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Извршно резиме
Овој прирачник за инструменти за Родов ТнТ беше оригинално развиен во 2014 од страна на WECF и нивните
партнери под проектот „Зајакнувањe на жените‐ Бенефит (за) Сите (EWA)“, кој работеше со жени со ниски
примања во рурални и делумно‐урбани региони во Авганистан, Грузија, Киргистан, Јужна Африка, Таџикистан
и Уганда. Оттогаш е ажуриран, ревидиран и проширен за да обезбеди стандарден пакет на материјали за
тренинг базирани на концепти за родова еднаквост, родова анализа и родов мејнстриминг. Ова е збирка од
алатки придружени со соодветни теоретски објаснувања и дополнителни информации. Дизајниран за
тренери и олеснувачи, прирачникот ќе им помогне во подготовка на нови тренери и може исто така да биде
користен при работа со членови на заедницата.
Прирачникот осигура дека учесниците на тренинзите добиваат воведно знаење за темата, и почнуваат да
размислуваат за родовите прашања и одлучуваат како овие прашања треба да бидат адресирани во контекст на
нивната работа поврзана со одржливиот развој. Надежта е дека спроведувањето на родови тренинзи според
предложените сценарија ќе промовира родово‐сензитивно, ориентирано кон резултати планирање,
импламентирање, мониторинг и евалуација на активностите, програмите и политиките. Презентираните алатки
исто така може да помогнат при продобрување на лидерските способности.
Прирачникот може да биде искористен и при организирање тренингзи во различни родови програми, како EWA
програмата, која цели да придонесе кон економско и политичко зајакнување на жените и WOMEN2030
проектот, кој се фокусира на постигнување родово рамноправни цели за одржлив развој (ЦОР). Со поддршка на
Европската Унија и Германска Интернационална Соработка (ГИЗ), оваа програма е имплементирана од WECF и
партнерите од 2016. Дополнително, тренинзи базирани на овој прирачник може да бидат составен дел од
општиот процес на градење на капацитетите во заедниците.
Првиот дел од прирачникот ги објаснува принципите на почеток на тренингот, предлага начини на кои
учесниците може да се запознаат меѓу себе и ги запознава со фокус‐темата.
Во овој прирачник се покриени четири теми: разбирање на концепот „род“, родови улоги и родова поделба за
трудот, родови потреби и контрола врз ресурсите.
За секоја тема е даден теоретски вовед во истата. Дополнителните информации и дефиниции (во воведните
делови како и во одделниот речник на родови термини) се за да му помогнат на тренерот да ја подготви
содржината, да ги наведе и врами темите, и да биде подготвен за можни прашања од учесниците.
За помош на тренерот при планирање на сесиите, предложена е нивната можна структура. Авторите укажуваат
на проценето време потребно за сесиите, ги забележуваат материјалите кои може да се потребни за задачите и
даваат генерален опис на процесот.
Сценариото за секоја сесија е придружено со прибор на алатки, компилација од глобално признаени
интерактивни вежби и лично‐дизајнирани алатки за родот. Селектираните алатки, опишани на едноставен но
детален начин, ќе му помогнат на тренерот да ги вклучи учесниците во значајна работа, да го олесни
заедничкото разбирање на покренатите прашања, да пренесе ново знаење и да ги идентификува
потенцијалните области за идни тренинзи.

Вовед
Тренингот е процес на стекнување и споделување знаење, вештини и компетентност низ формално и
неформално учење олеснето од тренер. Учењето имплицира трајна промена во однесувањето и затоа е
способно (и цели кон) овозможување промена на ставот на учесниците кон подобри перформанси1‐ во
дадениот случај‐ во областа на родовите прашања.
Родовиот тренинг е специфичен пример за тренинг настан. Тоа е интервенција во развојот и алатка за градење
на капацитетите за подигнување на свеста, промена на однесувањето и обезбедување потребно знаење и

