си.  
Някои възможни въпроси за финалния кръг на размисъл могат да бъдат: 
• Какво научихте за вашата активна страна? Какво ви дава? Какво харесвате в нея? 
Какво не ви харесва в нея? 
• Какво научихте за вашата пасивна страна? Какво ви дава? Какво харесвате в нея? 
Какво не ви харесва в нея? 
• Може ли човек да живее само с едната страна? Как би изглеждал животът тогава? 
• Може ли активността и пасивността да се свързват само с един пол? Правилно ли 
е да се приеме, че мъжете (момчетата) са „активни“, а жените (момичетата) 
„пасивни“? Какъв е вашият опит? 

Цели на метода 

Въз основа на собствения си опит участниците разбират, че активността и 
пасивността са общи човешки качества и не могат да се свързват с пола на човека. 
Колкото повече познаваме едната страна, толкова повече разбираме другата 
противоположна страна и можем да избегнем конфронтацията между тях. За да се 
живее пълноценен живот, е важно да се интегрират както активността, така и 
пасивността в структурата на личността. 

Специфика на съдържанието 

Методът помага на участниците да осъзнаят, че е подвеждащо да се идентифицира 
противопоставянето на пасивност/активност с половата диференциация. Както 
пасивната, така и активната страна на личността са важни както за жените 
(момичетата), така и за мъжете (момчетата). Пасивната страна е свързана със 
спокойствие, емпатия, изслушване, приемане на другия. Активната страна е 
свързана с решителност, концентрация и действие. Осъзнаването, че както жените, 
така и мъжете имат активна и пасивна страна на личността, логично води до 
разбирането, че мъжете имат потенциал за грижовност, който е не по-малък от този 
на жените: качеството грижовност е общочовешко. 

Варианти 

Когато методът се използва с по-големи деца, ученици, учители, особено ако е 
осигурена безопасна, доверителна групова атмосфера, заключителните 
разсъждения могат да бъдат задълбочени, като ги поканите да разсъждават върху 
това, например, коя страна е по-доминираща в структурата на тяхната личност и 
какво влияние има това върху техния живот и върху отношенията им с другите? 
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Доволни ли са от сегашното положение или има нещо, което биха искали да 
променят? 

Последващи действия 

Важно е обучаващият да следи за неговия собствен, както и за речника на децата, 
за да установят дали стереотипните очаквания неизменно се окуражават в 
ежедневните взаимодействия, като това момчетата да бъдат активни, а момичетата 
пасивни. 

Коментари, опит, съвети, рискове 

Съвети: 
За по-малките деца може да е трудно да си припомнят чувствата, емоциите и 
мислите от Част 1 и Част 2, поради което споделянето на прозрения може да се 
направи след всяка активна и пасивна част или просто като им позволите да 
отговорят директно на зададените въпроси. 
За по-малките деца понятията активно/пасивно може да не са напълно разбираeми. 
Затова обучаващият може да обсъди с тях следното: Кога сте бързи и сръчни? А 
кога сте спокойни? Какво можете да направите, за да бъдете по-активни или по-
пасивни? Как се чувствате? Кое състояние предпочитате? Винаги ли харесвате само 
едно състояние? 
Важно е да се подчертае на децата по време на разговора, че и момичетата, и 
момчетата понякога са оживени, а понякога предпочитат да са тихи и спокойни. 
Никое състояние не е по-добро от другото. 

Източници на метода 

Методът е адаптиран от упражнение, представено в обучителната програма на 
Гещалт института Dia logas (Литва). 

 

 

Марсианци 
 

Теми на метода 

Ограниченията на културно доминантните норми на мъжественост 

Целева група 

Учители, обучаващи, възпитатели, съветници – всички, които работят с момчета 
Ученици 

Брой участници 

До 18 участници 

Ситуация 

Методът провокира дебат върху нормите за мъжественост в обществото, като по 
ангажиращ начин показва стереотипите по пол и в обучителната програма би 
трябвало да предшества методите, фокусирани върху концепцията за грижовните 
мъже.   

Рамка 

Необходими материали 

Различни списания, хартия за писане и химикалки. 

Подготовка 

Няма специфична подготовка. 

Време 

30 - 40 минути (в зависимост от големината на групата) 

Стая 

При този метод няма специални изисквания за стаята. 
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Инструкции и описание стъпка по стъпка 

Започва се като участниците се разделят на групи от по 4-5 човека. 
 
Обучаващият информира участниците, че те представляват екипи от изследователи 
от космоса, чиято цел е да открият какви са жителите на Земята: Какви са те? 
Приятелски ли са настроени или не? Какво правят? Какви са техните ценности? 
Възможно ли е да се идентифицират различни групи (напр. възраст, способности, 
етническа принадлежност и т.н.)? Какво ги прави различни? 
 
Тази информация е важна, за да решите дали да посетите планетата Земя или не. 
Мисията се усложнява от факта, че екипът от изследователи има малко време, за 
да проучи ситуацията и източниците на информация са ограничени. Изводите ще 
трябва да се направят на база снимките в списанията, тъй като извънземните все 
още не са научили земния език. 
 
Раздайте 1 - 2 списания с различно съдържание на всяка група и им дайте 10 - 15 
минути да „подготвят прегледа“. 
 
Всяка група трябва да представи своите прозрения. След това ще има време и 
място за дискусия. Въпроси за обща дискусия: 

• Какви качества доминират във визуалното представяне на мъжете? 

• Как то е различно от представянето на жените? 

• Какви аспекти на мъжката идентичност (напр. старост, увреждане, социална 
уязвимост и т.н.) не са отразени в изображенията? 

• Какво трябва да се добави, за да се даде на извънземните по-точна, 
реалистична картина? 

• Как тези образи влияят на разбирането ни за мъжествеността? 

Цели на метода 

Този метод изостря вниманието на участниците по отношение на стереотипите по 
пол, свързани с нормите за мъжественост. Той фокусира вниманието върху липсата 
на грижовния аспект при представянето на мъжете. 

Специфика на съдържанието 

Методът помага да се покаже колко едностранчива и ограничена е концепцията за 
мъжественост, особено когато не включва грижовни аспекти. 

Последващи действия 

Участниците са призовани да запишат визуална информация (улични табели, 
телевизионни реклами, филми и др.) или да помислят за примери от 
действителността, които демонстрират нормите за мъжественост или подчертават 
грижовните аспекти.  

Коментари, опит, съвети, рискове 

Важно е да се помогне на участниците да разберат, че списанията (или други 
визуални средства) не отразяват, а по-скоро формират нашите фантазии и 
възприятия за мъжете и мъжествеността, както и социалните норми. 

Източници на метода 

Този метод е разработен от литовския екип по проекта „Грижата в ранното детство 
и ролята на мъжете “. 
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Кой какво облича? 
 

Теми на метода 

Да научите и визуализирате как полът влияе върху избора и оценката на дрехите. 

Целева група  

Деца от 4г 

Брой участници 

Минимум 6 - максимум 20 

Ситуация  

Може да бъде във всяка ситуация. 

Необходими материали 

ECaRoM работни листове за метода в съответния брой участващи деца и 
съответния брой ножици. 

Подготовка: 

Не 

Време  

30 минути 

Стаи  

Стая с достатъчно пространство и за предпочитане маси, където децата да могат 
да режат. 

Инструкции и описание стъпка по стъпка (Какво се случва? Кои инструкции се 
дават?): 

Част 1: Изрязване + оцветяване 
Помолете децата да изрежат човека и дрехите. 
След това нека облекат човека, с дрехите, които им харесват най-много. Ако 
изрязват фигурата и дрехите от черно-белия модел могат след това да ги оцветят. 
Част 2: Имена на облечените фигури + дискусия 
Нека децата назоват лицата, които са облекли. Попитайте ги дали лицето има 
женско име, мъжко име. Попитайте ги защо са избрали тези дрехи, имат ли нещо 
общо с пола им по цвят, или вид дреха? 
Допълнителни въпроси за обсъждане: 
Кой ни казва какво да обличаме?  
Какво ще кажете, ако всеки може да носи това, което му харесва, и да не получава 
обидни коментари за това? 

Цели на метода (Какво трябва да постигнат участниците?): 

Методът има за цел да дискутира стереотипите по пол, свързани с дрехите. От 
ранна възраст децата научават кои дрехи и цветове на кой пол подхождат. 
Съответно, методът би спомогнал  да се дискутира, че  децата могат да носят това, 
което им отива, или те харсват. 
 
 

Специфика на съдържанието 
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Какво значение има грижовната мъжественост в този метод? Как методът се отваря 
към перспектива, чувствителна към пола? 

Половите стереотипи са в основата на разделението на грижите. Те са илюстрирани 
чрез метода с помощта на примера на дрехи. 

Последици  

Въз основа на този метод, разпределението на грижите може да бъде адресирано, 
например с друг метод от проекта ECaRoM. 

Източници на метода  

Разработено от Daniel Holtermann за проекта ECaRoM. 
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Истинските мъже 
 

Теми на метода 

Мъжественост и стереотипи по пол - концепции, идеали и действителност. 

Целева група  

12-годишна възраст и нагоре. 
Учители, обучаващи, възпитатели, съветници – всички, които работят с момчета. 

Брой участници 

5 - 20 участници 

Ситуация  

Методът е особено подходящ като въведение за разсъждения по темата за 
стереотипите по пол и доминиращата представа мъжественост. Участниците влизат 
в контакт със собствените си полови стереотипи чрез прост и бърз метод, като в 
същото време разбиват тези стереотипи и създават нов тип мислене, което е 
чувствително към пола и го отразява. 
Методът е особено подходящ и популярен да се използва като въведение към 
другите методи. 

Рамка 

Необходими материали  

Хартия и химикалки за всички участници. 

Подготовка 

Не е необходима подготовка. 

Време 

15 - 40 минути (в зависимост от големината на групата) 

Стая 

Няма специфични изисквания за стаята. 

Инструкции и описание стъпка по стъпка 

 
1) Подготовка 
Раздайте листове хартия и химикалки на всеки участник. Помолете ги да 
номерират двете страни на листа с 1 (предна страна) и 2 (задна страна). 
 
2) Участниците пишат за „мъжете като цяло“ 
“Как си представяме мъжете като цяло? Какво мисли обществото за мъжете? 
Коя е доминиращата концепция за мъжественост? Какво е характерно за нея? 
Моля, опишете това на първата страница.” 
 
3) Участниците пишат за мъж, когото харесват 
Помолете участниците да помислят за човек от мъжки пол, когото харесват, 
и да опишат този човек на страница 2. Дайте им отново 5 минути, за да 
направят това. 
„Сега, моля, помислете за човек от мъжки пол от вашата група приятели или 
от семейството, или от работата, или откъдето и да е другаде, когото много 
харесвате. Моля, опишете на страница 2 защо го харесвате. 
 
