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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Основна цел на този наръчник е да подпомогне обучителите и педагогическите 

специалисти, в работата им с модулите за комбинирано учене (blended learning - 

online and face to face) за равенство между половете на работното място.  

Нашият международен екип от специалисти от Португалия – Куулабора (Coolabora), 

Чехия – КПМС (KPMS) и България – Тугедър ЕООД, създаде три модула за 

комбинирано учене, за да удовлетвори потребностите на трите основни целеви 

групи, които имат различни роли в процеса на утвърждаване на равенството между 

половете на работното място: 

- Цялото общество 

- Специалисти по човешки ресурси и други префесионалисти 

- Одитори, контрольори и други специалисти в равенството между половете 

В тези модули се съдържат теоретични концепции и практически въпроси, които 
засягат, както международните принципи, така и националните специфики по 
темата. Създадени са на четири езика – английски, португалски, чешки и български. 
Докато английската версия съдържа основните принципи, които са универсално 
приложими, то във версиите на всеки национален език могат да се намерят и 
специфични информации, които са характерни само за дадената страна, като 
национално законодателство и добри практики за равенството между половете на 
работното място.  

Ние вярваме, че по въпросите на равенството между половете не можем да се 

ограничим само с натрупване на знания, а трябва да работим и на ниво нагласи, 

както и да тренираме нови, специфични умения, за да можем да постигнем реален 

ефект. Това е особено важно, защото въпросите за равенството между половете имат 

голям социален ефект на индивидуално и организационно ниво, както и за цялото 

общество. Затова днес е особено важно да се развиват нови компетентности за 

равенство между половете в контекста на променяща се Европа. 

Точно за това избрахме подхода на комбинираното учене (онлайн и присъствено). 
Така, след завършване на онлайн частта (която включва четене, дискусии, гледане 
на видео и отговори на въпроси за самооценяване), участниците в първия модул ще 
могат да обсъждат по време на практическия семинар с техния обучител въпроси 
като половите стереотипи и проблемите на равенството на половете. Участниците 
във втория модул ще се научат групово да създават планове за действие за 
равнопоставеност на работното място. Одиторите и контрольорите в третия модул, 
ще тренират някои практически подходи, за да взаимодействат по-ефективно с 
работодателите.  

На кратко, този процес се състои от три стъпки: 



 

Първа стъпка – Усвояване на материала от курса онлайн  

Втора стъпка – Самостоятелно оценяване (самооценяване) 

Трета стъпка – Практически семинар (присъствен) с обучителите 

Пожелаваме Ви приятна работа!   

2 ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ОБУЧИТЕЛИТЕ 

Как да създадете и организирате група за практически семинар? 

Когато създавате група за практически (присъствен) семинар или обучение (F2F) 
имайте предвид следното: 
 

● Големина на групата – минимум 7, оптимално 10 – 12, максимум – 15 

участника, които работят с един обучител. Това е според добрата практика за 

учене чрез опит и преживяване. (Минималният състав на групата трябва да е 

7 човека – защото имате нужда от разнообразие на мненията в груповата 

дискусия) 

● Състав на групата – Ако имате възможност да избирате участниците в 

групата, търсете различия по всички показатели като възраст, пол, опит и 

място в организационната йерархия и други. Ако работите с хора от една 

организация – правителствена, НПО или частна, предварително се подгответе, 

че йерархията между участниците ще повлияе на груповия процес. (За да 

минимизирате този ефект, опитайте се да разделите мениджърите или 

супервайзърите от техните директни подчинени в различни малки групи). 

 

● Изпратете покана до вскички участници минимум две седмици 

предварително(това е добрата практика в България, но в различните страни 

този срок може да се променя в зависимост от местните традиции). В 

поканата обяснете основната цел на практическия семинар и времетраенето 

му (от - до), както и мястото на провеждане. Това ще подготви участниците и 

ще създаде обща основа между тях. 

 

 



 

Как да подготвите пространството за практическия семинар? 

● Изберете зала с повече свободно пространство, за да можете да подредите 

столовете в кръг (Тази подредба на пространството помага на участниците да 

се почувстват равни). Ако не можете да направите кръг, опитайте „П“ образна 

форма на подреждане, така че всички участници да могат да се виждат.  