1

Training Manual for Gender Awareness/Sensitization Workshop for Community Representatives
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вештини во однос на родот. Се разликува од тренинзи на други теми поради тоа што допира до лични и
политички прашања, дури и онаму каде што не е планирано.
Процесот на тренингот треба да се базира на проценка на потребите на учесниците. Треба да користи приоди
што го следат принципот на истражување на личните искуства на луѓето, на пример улогата на жените во
заедницата, или како членови на семејството. Тие треба да имаат специјално место во списокот за тренинг на
организациите. Тренингот треба да се фокусира на четирите клучни карактеристики: знаење, став, вештини и
навики. Ефектот на тренингот е евалуиран низ овие карактеристики.
Важно е на почетокот на ваквиот тренинг тренерот/олеснувачот да ги разјасни за себе и да ги објасни за
учесниците следните совети за родот, есенцијални за сфаќање на концептот за родовите односи и родовата
природа во нашето општество2:
’Род’ е спорна тема. Во многу јазици има многу мала, или никаква дистинкција помеѓу зборовите „пол“ и
„род“, што често води до мешање на овие два поими. Родот (маж/жена/ без род) се базира на социјалните
конструкции за машкост и женственост и очекувањата за човековото однесување базирано на нивниот пол,
кога пол (маж/жена/меѓупол) се однесува на човековите биолошки, најчесто репродуктивни функции.
Тренерот треба да осигура елиминација на можно недоразбирање. Вреди да се потроши време на почетокот
на курсот објаснувајќи ги клучните термини со акцент на соодветна дистинкција додека учесниците не се
почуствуваат доволно самоуверени дека разбрале.
’Род’ е емоционална тема. Родот е интегрален и еден од најзначајните фактори за нашето самоопределување.
Да се биде машко или женско го одредува начинот на кој комуницираме со светот, со другите луѓе; го
формира нашиот животен стил и однесување. Уште повеќе, светот не перцепира преку нашиот родов
идентитет и изразување, според кои општеството ни доделува специфична социјална улога. Поткренувањето
на родовите прашања на тренингот може да има ефект врз себе‐разбирањето кај учесниците и да
испровоцира колебање, или во екстремни случаи непријателски реакции.
’Род‘ е политичка тема. Се шири во сите апсекти од нашите социјални структури, од семејството до државните
институции. Доколку учесниците претставуваат култури со малку практики и традиции на преиспитување или
тестирање на постоечката ситуација, многу вероајтно е тие да се чуствуваат нервозно или сомничаво. Ова
може да резултира со општ отпор кон темата.
’Род’ е често класифициран како „женско прашање“. Луѓето може да мислат дека дискусиите за род се
фокусираат на женските интереси, на проблемите со нивната угнетеност; исклученост од политичките и
процесите на донесување одлуки, итн. Оваа перцепција, како и да е, е погрешна и важно е да се отфрлат
заблудите на самиот почеток. При разјаснување на сеопфатниот поим за родот како влијание врз сите
родови, користете јасни примери, студии на случаи и објаснувачки вежби за да го зајакнете правилното
разбирање на проблемот.
’Род’ е сериозно прашање. Има далекусежни импликации. Разбирањето на родовите прашања и практичната
имплементација на лекциите кои треба да се научат со тоа рабирање се евидентно важни. Сепак, се
препорачува тренерот да балансира во презентација на темата, поттикнувајќи ги учесниците да споделат
здрав хумор на темата. Не треба да се дискредитира тренингот, ова не треба да биде интерпретирано како
покана за исмејување на темата, туку сфаќање дека сите сме луѓе и сме несовршени. Витално е да се креарира
удобен и пријателски амбиент, каде соодветна шега може да биде ефективен кршач на мразот.

