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Module 5: ИНТЕГРАЦИЯ ПО ПОЛ НА РАБОТНОТО МЯСТО ЗА ЖЕНИ С 
УВРЕЖДАНИЯ (УСТОЙЧИВИ ЦЕЛИ AGENDA 2030) 

Въведение 
 

Концептуално измерение на учебната програма 

Въпроси 

 Обсъждане на половата интеграция в контекста на Целите за устойчиво 
развитие 5 (ЦУР 5) на ООН: Равенство между половете. Какво представлява 
„половата интеграция“ като концепция, политика и права? 

 Обсъждане на форми на дискриминация и насилие над всички жени и 
момичета навсякъде. Как да се борим с нея? 

 Каква е връзката на жената с нейното семейство и социалните институции 
като политика, образование и право? Каква трябва да бъде? 

 Кои са трудностите както за жените, така и за хората с увреждания? 
 

Съдържание1  

 Въведение в половата интеграция 
 Официална и скрита учебна програма за пола (джендър) 

 

Практическо измерение на учебната програма 

Въпроси 

 Как да се включат в различни работни места и работни зони, които са затворени 
за жени поради неравенство между половете или лишаване от политически 
права? Могат ли жените да си намерят работа в професии, които са доминирани 
от мъжете? 

 Как се борим с неравенството между половете на работното място? Как се 
борим със стреса и натиска? Как идва успехът? 

 Как се обсъждат стереотипите за неравенството между половете и половата 
интеграция на работното място? 

 Как се насърчава ефективното участие и равните възможности за лидерство? 
 

Съдържание 2  

 Добри практики в половата интеграция за жените с увреждания 
 Съобразяващи се с пола трудов консултант, обучител, учител 

                                                           
1 N. 2 виж ЮНЕСКО, 2015, стр. 58. 
2 N. 4 - 5, виж ЮНЕСКО, 2005, стр. 60 и стр. 76. 
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 Комуникация, съобразена с пола 
 Съдържанието на учебните материали и полът   
 Мониторинг и оценка, съобразени с пола 

 

Въведение в интеграцията по полов признак 

Какво представлява интеграцията по полов признак? Това е „процесът на оценка на 
последиците за жените / момичетата и мъжете / момчетата от всяко планирано действие - 
включително законодателство, политики или програми - във всички области и на всички нива. 
Това включва създаване и споделяне на знания, осъзнаване и отговорност за равенството 
между половете. Това е и стратегия за включване на интересите на момичетата / жените и 
момчетата / мъжете в разработването, изпълнението, наблюдението и оценката на 
образователните политики и програми, така че момичетата и момчетата, жените и мъжете да 
се ползват еднакво“3.Освен това „половата интеграция не е еднократна дейност. Вместо това 
се изисква постоянно внимание при разработването на образователни програми и бюджети, 
проектиране на училища, разработване на учебни програми, управление и ръководство на 
училища и, разбира се, преподаване и използване на учебни материали”4.  
Това състояние, лесно проследимо в обширната литература, свързана с тази тема, е влошено, 
когато целевата аудитория са жени с двигателни увреждания, тъй като те са изправени пред 
големи бариери пред образованието и въпреки това не е свършена много работа за 
задоволяване на техните образователни потребности. Според Доклада за разликата между 
половете (WEF 2017) в 144 държави има средна разлика от 32% в четири измерения на 
индекса: икономическо участие и възможности, постижения в образованието, здраве и 
оцеляване и политическо овластяване. Признавайки значимостта на неравенството между 
половете и неговото въздействие върху живота на жените по света, една от целите за 
устойчиво развитие (ЦУР) е посветена на равенството между половете - цел 5. Това се засилва 
от ангажимента на Agenda 2030 г. „да не изоставя никого” и съгласието на държавите-членки, 
че целите са интегрални и неделими. Постигането на ЦУР 5 изисква интегрирането на 
равенството между половете в усилията за постигане на другите ЦУР, подкрепено от правна 
рамка за противодействие на дълбоко вкоренената дискриминация, основана на пола 
(ECOSOC 2017). Поставянето на жените в центъра на Agenda 2030 г. изисква по-силни 
взаимовръзки между ЦУР и реалния ангажимент за разумно инвестиране в капацитета на 
жените за справяне с всеобхватните предизвикателства за устойчивост5. Освен това 
значението на половата интеграция за устойчивото развитие е подчертано в Целите за 
устойчиво развитие до 2030 г. (ЦУР). Необходимо е еднакво участие на жените, за да се 
постигнат трите стълба на ЦУР: екологична устойчивост, икономическа устойчивост и 
социална устойчивост. 
Следователно ние разбираме значението на чувствителността към пола и формирането на 
съобразеност с пола: равенството е важен стълб за развитието на приобщаващо общество. И 
накрая, половата интеграция е стратегия, която във връзка с нашата тема включва „събиране 
и анализ на данни, разграничени по пол, използвайки анализ на пола; създаване на подкрепа 
за промяна чрез съюзи / партньорства; разработване на стратегии, програми и инициативи за 
                                                           
3 Wong R., Frei S., Leowinata S. (2014). Gender Mainstreaming Toolkit for Teachers and Teacher 
Educators. Burnaby: Commonwealth of learning. 
4 Пак там, с. 33.  
5 I.B. Franco, L. dos Muchangos, M.Okitasari, R.Mishra, M.Akhtar Mousumi, A.Nguyen, and 
Norichika Kanie (2018),  Gender Mainstreaming in the 2030 Agenda: A Focus on Education and 
Responsible Consumption & Production, in Policy Brief, n.15, United Nations University. 
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премахване на съществуващите пропуски; привеждане в действие на тези инициативи и 
подкрепянето им с адекватни ресурси; развиване на капацитет на персонала за планиране и 
изпълнение (което също изисква ресурси); наблюдение, оценка, отчитане, филтриране на 
научени уроци и комуникация; държане на лица и институции отговорни за резултатите чрез 
осигуряване на политическа воля и лидерство“.6  
 