4) Четене на идеите на другите 
Помолете участниците да вземат хартията си, да оформят топка и да я 
хвърлят на някой, който иска да я хване и прочете. По този начин участниците 
взаимно четат идеите си. Повторете го няколко пъти (забавно е) 
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5) Формиране на групи от по двама и разговор за концепциите за 
мъжественост 
Помолете участниците сега да намерят партньор (в идеалния случай някой, 
когото не познават много добре) и обсъдете следните въпроси: 
• Характеристиките, които изброихме на страница 1, същите ли са като тези, 
които изброихме на страница 2? 
• Къде си приличат, къде се различават? 
• Какво може да означава, когато са различни? 
 
6) Обща дискусия 
Помолете участниците да споделят какво са научили от писането, четенето и 
обсъждането на своите идеи за „мъжете като цяло“ и „мъж, когото харесвам“. 
По време на дискусията можете да говорите за: 
• „Типична“ срещу „реална житейска“ мъжественост (въплъщаваща 
обществени концепции, какво им струват на мъжете опитите да се придържат 
стриктно към доминиращите очаквания на представата за мъжествеността); 
• Промяна на представите за мъжественост през времето и различията в 
различните общества; 
• Господстваща представа за мъжественост срещу обезценени форми на 
мъжественост (мъжественост, която е най-доминираща в даден период от 
време, малко мъже са способни да отговорят на идеала); 
• Разнородност в рамките на мъжествеността (напр. по отношение на 
социална класа, възраст, семеен статут, етническа идентичност, 
имиграционен статут); 
• Концепцията за грижовните  мъже (възприемане на себе си и обществени 
структури, които правят възможно/невъзможно за мъжете да възприемат и 
прилагат ценностите, свързани с грижата, в техния личен и професионален 
живот); 
• Мъжественост и уязвимост. 

 
Този метод трябва винаги да завършва с размисъл върху това, което хората са 
изживели и как са се почувствали. Можете да използвате следните въпроси, за да 
започнете размисъл: 
• Какво мислите за резултата? 
• Какво беше изненадващо/не изненадващо за вас? 
• Защо двете страни на листа се различават толкова много/защо не се различават? 
• Как мислите, че това се отразява на момчетата/мъжете? 
• Какво бихте променили, ако можехте? 

 

Цели на метода 

Участниците започват да  разбират многообразието на мъжествеността. 
Участниците разсъждават върху работата, която е необходима, за да се изпълнят и 
въплътят стереотипите по пол. 
Участниците размишляват върху характеристиките на една доминираща форма на 
мъжественост и как тя може да се промени.  
Участниците разсъждават върху характеристиките, които харесват в мъжете, които 
познават (страна 2). Обикновено тази положителна нагласа е свързана с 
взаимоотношения, емоционална и лична е. Грижовността в мъжете става очевидна 
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с времето. Послание: „Истинските мъже“ обикновено са мъже, които се грижат за 
другите. 

Специфика на съдържанието 

По време на използването на метода „Истинските мъже“ се обсъждат и отразяват 
стереотипите по пол и идеалите за мъжественост. По този начин многообразието на 
мъжествеността и значението на мъжете, полагащи грижа, стават видими. За 
участниците става ясно до каква степен традиционните и стереотипни прояви на 
мъжественост противоречат на интересите на конкретния човек  и как и защо те са 
обект на промяна. 
Концепцията за грижовните мъже става очевидна чрез саморефлексията на 
участниците относно характеристиките, които харесват в мъжете, които познават. 
„Истинските мъже“ обикновено са мъже, които се грижат за другите, себе си, 
околната среда и т.н. 

Варианти 

Методът може да бъде променян в зависимост от наличното време и броя 
потребители. Както времето за саморефлексия, колко често хартиените топки се 
хвърлят към останалите, така и времето за дискусии могат да варират. С този метод 
можете да навлезете много добре в дълбочината на темата за половите стереотипи, 
мъжествеността и грижовните мъже или да го използвате като тийзър/въведение за 
саморефлексия. 
 

Последващи действия 

Прилагане на методи за саморефлексия. 

Източници на метода 

Вариант на идея от: Bissuti, Romeo/Wölfl, Georg (2011): “Stark aber wie? 
Methodensammlung und Arbeitsunterlagen zur Jungenarbeit mit dem Schwerpunkt 
Gewaltprävent ion, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Abteilung 
GM/Gender und Schule), Vienna, 2nd Edition”  
http://www.eduhi.at/dl/starkaberwiebroschre2011inte.pdf 

 

Кутия с истории 
 

Теми на метода  

Концепцията за грижовните мъже, равенство между половете;  

Целева група 

Този метод позволява сторителинг (разказване на история) във всички възрасти. В 
този случай 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.  

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 

Използва се метода “Кутия с истории“. Използва се история, наречена „Тито 

http://www.eduhi.at/dl/starkaberwiebroschre2011inte.pdf
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Лупоти“ (ред. Giralangolo).1 „Тито Лупоти“ разказва за едно вълче, което иска да стане 
цветар, но неговият избор противоречи на разбиранията на баща му – г-н Лупоти, 
който иска синът му да следва неговия път и да стане ловец. Г-н Лупоти опитва по 
всякакъв начин да промени решението на неговия син, използвайки стратегии, 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 обувки или друга, която може да намерите у дома); парчета плат за покриване 
на кутията; героите са направени както следва: 
- Тито Лупоти от малък вълнен помпон  
- Татко Лупоти от твърд филц  
- Заекът от борова кора  
Останалите материали за историята са често използвани, или направени от 
рециклирани материали, преработени, за есенциите на цветята са използвани 
естествени оцветители (анилин) и вода. 

Подготовка 

При подготовката на кутията се препоръчват следните стъпки: прочитане на 
илюстрирана книга, 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. 

Инструкции и описание стъпка по стъпка  

Разказвачът стои зад кутията и гледа към слушателите, като ги моли за внимание и 
готовност за слушане. Кутията се отваря, заглавието на историята се съобщава и 
историята започва. Историята се разказва чрез изваждане на предмети и герои от 
кутията, а важните моменти 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 обратно 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 създаването на магически моменти, които могат да бъдат 
ритуално повторени и почти не губят своята емоционална сила, от друга страна, той 
идеално представя идеята за съхранение. Създават 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. 

 

 
1 Bourre, M., Judes, M. O. (2018). Maxime Loupiot, Flammarion Jeunesse Pere Castor. 
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Специфика на съдържанието 

Използването на кутията с истории има голямо въздействие за отварянето на 
образованието към въпросите на пола и по-специално към концепцията за 
грижовните мъже. 
Историята на Тито Лупоти дава възможност за поставянето под въпрос на половите 
стереотипи, по-специално по отношение на избора на професия. 
Историята е избрана, защото в нея е възможно да се идентифицират поредица от 
елементи, 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 
концепцията 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 
произведени с рециклируеми материали и следователно могат да бъдат намерени 
лесно. 
2) Позволява работата върху творческото начало на момчетата и момичетата, като 
насърчава 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, 
съсредоточени върху грижовните мъже, се възпроизвеждат от мъже (възпитатели, 
бащи, дядовци, 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 вълка 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. 
Използването на такава фигура за деконструиране на модел на „токсична 
мъжественост“ в полза на персонаж, който вместо това иска да избере професия, 
която предполага интерес към цветята и природата (грижа за околната среда), е в 
съответствие с целите на образование, 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. След това 
тези подадени сламки могат да бъдат използвани за започване на дискусия по 
темата или самите 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 
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мъжествеността и грижата(за себе си) и зачитането на избора на другия. 

Коментари, изживявания, съвети, рискове (Какво трябва да се вземе под внимание? 
Какво може да се случи без да е планирано?): 

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 могъл Тито да е танцьор? Оттук нататък отговорите и диалогът с децата 
направиха възможно провеждането на открита дискусия, занимаваща се с някои 
въпроси на пола: грижовните мъже, половите стереотипи, приемането на 
разнообразието, свободата, когато не вреди на другите. Може да се случи 
слушащата група да не започне диалог, като в този случай възрастният е този, който 
трябва да посочи въпросите 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 образованието 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/   

 
 

Песен за приятелството 
 

 

Теми на метода 

Приятелството – какво представлява? Какво означава добър приятел? Защо 
приятелството е важно? 

Целева група 

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

Брой участници  

Всякакъв брой  

Ситуация 

Песента може да се използва във всяка ситуация. Заучаването на песента изисква 
концентрация 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 въведение за изследване на темата за приятелството и 
грижата един към друг. 

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/


   

19 

 

 

 

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  

Разучаване на песента: 20 минути 
Разучаване на хореографията: 10 минути 
Пеене: 2 минути 
Размишления за приятелството: 30 минути 

Стаи  

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

Инструкции и описание стъпка по стъпка  

 

 
 
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. 

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

 
1ва стъпка: слушане на песента, разучаване на текста и мелодията 
2ра стъпка: разучаване на движенията към песента (по-добро разбиране чрез 
физически движения):  всяко от действията, свързани със загрижеността, може да 
се представи с движение:  

• утеха: прегръщане на другия или себе си, като символ 

• игра: движения на ръцете като при игра с малки кукли, Лего и др. 

• помощ: протягане напред на двете ръце, предлагайки помощ  

• изслушване: поставяне на ръка зад ухото 

• споделяне: движение с  ръцете сякаш разчупваш нещо на две, напр. сандвич  
3та стъпка: размишления & дискусия – размишления  относно живеенето с други 
хора в една общност (група в детската градина, учебен час/ отношенията с другите 
деца; наблюдаване 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 
приятелството и за качествата, предимствата и важните черти на приятните 
отношения с другите. 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 борби и 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-малко или малко пространство за своите емоции. Това 
означава, че например момчетата се научават да потискат чувствителните и 
грижовните аспекти в своите приятелства и връзки. Концепцията за грижовните 
мъже има за цел да се отдалечи от този полов стереотипен образ на мъжете, които 
са силни и твърди само към грижовен и по-активен член на обществото. 
Децата са поканени да разсъждават върху чувствата си и да разберат какво прави 
отношенията им с другите ценни и важни. Това се отнася еднакво както за работата 
с момчета, така и за всички останали деца. 
Има силен акцент върху липсата на равенство в това, което се очаква от 
момчетата/мъжете и момичетата/жените и как те са ограничени в житейските 
избори. Това ще се свърже с чувството за справедливост на децата, но и ще ги 
научи за възможността за промяна. 

Варианти  

Песента представлява основата. Всички други дейности – хореографията или 
изборът на въпроси за размишление зависят от обучаващия.  
 