2

For more detailed description see: Gender Awareness Training on Concepts and Terminologies / Manual for staff and
resource partners, p.7‐8
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Цел на прирачникот
Целта на родовиот ТНТ е да му обезбеди на едукаторот различни алатки за спроведување на интерактивен
тренинг и/или работилница за род. Понатаму, тренерот ќе добие релевантни позадински информации за
родовата дидактика. Поточно, му дава есенцијални информации за формирање на тренинг програма, тренинг
методи, подготовка на тренинг сесии и улогата на тренерот во предложените активности..
Кој може да го користи овој прирачник?
Овој прирачник е развиен за едукатори што работат со заедници, главно на прашања околу одржлив
развој. Исто така може да се користи за:
(1) Тренинг на тренери,
(2) Тренинг на фасилитатори, и
(3) Тренинзи на ниво на заедницата.
Методолошка основа
Прирачникот се состои од идеи и предлози од повеќе публикации. Да именуваме неколку, Прирачникот за
3
обука за родова свест / сензибилизација за претставници на заедницата дава објаснувања за прашањата
за родовите улоги и родовата поделба на трудот во релација со управувањето со ресурсите (Сесија 3), како
и контролата над ресурсите (Сесија 5 ). Сесијата 4 "Анализи на родовите потреби" се базира на материјалот
презентиран по ова прашање во прирачникот Наставен план за тренинг на тренери за родов
4
мејнстриминг . Начини на разјаснување на различните поими поврзани со родот беа позајмени од
5
Тренинг за родова свест за концептите и терминологиите, Прирачник за персонал и партнери за ресурси ,
6
Публикацијата на ФАО Премостување на јазот и сл. Во овој прирачник се рефлектираат и најчесто
прифатените концепти и најдобри практики.
Со овој прирачник авторите не "го измислуваат повторно тркалото" за родовиот тренинг, туку ги резимираат
постојните сознанија и ги споделуваат своите искуства нудејќи избрани вежби кои тие ги испробале и
сметаат дека се соодветни за наведените целни групи и околности. Вежбите вклучени во создавањето на
овој прирачник ги претставуваат оние кои се достапни од пред 2015 година. Поновите вежби и материјали за
понатамошна референца се вклучени во анексите.
Како да го користите овој прирачник?
Прирачникот претставува колекција од различни алатки за подобро разбирање, дискутирање и работа на
родовите прашања. Корисниците може да го користат овој прирачник со неговите алатки, терминологии,
објаснувања и принципи за создавање на свој личен тренинг дизајниран за специфични таргет групи.
Прирачникот не треба да се гледа како извор на универзални одговори на родовите прашања туку како
референтен извор за корисници што дизајнираат тренинг едукации на родови теми. Не е фиксно наложено
што треба да се каже во кое време од тренингот. Одговорност на едукаторите е да ги искористат основните
информации, визуелната помош и предложените вежби на соодветен начин за да се осигураат дека
едукациските цели се постигнати.
Главни приниципи на збирката вежби:
1.

Учество – еднаква вклученост на сите учесници во тренингот.

2.

Волонтерство‐ учеството во тренингот треба да е основано на лична желба.

3.

Размена на искуства и знаења‐ интерактивните алатки треба да се користат што е можно
повеќе за време на тренингот.

4.

Временска рамка оптимална за учесниците‐ тренингот треба да се изведе
како целина, или може да биде поделен во неколку тренинг сесии.

3

Ahmad. Training Manual for Gender Awareness/Sensitization.

4

Chege. A Curriculum for the Training of Trainers in Gender Mainstreaming.

5

Gender Awareness Training on Concepts and Terminologies, Manual for staff and resource partners.
FAO. Bridging the Gap: FAO’s programme for gender equality in agriculture and rural development.

6
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Специфики на родовиот ТнТ
Различни тренинг модули може да бидат развиени при користење на овој тренинг прирачник: краткотрајни
тренинзи во времетраење до 5 часа, или подолги тренинзи до 3 дена.
Тренингот може да се почне со вежба за искажување идеи. Учесниците се прашуваат да го објаснат поимот
„род“: што им доаѓа прво на ум кога ќе го слушнат овој збор? Во кој контекст се користи? Какви проблеми
се поврзани со него? Потоа треба да биде дадено објаснување на “род“. При објаснување на теоретскиот
дел, може да бидат искористени релевантни фотографии, стории, графици, итн. за да им се дадат повеќе
информации на учесниците.
Предложена големина на групата:
Големината на групата што ќе биде дел од родовиот тренинг зависи од тренинг методологијата. Искуството
покажува дека 15‐20 луѓе се совршени за група. Поради многу партиципативниот пристап на тренингот,
поголеми групи не би имале доволно простор и можности за значајната вклученост на сите учесници. Сепак,
големината на групата исто така зависи од должината на тренингот. Посветеноста за поминување време на
7
тренинг активностите, зависи од тоа колку сериозно групата/заедницата го сфаќа процесот .
Главни алатки предложени во прирачникот
‐ Според целите на сесиите, едукаторот може да користи интерактивни алатки, презентирани во прирачникот,
комбинирајќи:
‐ Индивидуална работа
‐ Работа во мали групи
‐ Отворени дискусии
‐ Мини предавања
‐ Искажување идеи
‐ Играње улоги
‐ Студии на случај (примери)
‐ Презентации
‐ Прашања и одговори
Едукаторот не треба да се лимитира на само една техника за време на тренингот. Користењето на разновидни
техники помага не само при задржување на вниманието на учесниците, туку и да се рефлектираат ситуации од
вистинскиот живот каде што е често мешање на неколку видови однесување.