Официална и скрита учебна програма на пола 

Учебната програма е педагогическа структура, съставена от повтарящи се ядра, отнасящи се 
до фазите на нейното разработване: а) идентифициране на целите, б) определяне на 
учебното съдържание; в) дидактическа медиация според стратегическо-организационен 
избор; г) оценка на процесите и резултатите от дидактическото действие. В контекста на 
половата интеграция, разграничението между официални и неформални или скрити учебни 
програми е особено важно. Първата се отнася до набора от цели, съдържание, ресурси и 
модели за оценка, които са формулирани от други на различни нива. Официалната учебна 
програма включва учебни инструменти и технологии, използвани в учебния процес. 
Правителствата създават своите официални национални учебни програми. Скритата учебна 
програма, от друга страна, включва набор от вярвания, ценности, имплицитни измерения на 
преподаването и ученето, които се усвояват от индивидите при неформален контекст и 
поводи, като например в семейството или чрез медиите. Ето защо е особено важно в 
официалната учебна програма да се избягва използването на текстове, инструменти или 
ситуации, които засилват социалните стереотипи или предразсъдъците по отношение на 
пола, които се усвояват чрез скритата учебна програма. Понякога тя допълнително засилва 
сладките черти на жените и силата на мъжете, но това не винаги е вярно в реалността на 
разнообразните лични феноменологии и най-вече стереотипът обуславя социалното 
изграждане на пасивни за жените представи. Помислете колко е пагубно, когато жените имат 
двигателни увреждания. В този случай механизмът за социално възпроизводство на 
виктимизацията се засилва двойно. В рамките на половата интеграция учебната програма 
трябва да отразява плуралистичния характер на обществото и да възприеме принципите на 
равенство, сред които равенството между половете; проверка на учебните материали да не 
представят стереотипи, а да са чувствителни към зачитане на различията между половете; 
премахването на предразсъдъците за половете, които допринасят за запазване на различията 
и може би дори за дискриминация (водеща до насилие и кибертормоз в екстремни случаи). 
Целта на образованието всъщност е да учи как да се живее. Това означава в конкретния 
случай на жени с двигателни увреждания „да се изправим пред несигурност“ (Morin, 2015, 
стр. 18), като станем устойчиви и упълномощим тяхното овластяване. Поради тази причина 
учебната програма, съобразена с тези принципи, трябва да представя цели, ясно насочени 
към развитие и подобряване на житейските умения. Проучванията показват, че сред най-
големите трудности, с които младите хора се сблъскват при първия си трудов опит, не са 
когнитивни или образователни липси, а неспособността да се адаптират в трудовото 
съревнование, да анализират проблеми и да предложат решения, да общуват ефективно и да 
управляват стреса. Меките умения представляват критичен възел в неспособността да се 
отговори на търсенето и предлагането на работа (OECD, 2015) и са от основно значение не 
само за търсене на работа, но и за развитието на личното и социално „благосъстояние“. 

 

                                                           
6 UNESCO (2015). A Guide for Gender Equalityin Teacher Education Policy and Practices, Paris. 
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Добри практики при половата интеграция за жени с увреждания 

Добрите практики, които проучванията предлагат за насърчаване на половата интеграция, 
основно следват четири посоки на развитие: 

1) Насърчаване на експертния опит в областта на пола при обучителите и ръководните 
фактори на организациите, за да се изгради организационна култура; 

2) Изучаване на половата интеграция чрез учебната програма; 
3) Активна медиация; 
4) Оценяване. 

Добрите практики, които допринасят за възпитаването на култура, чувствителна към зачитане 
на различията между половете, са оценка на квалификацията и уменията на обучители и 
трудови консултанти във връзка с пола; обучение на обучители за развиване на уменията по 
отношение на пола; приемане модели за оценка на степента на приобщаване на средата 
(Индекс за включване). Уверете се, че разглеждането на проблемите на пола е водещ 
принцип на учебната програма. Прегледайте всяка програма / курс, описание, цели и задачи 
за отзивчивост към пола, включително интегрирането на: въпросите, свързани с пола като 
съдържание и упражнения; учебен опит в подкрепа на чувствителни към пола перспективи, 
нагласи и компетенции; език, изображения, текстове и процеси в учебната програма, 
чувствителни към пола (напр. той / тя на английски език, снимки на жени и мъже, говорители 
жени и мъже, автори мъже и жени, перспективи на жени и мъже, увреждания и др.). Учебните 
материали трябва да бъдат съобразени с институционалните политики (напр. Директивата 
40-1 за двойната стратегия на НАТО), националната политика и закони, както и с 
международните стандарти (напр. Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН, 
Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените). 
Дидактическата медиация също е много важна и трябва да бъде приложена в съответствие с 
принципите на включване и преподаване, насочени към насърчаване както на когнитивната, 
така и на емоционалната сфера. И накрая, необходимо е да се приложи формативна оценка, 
която включва самооценка на половото съзнание; тристранно взаимодействие между 
обучаем, инструктор и супервайзър по отношение на ученето на половото съзнание и др. 

 

Методи за половата интеграция за трудов консултант, обучител, учител 

Предлагаме дидактически практики за активно учене, основаващи се преди всичко на учене 
чрез практикуване, акцентиращо върху обучаващите се; признаци на педагогически 
активизъм и / или на новия прототип на хакатона (известен като хамалски ден или хамалски 
празник, англ. hack day or hackfest)7, които съчетават вършенето с мисленето, съдействат да 