 

● Преместете масите на страни или отзад на кръга, защото те създават бариера 

в комуникацията, а задачите за четене и писане ще бъдат съвсем малко. Така 

участниците ще могат да се фокусират върху взаимодействието помежду си. 

● Използвайте флипчарт или бяла дъска за да записвате и обобщавате най- 

важните точки в дискусията и да фокусирате вниманието на участниците. 

● За някои от упражненията ще ви е нужен проектор. (Уверете се, че всички 

участници могат да виждат екрана от мястото, на което са седнали)  

● Осигурете вода, кафе или чай и някакви дребни сладки или соленки, защото 

те помагат на участниците не само да задоволят базовите си потребности, но 

и да се социализират. Тази неща могат да са на разположение на участниците 

само по време на почивките или по време на работа, според Вашия стил на 

водене и  местните традиции. 

● Отидете по-рано, за да бъдете пръв в залата, да я подредите и да посрещнете 

участниците.(Добрата практика изисква да сте минимум един час преди 

началото, за да можете да си подредите нещата) 

 

Как да използвате описанията на практическите сесии? 

Нашият подход 

Вие сте лично отговорен за провеждането на практическите семинари (F2F). 
Прочетете материалите, които сме ви предоставили в този наръчник и си изберете 
кои ще използвате в работата си. Можете да добавяте или заменяте упражнения, с 
такива, които считате за подходящи и които изпълняват поставената цел/и за всеки 
един модул. 



 

Преди да започнете да се занимавате с дизайна на практическия семинар, първо 
прочетете внимателно съответния онлайн модул, гледайте видеата и направете 
упражненията и тестовете от позицията на участник.  

 

Времетраене  

Ние препоръчваме най-малкото време за провеждане на един практически семинар 

по темата да бъде 90 минути, а максималното до 4 астрономически часа (240 

минути). За ваше удобство сме посочили препоръчително време за провеждане на 

всяко едно от упражненията и фазите на практическия семинар. Ако решите да 

работите повече от 120 минути, направете си план на времето и подгответе поне 

едно или две допълнителни упражнения. 

Обща структура на практичесткия семинар 

Добрата практика за групова работа по метода - учене чрез опит и преживяване 

изисква, независимо от времето, с което разполагате винаги да се придържате към 

структура, която се състои от три основни елемента: 

1. Загряване/“ разчупване на леда“ – лично представяне на участниците, за да 

се запознаят и/или ако се познават да могат да изразят личното си отношение 

по темата (най-малко 15 минути, но може да варира според размера на 

групата) 

2. Същинска част – основната част на практическия семинар – включва 

упражненията които сте избрали, за да изпълните целта на семинара. 

Понякога упражненията могат да бъдат с нарастваща степен на трудност. 

Опитвайте се винаги да включвате преживелищни упражнения, за да могат 

участниците да споделят чувства и нагласи по темата, с които да можете да 

работите в последствие. 

3. Затваряне – това е време за рефлексия, обратна връзка и дискусия, за да 

могат участниците да се подготвят да пренесат новите знания и умения от 

семинара в тяхната работна среда. Като допълнителен ефект, споделянето в 



 

края може да повиши личната мотивация на участниците по въпросите на 

равенството на половете. 

4. Допълнителни ресурси достъпни онлайн. 

За начинаещи 

Последно, но не по важност, Ако вие сте начинаещ фасилитатор или обучител, на 
който му липсва практически опит, с който и да е от трите посочени елемента от 
общата структура на семинара, проучете подробно допълнителните материали в 
четвъртата част от съдържанието на наръчника. 

Можете също така да помолите някой по-опитен колега да ви помогне в 
подготовката като прегледа вашия подробен сценарии или план за семинара.   

 

3 ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР (F2F)  – ОПИСАНИЕ  НА СЕСИИТЕ 

3.1 Практически семинар – Модул 1 – Базово ниво 

3.1.1 Основна информация за семинара 

Тема Деконстроиране на стереотипите основани на пола 

Целева група Цялото общество 

Цели 

● Присъстващите на обучението трябва да разберат как се 

конструира даден стереотип 

● Участниците се обръщат към собственото си отношение 

към стереотипите на половете на работното място 

● Участниците да се научат, как могат да деконструират 

даден стереотип 

Материали 
Листа хартия А4, 2 комплект маркери, флипчарт, химикали, 
тиксо, лепящи цветни литчета 

Продължителност 

Минимум два часа, разделени в две сесии от 60 мин.  