Тренинг на родови теми во
Киргистан
7

Siwal. Basic Framework and Strategy for Gender Training
10
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Опис на интерактивни методи
Индивидуална работа
Индивидуалната работа им обезбедува на учесниците на тренингот можност да ја разберат теоријата и
практиката, и да добијат и размислуваат за нови информации дадени од едукаторот. За подобар ефект,
индивидуалната работа треба да биде проследена со работа во мали групи.
Потребно време

3‐10 минути, не повеќе.

Улога на тренерот

Тренерот не треба да влијае на работата туку да го олесни процесот и да
даде можност на секој учесник да ја исполни задачата. Тренерот треба да
ја разјасни уште еднаш задачата доколку е потребно.

Предности

(*) Секој учесник е вклучен. (*)Максимум број на мислења и сугестии.
(*)Добра можност за идентификација на стереотипи

Недостатоци

Потребно е многу време за презентација.

Потребни ресурси

Зависи од ситуацијата. Некогаш ресурси не се потребни, а во некои
случаи корисни се хартија во боја и картички.

Процес

Тренерот ја објаснува задачата, и пишува на флипчарт, дава ресурси
доколку е потребно, го одредува времето за вежбата и мери време.

Сугестија

Доколку некој учесник одбива да учествува во индивидуална работа, не
инсистирајте. Во овој случај, предложете улога на експерт, поттикнувајќи го
учесникот да коментира или да ја резимира вежбата.

Работа во мали групи
Работата во мали групи е една од главните методи кои се користат во тренингот.
Потребно време

15‐60 минути

Улога на тренерот

Тренерот ја мониторира работата во мали групи без да земе учество во неа.
Тој/Таа може да консултира и дава совети доколку некоја група се соочи со
потешкотии во доаѓање до консензус или доживуваат “ќор‐сокак“ во дискусијата.

Предности

(*) Учесниците се чуствуваат посамоуверено во мали групи. (*) Учесниците се
помалку склони кон позицијата на "помирување". (*) Сите се вклучени во
дискусијата. (*) Учесниците не зависат од мислењето на едукаторот.

Недостатоци

(*) Одзема време. (*) Можна доминација на некои членови за време на
дискусијата. (*)Може да дојде до сериозни недоразбирања во групите.

Потребни ресурси

Зависно од ситуацијата. Стандардни ресурси, флипчарт и маркери за секоја
група.

Процес

Поделете ги учесниците во групи. Објаснете ја задачата; треба да им биде јасна
на сите. Потврдете ја временската рамка и правилата за работа во мали групи,
пр. учесниците треба да се слушаат меѓусебно дури и ако не се сложуваат со тоа
што другиот го кажува, дискусиите не треба да бидат доминирани од една или
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две личности, сите треба да бидат вклучени во работата. Побарајте од секоја
група да дефинира улоги: фасилитатор, мерач на време, секретар и презентер.
Тренерот треба да ги потсети учесниците 5 минути пред крајот на вежбата. Кога
групната работа е презентирана, прашајте ги останатите членови од групата за
мислење. Дозолете дополнително време за прашања и одговори. По
завршувањето на сите презентации, тренерот ги сумира резултатите од работата.
Сугестија

Големината на групата е многу важба. Искуството од работа во групи покажува
дека 3 лица е минималната големина што ограничува можност за давање и
развивање идеи; 4‐6 лица прават доста ефективна група, додека 6‐10 лица е
најдобрата големина на групи.