                                                           
7 Появил се в областта на информационните технологии, хакатонът е събитие, в което експерти от различни 
области на технологиите участват с различни възможности: разработчици на софтуер и графични дизайнери. 
Хакатонът може да има различни работни, образователни и социални цели. Хакатоните обикновено представят 
тема за развитие. Участниците, организирани в екипи от 4-5 души, предлагат идеи. 
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се разбира, революционизирайки каноничните времена на училищното преподаване. Те 
действат като мост (bridging)  между субекта и ученето и формират фокуса на работата в 
класната стая. Схематизирани в репертоара ORA (Damiano, 2007, стр. 113)8, в многото 
вариации на „педагогиките на примера“ (Bondioli, 1995), понякога оформени като 
дидактически апарати, понякога като апарати за „внедряване“ или „оценка“ на дидактиката 
(Calvani, 2007), обобщени в таксономията на методологиите за активно учене (Watkins, 
Eileen, Lodge, 2007) като оперативни отклонения на науката на действието (Fabbri, Romano, 
2017) тези апарати подкрепят медиационната работа, характеризираща се като извънредна 
ситуация на границата между неформалното и официалното и винаги поради самия факт се 
изисква от обучаващия се високо / много високо ниво на участие. Следователно всяко 
обучение за пола се характеризира с това, че трябва да бъде ориентирано към обучаващия 
се. Цялото обучение трябва да се основава на съобразяване с участниците и техните нужди. 
Важно е да се даде на обучителите достатъчно време за подготовка за  извършване на 
някаква форма на анализ на учебните потребности преди обучението, включително 
идентифициране на различия за момчета / мъже и момичета / жени; за прилагането на 
методите за участие. Ефективното обучение използва методи за участие като казуси, мозъчна 
атака и решаване на проблеми, за да помогне на участниците активно да се ангажират с 
предмета и да се учат чрез вършене. Обучението трябва да бъде последвано от дискусия, 
уъркшопове за обратна връзка, по-индивидуализирано обучение и / или подкрепа на 
работното място9. 

 

Комуникация, откликваща на пола 

Комуникацията е първата и най-подходяща област на изследване на половата интеграция, 
тъй като комуникацията е проникната от ненамаляваща непрозрачност, която непрекъснато 
пречи на обмена и която прави разлика по отношение на качеството също и на обучението. 
Колко тормоз, ниска или изключваща комуникацията динамика са преминавали пред 
незабелязващите очи на обучителя! Комуникативното преживяване между учители и учащи 
се по-често се съпътства от неприятното преживяване на негативни чувства: впечатление за 
неразбиране на другия, за изключване, за манипулиране, за напрежение, чиито причини не 
са обяснени и които не са нищо друго освен плод на правилата, които не са непременно 
изрични, че членовете на една група се изолират, което води до несъзнателно изграждане на 
препятствия за отбранително затваряне или отхвърляне на друга група. Пионерските 
изследвания на анализа на комуникацията в класната стая и анализа на транзакциите10 са 
предложили важен принос за „разкриване на окултното“11 на комуникацията, разкривайки 
измамите на неизказаното и защитната роля на конфликта, често осъществяван с 

                                                           
8 Гореспоменатите автори са се опитали да изградят репертоари от действия, стратегии, дидактически средства. 
Всички репертоари обаче, според същите автори, които са ги формулирали, са били ревизирани, ретуширани, 
интегрирани и разширени с течение на времето с напредването на изследванията. 
9 Cfr. Wong R., Frei S., Leowinata S. (2014). Gender Mainstreaming Toolkit for Teachers and Teacher Educators. Burnaby: 
Commonwealth of learning. 
10 F. Montuschi (2002). L’aiuto fra solidarietà e inganni. Le parole per capire e per agire. Assisi: Cittadella editrice. 
11 M. J. Chalvin (1982). Comment réussir avec ses éléves. Paris: Esf. 



   

Ready women project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects 
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 
of the information contained therein. 
 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

6 

единствената цел за скриване на нуждите, признаване на ученика или авторитарно 
упражняване на власт, дори между половете. Точно както анализът на разговорните практики 
подчертава съществуването на имплицитна динамика на изграждането на комуникационния 
обмен, която се оформя в несъзнателната организация на редуванията, доминирането на 
взаимодействието, честотата на мълчанията, приемането или не на намесата на ученика, на 
продължителността, предоставена на интервенцията, на "избора" на ученика, поканен да 
говори. В гънките на тази сложност е лесно да се скрие неравенството, дискриминацията, 
препятствието. 

 

Полът и съдържание на учебните материали 

Целите, които учебната програма преследва, са директно заимствани от крайните цели, 
определени от ЦУР 5: Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени 
и момичета. Предвид тяхната значимост  ние ги привеждаме изцяло. 

1. Премахване на всички форми на насилие над всички жени и момичета в публичната 
и частната сфера, включително трафик и сексуална и други видове експлоатация. 

2. Прекратяване навсякъде на всички форми на дискриминация срещу всички жени и 
момичета. 

3. Премахнете всички вредни практики като детски, ранен и принудителен брак и 
осакатяване на женски гениталии. 

4. Признаване и оценяване на неплатените грижи и домашната работа чрез 
предоставяне на обществени услуги, инфраструктура и политики за социална закрила 
и насърчаване на споделена отговорност в домакинството и семейството, както е 
подходящо за страната. 

5. Осигуряване на пълно и ефективно участие на жените и равни възможности за 
лидерство на всички нива на вземане на решения в политическия, икономическия и 
обществения живот. 

6. Осигуряване на пълен достъп до сексуално и репродуктивно здраве и репродуктивни 
права, както е договорено в съответствие с Програмата за действие на 
Международната конференция за населението и развитието и Пекинската платформа 
за действие и документите в резултат от техния преглед.  

7. Предприемане на реформи, които да дадат на жените равни права на икономически 
ресурси, както и достъп до собственост и контрол върху земята и други форми на 
собственост, финансови услуги, наследство и природни ресурси в съответствие с 
националните закони. 

8. Подобряване на използването на стимулиращи технологии, по-специално 
информационни и комуникационни технологии, за насърчаване на овластяването на 
жените. 

9. Приемане и укрепване на стабилни политики и приложимо законодателство за 
насърчаване на равенството между половете и овластяването на всички жени и 
момичета на всички нива. 

Това са цели, особено N. 5-8-9, които съставляват центъра на тежестта на учебната програма, 
посветена на обучение от второ и първо ниво за жени с двигателни увреждания. 

 Основното съдържание на учебната програма е в две области: 
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a) Насърчаване на лидерството; 
b) Насърчаване на овластяването. 
 