Максимум – 4 часа (240 минути). Ако участниците (особено 
студенти) могат да отделят повече време за този работен 
семинар, може да продължи и цял ден. 



 

Големина на 
групата 

10 - 12 участника (максимум 15) 

3.1.2 Развитие на семинара – стъпка по стъпка  

Типични стереотипи за половете, с които може да работите по време на 

семинара 

● Начин на проявление на агресия при мъжете и при жените : 

○ Мъжете са агресивни; жените са нежни.  

○ Мъжете са по-гресивни и заплашителни физически, жените са по-

агресивни психологически 

● Поддаване на влияния: 

○ Мъжете са независими; жените се подчиняват.  

○ Жените са поддават на влияние повече под групов натиск, а мъжете на 

убеждаване и когато темата се определи като „ мъжка “.  

○ "Жената трябва да се подчинява на мъжа." 

● Емоционалност: 

○ Мъжете са силни и устойчиви; жените са любвеобилни, емоционлани, 

чувствителни и сантиментални.  

○ Жените изразяват емоциите си невербално по-често от мъжете. 

● Лидерски стил: 

○ Мъжете са автократични и доминантни; жените са емоционални и 

чувствителни.  

○ Като лидери, жените са по-демократични, а мъжете по-авторитарни. 

● Стереотипи на работното място: 

○ Жените разчитат повече на външния си вид, отколкото на 

професионализма в кариерното развитие;  

○ Мъжете са по-добри професионалисти от жените;  

○ Жените са емоционално нестабилни;  

○ Мъжете трябва да печелят пари а жените трябва да се грижат за 

домакинството и семейството;  

○ Мъжете трябва да плащат сметките у дома. 



 

Ключови понятия:  

● Предубеждение и предразсъдък: предварителна преценка на даден човек, 

група от хора или поведение, формирана при липса на достатъчно знания за 

тях; 

● Стереотип: опростено генерализиращо мнение, формирано на базата на 

отнасяне на хората към определена група; виждане, което не малко хора 

споделят, относно дадено нещо или категория и което често е изцяло или 

отчасти невярно; 

● Дискриминация: отношение или действие, основани на 

предразсъдък/стереотип; отношение или действие към хора от гледна точка 

единствено на принадлежността им към определена група (възрастова, 

полова, етническа, религиозна и т.н.), без да се обръща внимание на 

индивидуалните им качества; 

● Стигма (клеймо, белег, опозоряване): силно обществено неодобрение, 

базирано или кодирано във външни белези, обществено отхвърляне и 

маркиране (в небуквален план), и т.н 

 

Упражнение 1 – Заягряване– 10 - 15 минути.  

Преди да започне обучението треньорът избира доброволец от групата за лесен 

експеримент. Изкарва го от залата и му дава кратка и лесна инструкция -  

‘Застани пред групата и не прави нищо, ‘Гледай участниците и не казвай нищо’.  

Тогава треньорът задава на групата следните въпроси:  

● Какво излъчва участника? 

● Какво съобщение Ви предава, заставайки пред Вас? 

● Какво Ви казват позата и излъчването му? 

След това, треньорът моли всеки от участниците да сподели впечатлението си от 

експеримента. Обикновено всеки казва неща от типа ‘ироничен е’; ‘отегчен е’; ‘не му 

харесва тук’ и т.н. 



 

Когато всички участници изразят какво мислят, треньорът ги пита - ‘Какви са тези 

твърдения според Вас?’  

Възможно е някой от участниците да каже "оценки", "бележки"; "усещания". 

Водещият, накрая прави обобщение, че винаги, когато гледаме някой ние се опитвам 

да го определим, защото това прави нашия мозък. Търсим някакво определение за 

човека, опитваме се да отгатнем неговото състояние, роли, професия, отношение и 

т.н. Това е първата крачка, която правим без да искаме за да се отграничим от 

другите хора, да осъзнаем с какво сме различни от тях и с какво си приличаме. Тези 

оценки често се превръщат в предразсъдъци (стереотипи), особено за хора, които 

малко познаваме. Началният етап за формиране на стереотипите започва по този 

начин.  

