
ПОГЛЕД ВЪРХУ РОЛЯТА НА ПОЛА 

 
ЦЕЛИ: 
След завършване на тази тема, участниците: 
Ще разпознават поведението и характеристиките, които определят мъжа и жената или са 
общи и за двата пола. 
Ще разискват влиянието на определящото поведение, специфично за даден пол върху 
живота им. 
 
ПРЕДВАРИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ: 
Ролята на пола – тези характеристики и поведение, които са обикновено свързани повече 
с единия отколкото с другия пол - се променя. Това, което се е приемало като мъжко или 
женско поведение, е било по-ясно дефинирано досега. Тъй като ролите се променят, а и 
много характеристики не са вече така строго свързани с единия или другия пол, хората 
биха могли да се объркат какво да мислят и как да се държат, В това време на промени, 
полезно е за младитехора да помислят за своето възприемане на пола, неговата роля и 
как всичко това влияе върху начина им на живот. 
 
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: 
Разказът в две версии: оригиналната (в приложение) и такава с променените имена, 
отразяващи смяната на пола на героите, 
 

СЪВЕТИ КЪМ ВОДЕЩИЯ: 
Разгледайте някои "мьжки" и "женски" характеристики, като ги дефинирате. Това ще Ви 
помогне да дадете примери на участниците и ще изясни Вашето собствено мислене в 
процеса. 
Ако участниците имат различно подреждане на героите в техния нов пол, настоявайте да 
обяснят защо са променили своето мнение. 
 
 
ХОД: 
 

1. Прочетете отново разказа, включен в темата за вземане на решения, като 
промените пола на героите. Бихте могли да спестите времето за индивидуална 
работа на участниците и направо да ги разделите на групи, за да отговорят на 
свързаните с текста въпроси. 

2. След като групите са се събрали и докладвали, попитайте ги дали си спомнят 
предишното подреждане на героите. Добре е да сте запазили подреждането от 
предишната дейност върху този разказ, за да можете да им го напомните, ако е 
необходимо. Ще е интересно да се види дали има разлики в подреждането, след 
промяната на половете на героите. Нека обсъждането да бъде обстойно, 
независимо дали има или не промени. Участниците трябва да имат време, за да 
преценя т защо полът на героите има или не значение. 



3. Помолете участниците да се разделят отново на групи – само момичета и само 
момчета. Задачата им е да изброят чертите, които според тях са характерни само 
за мъжете и характерни само за жените. Напр. агресивността е по-присъща за 
мъжете. Дайте им 15-20 мин. За разискване в групите. 

4. Подредете участниците в голямата група в кръг. Двете малко групи представят 
работата си. Проведете обсъждане – дали другата група е съгласна, защо смятат 
отделни черти характерни за единия или за другия пол.  

 
 
РАЗКАЗЪТ 
 
Ася,  която е на 15 години и Боро,  който е на 17 години,  са излизали заедно в продължение на 
няколко месеца.  През юли родителите на Боро решават да се преместят в друг град, 
отдалечен на 160 км. Двамата се чувстват натъжени и си обещават, че ще поддържат 
връзка един с друг, че техните чувства няма да се променят. 
 
През октомври Ася се сприятелява с Петър, едно от момчетата в нейния клас. Те прекарват 
много време заедно в и извън училище. Един ден осъществяват сексуален контакт. В следващите 
няколко седмици правят секс още няколко пъти. Тогава Ася започва да се чувства неудобно и 
съобщава на Петър, че трябва да преустановят. Петър отговаря "Добре, след като така 
трябва да бъде." 
 
Един ден през декември Петър идва в клас много развълнуван. Родителите му ще 
предприемат пътуване този месец до града, в който живее Боро. Ася се радва за Петър и пита 
дали е възможно и тя да иде. Тя познава родителите му. Петър отвръща: "Добре, но само ако 
правим преди това секс." 
 
Ася е объркана. Тя казва на Петър, че иска да си помисли. На следващия ден ден тя разговаря с 
Диана, нейната най-добра приятелка, за ситуацията с Петър. Диана й отговаря, че това е 
изцяло неин проблем и че тя с нищо не може да й помогне. 
 
Ася умува още няколко дни по проблема и решава да каже "да" на Петър. Той е доволен. След 
известно време те правят секс, а след няколко дни заминават. 
 
Боро е наистина щастлив да види Ася. Те разговарят за това какво са правили, откакто не са 
заедно. Той я пита защо пътува с Петър и семейството му. Тя му признава, че е правила 
секс с Петър. Боро се ядосва и й заявява, че връзката им е приключила, че той не желае да я  
вижда повече. Ася се чувства огорчена. Той премълчава, че е правил секс с момиче, което е 
срещнал в новото училище. 
 
Когато Ася се връща вкъщи, разказва всичко на Емил, който й казва "Добре, аз ще се грижа за 
тебе." 
 
Край 


