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Наръчник провеждането на обучението „Равенство между половете в дигиталните медии“ 
 

Преди да започнете 
 
Освен този документ, за провеждането на обучението, ще са нужни следните: 
 

• Лаптоп или компютър 

• Екран и прожектор 

• Аудио колони 

• Интернет връзка 

• Шрайбпроектор  на “LGE O1 v3” 

• Флипчарт и маркери 

• Маси и столове за да е възможно разделянето на участниците на малки групи 

• Напитки за участниците 
 
  



  

Наименование Номер на 
слайда 

Забележки Времетраене Нужни приспособления 

 
Приветствия 

 
1 и 2 

 
Представете се на групата и обяснете малко за себе 
си и за чувствата ви за това обучение. 
Представете плана за деня и отговорете на 
въпросите ако има такива.  
Заедно с групата съставете правила, които да се 
спазват по време на обучението, от сорта на 
забрана за телефонните разговори в залата и т.н. 
 

15 минути  
Шрайбпроектор/слайд 
проектор, лаптоп, 
прожектор, интернет 
връзка  

 
Представяне 

 
3 

 
Нека участниците разговарят с човека до тях за 
няколко минути за да се опознаят. След това всеки 
един трябва да представи пред групата, човека, с 
когото е говорил. 
  

25 минути  
Същите като горе 

 
Проблемът 

 
4 

 
Обяснете, че тази бърза демонстрация ще покаже 
едно от предизвикателствата на половото 
равенство, причинено от ценностите и манталитета 
на съвременните дигитални медии. 
  

  
Същите като горе 

 
Жени, Мъже и 
Главни 
изпълнителни 
директори 

 
5 

 
Кликнете на кутията, на която пише „Сълзи“ и ще 
бъдете препратени към гугъл търсене за тази дума. 
Дайте известно време на участниците за да 
разгледат изображенията, които се показват, без 
вие да коментирате. 

5 минути  
Същите като горе 



  

Затворете прозореца и се върнете към 
презентацията. 
Повторете същото с „Харизма“ и „Главен 
изпълнителен директор“. 
  

 
Упражнение 1 

 
6 и 7 

 
[Слайд 6] Нека участниците отговорят на въпроса, 
като предварително им се каже, че няма верни или 
грешни мнения в този момент.  
Важни точки, които трябва да се представят, ако 
никой от участниците не ги спомене: 

• В примера със „Сълзи“ трябва да се 
отбележи, че няма показани мъже 

• С примера с „Харизма“  трябва да се 
отбележи, че има само мъже 

• В примера с „Главен изпълнителен 
директор“ трябва да се отбележи, че почти 
няма жени 

 
[Слайд 7] Задайте следващия въпрос на участниците 
и запишете отговорите им на флипчарта. В най-
добрия случай те ще отбележат, че дигиталните 
изображения в интернет, както по-традиционните 
медии, съдържат в себе си известно количество 
полови предразсъдъци. 
 

45 минути  
Същите като горе 
Флипчарт и маркери 
Аудио Колони 

 
Социалните медии 
и др. 

 
От 8 до 15 

 
Използвайте слайдовете за да представите 
следващата секция – примери за стереотипи в 
дигиталните медии. Подканете участниците да 

30 минути  
шрайбпроектор, лаптоп, 
прожектор 



  

коментират всеки пример и да споделят примери, 
на които те самите са се натъквали в кариерното си 
развитие, социалните медии, уебсайтове, игри и 
реклами. 
 

 
Упражнение 2 

 
16 и 17 

 
[Слайд 16] Питайте участниците въпроса от слайд 
16, записвайки най-добре изказаните мнения на 
флипчарта.  
 