 

Допълнителни въпроси за групова дискусия: 

● Осъзнавахте ли преди прцесът, който описахме в това упражнение? 

● Можете ли да си спомните от вашия опит за някои стереотипи, формирани 

по този начин, които са ви повлияли при правенето на грешни изводи за някой?  

Упражнение 2 - Припомни си, сподели и обсъди в група – 40 – 60 минути  

Водещият провежда дискусия с участниците на принципа „припомни си, обсъди в 

група и сподели“, при която участниците трябва да си спомнят и дискутират 

ситуация, в която са били жертва на полови предразсъдъци, стереотипи или 

дискриминация, или самите те са обидили някого, като са се отнесли към него без 

разбиране, на базата на предразсъдък и стереотип.   

Оставете на обучаемите няколко минути да помислят самостоятелно и след това ги 

помолете да обсъдят това, което им се е случило по двойки.  

Нека всеки един в двойката да може да гооври поне по 5 минути и след това си 

разменете ролите. 

След около 10 минути, дайте възможност на 2-3 доброволеца да споделят опита си с 

останалите от групата. 



 

Дискусия в голяма група: Водещият задава въпроси за това кой как се е чувствал в 

тази ситуация и как този спомен рефлектира в настоящия му живот. Ако сега ви се 

случи подобна ситуация какво ще направите, как ще реагирате? 

Упражнение 3 - Какъв е той/тя? – 45 - 60 мин. 

 

Целта на упражнението е да изведат първоначалните нагласи, които формират 

стереотипите. пуска на Power point презентацията (Приложение) „какъв е той, тя“. 

Казва на участниците да напишат цифрите от 1 до 5 във вертикален ред на бял лист 

хартия А4. Водещият започва последователно да показва всяка една от подбраните 

снимки в презентацията. Той задържа снимката за около 1 минута, така че 

участниците да я виждат и да могат да определят какъв е човека от снимката и 

какво излъчва. Водещият моли да запишат първото, което им хрумва, гледайки 

снимката без да го цензурират. Повторете същото с всяка от петте снимки, като 

всяка снимка се оставя за оглед в рамките на 1 минута. (Последният слайд разкрива 

кои са тези хора всъщност) 

Може да раздели участниците на малки групи по 3-ма души, за да споделят помежду 

си записаното за всяка една от снимките и да обсъдят дали някакви предразсъдъци 

или стереотипи са повлияли върху първата им реакция. Нека всеки обучаем по 

желание да разкаже какво са установили за собствените си предразсъдъци. 

 

Дискусия в голяма група: 

● Каква беше причината да напишете, че жената е фалшива клошарка, 

например?  

● Каква беше причината да кажете, че чернокожият мъж е мошенник и т.н.? 

Какво ви накара да кажете, че възрастната жена е безпомощна?  

 

Упражнение 4 - Процес на формиране на стереотипи и тяхното деконструиране 

– 60 - 90- минути 

Водещият обяснява 5 базови стъпки в процеса на формиране на стереотипи -  10 

минути: 

1. Процес на категоризация – ние групираме това, което виждаме; 



 

2. Приемаме, че членовете на тази група си приличат ; 

3. Същевременно, по същия признак правим и разлика – членовете на едната 

група се различават от членовете на другата група; 

4. След като сме групирали по един признак, възможно е да решим, че този 

признак е характерен не просто за онова, което сме видели, а за всички 

членове на тази група; 

5. Правим генерализация. 

След като са обяснени теоретично на групата как се формират стереотипите 

водещият предлага по-долу посочения пример: 

Един от колегите се обръща към Mениджъра Човешки ресурси с думите: 

● Назначили сте това младо и хубаво момиче в маркетинг отдела! 

(категоризация) 

 

● Всички млади момичета рано или късно ще забременеят! (търсим прилики) 

 

● Тя е различна от другите (другите са жени са над 45 години) (търсим разлика) 

 

● Щом е млада скоро ще забременее и ще трябва да напусне по майчинство 

(групиране по признак) 

 

● Всички млади момичета ще си намерят мъж и ще забременеят, за това по-

добре да не я взимаме на работа! (генерализация) 

 
 

Вариант 1 - Ролева игра – 30 - 40 минути: 

Водещият кани двама или повече от участниците да влязат в роли. Единият е ролята 

на колегата, а другият/ите са Мениджъри човешки ресурси.  