Вариант 1: Хореография 
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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  

 
Вариант 2: Смяна на името 
Името „Алекс“ е умишлено избрано за тази песен, защото може да се използва като 
полово 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 
децата в групата/класа. По този начин може да се пее конкретно за децата в групата 
и да се асоциира с определените качества, 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 внася в приятелството. Заедно с децата могат да се търсят нови 
дейности, които показват грижа, безпокойство и отглеждане, 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: 

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

 

Последващи действия  

След научаване на песента и обсъждане на темата за приятелството, което изисква 
концентрация от децата, трябва да се обяви почивка, преди да се използва някой 
от другите методи по проекта „Грижата в ранното детство и ролята на 
мъжете“ (напр.: „Мемори карти“ или „Когато порасна“). 
Трябва да се обърне внимание на поведение и ситуации, които са свързани със 
стереотипи по пол. Ако се забележи такова поведение, то трябва да се  отбележи и 
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обсъди 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 
мъжествеността и пола/Австрия (Institute for Masculinity Research and Gender 
Studies/VMG Austria)) по време на работата по проекта “Грижата в ранното детство 
и ролята на мъжете“. 

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 

 

План на урок 
 

Теми на метода 

Грижовните мъже 

Целева група 

Деца в началното училище (6-10-годишна възраст) 

Брой участници 

10-20 деца 
Може да се изпълни с цял клас, независимо от големината. 

Ситуация  

Няма специфични изисквания 

Рамка 

Необходими материали 

Планове на уроци по проекта “Грижата в ранното детство и ролята на грижовните 
мъже”, които може да бъдат свалени безплатно от уебсайта на проекта 
(www.ecarom.eu). 

Подготовка 

Прочетете целия план на урок. Разпечатайте необходимите екземпляри и картинки 
за някои от дейностите. Някои от нещата може да бъдат показани и на интерактивна 
дъска/проектор. 

Време 

1 – 2 ч. за всеки план на урок. 

Стая 

Всяка стая, която е достатъчна голяма, така че участниците да седнат удобно. Ако 
са в класна стая, децата може да останат седнали по местата си или да се 
разположат седнали в кръг, както и да се разделят на малки групи в зависимост от 
съответния план на урок. 

Инструкциии и описание стъпка по стъпка 

Всеки план на урок е придружен от описание на дейностите стъпка по стъпка, с 
включена информация за големината на групата и възрастта на децата. 
Допълнителните материали са включени в плана на урока. 

Цели на метода 

Децата ще научат за платени и неплатени дейности/професии, свързани с 
полагането на грижа. 
Децата ще научат за ролите на половете и как се очаква мъжете/жените да се 
държат различно в обществото. 

https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php
https://www.boys-in-care.eu/tools
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На децата ще бъдат дадени инструменти, за да поставят под въпрос статуквото и 
да научат, че им е позволено да действат извън нормите на пола. 

Специфика на съдържанието 

Темата за грижовните мъже е включена в редовен училищен урок. Изображения и 
примери за грижовни мъже се използват в различни предмети, за да осигурят на 
децата по-нюансирано и без предразсъдъци представяне на мъжете. Тези по-малко 
традиционни образи включват мъже, които извършват дейности по полагане на 
грижа, домакинска работа, които говорят за чувства и т.н. 
Децата са поканени да разсъждават върху собствения си живот и социални връзки 
с акцент върху дейностите по полагане на грижа, напр.  в техните собствени 
приятелства, взаимоотношения с роднини от женски и мъжки пол, с  лица, които се 
грижат за тях, и т.н. 
Има силен акцент върху липсата на равенство в това, което се очаква от 
момчетата/мъжете и момичетата/жените и как те са ограничени в житейските са 
избори. Това ще резонира с чувството за справедливост на децата, но и ще ги научи, 
че има възможност за промяна. 

Варианти  

Плановете на уроци включват и варианти за по-малки (6-7 год.) и по-големи деца (8-
10 год.). 

Последващи действия 

Плановете на уроци може да се използват един след друг и така ще разширят 
мирогледа на децата относно идеите за мъжественост. 

Коментари, изживявания, съвети, рискове 

Темите на метода може да повдигнат много въпроси от страна на децата, на които 
обучаващите трябва да са подготвени да отговорят. По тази причина към всеки план 
на урок има включена основна информация, която да помогне на учителя да се 
чувства подготвен да  говори по темата.  

Източници на метода 

Методът „Планове на уроци“ е създаден от  Вероника Супан, Ели Скамбор и Лиза 
Вагнер (Verein für Männer- und Geschlechterthemen) и Катарина Вит, Даниел 
Холтерман и Тобаяс Хойслер (Dissens e.V.) за проекта “Грижата в ранното детство и 
ролята на мъжете”. 

Допълнителна литература 

Klischeefrei Methodenset M14: https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php 
Материали и пособия по проекта “Момчета в грижа”: https://www.boys-in-care.eu/tools 

 
 

История: Мъжете се грижат! 
 

Теми на метода 

Мъжете, които извършват платени и неплатени дейности по полагане на грижа. 

Целева група 

Деца от детската градина (3-6-годишна възраст) 
Историята може да се използва  и за работа с по-големи деца. За целева група oт  6 
до 10-годишни деца се използва методът “План на урок”, който включва историята и 
подходяща за възрастта дискусия върху темата за професиите, свързани с грижа, 
като това е съобразено  с учебната програма в началните училища. 

Брой участници 

Всякакъв брой участници  е възможен. 

https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php
https://www.boys-in-care.eu/tools
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Ситуация  

Методът може да се използва в по-спокойните периоди, когато на децата се четат 
истории или да се използва като  въведение за запознаване с темата за професиите, 
както и с дейностите – платени и неплатени – по полагане на грижа.   

Рамка 

Необходими материали  

Историята “Мъжете се грижат” по проекта “Грижата в ранното детство и ролята на 
мъжете” в разпечатан вид или във формат за прожектиране. 

Подготовка 

Обучаващият трябва предварително да се е запознал с историята и да е набелязал 
първоначални въпроси по темата за мъжете и жените, които полагат грижа. Освен 
това, би било полезно за обучаващите да се запознаят с различните професии, в 
които се полага грижа, и дейностите в тях. 

Време 

20 - 60 минути 

Стая 

Всяка класна стая или част от класна стая (напр. кът за четене) или място, където 
могат да седнат, са подходящи за метода. 

Инструкциии и описание стъпка по стъпка 

1) Стъпка 1: Въведение в историята 
Обучаващият пита децата кои професии познават и дали познават някого, който има 
дадената професия. 
 

2) Стъпка 2: Четене на историята 
Обучаващият прочита историята на децата. Картинките може да се показват на 
децата върху разпечатания екземпляр или да им се прожектират върху стена или 
дъска.  
 

3) Стъпка 3: Дискусия върху наблюденията 
Обучаващият взема различни снимки от приказката и ги показва на децата и 
ги моли да кажат: 
• Какво се случва на снимката? 
• Какво правят хората на снимката? 
• Какво е общото между всички тях? (Отговор: всички те са мъже) 
 

4) Стъпка 4: Запознаване с различните професии, свързани с полагането на 
грижа  

Обучаващият показва снимките и пита какви професии виждат децата. Например: 
Каква дейност извършват възрастните в тази професия? Какво прави човек, който 
полага грижа (медицинска сестра, учител в детска градина, гериатрична медицинска 
сестра, градинар, логопед, масажист, терапевт, парамедик)? Кои дейности, които не 
представляват работа, също се споменават в книгата? Какво е общото между всички 
тях? Кой ги извършва? В какво си добър, което е важно в работата по полагане на 
грижи? 

Цели на метода 

Децата ще научат за платени и неплатени дейности/професии, свързани с 
полагането на грижа. 
Децата ще научат за ролите на половете и как те се отразяват на това кои професии  
мъжете/жените избират или не избират. 
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На децата ще бъдат дадени инструменти, за да поставят под въпрос статуквото и да 
научат, че им е позволено да действат извън нормите на пола. 

Специфика на съдържанието 

Изображения и примери от концепцията за грижовните мъже се използват в словесно 
и картинно представяне, за да се предостави на децата по-нюансирано и без 
предразсъдъци представяне на мъжете. Тези по-малко традиционни образи 
включват мъже, които полагат грижи, извършват домакинска работа и полагат 
платена грижа. 
Децата са поканени да разсъждават върху собствения си живот и социални връзки с 
акцент върху дейностите по полагане на грижа. 
Поставя се  силен акцент върху липсата на равенство в това, което се очаква от 
момчетата/мъжете и момичетата/жените и как те са ограничени в избора си на 
професия. Това ще се свърже с чувството на децата за справедливост, но и ще ги 
научи, че има възможност за промяна. 

Варианти 

Историята създава основата. Всички други дейности, като дискусията или изборът на 
въпроси, върху които да разсъждават децата, зависят от обучаващия. 
За деца над  6-годишна възраст и такива в началното училище има “План на урок”, 
който включва историята и подходяща за възрастта дискусия върху темата за 
професиите, свързани с грижа, съобразена  с учебната програма в началните 
училища. 

Последващи действия 

Забавна дейност, която може да се извърши след като децата чуят историята, е да 
се използват наборите от картончета “Мемори игра - професии” и  “Мемори игра - 
грижа” по проекта “Грижата в ранното детство и ролята на мъжете”. 

Коментари, изживявания, съвети, рискове 

Темата за това кой работи в професии, свързани с полагането на грижа, може да 
повдигне много въпроси от страна на децата, на които обучаващите трябва да  са 
подготвени да отговорят. За повече информация по темата стереотипи по пол сред 
децата и концепцията за грижовните мъже може да се ползва план на урок по проекта 
“Грижата в ранното детство и ролята на мъжете”. Там има кратко резюме с 
информация по темите.  

Източници на метода 

Историята е създадена от  Вероника Супан, Ели Скамбор и Лиза Вагнер (Institut für 
Männer- und Geschlechterforschung) по проекта “Грижата в ранното детство и ролята 
на мъжете”. Вдъхновена е от  книгата “Големите момчета плачат” Джонти Хаули. 

Допълнителна литература 

Klischeefrei Methodenset M14: https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php 
Материали и пособия по проекта “Момчета в грижа”: https://www.boys-in-care.eu/tools 

 

Супергерои 
 

Теми на метода  

Качествата на супергероите, какво означава да си грижовен, за 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  

https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php
https://www.boys-in-care.eu/tools
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До 25 участници (зависи от размера на стаята в детската градина). 

Ситуация  

По всяко време на деня.  

Рамка 

Необходими материали  

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

Подготовка  

Няма нужда от предварителна подготовка. Децата трябва да се приканят един ден 
по-рано да донесат от вкъщи в детската градина 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  

1 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? Може да разгледате някои примери в 
приложението към този метод. 
 