Що се отнася до първия инструмент, справочен източник е книгата „Жени и лидерство в 
отворено и дистанционно обучение и развитие“, под редакцията на Аша Канвар, Франсис 
Ферейра и Колин Латчем (COL: Ванкувър, 2013 г.). В нея се обсъжда „нежното“ обучение на 
жените чрез саморефлексивно упражняване, насочено към „идентифициране на себе си“ и 
след това „въздействие върху укрепването“ на някои функционални умения, за да „знаят как 
да живеят“ и да станат мениджъри на себе си. Уменията са следните: 
 
Почтеност. Липсата на почтеност е в основата на много лидерски кризи. За да вдъхнете 
доверие, трябва да ви се има доверие - и без почтеност не може да има доверие. Трябва да 
покажете почтеност в начина, по който провеждате личния си живот, във взаимоотношенията 
си, в начина, по който работите и в начина, по който ръководите, подкрепяте и насърчавате 
другите хора. 
Ориентация към служене. Ако дневният ви ред се основава предимно на лични мотиви, 
може никога да не станете успешен лидер. Идеята да служиш на другите е вградена в доброто 
лидерство. Трябва само да помислим за Нелсън Мандела, Махатма Ганди, Мартин Лутър Кинг 
и Аунг Сан Су Ки, за да оценим това. 
Оптимизъм и визия. Не можете да насочите другите към нови области, ако сте негативен и 
песимист. Хората се нуждаят от лидери, които да бъдат весели, да се надяват на положителни 
резултати и да са оптимисти пред лицето на трудностите. Светът може да се разглежда като 
пълен с проблеми, които могат да бъдат решени, или с предизвикателства, с които е 
възможно да се справим. Трябва да поддържате споменатия възглед, за да бъдете лидер. 
Решителност. Светът е сложен и няма вероятност да имате цялата информация или лесни 
отговори за всяко решение, което трябва да вземете. И понякога ще трябва да взимате бързи 
решения. Ако прекарвате много време в опити да разберете най-добрия отговор, 
последователите ви вероятно ще загубят доверие във вас и ще ви изоставят. 
Смелост. Ще се сблъскате с проблеми, които са трудни и несигурни. Ще има моменти, когато 
трябва да направите или да кажете нещо, което не е популярно. Може да сте сам отпред, да 
бъдете в очите на обществеността или да се изправите пред медиите или вашата общност. 
Така че трябва да проявявате лична смелост. 
Устойчивост. Винаги ще има провали и неуспехи в усилията ви като лидер. Никога не е от 
полза да се приемат твърде лошо, твърде лично. Трябва да развиете способността не само да 
се учите от неуспеха, но и да се вдигнете и да опитате отново. 
Саморефлексия. Трябва да сте отворени за нови преживявания, да слушате, да търсите съвет, 
да обръщате внимание на критиката. Всичко това ви помага да се учите и да растете. Но също 
така трябва да научите повече за вашата природа, предназначение и същност. Разбирайки 
себе си, като преминете отвъд това, което искате хората да мислят за вас, и отвъд това, което 
е удобно, вие ще бъдете по-силен лидер. 
Мотивиращ ръководител. Избирате добър екип и след това се грижите за тях, като им давате 
времето, технологията и подкрепата, които са им необходими, за да си вършат работата 
наистина добре. Вие сте любезен и честен, признавате страхотните резултати, щедро давате 
и споделяте доверие и отделяте време, за да разберете. Смирен сте. Помагате, напътствате и 
наставлявате персонала си. 
Дисциплина. Много е важно да работите дълго и усилено, когато е необходимо, да 
контролирате какво казвате и как го казвате - дори когато сте ядосан или наранен - знайте 
какво правите и изглеждайте също така, както знаете. 
Чувство за хумор. Използвайте хумор и смях, за да премахнете напрежението в трудни 
ситуации. Не се приемайте прекалено сериозно и използвайте хумора, за да помогнете и на 
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другите да се освободят от напрежението. Много ситуации могат да се разрешат много по-
лесно, ако лидерът е в състояние да използва хумора. 
 
Втората част е съсредоточена върху развитието на овластяването на общността като особено 
ефективно за повишаване на самочувствието и стремежа към колективно овластяване чрез 
подобряване на приноса на всеки човек. Концепцията за овластяване е описана в 
литературата като взаимозависима с концепцията за качество на живот и поради това е 
особено подчертана в курсовете за обучение на хора с увреждания. Автентичният 
функциониращ модел за приобщаване се основава на насърчаването на овластяването и знае 
как да засили своя потенциал чрез овластяване на общността. 
Според Israel и др.12 компетентността на хората означава да разбират по-добре и да 
контролират по-добре личните, социалните, икономическите и политическите сили, които 
определят качеството им на живот с цел подобряването му. 
Прави се разлика между овластяването на индивида, организацията или общността. 
Първият инструмент разкрива способността на индивида да взема решения и да упражнява 
контрол върху личния си живот. Той подчертава концепцията за себе си. Вторият показва кога 
дадена организация се управлява демократично: нейните членове споделят информация и 
власт, използват кооперативни процеси за вземане на решения и участват в избора, 
изпълнението и контрола на усилията за постигане на определени общи цели. Такава 
организация допринася за овластяването на лицата, участващи в процеса. И накрая, 
„овластена“ общност е общност, в която индивиди и организации колективно използват 
своите умения и ресурси, за да отговорят на своите нужди. Те си помагат, решават 
конфликтите си и увеличават влиянието си върху качеството на живот на общността. 
Седем дейности разгръщат овластяването на пола: 

 
 Развитие на лидерството (предишен инструмент); 
 Използване на медии, подкрепа и защита; 
 Обществено образование и участие; 
 Организиране на партньорства: създаване на сдружения, кооперации и коалиции; 
 Професионално обучение и микропредприятия; 
 Умения за управление на конфликти (какво е насилие, видове насилие, разлика 

между конфликти и насилие, управление на конфликтни ситуации и т.н.); 
 Анализ на образа на жената в медиите; ограничаване на половите стереотипи (какво 

представляват стереотипите и как да ги разсеем); 
 Кибертормоз (как да се защитите и да не обиждате); 
 Обучение по афективност и микротормоз (да бъдете заедно, да управлявате 

невъздържаността, самозащита, укрепване на личните умения и т.н.). 
 