Ако вие сте мениджъра Човешки ресурси - Как бихте отговорили на това, което казва 

колегата ви за младото момиче? 

Така всеки, който е избрал ролята на мениджъра, трябва да отговори на служителя, 

давайки му обратна връзка, така че да му покаже, че това, което казва е стереотип и 

да му помогне да деконструира своя стереотип. Тази ситуация се разиграва с 



 

няколко участника, като целта е да се видят различни стратегии за даване на 

обратна връзка за деконструкция на стереотипи 

Съвет за треньорите: Ако никой от участниците не се справи с 

деконструкцията на стереотипа на служителя – тогава водещия дава обратна 

връзка и показва на групата. 

 

Вариант 2 – Подгответе подходящи аргументи за деконструкци на 

стереотипите – 20- 30 минути 

 

Ако нямате достатъчно време или не се чувставате комфортно да направите ролева 

игра, разделете групата на двойки. Нека всяка двойка да формулира поне по три 

агрумента за деконструкция на стереотипа в рамките на 10 минути.  

Примерна инструкция: „Ако вие бяхте мениджъра, какво бихте казали на този 

човек?“ 

Напишете ги на отделен лист и ги представее на групата в рамките на няколко 

минути, за да получите обратна връзка за тях. 

Дискусия: 

● Как се чувствахте в ролята си?  

● Как се чувствахте в ролята на мениджъра даващ обратна връзка на своя 

колега, който стереотипизира друг член от екипа? 

 

● Трудно ли е да се дава обратна връзка в така ситуация? Ако да, защо? Ако не, 

защо? 

 

● Кои са ключовите думи, които човек със стереотипи трябва да чуе в такава 

ситуация? 
 

 

3.1.3 Въпроси за дискусия в края на практическия семинар  



 

● Моля, споделете в голяма група какви са вашите лични открития от този 

семинар по отношение на половите стереотипи? 

● Какво би подпомогнало или попречило на процеса на приложение на новото 

знание и умения на вашето работно място? 

● Как ще участвате в инициативи за равнопоставеност на половете на във 
вашата организация? 
 

● Какви действия бихте предприели, за да предотвратите стереотипизирането 
по пол на работното ви място?  

 Препоръка към треньорите: В зависимост от това, колко време ви е 
останало, моля изберете минимум два или три въпроса и осигурете възможност на 
участниците да помислят и да отговорят. 

 (Задавайте въпросите един по един и се уверете, че всеки един участник е отговорил 
лично поне на един от въпросите, за да имате добро приключване.) Миниуми 15 
минути – Максимум 45 минути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Практически семинар (F2F) – Модул 2 – Ниво напреднали. 

3.2.1 Основна информация за семинара 

Тема 
“Идентифициране и справяне с проблемите на равенството 
между половете на работното място” 

Целева група 
Мениджъри, специалисти човешки ресурси и други 
професионалисти за равенство между половете 

Цели 

● Да идентифицира практическите проблемите за 
равенство между половете на работното място 

● Да предложи решения за проблемите 

● Да създаде план за действие за равенство на половете на 
работното място 

Материали 

● Лепящи листчета (Post-its) или малки карти от хартия 

● Маркери 
  

● Флипчарт (стойка + листа) 
 

● Кутия/шапка за събиране на проблеми 
 

Продължителност 

180 мин – средно 45 минути за всяка фаза  

Предвидете малка почивка (20-30 минути) след втората фаза. 

Обърнете внимание, че може да ви е необходимо повече време 
за фази 2 и 4  

Размер на групата 
10 - 12 (максимум 15) участника от една и съща или от 
различни организации 

 

3.2.2 Развитие на семинара стъпка по стъпка: 

Фаза 1 – Идентифициране на проблемите 

1. Раздайте по три карти и един маркер на всеки участник; 

2. Помолете участниците да напишат на всяка карта по един реален проблем, 
свързан с равенството между половете на работното място. 
 
Вариант Конфиденциално: Някои участници могат да се притесняват да 

споделят реални проблеми пред други хора (независимо дали са от същата 



 

или от различни организации). В такъв случай, обучителят ги моли да 

записват проблемите с главни букви и да ги слагат в обща кутия, където след 

като се разбъркат могат да станат анонимни (Настоявайте и проблемите да се 

описват с повече подробности, вкл. размер на компанията и други). 