СТЪПКА 2: Кои други са супергерои? Може би пожарникари, полицаи, спасители, 
лекари, медицински сестри? Обсъдете техните характеристики и таланти (да се 
грижат за други хора в беда, да бъдат полезни, решителни, да защитават хората, да 
лекуват хора, да спасяват човешки живот и т.н.). 
 
СТЪПКА 3: Насърчете децата да се облекат или да създадат своите костюми на 
супергерои. 
 
СТЪПКА 4: Докато децата играя 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 характеристики и таланти на супергероите. 
 
СТЪПКА 5: По-късно фокусът трябва да се прехвърли върху децата и техните 
характеристики, таланти. Попитайте участниците „Какви характеристики 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 характеристики 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, 
закрила, оказване на помощ, емпатия (не само агресивност и разрушителност). С 
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промяната на фокуса ще се промени и перспективата на децата. 

Специфика на съдържанието 

Фокусът на метода е върху качествата на супергероите, като оказването на грижа, 
закрила, помощ и емпатия. Като се отмества фокуса върху тези характеристики на 
супергероите се постига перспектива, която е чувствителна към въпросите на пола.   

Варианти 

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

Последващи действия  

Децата може да добавят нови суперсили  към техните супергерои или да променят 
тяхната външност. В идеалния случай, следващата стъпка би била да се работи с 
родителите по въпросите на пола и техните нагласи в тази връзка.  

Коментари, изживявания, съвети, рискове (Какво трябва да се вземе под 
внимание? Какво може да се случи без да е планирано?): 

Учителите трябва да обърнат специално внимание  групата да е разнообразна по пол 
и етнос и да създада 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” (page 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 по проекта „Грижата в ранното детство и ролята ва 
мъжете“ към „Института за мир“/ Peace Institute, Словения.  

  

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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Грижовни дейности 
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Мама или татко 

  

Теми: 

Споделяне на отговорностите за полагане на грижи в семейството; стереотипи по 
пол  

Целева група:  

11-13 годишни ученици 

Прилагане и ограничения: 

Брой на участниците: 20-25 

Препоръка: 

Най-добре е да се направи в час на класа. 

Необходими материали:  

листове 150/50 см; 
маркери в различни цветове. 

Подготовка: 

Необходимо е фаслитаторът да подготви предварително списък с твърдения на 
отделен лист. Примерни твърдения могат да бъдат: 
 
Миенето на чинии не е мъжка работа.  
Поправянето на колата не е работа за жени. 
Бащата трябва да осигурява финансово семейството.  
Бащата осигурява парите в семейството, затова той трябва да взима всички важни 
решения.  
Майката знае най-добре как се гледат деца.  
Момчетата не пускат прахосмукачка, това е женска работа. 
Жените не могат сами да си нацепят дърва, трябва си мъжка ръка. 
Мъжете не могат да готвят. 
Простирането не е мъжка работа. 
Мъжете не ги бива да обясняват уроците и да помагат за домашните. 
Бащите не могат да дават съвети за избор на дрехи на децата, това е работа на 
майките. 
 
Можете да добавите още или други твърдения, които отразяват най-добре 
стереотипите за женска и мъжка работа/отговорности в семейството според вас. 

Време:  

45 мин. 

Помещение: 

Класна стая 

Инструкции и процедура: 

Учителят прави кратко въведение за това какво е семейство. Може да обясни, че има 
различни семейства – с деца, без деца, с двама родители, които полагат грижи, с 
един родител, който полага сам грижи за децата, с баба и дядо, които живеят заедно 
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с родителите и децата и така нататък. Важното е, не колко члена има семейството, а 
какви са отношенията в него, защото едно семейство означава най-вече хора, които 
се грижат един за друг, обичат се и се уважават по между си. Грижите в едно 
семейство са свързани с различни отговорности и задължения, които понякога са, но 
понякога не са разпределени съвсем честно между членовете на семейството. Целта 
на упражнението е учениците да разберат повече за семействата си чрез дискусия 
за разпределението на домашната работа и грижите и да си дадат сметка за най-
често срещаните стереотипи за ролите на жените и мъжете в семейството.   
След краткото въведение учителят обяснява играта, която класа ще играе. (30 мин.): 
Правила на играта: Изслушвайте се един друг, бъдете търпеливи и уважавайте 
мнението на съучениците си!  
Инструкции: След като учениците чуят дадено твърдение, трябва да минат в ляво 
или в дясно, в зависимост от това дали са съгласни или не с него. Тези, които се 
колебаят, могат да останат в средата.  
След всяко твърдение, учителят следва да подкани някои от учениците да мотивира 
избора си, за да започне дискусия. Ролята на учителя е на фасилитатор, който не 
бива да налага свое мнение, или да дава примери от своя опит. Идеята е да се 
създаде спокойна и защитена среда, в която всеки ученик може да се чувства 
свободен да изрази мнение, без да му се подиграват останалите.  
Учителят обобщава изводите от играта (5 мин.) и поздравява учениците за тяхната 
толерантност и искреност.  В края на дискусиите учителят следва да обобщи, че 
играта е показала, че:  
По-справедливо е задълженията в семейството да се разпределят така, че всеки 
член да има и своето свободно време, което може да прекарва с останалите или да 
се занимава с нещо, което му доставя удоволствие и му е интересно. Мъжете и 
жените, момчетата и момичетата имат равни права и това равенство започва от 
семейството. Това означава, че всички членове трябва да полагат грижи и за децата 
и за домакинството. 
В наши дни, животът се е променил и не бива да правим стриктни разграничения 
между мъжка и женска работа. Всяка работа е достойна за уважение! Домакинската 
работа може да се върши както от момичетата, така и от момчетата, защото не е 
справедливо да бъдат натоварвани с тези задължения само майките и сестрите. В 
повечето семейства те също работят или учат, също както бащите и братята.  

Цели на упражнението: 

Учениците ще имат възможност да дискутират в защитена среда стереотипите по 
пол за ролите на жените и мъжете в семейството. Предоставя им се инструмент, с 
който да проучат разпределението на домашната работа и да съберат доказателства 
за бюджета на времето в техните семейства. 

Какво е значението на пола в това упражнение?  

Този метод се фокусира върху стереотипите по пол за полагането на грижи в 
семейството. В зависимост от твърденията, които учителят ще избере, може да се 
направи препратка и към професиите, свързани с грижи и стереотипите по пол. 

Как методът разширява идеите за професионални възможности за момчетата ?  

Упражнението ще покаже, че грижите не са само женска работа. Умението за 
споделяне на отговорностите по полагането на грижи в семейството от ранна възраст 
е добро начало за момчетата да преодолеят бариерите, които те могат да имат да 
изберат професия, която е свързана с полагането на грижи.  
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До каква степен методът показва, че има много възможности извън 
традиционните представи? 

Методът е насочен изцяло към дискутиране и противопоставяне на твърдения, които 
се основават на традиционни стереотипи за поведение на жените и мъжете, 
момчетата и момичетата в семейството. Искрените дискусии по темата биха могли 
да накарат учениците да се замислят, че любовта и уважението в семейството са 
много по-важни от стереотипите за ролите на жените и мъжете.  

Варианти:  

В зависимост от броя на участниците, може да се променя и броя на твърденията, 
които да се използват в играта.  

Домашна работа: 

Учителят може да помоли учениците да наблюдават семействата си за една седмица 
и да направят малко проучване, наречено “бюджет на времето”. За целта, те трябва 
само да попълват таблицата, която е приложена по-долу. Таблицата ще им даде 
много ясна картина на разпределението на семейните задължения в техните 
семейства, което може да се дискутира в следващ час на класа. Задачата е, да се 
изчисли как възрастните и децата, които живеят в едно домакинство разпределят 
времето си в една седмица. Учениците следва да попълват таблицата всеки ден от 
седмицата и резултатите да се изчислят за цялата седмица: 
 

Време в часове за Мама   Татко  Баба  Дядо 
Сестра 
/ 
Брат 

......   Аз  

Работа/учене        

Чистене, пране, 
готвене, гладене… 

       

Ремонтиране на 
малки повреди в дома 
и/или по колата 

       

Грижи за децата        

Почивка - телевизия, 
интернет, книги, 
срещи с приятели, 
игри. 

       

Спане        

 
Добре би било учителят да отдели поне два часа на класа за този метод. В единия 
час да проведе играта и дискусията, а в другия да бъдат дискутирани проучванията 
за бюджета на времето на учениците.  

Коментари, опит, съвети, рискове:  

Единственият риск при този метод е дискусията да излезе извън темата. Ролята на 
учителя е да я върне обратно в темата. Много важно е да се спазват правилата за 
взаимно уважение. Понякога учениците не желаят да разказват за семействата си, 
поради обтегнати отношения в тях, често упражнявано насилие и тормоз, затова 
учителят трябва да има готовност да успокои емоциите и да насочи дискусията в 
желаната посока.   
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Източници на метода: 

Методът е разработен от Магданела Делинешева, Роза Димова и Татяна Кметова 
(Център за изследвания и политики за жените) по проект “Равнопоставени в училище 
– равнопоставени в живота”, финансиран от  Европейска младежка фондация към 
Съвета на Европа  Повече информация за урока: 
http://www.cwsp.bg/en/htmls/page.php?category=500&id=910  
Повече информация за проекта: 
 http://www.cwsp.bg/en/htmls/page.php?category=504&id=899  

 

Мемори игра: Дейности по полагане на грижа 

 

Теми на метода 

Методът се занимава с различните форми на грижа като съставна и  важна част от 
нашия ежедневен живот, които не бива да се приписват само на един пол. 

Целева група 

Деца в детска градина 
Деца в предучилищна възраст и в начално училище. 

Брой участници 

До 15 участници 

Ситуация 

Няма специфични изисквания. 

Рамка 

Необходими материали 

Комплект с картончета на тема грижа. Изображенията за тях може да се свалят 
безплатно от уебсайта на проекта “Грижата в ранното детство и ролята на мъжете” 
(www.ecarom.eu). За да се запазят те по-дълго време, препоръчваме да се 
разпечата на картон и да се ламинират.  

Подготовка 

Да се подготви комплектът с картончета (прави се еднократно). 
Време 

Продължителността на метода зависи от големината на групата. Средната 
продължителност е около 30 мин. или толкова, колкото децата могат да задържат 
вниманието си. 

Стая 

Необходимо е място, където да може да се разположат 30 картончета (маса, килим), 
около което децата да могат да седнат. 

Инструкциии и описание стъпка по стъпка 

Комплектът картончета се използва по същия начин, както при игра мемори. 
Картончетата се подреждат с лицето надолу. 
Играчите обръщат две картончета, опитвайки се да намерят чифт. 
Ако бъде намерен чифт, картите се вадят от общата купчина, ако не, те се поставят 
обратно на същото място с лицето надолу, като децата се опитват да запомня 
мястото на всяко картонче. 
Победител е този, който има най-много чифтове. 
 