Надзор и оценка по отношение на пола 

Това става особено в училището, където се срещат момчета и момичета, където за първи път 
се срещат различни тела. Тук се разиграва голямото предизвикателство -  образование за 
различието. Разликите не са нещата, а взаимоотношенията. И отношенията се движат, 
променят, трансформират с течение на времето, по този начин също така и оценката и 

                                                           
12 Israel B. и др., (1994), Health education and community empowerment: conceptualising and measuring 
perceptions of individual, organizational and community control, Health Education Quaterly, Summer 1994, 
pp. 149-170. 
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идентифицирането на критерии за откриване, измерване и разбиране на тези 
трансформации. Мисълта за разликата също така поставя под въпрос предаването на знания, 
за което училището и оценката играят централна роля. 
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Модул 5: Интеграцияпо полов признак на работното място при жени с 
увреждания (устойчиви цели AGENDA 2030) 

Учебна програма:  

1. Цел на обучението 

Обучението е насочено към жени с физически и сензорни увреждания, които търсят работа. 
То има за цел да предложи основни знания за ефективни политики и стратегии за интеграция 
по отношение на пола и на уврежданията и стратегиите / инструментите за решаване на 
практически казуси, както и да повлияе на стимулите за социално участие и споделяне на 
опит. 

„Интеграцията по полов признак“, петият модул от този курс за обучение, обучава жените с 
увреждания какво представлява концепцията за половата интеграция и как да се справят с 
проблемите, с които се сблъскват в своя социален и професионален живот. 

Информацията, получена в този модул, ще им позволи да осъзнаят предимствата и 
недостатъците да бъдат жени и да защитават правата си, когато в тяхната среда са изложени 
на дискриминация от всякакъв вид, произтичаща от това, че са жени. Жените, които са 
изправени пред възможността за социално изключване поради своето увреждане, са в 
неблагоприятно положение и поради неравенството между половете. 

2. Ключови думи и изрази 

 Интеграция във връзка с пола и уврежданията; 
 Бариери, увреждания, трудности; 
 Политика по отношение на пола и уврежданията, програми за интервенция, 

агенции; 
 Проучване на казуси, стратегии за решения; 
 Уеб информация, уеб общност. 

 

3. Цели 

 Запознаване с основните понятия за увреждане и пол, за да разберете връзката, която 
ги съчетава в настоящия културен сценарий; 

 Запознаване с основните държавни политики и основните програми, за да се 
ориентират във феномена на неравенството и да се справят с него; 

 Разработване и прилагане на практика на някои стратегии, които са успешни при 
интеграцията по отношение на пола и уврежданията; 

 Използване на стратегии и непосредствени инструменти за споделяне на личен опит 
и най-добри практики. 
 
 

4. Резултати от обучението 

 Дефиниране на уврежданията и свързаните с тях понятия; 
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 Дефиниране на термина пол (gender)  и на свързаните с него понятия; 
 Познаване на съществуващите политики за пола и уврежданията; 
 Запознаване с основните програми за интервенция по отношение на пола и 

уврежданията в техните и други европейски страни; 
 Познаване на ефективни методи и стратегии за интеграция по отношение на пола и 

уврежданията; 
 Анализиране и разрешаване на реален случай на препятствие пред интеграцията; 
 Познаване на основните стратегии за споделяне на най-добри практики и личен опит 

за пола и основните проблеми с уврежданията в рамките на по-широката общност. 
 
 

5. Съдържание на курса 

Главната цел на обучението ще бъде представена в двата концепта, изложени по-долу. 

Теоретичната и практическа информация за пола ще бъде предадена на участниците в 

рамките на зададените по-долу въпроси. 

 

5.1. Концептуално измерение 

Въпроси 

 Обсъждане на интеграцията по полов признак в контекста на Резолюцията на ООН: 

Равенство между половете. Какво представлява „половата интеграция“ като концепция, 

политика и права? 

 Обсъждане на форми на дискриминация и насилие над всички жени и момичета 

навсякъде. Как да се борим с тях? 

 Каква е връзката на жената със семейството и социалните институции като политика, 

образование и право? Каква трябва да бъде? 

 Какви са трудностите на жените и на хората с увреждания? 

 

5.2. Практическо измерение 

Въпроси 

 

 Как да навлязат в различни професии и сфери на заетост, които са затворени за жени 

поради неравенство между половете или политика на ограничение? Могат ли жените да 

си намерят работа в доминирани от мъже професии? 

 Как се борим с неравенството между половете на работното място? Как се борим със 

стреса и нападките? Как идва успехът? 
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 Как се третират стереотипите за неравенството между половете и половата интеграция на 

работното място? 

 Как се насърчават ефективното участие и равните възможности за лидерство? 

 

6. Учебни часове 

Обучителният модул ще продължи общо 12 часа (4 сесии, всяка сесия по 3 часа). 
Продължителността на модула може да варира и да се адаптира към темпото на обучение на 
жените, посещаващи курса. Препоръчва се обаче минимум 12 часа обучение. 

 

7. Методи на преподаване и обучение 

Курсът може да се преподава с помощта на два метода на преподаване: 

1. Интерактивно групово обучение 

Участниците ще могат да участват активно в класовете чрез обучителни сесии лице в лице. 

Групи по интереси, мозъчна атака, групови дискусии и групи по интереси, анализ на казуси, 
пленарна сесия, въпросоотговорна техника, разчупване на ледовете др. 

2. Онлайн обучение 

За тези, които не могат да посещават присъствените курсове, е възможно обучението да се 
премине и модулите да се завършат от онлайн платформата. 

За тази цел обучителите, наставниците или съветниците по работа могат да използват 
методите: 

 Насочено онлайн търсене; 
 Групова работа и упражнения за писане в мрежа. 