3. Когато всички приключат с писането, помолете участниците да представят 

проблемите си един по един пред групата и да ги залепват на стената или 

флипчарта. Нека първият споделящ да бъде доброволец (ако няма такъв, нека 

участниците да споделят по реда на сядането си в кръга). Дайте им по 3-5 

минути на човек. 

 
Вариант Конфиденциално: Обучителят раздава на случаен признак картите от 

кутията с проблеми. Разделя участниците на тройки и ги моли да обсъдят 

проблемите, които са им се паднали случайно. След 5-10- минути всяка тройка 

представя проблемите и споделя какво е тяхното разбиране за тях. След това 

ги залепва на стената или флипчарта. 

 

4. Обучителят заедно с групата, класифицира проблемите в следните категории: 

семейство и баланс работа-личен живот, подбор и стаж в работата, уважение и 

достойнство работата, обучение и учене през целия живот, заплащане и 

управление на кариерата, социален живот и други. Оставете групата да реши – 

кой проблем в коя категория ще попадне? 

 

5. Обсъдете с участниците разпределението на проблемите (Колко проблема 
има във всяка категория и защо?) 

 

Фаза 2 – Намиране на решения на проблемите 

1. Попитайте участниците с решаването на проблемите от коя от 
гореизброените категории биха искали да работят (минимум трябва да има 
двама желаещи, за да се формира група) (Ако няма желаещи да работят с 
дадена категория проблеми, тя може да отпадне от обсъждане на този етап от 
упражнението) – 5 минути  



 

2. Всяка група споделя решенията на своите проблеми с останалите участници в 
голяма група. Иска обратна връзка и нови идеи за решения. (Дайте средно по 
5-10 минути на група.) 
 

3. Всяка група споделя решенията си с останалите и получва обратна връзка , 

ако възникнат нови идеи(5 минути).  

 

Фаза 3 – Формулиране на цели за равенство между половете в организациите 

Работи се отново в малките групи от Фаза 2, като сега участниците формулират по 
една или две цели, които да постигнат (постигането на целите съответства на 
решението на проблемите).  

 
Целите се формулират по модела SMART – абревиатура, която вече се използва и у 
нас (Simple - Прости, Measurable - Измерими, Achievable – Изпълними , Realistic - 
Реалистични and Time bound – Обвързани със срок). 
 

Фаза 4 – Създаване на план за действие за равенство на мъжете и жените в 
организацията 

Бележка:  

● Ако участниците са от една организация, заедно създават общ План за 
действие 
 

● Ако участниците са от различни организации, те създават отделен план за 
всяка компания.  
 

1. Всеки план трябва да включва следните елементи/структура 

●  Цели; 

● Дейности за постигането им; 

● Отговорници; 

● Ресурси (човешки и финансови); 

● Индикатори за процеса; 

● Индикатори за резултата; 



 

● Времеви период  (начало и край). 

2. Всеки план трябва да се представи пред останалите групи и да се потърси 
обратна връзка и предложения за подобрение. 

 

3.2.3 Въпроси за дискусия в края на практическия семинар 

● Кога да включим вземащите решения – в процеса на развитие и създаване на 

плана или накрая за неговото одобрение? (Моля, опишете какви са 

положителните и отрицателните страни и на двата варианта?) 

● Какво е вашето мнение за осъществяването на план за действие за равенство 

между половете в организацията, в която работите? 

● Каква ще бъде вашата лична роля/включване в осъществяването на такъв 
план? 

 
● Какво може да попречи или да помогне в осъществяването на план за 

действие за равенство между половете? 
 

● Ако нямате такъв план, какво бихте направили лично вие, за да стартирате 

такъв процес за създаване на план за равенство между половете на работното 

място (Фази 1-4)?  

 Препоръка към треньорите: В зависимост от това, колко време ви е 
останало, моля изберете минимум два или три въпроса и осигурете възможност на 
участниците да помислят и да отговорят. (Задавайте въпросите един по един и се 
уверете, че всеки един участник е отговорил лично поне на един от въпросите, за да 
имате добро приключване.) Миниуми 15 минути – Максимум 45 минути. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3 Практически семинар (F2Face) – Модул 3 – Експертно ниво 

3.3.1 Основна информация за семинара 

Тема ‘Как да подходим към организацията и как да преговаряме 
с този, който взима решения?’ 