След като всички картончета бъдат отворени, е важно да прекарате време в 
обсъждане на тяхното съдържание: 
• С кого са свързани изобразените върху картончетата действия? 

http://www.cwsp.bg/en/htmls/page.php?category=500&id=910
http://www.cwsp.bg/en/htmls/page.php?category=504&id=899
http://www.ecarom.eu/
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• От кого се извършва действието? 
• Могат ли деца от различен пол да извършват всички тези работи/дейности? 
• Участниците (децата) извършват ли някоя от тези дейности в ежедневието си? 
• Коя от тях им доставя най-голямо удоволствие? 

Цели на метода 

Чрез този метод участниците се насърчават да разберат, че грижата е много важно 
човешко умение, което трябва да се развива.  

Специфика на съдържанието 

Методът помага да се разбере, че грижата е обща човешка черта и не може да се 
припише само на един пол. Методът също така насърчава възприемането на 
концепцията за грижовните мъже като естествен израз на човечност. 

Варианти 

Когато се обсъжда съдържанието на картончетата, децата могат да бъдат помолени 
да назоват кое е същото (извършваното действие) и кое е различното (външния вид 
на детето, детайлите на околната среда). Тези отговори се използват като основа 
за по-нататъшно развитие на разговора за това дали външните характеристики на 
дадено лице (форма на тялото, кожа, цвят, структура или дължина на косата) могат 
да повлияят на извършваните действия и способността му да се грижи за другите. 
Комплектът картончета може да се използва и като начин участниците да се 
групират по двойки: картончетата се разбъркват, едното се изважда и участниците 
се претърсват, за да се намери другото картонче в чифта. След като участниците 
са разделени по двойки, може да се обяви следващата задача. 

Коментари, изживявания, съвети, рискове  

Съвети: 
Особеното на комплекта от картончета е, че чифтовете не се състоят от визуално 
идентични картинки, а от идентични дейности (напр. изхвърляне на боклука, 
помагане на приятел, грижа за други хора или за животни). Преди началото на 
играта това трябва да се каже на участниците.  

Източници на метода 

Център за развитие на равноправието 

 

Скулптури 
 

Теми на метода 

Работа, свързана с полагане на грижа 
Платена работа  

Целева група 

Деца в детска градина 
Деца в начално училище 

Брой участници 

5 - 15 участници 

Ситуация  

Методът е пригоден за повечето ситуации, тъй като предполага комбинация от 
концентрация, креативност и  движение. 

Рамка 

Необходими материали 

По желание – музикално устройства (радио, колонка и др.). 

Подготовка 
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Не е необходима подготовка. 

Време 

20 - 30 минути 

Стая 

Необходимо е много място за движение. Физкултурният салон, дворът или голяма 
класна стая са идеални за целта.  

Инструкции и описание стъпка по стъпка 

1) Кръг 1: 
Участниците се движат из стаята, докато звуков сигнал не укаже да  спрат и 
участниците замръзнат. Обучаващият пита групата: „Когато се събудите сутрин, 
кое е първото нещо, което правите? Изиграйте го на място.“ 
Сега участниците трябва да се опитат да изразят, като останат на място, с едно 
движение какво е първото нещо, което правят сутрин. 
 
След продължават да се движат из стаята. Участниците обикалят стаята, докато 
отново прозвучи звуковият сигнал за спиране. Обучаващият пита групата: „Какво 
правите на обяд? Изиграйте го на място.“ 
 
След няколко секунди участниците продължават с движението из стаята. 
Участниците обикалят, докато отново прозвучи звуковият сигнал. Обучаващият пита 
групата: „Какво правите вечер? Изиграйте го на място. “ 
 

2) Кръг 2: 
След няколко секунди участниците продължават да се движат из стаята. Обикалят 
стаята, докато отново прозвучи звуковият сигнал за спиране. Обучаващият пита 
групата: „Когато се събудите сутрин, какво правят вашите майки, сестри, лели, 
други роднини? Изиграйте действията на място.“ 
 
След няколко секунди участниците продължават с движението из стаята. Обикалят 
стаята, докато отново прозвучи звуковият сигнал за спиране. Обучаващият пита 
групата: „Какво правят вашите майки, сестри, лели, други роднини на обяд? 
Изиграйте действията на място.“ 
 
Участниците продължават с движението из стаята. Обикалят стаята, докато отново 
прозвучи звуковият сигнал. Обучаващият пита групата: „Какво правят вашите 
майки, сестри, лели, други роднини вечер? Изиграйте действията на място.“ 
 

3) Кръг 3: 
 
Следват същите действия, само че този път въпросите се отнасят до това какво 
правят баща, брат, чичо, близък роднина, който полага грижа. 
 
Да се обърне внимание: 
Важно е да се спомене какво правят не само майката и бащата, но и другите 
възрастни, които полагат грижа. 

Цели на метода 

Целта на този метод е да се занимае, да се обсъди и да се разбият ролите и 
функциите, които се приписват на половете. Целта е да се създаде осведоменост 
за грижите, възпроизвеждането и дейностите за печелене на пари, поети от близки 
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роднини и как те са разпределени по отношение на пола. В този контекст важна роля 
играе препратката към собствения живот и свят. 
С помощта на двигателна игра участниците могат да симулират възприятието си за 
дейностите на своите близки, ангажиране с полагане на грижа. 

Специфика на съдържанието 

С този метод е лесно да се говори за ролите на половете и грижовните аспекти при 
мъжете.  

Варианти 

При този метод може да се използват реквизит или костюми. В този случай 
представянето на дейностите трябва да се извърши така, че да няма риск от 
счупване на реквизит или от това някой да пострада при движението.   

Последващи действия 

След това има кръг за размисъл върху това, което участниците са забелязали и 
което ги притеснява. Етапът с размислите е важна част от метода. 
Зависи от емоциите на участниците. Подходящи са упражнение за релаксация или 
групово упражнение. 
 

Коментари, изживявания, съвети, рискове 

Съвет: 
Методът е подходящ за саморефлексия за малки деца, както и за педагози.  
 
Рискове: 

• За да не бъдат затвърдени стереотипите по пол, при прилагане на метода 
трябва да има много добри инструкции и да бъде много добре обсъден; 

• Да се внимава за класови особености, напр. наличие на чистачка в 
домакинството, тогава отговорът на детето може да бъде „някой идва да 
чисти“ ; 

• Трябва да се помни, че някои деца нямат бащи или майки, така че трябва да 
се споменат и други ролеви модели и/или възрастни, които се грижат за тях; 

• Необходимо е да се намери начин децата с увреждания (особено физически 
увреждания) също да могат да участват. 

Източници на метода 

Адаптиран от материали и пособия по проекта “Момчета в грижа” 

 

Mетод: Кой се грижи? 
 

Метод (какво е името на метода?): 

Кой се грижи? 

Теми на метода (какви теми разглежда?): 

Опознаването на дейностите, свързани с полагането на грижа ги прави видими и 
променя тяхната стойност.  

Таргет група (към кого е насочен методът? За кого може да бъде от полза? деца от 
детската градина, деца в начално образование, учители, педагози в областта на 
детската грижа, студенти): 

Деца на възраст от  8 години нагоре 

Брой участници (минимален и максимален брой участници): 

Минимум 4 – максимум 20 

Ситуация (на каква ситуация, време на деня, атмосфера, концентрация пасва 
методът?) 
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Няма специфични изисквания. 

Рамка 

Необходими материали (към някои пособия трябва да има и  материали по проекта 
„Грижата в ранното детство и ролята на мъжете“): 

Флипчарт – 2 бр. и хартия; маркери в различни цветове; комплект картончета по 
проекта „Грижата в ранното детство и ролята на мъжете“. 

Подготовка (Какво трябва да се вземе предвид предварително? Има ли нужда от 
листовки?): 

Няма специфични изисквания. 

Време (Колко време е необходимо?): 

30 минути 

Стаи (Размер и брой?): 

1 стая, в която децата могат да седнат в кръг. 

Инструкции и описание стъпка по стъпка (Какво се случва? Какви инструкции се 
дават?): 

 
Част 1: Съставяне на списък с грижовни дейности 
Попитайте децата: 
„Помислете за вашите настойници, вашия кръг на доверие или други хора, които се 
грижат за вас: Какви дейности извършват за вас или са правили за вас, за да се 
грижат за вас? Това могат да бъдат еднократни или ежедневни дейности (напр. 
готвене или занимания със спорт).“ Като вдъхновение можете да покажете 
комплекта картончета по проекта „Грижата в ранното детство и ролята на 
мъжете“ или да изпеете песента „Алекс е мой приятел“. И в двата случая имаме 
грижовни дейности. 
Съберете отговорите на флипчарта. 
 
Част 2: Обсъждане на списъка 
Обсъдете с децата 
Какво ви прави впечатление като гледате тези дейности? 
Платени ли са тези дейности? 
Кой по-често извършва тези дейности? Мъжете или жените? Очертайте различни 
кръгове около тези,  които се извършват от мъже, от жени и от двата пола. 
Трябва ли всеки да извършва тези дейности?   
Какво би станало, ако никой не извършваше тези дейности?  Как би се променил 
животът? 
 
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 благодарност, 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...). Като инструктор можете да дадете пример за това 
как вие изразявате благодарност. 
„Какви са начините да кажете или изразите благодарност, например, когато някой 
от вашия кръг на доверие е направил нещо за вас?“ 
 
Част 4: За кого бихте искали да се грижите от вашия кръг на доверието? 
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Попитайте децата коя от дейностите, свързани с грижата, обичат да извършват, 
например 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. Ако някои от 
децата искат да споделят някои от своите идеи, това ще бъде добре. 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 (Какво ще постигнат участниците?): 

Запознаване с дейностите, свързани с полагането на грижа, и превръщането им в 
по-видими. Идентифициране на това кой какво прави в кръга на доверието, като по 
този начин става видима половата семейна структура.  
Участниците научават за различните начини за изразяване на благодарност и го 
прилагат на практика с примери. 

Специфика на съдържанието 

Какво е значението на концепцията за грижовните мъже при този метод? Как 
методът разкрива перспективи за култивиране на чувствителност по отношение на 
пола?   

Методът се очаква да започне да променя факта, че полагането на грижа, което 
обикновено се извършва от жени, се подценява и не е видимо. Също така показва, 
че мъжете също полагат грижа. Методът цели да се придаде стойност на 
грижовните дейности, особен когато са извършвани от момчета. Също така, научава 
децата как да изразяват благодарност за положената грижа и как да се грижат за 
хората от техния кръг на доверието.  

Варианти  

Частите може да се използват поотделно. 

Последващи действия  

Да се избягва драматизирането на дейностите по полагане на грижа – напр. да се 
казва, че полагането на грижа трябва да се извършва само от един пол. Грижата е 
важна за всеки, затова всички трябва да полагат грижа. 