 
 

8. Методи на оценяване 

Прилага се анкета за удовлетвореността от обучението и оценка на обучението преди теста 
и други подобни: 

 Въпроси и отговори; 
 Реконструкция на казус; 
 Оценяване на продукцията. 
 

9. Ресурси  
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http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/g/gender-mainstreaming-
curriculum 

Зала за обучение, двама обучители, лекционни материали за изучаващите модула, офис 
програма на Microsoft, проектор, компютър, други обучителни материали. 

 

10. Референции  

 Miller C., Albert B (2005). Mainstreaming disability in development. Lessons from gender 
mainstreaming – retrived form 
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c5be5274a27b2001147/RedPov_ge
nder.pdf   

 
 Chataika Y. (2013). Интеграция по отношение на пола и уврежданията Training Manual 

- 
https://www.womenenabled.org/pdfs/mapping/DIWA%20Gender%20and%20Disability%
20Mainstreaming%20Training%20Manual.pdf 

 
 Perla L. (2020). Didattica e pratiche dell’active learning. In Crescenza G., Volpicella A. (2020). 

Apprendere a insegnare. Competenze e sensibilità della professione docente (pp. 264-274), 
Roma: Edizioni Conoscenza. 

 
 Watkins C., Carnell E., Lodge C. (2007). Effective Learning in Classrooms. London: Sage. 
 
 Wong R., Frei S., Leowinata S. (2014). Gender Mainstreaming Toolkit for Teachers and 

Teacher Educators. Burnaby: Commonwealth of learning. 
 
 Gender Mainstreaming in the 2030 Agenda: A Focus on Education and Responsible 

Consumption & Production, in Policy Brief, n.15, United Nations University. I.B. Franco, L. 
dos Muchangos, M. Okitasari, R. Mishra, M. Akhtar Mousumi, A. Nguyen, and Norichika 
Kanien (2018). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/g/gender-mainstreaming-curriculum
http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/g/gender-mainstreaming-curriculum
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c5be5274a27b2001147/RedPov_gender.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c5be5274a27b2001147/RedPov_gender.pdf
https://www.womenenabled.org/pdfs/mapping/DIWA%20Gender%20and%20Disability%20Mainstreaming%20Training%20Manual.pdf
https://www.womenenabled.org/pdfs/mapping/DIWA%20Gender%20and%20Disability%20Mainstreaming%20Training%20Manual.pdf
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ - ПЛАНОВЕ ЗА СЕСИИ: (виж приложената таблица) 

Четирите тренировъчни сесии са представени по-долу с техните акценти (табл. 1) и 
специфично разпределение (табл. 2-4). Те са резултат от повторна адаптация на някои 
подходящи ресурси (Miller & Albert, 2005; Chataika, 2013), рационализирани в някои точки и 
разширени в други, за да бъдат профилирани според характеристиките на жените с 
физически и сензорни увреждания. 
 

Модул  Тема Цел  

Сесия 5.1 
ЕЛЕМЕНТИ 
 

a) Въведение в 
половата интеграция 
b) Официална и 
скрита учебна 
програма за пола 
c) Концептите за 
увреждане и пол с 
цел повишаване на 
осведомеността 
 

Акцентиране върху ангажимента и значението на „не 
отхвърляй никого “ в Програмата за Agenda 2030 г. 
 
Познания за основните понятия за увреждане и пол, за да се 
разбере взаимовръзката им в настоящия културен сценарий. 
 
Осъзнаване на проблемите поради културните и материални 
пречки пред интеграцията, дължащи се на пола и 
уврежданията. 
 
Познаване на феномена на изключването, дължащ се на 
пола и увреждането, и създаване на стратегии за 
смекчаването му. 

Сесия 5.2 
КАРТА 

a) Добри практики в 
половата интеграция 
за жените с 
увреждания 
 
b) Карта на 
политики, програми, 
гражданско 
общество и 
правителства във 
всяка държава за 
подобряване на 
интеграцията по 
отношение на пола и 
уврежданията 
 

Познаване на основните политики на страните и основните 
програми с цел ориентиране във феномена на неравенството 
и изправяне срещу него. 
Познаване на картата на държавните институции, сдружения 
и заинтересовани страни, за да се подобрява интеграцията 
по отношение на пола и уврежданията и да се търси помощта 
им. 
 

Сесия 5.3 
ПЪТНА 
КАРТА 

Методика по полова 
интеграция за 
трудов консултант, 
обучител, учител 
 
Комплект учебни 
материали за пола 
 
Наблюдение и 
оценка по 
отношение на пола 
 
Методи и стратегии 
за интеграция по 

Познаване на различни методи и стратегии, които са 
успешни при интеграцията на пола и уврежданията. 
Познаване на нивата на интеграция на пола и уврежданията 
и конкретните действия, които трябва да се предприемат. 
Напр.: Какво да правим в случай на пречки и възражения 
срещу интеграцията? Как и с кого да се изготвят практически 
планове за действие? 
 
Обобщение на таксономията на методологиите за активно 
обучение (Watkins, Eileen, Lodge, 2007, Perla 2020). 
 
Самооценка на половото съзнание; тристранно 
взаимодействие между обучаващ се, инструктор и 
ръководител по отношение на научаването на половото 
съзнание.  
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отношение на пола и 
уврежданията 

 

Сесия 5.4 
ОБЩНОСТ 

Комуникация, 
съответстваща на 
пол 
 
Стратегии за 
споделяне и 
разпространение 
сред по-широката 
общност на най-
добри практики и 
личен опит за пола и 
уврежданията  

Разкриване на имплицитната комуникация в дискурсите на 
пол и увреждания. 
 
 
Познаване на ефективни стратегии и непосредствени 
инструменти за споделяне на личен опит и най-добри 
практики. 
Поощряване на инициативи за споделяне в широка и 
отворена общност. 

Таблица 1: Теми на сесиите и техните цели 
 

Раздел / сесия № 5.1: Въведение в половата интеграция, свързана с уврежданията 
Очаквана продължителност: 3 часа 
Основни цели: Да се дефинират полът и уврежданията и свързаните с тях понятия 
РЕСУРСИ: Зала за обучение, двама обучители, лекционни материали за изучаващите модула, офис 
програма на Microsoft, проектор, компютър, други обучителни материали. 
 