Като ръководител на обучението, не трябва да 
изказвате собствено мнение и да се включвате в 
разговорите, а само да записвате дословно, това, 
което участниците споделят. Въпреки това, е 
желателно да питате за пояснения на отговорите 
или да задавате въпроси, които да помогнат на 
участниците да изкажат мислите си, но без да 
подтиквате отговорите в която и да е посока. 
Можете да подканвате дебати между участниците 
ако в групата има хора с противоположни позиции. 
Някои от изказванията, които могат да възникнат са: 

• Изображенията са отражение на нашето 
общество 

• Историята и образованието са виновни 

• Навиците свързани с културата и идеите 
трябва да се променят 

• Промяната отнема време 

• Предразсъдъците все още съществуват 

• Мъжете и жените са различни 

60 минути  
Същите като горе 
Флипчарт и маркери 



  

• Мъжете и жените имат различни роли в 
обществото 

• Нещата вече са доста променени от преди 

• Социалните медии са пълни със съдържание, 
което е създадено за да е бързо и лесно за 
възприемане, в някои случаи това води до 
подпомагането и на стереотипите. 

• Трябва да имаме търпение защото 
промяната отнема време 

• Половото неравенство се поражда защото 
мъжете не искат да се откажат от своите 
привилегии 

• Мъжете и жените могат да са различни, но 
равни 

• На хората им е омръзнало да слушат за 
женския проблем 

 
По време на разговора е възможно да са повдигнат 
различни позиции, най-вече свързани със 
съпоставянето на културно (научено/присвоено) и 
„натурални“ полови разлики. За да се затвори 
дебата, продължете към слайд 17. 
 
[Слайд 17] Покажете всеки видео клип и подканете 
за коментари, когато времето е подходящо. 
  

 
Упражнение 3 

 
От 18 до 21 

 
[Слайд 18] Подканете участниците да изкажат 
мнението си. 
 

30 минути  
Същите като горе  



  

[Слайд 19] Оставете участниците да прочетат 
цитатът от Римските договори, а след това 
прочетете следния цитат от EIGE (Ееропейският 
институт по равенство между половете) : 
„Подобряването на равенството между половете 
влияе позитивно на всеки човек и на обществото 
като цяло. Ако Европейския Съюз постигне по-
голямо равенство между половете, това ще 
допринесе много силно на растежа на БВП (Брутния 
вътрешен продукт) с течение на времето, по-висока 
заетост и продуктивност и може да отговори на 
предизвикателствата свързани със застаряващото 
население в ЕС. 
 Проучване от Европейския институт за равенство 
между половете за „икономическите ползи от 
равенството между половете“ сочи към нови 
доказателства, които показват позитивното влияние 
за намаляването на половите неравенства в 
обучението в сферата на Науката, Технологиите, 
Инженерството и Математиката, на активността на 
пазара на труда и на заплащането. То също показва, 
че възприемането на половото равенство, като 
различни аспекти на неравенство, свързани заедно 
има по-голям шанс да влияе позитивно, отколкото 
справянето с всеки аспект по отделно тъй като 
равенството между половете в една област има 
ефект и в друга.“ 
Попитайте участниците за техните възгледи за това 
изказване и запишете всичко важно на флипчарта. 
 



  

[Слайд 20] Задайте въпроса на участниците. 
 
[Слайд 21]  Покажете цитата на слайд 21 и питайте 
за мненията на участниците, записвайки 
интересните коментари. 
 
 

 
Различен пдоход? 

 
22 и 23 

 
Представете и дискутирайте идеята, че не е нужно 
всички медии да съдържат стереотипи за да се 
успешни и влиятелни  
 
Използвайки слайд 23, разгледайте някои примери 
за дигитални медии, които показват полово 
неутрален подход или показват противен на  
стереотипа подход. 
  

30 минути  
Същите като горе  

 
Дигитална игра 

 
[x] to [x] 

 
Представете дигиталната игра 
Запознайте се предварително с инструкциите за нея 
 

90 минути  
шрайбпроектор, лаптоп, 
прожектор, интернет 
връзка 
 

 
Заключение 

 
[x] to [x] 

 
Фокусът да бъде на професионалната отговорност 
на участниците и пътищата по които могат да се 
създава полово балансирано дигитално 
съдържание.  
 

30 минути  
Същите като горе  

 
 