Коментари, изживявания, съвети, рискове (Какво трябва да се вземе под внимание? 
Какво може да се случи без да е планирано?): 

Риск от повторно травмиране на децата и младежите, които нямат родители или 
настойници, особено, когато се задава въпроса, не трябва да се споменават 
родители, а настойници и други хора, които се грижат за децата. Това позволява на 
децата да изберат подходящ човек. 

Източници на метода  

Разработен от Даниел Холтерман за проекта „Грижата в ранното детство и ролята 
на мъжете“. Разработен от Даниел Холтерман за проекта „Грижата в ранното 
детство и ролята на мъжете“. 

 

Грижовните Лили и Ники: Помагам в къщи 
 

Тема 

Грижа 
Домакински задължения 
Методът е базиран на ролева игра, въз основа на история за грижите в семейството 
и професиите, свързани с полагането на грижи. 
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Целева група 

Деца в детска градина (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 2 до 4 деца, в зависимост от 
конкретната задача и големината на цялата група в детската градина. 

Ситуация  

Методът може да бъде използван в много ситуации, както е възможно учителят да го 
планира, съобразно другото учебно съдържание.  

Рамка 

Материали 

Цветни моливи, листа за рисуване, комплекта Грижовните Лили и Ники. 

Подготовка 

Методът се базира на дидактичната игра Грижовните Лили и Ники. За темата 
Помагам в къщи се използват две илюстрации от комплекта: Лили и Ники, които са 
изобразени заедно по пътечка и илюстрацията на къщата, в която живеят. 

Време 

По усмотрение на учителя – може да се изпълни за 60 мин, ако се работи по-
динамично, или да се разпредели в два последователни дни, за да могат децата да 
възприемат главните герои като част от тях и да могат да се идентифицират с тях. 

Стая 

Достатъчно голяма стая, за да могат да се разпределят децата да работят в малки 
групи по 4-ма около маса.  

Инструкции и описание стъпка по стъпка 

Учителят запознава децата с Лили и Ники, които са брат и сестра и посещават детска 
градина в трета група, чиито изображения са в кутията с дидактичната игра (ил. 1). В 
нея се намира и изображението на къщата с градина (ил. 2), в която живеят децата, 
заедно със своите родители, малко бебе, баба, домашни любимци и домашни 
животни.  

Задача: Учителят насърчава чрез въпроси децата да опишат тяхното семейство и 
домакинство: имат ли по-малки или по-големи братя и сестри, живеят ли заедно с 
баба и дядо, имат ли домашни любимци, у тях или в къщата на баба и дядо има ли 
домашни животни и др. под. 

Учителят запознава децата с различните задължения в домакинството и семейството 
–  подреждане, чистене, миене, пране и др., и разказва как помагат вкъщи (според 
възрастовите им възможности) Лили и Ники.  

Задача: Учителят насърчава децата да отговорят как се разпределят домакинските 
задължения у тях и как те самите се включат в изпълнението им. Помагат ли на мама 
да слага масата, помагат ли на татко да готви и да пазарува и др. под. 

Учителят запознава децата как Лили и Ники се грижат за околните, които имат нужда 
от грижа – бебето и бабата, мама и татко. Например помагат на мама и татко да водят 
бебето на разходка? Помагат ли на баба да си намери очилата, да слезе по стълбите, 
да й донесат жилетката и др. под. действия, с които се проявява грижа към нея?  
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Задача: Децата отговарят на въпроси за това как според тях Лили и Ники биха могли 
да помагат на мама и татко да се грижат за бебето? Как биха могли да помагат на по-
възрастните – баба и дядо? Учителят ги насърчава да споделят как те правят това в 
тяхното семейство. 

Учителят запознава как Лили и Ники се грижат за домашните им любимци, за 
домашните животни, за градината и за къщата. 

Задача: Децата отговарят на въпроси за това как те самите се грижат за техните 
домашни любимци и домашни животни, за цветята вкъщи, за градината на баба и 
дядо и др. под. Кой води кучето на разходка? Кой полива цветята? Кой се грижи за 
домашните животни? Как помагат за подреждането и чистенето на къщата? 

Накрая, децата получават задача да изобразят по техен избор как се грижат за 
околните като помагат вкъщи, като помагат на бебето и бабата, като се грижат за 
домашния любимец, за къщата и др. под. 

Когато децата са готови с рисунките, добре би било учителят да отдели  внимание и 
да коментира участието на всяка маса заедно с децата какво са нарисували.  

Накрая всички могат да получат малко червено хартиено сърчице за успешната си 
работа по темата, да бъдат похвалени и поощрени за добрите примери, които са 
нарисували. 

 

Цели на метода 

1. Да създаде в децата представата какво означава грижата за другите хора. 

2. Да създаде в децата представата какъв вид грижа биха могли да проявяват те 
според възрастовите си възможности. 

3. Да изгради в децата нагласата за общуването в ежедневието с членовете на 
семейството и домакинството, с близките хора и чрез грижа за тях.  

Да изгради в децата нагласата за грижа към околния свят и природата, към 
домашните любимци и към домашните животни в обкръжението им. 
 

Специфики 

Методът дава възможност да се разсъждава по темата за грижовните дейности и 
домакинските задължения. Специфичното за метода е фокусът върху това, че те 
трябва да се изпълняват от всички членове на семейството, независимо от пола и 
възрастта. 

Вариации 

Методът може да бъде насочен към темата за отделни членове на семейството 
(напр. баба и дядо), или специфична дейност (напр. грижа за природата). 

Последващи действия 

Героите и илюстрациите от комплекта могат да се използват за различни истории, 
или за работа по други теми, свързани с домашните задължения и грижата в 
семейството.  

Коментари, опит, съвети, рискове 
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Учителят следва да въвлече и момичетата и момчетата в урока. Все пак добре е 
фокусът да по-специално към момчетата, особено в груповата работа. Момчетата 
трябва да бъдат насърчени да участват активно в дискусията как помагат в къщи, кои 
дейности харесват повече, как се грижат за по-възрастните и по-малките членове на 
семейството и/или как се грижат за растенията, домашните животни и любимци. 

Източници на метода 

Методът е разработен от екипа на ЦИПЖ. 

 
 

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 вариант, не 

изисква високи нива на концентрация.  

Може да се прилага през цялата година, но най-добре работи през пролетта и 

лятото. 

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  

• 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. 

• 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 прави/какви са неговите приложения? 

• Седнете под дърво или покажете изображение на дърво. Какво правят 

дърветата за нас? Отговори: дават сянка на хората, произвеждат кислород, 

охлаждат района, абсорбират 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, която можем да пием. Какво прави 

слънцето за нас? Топли ни, помага на растенията да растат, важен е за 

нашето здраве и щастие. 

• Попитайте децата: Какво се случва, ако...? След като съберете техните 

предмети, застанете 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? 
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Усещат ли трева? Почва? Камъни? Накарайте 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). 

• Какао 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 природата? Защо според вас 

някои хора понякога забравят за това? 

• 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 грижа. 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  

• За ученици от началното училище могат да се добавят допълнителни 

въпроси: Кое поведение, 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. 

• В следващата обедна почивка можете да анализирате това, което децата са 

си донесли 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? Трябвало ли е да умре, за да имате вие обяд?) 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, 

годишните 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 
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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 връзката между храната и природата. 

Източници на метода  

Разработен от Лиза Вагнер за наръчника по проекта „Грижата в ранното детство и 

ролята на мъжете“. 

Допълнителна литература  

• TED лекция: на какво природата учи децата 

https://www.youtube.com/watch?v=Dhas9OEc1Lk 

• Свободни източници за образователни дейности на открито: 

https://www.naturefriendlyschools.co.uk/free-resources 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dhas9OEc1Lk
https://www.naturefriendlyschools.co.uk/free-resources
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Грижа за себе си 
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Желания 
 

Теми на метода  

Грижата за себе си като част от концепцията за грижовните мъже 

Целева група  

Деца от детските градини 
Ниво начално училище 

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. 

Стаи  

Стаята може да е по-малка. Трябва да има излаз  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 на групите. 

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. 

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: 
-Някой от участниците може да бъде емоционално наранен от друг участник. 
- Могат да бъдат разкрити семейни проблеми от участниците, което може да се 
приеме тежко, напр. загуба на човека, който полага грижи. 

Източници на метода: 

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

Теми на метода 

Концепцията за грижовните мъже безусловно представлява голяма част от 
образователните цели на метода: да се уважават границите на другите, да се 
изгражда доверие, да се пази физическото и психическото благополучие на другия, 
а когато се бориш с някого, да  си отговорен. 

Целева група  

Деца в начално училище. 

Брой участници 

6 до 20 ученици 

Ситуация 

Часовете по физическо възпитание са подходящи за метода. 

Рамка 

Необходими материали 

Спортно облекло 
Меки постелки 
Нормални постелки за упражнения  
Музикална система и музика 

Време 

Методът отнема до два урока (всеки от по 50 минути) 

Стая 

Класна стая 

Инструкциии и описание стъпка по стъпка 

Методът се състои от четири фази, които се надграждат една друга, постепенно 
подготвят и следват етапа на борбата. Ако времето на спортните уроци е твърде 
кратко, индивидуалните игри могат да бъдат пропуснати без проблем. Единственото 
важно нещо е да се играе обща игра, за да може да се изгради доверие и заедно да 
се установят правилата за честна борба. 
 

1) Етап 1: Загрявка  
Популярната игра „Земята е лава“ може да се използва като загрявка. Това изисква 
меки гимнастически постелки, които служат като острови в морето от лава (разбира 
се, те могат да бъдат допълнени и с друго оборудване или предмети, които могат 
да представляват скали или лодки в морето). На учениците може да бъде дадена 
задачата да прекосят морето от лава индивидуално или на групи. Целта на играта 
е всеки да стигне безопасно от единия до другия бряг на морето, без да докосва 
лавата. Ако ученик падне в лавата, останалите могат да го/я извадят от лавата. Ако 
ученик докосне лавата, той/тя не отпада от играта, а лежи в морето от лава с 
надеждата да бъде спасен. В този момент другите ученици се превръщат в 
парамедици и могат да извадят ученика от морето от лава на сушата, откъдето също 
започват играта отново. 
Във фазата на загрявката могат да се използват много други игри или упражнения, 
които са забавни за учениците. Въпреки това не трябва да се избира загрявка със 
състезателен елемент, тъй като втората фаза е посветена на изграждането на 
доверие и сътрудничество. 
 