 
5.1.1. Инвалидност и пол 
 
Резултати от обучението:  
 
Дефиниране на пола и уврежданията и свързаните понятия. D 
 
Методи / основни положения: 
 
− Мозъчна атака 

 
Дейности (времетраене, подробно описание,… ): 
 
Обучителят организира дейност за разчупване на леда. Той чертае на интерактивната бяла дъска 
диаграма на Вен с три празни колони и иска от присъстващите да предложат дефиниция за 
увреждане, обясняваща прилики / разлики в сравнение с други термини - като „дефицит“ и 
„недостатък“ - и да посочи в коя колона да я постави. 
 
След това чертае на интерактивната бяла дъска друга диаграма на Вен с две празни колони до 
предишната диаграма и иска от присъстващите да предложат дефиниция на термина „пол“ (gender), 
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обясняваща сходства / разлики в сравнение с термина „пол (sex)“ и да посочи в коя колона да я 
постави. 
 
Оценяване: 
 
Въпроси и отговори в цялата група; бихме могли да използваме някои игри, за да ги мотивираме да 
участват и да оценяват научените понятия. 
 
 
5.1.2. Бариери 
 
Резултати от обучението:  
 
Разпознаване на основните пречки пред пола (gender)  
Методи / основни положения: 
 

− Проучване на казуси - Материали (извадки от книги, връзки към специализирани онлайн 
сайтове, записи на видеоклипове и филми) 

 
− Групови дискусии & Групи по интереси Групови дискусии и Buzz групи 

 
 

Дейности (времетраене, подробно описание,… ): 
 
Обучителят разделя присъстващите на малки групи и разпределя дигиталния материал за анализ на 
един и същ казус (по един казус на група). Казусите са свързани с бариери - училище, работа, 
социални - поради увреждане и / или дискриминация по пол. 
 
След проучването на казуса всяка група обяснява съответните аспекти на останалите групи. 
 
Докато всяка група докладва, обучителят записва на дъската приликите / различията на всяко 
описание. 
 
Оценяване: 
 
Анализ на казус 
 
 
5.1.3. Интеграция 
 
Резултати от обучението:  
 

− Разбиране на концепциите за интеграция по отношение на пола и уврежданията  
−  Разбиране на разликата между формални и неформални или скрити учебни програми 

 
Методи / основни положения: 
 

− Обучение на групата в пълен състав  
− Проучване на казуси и групови дискусии 

 
Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 

1. Обучителят илюстрира основните аспекти на концепцията за „половата интеграция“ и 
основните етапи на развитие чрез някои международни или национални документи. 
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2. Обучителят описва често срещан случай на „несъответствие“ между официална „приятелска 

за пола“ учебна програма (програма за обучение, която зачита многообразието) и скрита 
„неприятелска за пола (gender)“ програма (практики и нагласи на обучители или обучавани 
с предразсъдъци). Обучителят инициира групова дискусия и стимулира анализ на казус за 
„несъответствие“. Накрая присъстващите попълват индивидуален въпросник за изученото 
съдържание. Обучителят прави обобщение и заключение. 
 

3. Накрая присъстващите попълват индивидуален въпросник за изучаваното съдържание. 
Обучителят прави обобщение и заключение. 

 
 
Оценяване: 
 

− Реконструкция на казус 
− Въпросник 

 
 

Раздел / сесия № 5.2: Карти на добри практики в половата интеграция за жени с увреждания 
(политики, програми, гражданско общество и правителства) 

Очаквана продължителност: 3 часа 
Основни цели: Познаване на съществуващите политики, програми и агенции за интервенция по 
отношение на пола и уврежданията 
РЕСУРСИ: Зала за обучение, двама обучители, лекционни материали за изучаващите модула, офис 
програма на Microsoft, проектор, компютър, други обучителни материали. 
 
 
5.2.1. Политика по отношение на хората с увреждания и на пола 
 
Резултати от обучението:  
 
Познаване на съществуващите политики по отношение на пола и уврежданията  
 
Методи / основни положения: 
 
− Обучение на групата в пълен състав & мозъчна атака 

 
Дейности (времетраене, подробно описание,… ): 
 
Обучителят илюстрира основните аспекти на темата „политика за хората с увреждания и пола“ и 
някои международни и национални документи. 
 
Той разбива леда, като пише думата „политика“ на дъската и пита кои политики според 
присъстващите са в полза на жените с увреждания. 
 
Докато всеки един отговаря, обучаващият записва на дъската думите, извлечени във връзка с 
„политика“. 
Оценяване: 
 
Въпроси и отговори в цялата група, бихме могли да използваме игри, за да ги мотивираме да 
участват и да оценяват научените понятия. 
 
 
5.2.2. Програми за намеса 



   

Ready women project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the 
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 

 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

9 

 
Резултати от обучението:  
 
Идентифициране на основните програми за интервенция по въпросите на пола и уврежданията в 
техните и други европейски страни. 
 
Методи / основни положения: 
 

− Работа в екип (насочено онлайн търсене) 
− Групови дискусии & Групи по интереси  
− Документи по политиките 
− Материали (извадки от доклади, линкове към специализирани онлайн сайтове) 

 
Дейности (времетраене, подробно описание,… ): 
 
Обучителят разделя присъстващите на малки групи и разпределя дигиталния материал, необходим 
за извършване на проучвания в мрежата, свързани с политики и интервенционни програми в 
собствената държава. 
 
Всяка група систематизира намерения материал и в края на работата го илюстрира пред останалите 
групи, споделяйки го на интерактивната бяла дъска. 
 
Оценяване: 
 
Оценка на продукцията 
 
 
5.2.3. Агенции 
 
Резултати от обучението:  
 

− Изготвяне на лична / групова карта на правителствени организации, агенции и 
заинтересовани страни, които изпълняват известните програми. 
 