Целева група 

одитори и други служители и професионалисти, които 

контролират процесите и политиките на равенството на 

половете на работното място 

Цели 

● Да помага на одитори, контролери и други 

професионалисти в процеса на одит за равенство между 

мъжете и жените на работното място 

● Да ръководи вътрешен и външен одит за равенство 

между половете на работното място 

Материали 

● Лепящи листчета или карти 

● Маркери 

● Флипчарт 

Продължителност 
● Минимум 180 минути. Максимум – в зависимост от 

потребностите на групата 

Размер на групата 10 - 12 участника (максимум 15) 

 

 
 
 

  



 

3.3.2 Развитие на семинара – стъпка по стъпка 

Упражнение 1 – Предварително се подгответе и тренирайте - 60 - 90 минути 

Основната цел на това упражнение е да подготвят тези, които ще осъществяват 

одита/оценката на политиките и практиките за равенство на работното място за 

работата, която им предстои. Да се формулират предварително въпросите, по които 

ще се осъществява оценката, ще подпомогне процеса да протече по-гладко. 

Категории и кратко описание на това, което трябва да се изследва: 

1. Мисия и ценности – Дали компанията/организацията счита 

равнопоставеността на половете за част от своето организационно развитие и ако е 

така дали изразява тази своя позиция чрез план за действие с бюджет? 

2. Подбор на персонал - Дали в процеса на набиране на персонал 

компанията/организацията показва, че зачита принципа на равнопоставеността и 

недискриминацията, базирани на пола? 

3. Учене през целия живот - Дали компанията/организацията цени и насърчава 

и осигурява еднакви възможности за обучение и образование за жените и мъжете? 

4. Възнаграждение и управление на кариерата - Политиката за заплащане, 

повишения и израстване в кариерата прилага ли се без предразсъдъци към жените? 

5. Социален диалог и участие на работниците и/или техните представителни 

организации – Дали участието на служители в ежедневния живот на 

компанията/организацията се оценява като начин за изразяване на тяхната 

гражданска позиция и отразяване на демократизацията на организационната 

култура? 

6. Ангажираност към уважаване на достойнството на жените и мъжете на 

работното място – Дали има налични етични принципи и механизми за мъжете и 

жените, които може да са жертва на тормоз или дискриминация на базата на пола? 

7. Информация, комуникация и имидж – Дали вътрешните и външни принципи 

на комуникация са ангажирани с избягване предаването на основаващи се на пола 

стереотипи и дали са базирани на включващ говорим и писмен език?  

8. Баланс между личния и професионалния живот - Дали 

компанията/организацията е отворена за гъвкави форми на организиране на 

работата? Има ли мерки и/или помощ, които показват загриженост за баланса в 

професионалния и личния и семеен живот на служителите? 



 

9. Дали компанията/организацията се съобразява с текущото законодателство, 

което гарантира на служителите упражняването на правата по отношение на 

майчинството, бащинството и семейната помощ? 

Фаза 1 – Подгответе въпроси и търсете доказателства 

1. Разделете групата на три малки групи (3-4 участници) и дайте на всяка от тях 

да си избере произволно три от деветте области за одит/проверка. (Подгответе си 

предварително карти като напишете по една област карта, за да са готови за 

раздаване) 

2. Кажете на участниците да измислят примерни въпроси за всяка една от 

тритеобласти, които ще изследват на принципа на мозъчната атака. Въпросите 

трябва да са подходящи за различни адресати: 

● Взимащи решение  

● Специалиста по равнопоставеност 

● Всеки един във фирмата  

 Препоръка към треньорите: Въпросите към взимащият решения, 

специалистът и всеки един от фирмата, могат да се записват на три отделни 

листа (или големи листа от флипчарт). Така в края на упражнението, като 

съберете всички листа за съответния адресат от различните групи, ще можете да 

сглобите три отделни въпросника, които да са готови за употреба.  