2) Етап 2: Доверие и сътрудничество  



   

46 

 

 

 

Периодът на учене как да се доверяват един на друг е от съществено значение за 
борбата. Ако участниците не знаят къде са границите на техния съперник, те лесно 
могат да бъдат преминати. Ето защо, от самото начало е важно да говорим за зони, 
които са табу. В началото на тази фаза, седнали в кръг, децата трябва да бъдат 
попитани къде не искат да бъдат докосвани от другите и всички деца трябва да 
посочат съответните табу зони, а обучаващият трябва да отбележи тези зони, за да 
ги изключи от играта. 
Играта "Здравей!" е добър начин да тествате видове физически контакт по игрив 
начин. Всички деца обикалят стаята, докато звучи музика, а когато музиката спре, 
възпитателят казва на коя част от тялото трябва да се каже „Здравей“, например 
„Здравей, стъпало“. След това, докато музиката е спряла, учениците трябва да 
докоснат колкото се може повече от стъпалата на другите ученици с крак и да ги 
поздравят със „Здравей“. Когато музиката започне отново, учениците продължават 
да се движат свободно из стаята до следващото спиране на музиката, когато 
другите части на тялото трябва да се поздравят помежду си. 
Този игрив физически подход е последван от упражнение за сътрудничество, така 
че основата на борбата стават общият дух и доверието един към друг, а не 
съревнованието. С упражнението „Малко махало“ не само може да се създаде 
доверие и чувство за отговорност, но и да се натрупа опит с телесно тегло и сила. 
За целта учениците се разделят в групи от по трима. Двама ученици застават един 
зад друг, изправени с леко свити колене и ръце пред гърдите си, с длани обърнати 
навън. Третият ученик застава прав между тях, на разстояние около две крачки. 
Ученикът в средата се отпуска напред и назад, като бива уловен от партньорите си, 
които леко го отблъскват в обратната посока. Ако човекът по средата е изградил 
доверие в партньорите си, той може да затвори очи по време на „махалото“. Всеки 
един от триото трябва по веднъж да бъде махалото в средата. 

3) Етап 3: Борба  
Преди борбата да започне, всички ученици се събират в средата и се обсъждат 
правилата на борбата. 
 
 (1) Първото правило, това за „зони табу“, вече съществува, но на този етап трябва 
да се установят още няколко. 
(2) „Стоп правилото“ е много важно. Ако единият извика „стоп“, протичащата битка 
се прекъсва и партньорът пита другия как се чувства. 
(3) Освен това трябва да се установи правило за команда „начало “, така че всеки 
действително да е готов в началото на битката и да сигнализира това на партньора. 
Учениците могат сами да решат как искат да дефинират общата за всички стартова 
команда, дали като поздрав с пляскане на ръце във въздуха, гласова команда или 
подобно. 
(4) Освен това, трябва да се договори команда за прекратяване на борбата: след 
двубоя партньорите се питат един друг как се чувстват, поздравяват се с пляскане 
на ръце във въздуха или приятелски жест, който е решен колективно. 
(5) Също така трябва да се реши кои форми на нападение/защита са позволени 
(напр. блъскане, дърпане, преса, финтиране, казване „стоп“ и т.н.) и кои са 
забранени в битката (напр. обида, душене, ритане, удряне, драскане, хапане, 
дърпане на коса, щипане, плюене и др.). Когато се борите за първи път, трябва да 
се уточни, че борбата се провежда на колене или в клекнало положение, а не в 
изправено положение, тъй като това помага да се избегнат падания. 
(6) Наказанията за нарушаване на правилата, като дисквалификация, временно 
отстраняване, отнемане на точки или други подобни, се решават съвместно. В 
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случай на нарушение на правилата трябва да бъде назначен рефер, който да вземе 
решение за наказанието. 
 
Ако учениците се нуждаят от допълнителни правила, те трябва да бъдат обсъдени 
и дефинирани съвместно. Препоръчително е правилата да се визуализират на 
плакат, за да могат да се четат. Едва след съвместно обсъждане и вземане на 
решение относно правилата и наказанията, както и назначаване на рефери, борбата 
може да започне. 
 
В борбата се използват меки гимнастически постелки, които са обградени от 
нормални гимнастически постелки. Меката гимнастическа постелка представляват 
тепиха в този сценарий, околните гимнастически постелки служат като 
ограничаваща зона за улавяне. В зависимост от това колко постелки са налични, 
могат да се обособят и използват няколко тепиха, които да се използват 
едновременно. Учениците се събират по двойки на тепиха, обсъждат своите лични 
зони табу, където не желаят да бъдат докосвани, и отстъпват в различни ъгли на 
тепиха. На всеки тепих трябва да има рефер. 
 
Двойката борещи се на тепиха пристъпва на меката постелка и си дава команда за 
старт, когато и двамата са готови за това. Чрез бутане, изблъскване и дърпане 
партньорите се опитват да се избутат взаимно от тепиха. Първият човек извън 
тепиха и в зоната за улавяне губи рунда. Веднага щом партньорът излезе извън 
тепиха или каже стоп, борбата приключва и партньорите се питат един друг дали са 
добре и обявяват край на двубоя. За да има реванш, трябва предварително да се 
реши, че ще има три рунда и всяка победа ще носи една точка. Който има най-много 
точки след три рунда, е победител. 
  
След борбата всички трябва да се съберат в кръг и да си поговорят кое е било добре 
и кое лошо, какво са направили добре и какво не, дали са нарушили правила и дали 
са се забавлявали. 
 
4) Етап 4: Разтягане и разпускане 
На този етап, който по същество представлява разпускане, могат да се изпълнят 
много различни техники за разтягане за всички части на тялото, които дeцата вече 
знаят от часовете по физическо.  
 
Добре е да подготвите упражнение за разтягане с партньор. За тази цел учениците 
остават с партньорите си в борбата и изпълняват упражнения за разтягане заедно. 
Примери за партньорски упражнения за разтягане биха били следните: 
• Двамата ученици застават един срещу друг с разкрачени крака, стъпалата на 
партньорите се докосват, с протегнати ръце, хванати с тези на партньора. Единият 
се отпуска назад, в резултат на което другият  леко се изтегля напред, което води 
до разтягане на вътрешната част на бедрата. Редуват се  в изпълнение на тези 
движения и така да се разтягат. 
• Двамата застават един до друг и се ръкуват или обгръщат с ръка рамото на другия 
човек. След това и двамата повдигат външния си крак и с протегната зад гърба си 
свободна ръка хващат собствения си глезен и го дърпат назад към седалището. При 
това разтягане на предната част на бедрото другият партньор осигурява стабилност 
и баланс. Ако единият се разклати, другият може да компенсира и да осигури 
поддръжка чрез физически контакт. 
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• Двамата се изправят един срещу друг и поставят ръцете си на раменете на другия. 
След това и двамата правят една или две крачки назад и навеждат горната част на 
тялото си един към друг, така че бедрата и горната част на тялото се огъват на 90 
градуса, като краката остават изпънати. Упражнението осигурява разтягане на 
мускулите на раменете и гърба, както и на  задната част на краката. 

Цели на метода 

Отработване на собствените граници и тези на другите, зачитане на границите и 
усвояване на идеята за взаимното съгласие при физически дейности. 
Защита на физическото и психологическото благополучие на другите, изграждане 
на доверие. 
Физическа борба, осъществена с отговорност и с уважение. 

Варианти 

Има ученици, които се страхуват или имат резерви към близкия състезателен 
физически контакт, дори след упражненията и игрите за сътрудничество и доверие. 
Тези ученици не трябва да бъдат принуждавани да се борят, ако не се чувстват в 
безопасност. Вместо това, те могат да продължат да правят предварителните 
упражнения, докато се почувстват по-уверени или да останат с тези предварителни 
упражнения изцяло. Две от предварителните упражнения на тепиха са дадени тук 
като примери. И при двете от тях участват двама партньори. Първото упражнение - 
„борба с длани“, започва с това, че двамата партньори застават един срещу друг и 
събират дланите си. И двамата повдигат единия си крак и се бутат един друг с ръце, 
така че да извадят партньора си от равновесие, като контактът с дланта трябва да 
се запази през цялото време. Първият човек, който постави вдигнатия си крак 
обратно на пода, губи рунда, но все пак може да навакса точки в следващите 
рундове. Във второто упражнение - „борба на линия“, партньорите застават един 
срещу друг на маркирана линия, като петата на предния крак докосва върха на 
задния крак. Двамата се ръкуват и се опитват да изтеглят другия от линията. 
Човекът, който успее да остане на линията с двата крака по-дълго, печели рунда. 
Няколко кръга от това упражнение могат да служат и като реванш. 

Източници на метода 

Структурата на етапите и някои от упражненията са взети от наръчника “Kämpfen im 
Sportunterricht“ of the Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbands (RGUVV) 
(2000), https://docplayer.org/34276785-Kaempfen-im-sportunterricht.html 

https://docplayer.org/34276785-Kaempfen-im-sportunterricht.html
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Грижовни професии 
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Мемори игра: Професии 
 

Теми на метода 

Методът насърчава промяна в стереотипните нагласи към „женските“ и 
„мъжките“ професии и подчертава важността на личния избор. 

Целева група 

Деца в детската градина  
Деца в предучилищна възраст и в началното училище 

Брой участници 

До 15 участници 

Ситуация 

Няма специфични изисквания 

Рамка 

Необходими материали 

Комплект картончета с професиите, свързани с полагане на грижа. Изображенията 
за тях може да се свалят безплатно от уебсайта на проекта “Грижата в ранното 
детство и ролята на мъжете” (www.ecarom.eu). За да се запазят те по-дълго време, 
препоръчваме да се разпечата на картон и да се ламинират.  

Подготовка 

Подготвя се комплекта картончета (прави се еднократно) 

Време 

Продължителността на метода зависи от големината на групата. Средната 
продължителност е около 30 мин. или толкова, колкото децата могат да задържат 
вниманието си. 

Стая 

Необходимо е място, където да може да се разположат 30 картончета (маса, килим), 
около което децата да могат да седнат. 

Инструкциии и описание стъпка по стъпка 

Комплектът картончета се използва по същия начин, както при игра мемори. 
Картончетата се подреждат с лицето надолу. 
Играчите обръщат две картончета, опитвайки се да намерят чифт. 
Ако бъде намерен чифт, картите се вадят от общата купчина, ако не, те се поставят 
обратно на същото място с лицето надолу, като децата се опитват да запомня 
мястото на всяко картонче. 
Победител е този, който има най-много чифтове. 
 
След като всички картончета бъдат отворени, е важно да прекарате време в 
обсъждане на тяхното съдържание: 
 

• Кои професии са изобразени на картите?  

• Може ли всички те да бъдат избрани както от жени, така и от мъже? 

• Децата познават ли жени и мъже с тези професии? 

• Какъв искате да станете като пораснете? Защо? 

Цели на метода 

Участниците се насърчават да разберат, че професиите не могат да бъдат 
разделяни по пол. Това, което има значение, са човешките наклонности и желания. 