Методи / основни положения: 
 

− Работа в екип (насочено онлайн търсене) 
− Групови дискусии & Групи по интереси; Работа в екип (насочено онлайн търсене) 
− Групови дискусии & Групи по интереси  
−  

 
Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 

1. Обучителят накратко илюстрира функциите на софтуера за карти на интерактивната бяла 
дъска и иска групите да създадат карта на агенции / организации, които прилагат програми 
за интервенция. 
 

2. Всяка група прави карта, след това я илюстрира пред останалите групи, споделяйки я на 
интерактивната бяла дъска. 
 

3. Обучителят формира финална дискусионна група и стимулира анализа на казус на 
„несъответствие“. 
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4. Накрая присъстващите попълват индивидуален въпросник за изученото съдържание в 
целия раздел. Обучителят прави обобщение и заключение. 

 
Оценяване: 
 

− Оценка на продукцията (интерактивна актуализируема карта) 
− Въпросник 

 
 

Раздел / сесия № 5.3: Методи и стратегии по отношение на интеграцията на пола и уврежданията 
и самооценка на осъзнаването на пола (gender) 
Очаквана продължителност: 3 часа 
Основни цели: Да се познават ефективни методи и стратегии за активно учене при интеграцията на 

пола и уврежданията, практически казуси по темата 
РЕСУРСИ: Зала за обучение, двама обучители, лекционни материали за изучаващите модула, офис 

програма на Microsoft, проектор, компютър, други обучителни материали. 
 
 
5.3.1. Проучване на казуси 
 
Резултати от обучението:  
 
Запознаване с ефективни методи и стратегии за активно изучаване на интеграцията по отношение 
на пола и уврежданията.  
 
Методи / основни положения: 
 
− Анализ на казус (разследване на случай на бариера пред интеграцията, изследване на елементи 

и стратегии, предлагане на най-ефективното решение) 
 

− Материали (извадки от доклади, линкове към специализирани онлайн сайтове, книга с 
„доказателства за казус“) 

 
 

Дейности (времетраене, подробно описание…): 
 
Обучителят прави встъпление във връзка с темата - гледане на филм / слушане на песен;  четене / 
слушане на стихотворение. 
 
Разделя присъстващите на малки групи и разпределя дигиталния материал, необходим за анализ 
на същия казус. Казусите са свързани с препятствия пред социалната / професионална интеграция 
поради увреждане и / или дискриминация по пол. 
 
Оценяване: 
 
Въпроси и отговори в цялата група, бихме могли да използваме някои игри, за да ги мотивираме да 
участват и да оценяват научените понятия. 
 
 
5.3.2. Стратегии за разрешаване 
 
Резултати от обучението:  
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Анализиране и решаване на реален случай на пречка пред интеграцията 
 
Разработване на практически стратегии за подобряване на интеграцията по отношение на пола и 
уврежданията  
 
Методи / основни положения: 
 
− Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус) 
− Групови дискусии и дебати 

 
Дейности (времетраене, подробно описание…): 
 

Всяка група илюстрира хипотезите за решение на останалите групи, акцентирайки върху 
критериите за действие. 
Обучителят модерира и ръководи дебата между групите и записва на черната дъска 
сходства / разлики в хипотезите за решение. 
Накрая присъстващите попълват индивидуален въпросник за изученотото съдържание на 
целия раздел. Обучителят прави обобщение и заключение. 

Оценяване: 
 

− Оценка на продукцията 
− Оценка на аргументацията 
− Въпросник 

 
 

Раздел / сесия Nº 5.4: Подходяща комуникация по отношение на пола 
Очаквана продължителност: 3 часа 

Основни цели: Запознаване с основните стратегии за споделяне в рамките на 
по-широката общност на най-добри практики и личен 
опит за пола и основните увреждания  

Използване на основните инструменти за разпространение на информация 
чрез мрежата и в рамките на общността 

 
РЕСУРСИ: Зала за обучение, двама обучители, лекционни материали за изучаващите модула, офис 

програма на Microsoft, проектор, компютър, други обучителни материали. 
 
 
5.4.1. Информация в интернет 
 
Резултати от обучението:  
 
Запознаване с основните стратегии за споделяне в рамките на по-широката общност на най-добри 
практики и личен опит за пола и основните увреждания. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Групови и уеб упражнения за писане 
 
Дейности (времетраене, подробно описание…): 
 
Обучителят посочва основните аспекти на комуникацията в мрежата. 
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Прави илюстрация с конкретни примери за ефективна комуникация чрез мрежата - като споделяне 
на най-добри практики и личен опит. 
 
Той предлага на интерактивната бяла дъска като пример първото записано споделяне. 
 
Оценяване: 
 
Въпроси и отговори в цялата група, бихме могли да използваме някои игри, за да ги мотивираме да 
участват и да оценяват научените понятия. 
 
 
5.4.2. Уеб общност 
 
Резултати от обучението:  
 

− Използване на основни инструменти за разпространение на информация чрез мрежата и в 
рамките на общността. 

− Умения за представяне и разпространяване на информация чрез мрежата и в рамките на 
общността. 

 
Методи / основни положения: 
 
− Анализ на речта 
− Техники, основаващи се на писане в мрежата (т.е. продукт: тема и позиция във форума) 
− Групови дискусии и дебати 

 
Дейности (времетраене, подробно описание…): 
 

1. Всеки участник пише проект, който описва най-добрите практики / опит, които да се 
предават чрез мрежата и избира подходящия метод (напр. публикация чрез форум, блог, 
социална мрежа) 

2. Всеки представя работата си с компютър по редактиране и оптимизиране на уеб 
съдържание - придружена от снимки, текст и др. 

3. Обучителят координира работата дистанционно и в края на заниманията илюстрира 
преобладаващите характеристики. 

4. Обучителят координира кратък финален дебат, разясняващ силните / слабите страни на 
представените работи. 

5. Накрая присъстващите попълват индивидуален въпросник за изученото съдържание. 
Обучителят прави обобщение и заключение. 

Оценяване: 
 

− 1 и 2 - чрез оценка на продукцията; 
− 3 and 4 - чрез въпроси и отговори; 
− 5 - чрез въпросник. 
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