Дайте им 30 минути за писане на въпроси (средно по 10 минути на всяка област) 

3. Кажете на участниците да помислят и за това - какви доказателства трябва да 
се съберат във всяка област, за да се докаже, че има равенство между 
половете? Освен това, нека участниците да предложат и от кого ще трябва да 
ги поискат тези доказателства – от взимащия решение, от специалиста 
човешки ресурси или от всеки един в организацията 

 
Например – Как да удостоверим, че равенството между половете е спазено в „подбор 
и набиране на служители“? Вероятно това са документи като обяви за работа и 
други документи, които се събират в процеса на подбор като – протоколи от 
интервюта и други доказателства за проверка.  
. 



 

 Препоръка към треньорите: Моля, уверете се, че участниците са 
предложили доказателства за всяка една от категориите, които разглеждат.  
Предложете им също така да записват своите предложения за доказателства на 
отделни лепящи листа или карти, за да можете по-лесно да ги размествате след 
това.  
.  

4 Накрая всяка група представя своите въпроси и необходими доказателства за 
всяка една категория. Дайте им 10 (или повече) минути за представяне на 
всяка група, за да имат възможност да получат обратна връзка за това - 
доколко са подходящи  

Тази фаза може да продължи средно около 90 минути 

 Препоръка към треньорите: Ако времето ви притиска и/или решите да 
спрете до тук.  Моля, задайте въпросите за приключване, които се намират накрая, 
за да можете да осигурите добро „затваряне“ на практическия семинар 

 

Фаза 2 – Тренирайте въпросите и търсете доказателствата – около 90 минути 

 Всеки участник взима със себе си по един от току-що създадените въпросници от 
съответната категория и си избира партньор, на който да ги зададе от някоя от 
другите две групи (важно е тези, които ще отговарят на въпросите да не са 
участвали в тяхното създаване). Това се прави с цел – тестване на въпросите 

Всяка сформирана двойка се обособява от останалите, за да може да тренира 
въпроси и отговори за около 40 минути. В рамките на тези 40 минути е добре да има 
смяна на ролите, задаващ - отговарящ (средно по 20 минути на участник в една от 
двете роли). Обърнете внимание, че заедно с ролите се сменят и областите на 
въпросите, които се задават. 

В края на упражнението всички сядат в кръг за финална обратна връзка от 
участниците и обучителя. 

3.3.3 Въпроси за дискусия в края на практическия семинар 

 Как се чувствахте докато пишехте въпросите? 

 Как се чувствахте когато задавахте въпросите на съответния човек и търсехте 
доказателства? 



 

 Как се чувствахте когато вие отговаряхте на въпросите и предоставяхте 
доказателства? 

 Как поддържахте позитивна и конструктивна атмосфера по време на диалога? 

 Какви бариери предвиждате да срещнете във всяка една категория за 
организациите, които осъществяват планове за действие за равнопоставеност 
на половете?  

 Кои категории могат да са по-трудни за реализация в дадена компания? 

 Какви нови идеи и прозрения за това - как да подходите към дадена компания 
за одит на принципите и практиките за равнопоставеност по пол - получихте 
по време на семинара? 

 

 Препоръка към треньорите: В зависимост от това, колко време ви е 
останало, моля изберете минимум два или три въпроса и осигурете възможност на 
участниците да помислят и да отговорят.Задавайте въпросите един по един и се 
уверете, че всеки един участник е отговорил лично поне на един от въпросите, за да 
имате добро приключване.  Миниуми 15 минути – Максимум 45 минути 

 

 



 

4.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ, КОИТО СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В МРЕЖАТА 

 Полезни връзки и онлайн модули за треньори на английски език, групирани по 

области: 

1. Какво е учене чрез опит и преживяванеs (experiential learning)? 

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html 

2. Ролята на фасилитатора – да разберем какво ПРАВИ фасилитатора 
 

http://work911.com/articles/facil.htm 

3. Ролята на фасилитатора. Водене на събитие до успешното му приключване.  
 

https://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm 

4. Как да използваме упражненията за „разчупване на леда“ и 34 примера? 

https://icebreakerideas.com/quick-icebreakers/ 

5. Как да използваме ролевите игри? 

https://www.mindtools.com/CommSkll/RolePlaying.htm 

6. Как да водим групова дискусия?  
   
https://blink.ucsd.edu/HR/training/instructor/tools/discussions.html# 

7. Как да водим трудна групова дискусия? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KyxKtPpXj3I 
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и 

от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използваната от нея 

информация 
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