Специфика на съдържанието 

Методът помага да се разбере, че мъжете, също както жените,  могат да се 
реализират в  професии, свързани с полагането на грижа. 

Варианти 

http://www.ecarom.eu/
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Когато се обсъжда съдържанието на картончетата, децата могат да бъдат помолени 
да назоват кое е същото (професия, детайл от средата) и кое е различното (пола на 
човека, детайлите на външността му) в чифтовете картончета. Тези отговори се 
използват като основа за по-нататъшно развитие на разговора за това дали 
външните характеристики на дадено лице (форма на тялото, кожа, цвят, структура 
или дължина на косата) могат да повлияят на работата и на избора на професия. 
Комплектът картончета може да се използва и като начин участниците да се 
групират по двойки: картончетата се разбъркват, едното се изважда и участниците 
се претърсват, за да се намери другото картонче в чифта. След като участниците 
са разделени по двойки, може да се обяви следващата задача. 

Последващи действия 

Този подход би бил допълнен значително от срещи с хора от различни професии, 
особено такива, които децата виждат по-рядко (напр. жена пилот или мъж 
медицинска сестра). Включете родителите да организират такива срещи или 
посещение на работното място или вие ги направете, ако разберете, че баща или 
майка на дете във вашата група в детската градина или клас са избрали нетипични 
за техния пол кариери или имат примери за такива кариери в собствения социален 
кръг. 

Коментари, опит, съвети, рискове 

Съвети: 
Особеното на комплекта от картончета е, че чифтовете не се състоят от визуално 
идентични картинки, но от идентични дейности (напр. изхвърляне на боклука, 
помагане на приятел, грижа за други хора или за животни). Преди началото на 
играта това трябва да се каже на участниците. 
 
Поради ограниченията на техния собствен опит, някои деца може да имат доста 
стереотипна представа за избора на кариера на мъжете и жените и да изразяват 
идеите си категорично. В този случай е важно да се обясни, че изборът на професия, 
който е типичен за нашето общество (или за произхода на детето), не е непременно 
същият като този в други страни. Освен това изборът на професия на мъжете и 
жените се различава със смяната на поколенията: например, когато техните 
прадядовци и прабаби са били млади, готвенето се е смятало за женска професия, 
докато днес виждаме много телевизионни предавания, в които готвят мъже, или има 
много на семейства, в които таткото готви. Важно е възприятията на детето да се 
разширяват внимателно. 

Източници на метода 

Център за развитие на равноправието, Литва 

 

 

Грижовните Лили и Ники: Кой ни помага? 
 

Теми на метода 

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.  
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Рамка 

Необходими материали 

Цветни моливи и листове за рисуване, комплекта Грижовните Лили и Ники 

Подготовка 

Методът се прилага с комплекта Грижовните Лили и Ники, необходими илюстрации 
са тази на Лили и Ники и 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.. 

Инструкциии и описание стъпка по стъпка 

1) Основното за тази обучаваща ситуация е стремежът децата да опознаят определени 
професии от света на възрастните. Обсъжда се с децата как разбират кои професии 
са в помощ 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 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.  

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 кутията се намират и изображенията на момче и момиче, които носят характерното 
облекло за 8 професии: медик, полицай, ветеринар, готвач, шофьор, певец, учител, 
фермер.  

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.: 

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

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

• 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. 
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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. 

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 мъжки и женски род на професиите – например: лекар/ка, аптекар/ка, 
санитар/ка, медицинска сестра/медицински асистент и пр. Учителят обсъжда с 
децата, че всеки, когато порасне, 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 
обратното. 

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: 

• С какво е полезна всяка професия? Кой ни помага, когато сме в беда? 

• Какво би се случило, ако тези професии не съществуваха? 

• Можем ли да живеем без тези професии?  

С участието на децата може да се изгради сюжет, който да се опира на отговорите 
на децата 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. 
Певецът изнася програма пред децата. 

Ветеринарят лекува домашния любимец на Лили и Ники - кучето и домашното 
животно - 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 изобразят 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 
помагащо дете - за рисунката си. 
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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 изразят отношение към определени професии и да ги свържат със свои 
интереси, или преживявания.  
 

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.  

Последващи действия 

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

Коментари, опит, съвети, рискове  

Добре е учителят да избягва стереотипи по пол и когато дискутира професиите, 
свързани с грижи следва да наблегне, че те могат да се упражняват и от момичета и 
от момчета.  

Източници на метода 

Методът е разработен от екипа на ЦИПЖ.  

 

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, комплекта Грижовните Лили и Ники 

Подготовка 

Методът се прилага с комплекта Грижовните Лили и Ники, необходими илюстрации 
са куклите Лили и Ники и костюмите на осемте професии, заедно с техните 
аксесоари. 

Време 

60 минути 

Стая 

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

Инструкциии и описание стъпка по стъпка 

2) Основното за тази обучаваща ситуация е стремежът децата да могат да определят 
собствени предпочитания към избор на професия. Обсъжда се с децата как можем 
да изразим благодарност към хората, които ни помагат чрез своите професии. В хода 
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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 избягват конфликти.  

Настоящата тема е продължение на предходните две - „Помагам вкъщи!“ и „Кой ни 
помага?“, 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 чиито 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 момичета, които носят характерно облекло за 8 
професии: медик, ветеринар, готвач, полицай, учител, фермер, певец, шофьор.  

Всяка малка група от 4 деца около една работна маса получава задачата да избере 
професия за куклата Лили и да избере професия 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 на 
двете кукли, децата отговарят на въпросите на учителя защо са избрали съответната 
професия 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 
удовлетворение на хората, които ги упражняват. 

Задача: Учителят обсъжда с децата следните въпроси: 

• Можем ли да бъдем грижливи деца, също като грижовните Лили и Ники? 

• Как можем да помагаме на хората, когато сме деца? 

• 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 кутията, 
която харесва и която може да стане негова/нейна, когато порасне. Всяко дете 
облича съответната кукла в избрания костюм. При покана от учителя, всяко дете 
обяснява защо е избрало за себе си тази професия. 

Ако децата искат да изберат професия, която не е представена от помагалата в 
кутията, или няма достатъчно кукли или облекла, децата могат да нарисуват 
избраната професия и да обяснят своя избор пред околните. 
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Накрая всеки получава по едно малко хартиено червено сърчице - като грижовно и 
помагащо дете - за участието си. 

Цели на метода 

Децата могат да изразят предпочитанията си към определени професии и могат да 
обяснят мотивите си. Могат да изразят благодарност към хората от грижовните 
професии, които ни помагат в ежедневието.  

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 

Комплектът Лили и Ники може да се използва и за 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-
срамежливите, и момчетата и момичетата. 

Източници на метода 

Методът е разработен от екипа на ЦИПЖ.. 

 

Представяне на професиите по полово нестереотипен начин 
 

Теми на метода 

Грижовните мъже 
Равнопоставеност на половете 
Деконструиране на стереотипите по пол 

Целева група 

Деца на възраст от 4 до 7 години. 
Методът е полезен да се ползва от хора в сферата на образованието, педагози и 
учители, както и от родители. 

Брой участници 

Идеалният брой участници е част от голяма група/клас – максимум 25/27 участници. 

Ситуация  

Ситуация на нормално структурирана дейност. 

Рамка 

Необходими материали  

Цветни маркери и моливи, цветни картончета, бял картон голям формат 

Подготовка 

Необходимо  е предварително да се подготвят не само графично-образните 
дейности (плакати, цветни моливи и др. ), но и да организира среща с доброволци, 
занимаващи се с нестереотипни професии. 

Време 

Общо 3 ч.  

Стая 

Класна стая или пространство, където  участниците да се чувстват удобно да слушат 
и участват. 

Инструкции и описание стъпка по стъпка 

Закачват се плакати с неутрални по пол човешки силуети, предварително нарисувани 
от обучаващите. Под всеки силует е изписана професията. 
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На участниците са предоставени цветни маркери и моливи, парчета цветен картон за 
залепване и др. материали, за да довършат облеклото на силуетите. Момчетата и 
момичетата ще трябва да използват предоставените средства, за да довършат 
силуетите, не само въз основа на възприятието си за дадената професия 
(пожарникар, козметик, полицай, лекар, болногледач), но и за да разберат каква 
полова конотация ще придадат на силуетите въз основа на техните предишни 
асоциации между професията и мъжествеността или женствеността. 
Освен това, обучаващите могат да поканят родители/доброволци, чиито професии 
не отговарят на стереотипните в културно отношение представи (жена полицай, жена 
пожарникар, мъж козметик). 

Цели на метода 

Целта на дейността е да се работи за деконструиране на половите стереотипи, като 
се започне от избора на професия. В този случай основната избрана дейност е 
представянето на професии чрез използване на графични и образни средства. 
Рисуването за малки деца е средство за общуване, приятен и радостен език, както и 
лесен начин за придобиване на знания. Нещо повече, това им позволява да имат 
перцептивни преживявания и в същото време да открият в тях своите представи за 
връзката пол/професия. При този метод имаме и среща между деца и възрастни, 
които имат професии, които не са полово стереотипни. Например, да се покани жена 
полицай или, в случай на алтернативни модели на мъжественост - мъж, който работи 
като козметик. Най-добре е да се уверите, че има съответствие между професиите, 
показани в първата част на заниманието на децата, и втората част. 
Това би позволило, ако има деца, чиято рисунка е полово стереотипна, да видят, че 
в действителност дадена професия може да се извършва независимо от пола и да 
разшири техния диапазон от бъдещи професионални избори. 

Специфика на съдържанието 

В този случай, запознаването с мъже, работещи в неконвенционални  сфери 
(козметик, терапевт, баща, който отглежда децата си), в които има полагане на грижа, 
може да е полезно за създаването на концепцията за мъжки пол, който се грижи за 
тялото или дома, каквато дейност традиционно се асоциира  с жените. 

Варианти 

При този метод с графично и образно представяне, вместо да се работи върху 
връзката между професиите и половете, фокусът се измества върху връзката между 
образите в традиционните приказки, преразгледани от гледна точка на половете  или 
върху асоциирането на половете с различните дейности, пресъздадени в  игрите.  

Последващи действия 

След провеждане на заниманията може да се организира дискусия между 
обучаващите и децата, като се включат и родители, относно връзката между 
професиите и стереотипите по пол. 

Източници на метода 

Методът е вдъхновен от документалния филм на Би Би Си “Вече няма момчета и 
момичета – може ли децата ни да нямат пол”, епизод 1 
https://www.youtube.com/watch?v=wN5R2LWhTrY  
Фрийдман K. (1994). “Интерпретиране на пола и визуалната култура в часовете по 
изкуство”. Изследвания на образованието по изкуство, (35)3: 157-170. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=wN5R2LWhTrY
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Приложения 
 

Приложение към метода “Кой какво облича?” 
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