Отворена дискусија
Оваа метода изгледа како најлесна, но практично е една од најтешките за време на целиот тренинг.
Отворената дискусија е процес во кој учесниците може да го изразат своето гледиште на дадена тима, и
истовремено да научат и слушнат за мислењата на другите учесници. За време на дискусијата, учесниците
може да ги сменат своите гледни точки. Идеално за учесниците е да се дојде до заедничко мислење на крајот
на дискусијата, но не е задолжително.
Потребно време

5‐20 минути, не повеќе. Во случај на подолго време на дискусија, може да се
избега од темата, и учесниците може да ја изгубат поентата на дискусијата.

Улога на тренерот

Едукаторот ја фасилитира дискусијата, давајќи време и можност на секој да го
изрази своето мислење, и ја продолжува дискусијата.

Потребни ресурси

Нема.

Предности

Овој метод лесно помага (*) да се развие тема на дискусија, (*) да се
идентификуваат постоечките стереотипи, (*) да се идентификува
искуството/нивото на познавање на учесниците, (*) дасе соберат сите
потребни имфорации за кратко време.

Недостатоци

(*) Не секој учесник ќе добие шанса да зборува. (*) Некои учесници може да
доминираат во дискусијата. (*) Дискусијата може да доведе до
недоразбирања и тензија помеѓу учесниците. (*) Може лесно да се избега од
темата.

Процес

Прашајте групно прашање. Фасилитирајте ја дискусијата, давајќи кратки
забелешки или резимеа за време на дискусијата доколку е потребно.
Сумирајте ја дискусијата.

Сугестија

Улогата на тренерот е многу важна во креирирање пријателска атмосфера за
дискусија. Прво, тренерот треба да објасни дека нема точни и неточни изјави и
мислења. Тренерот треба да запомни и да ги потсетува учесниците на главното
правило за отворена дискусија: простор за секој учесник со цел промовирање на
еднакво учество. Важно е да се иницира активна дискусија со барање мислења од
учесниците за темата. Тренерот треба да ја олеснува и мониторира дискусијата за
учесниците да не изгубат фокус или внимание. На крајот, тренерот ја сумира
дискусијата. Доколку е потребно, интересните гледни точки на учесниците може
да бидат нагласени. Улогата на тренерот не е да ги донесе сите учесници до
усогласеност, туку да креира простор за размена на мислења и прибирање на
идеи. Тренерот не треба да доминира во дискусијата ‐ во тој случај учесниците ќе
бидат многу пасивни.
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Мини‐предавање
Ова е техника за пренесување порака со елементи на дискусија. Мини предавањето може да служи како
добар вовед во нова сесија и може да биде искористено со цел разбирање на нова тема на тренингот.
Исто така е погодно за голема публика, каде активно учество е тешко.
Потребно време

15‐20 минути.

Улога на тренерот

Тренерот е главниот извор на информации за учесниците. Во случај на пасивно
однесување на учесниците, тренерот може да ги појасни прашањата и да
обезбеди дополнителни информации за да го привлече нивното внимание

Потребни ресурси

Нема.

Предности

(*) Можност за презентирање многу информации за кратко време. (*)
Структурирана презентација. (*) Методот е познат за сите учесници. (*)Мини
предавањата нудат идна конструктивна интерактивна работа.

Недостатоци

(*) Пасивност на учесниците. (*) Можно губење на фокус. (*) Не се сите
учесници добри слушатели и не можат да ги добијат потребните информации
со слушање

Процес

Запознајте ги со темата и презентирајте ги подготвените информации.
Осигурајте се дека учесниците ги разбираат поимите. Повикајте ги учесниците да
поставуваат прашања.

Сугестија

Визуелни материјали ја подобруваат ефикасноста на мини предавањата.
Елементи на дискусија исто така може да помогнат да го задржите
вниманието на учесниците за време на мини предавањата.

Искажување идеи
Искажување идеи е најотворената и најслободната форма на дискусија. Подобро е да се користи на почеток
на запознавање со нова тема. Главната функција е да генерира идеи, не да ги анализира или дискутира.
Потребно време

15‐20 минути.

Улога на тренерот

Тренерот ги пишува сите предложени идеи на флипчарт, табла, итн. На истиот
начин на кои се кажани од учесниците без никакво разјаснување бидејќи ова има
тенденција да го прекине текот на идеи.

Потребни ресурси

Флипчарт, маркери.

Предности

(*) Собирање на многу идеи за краток период време. (*) Можност да се
идентификува нивото на свесност и искуств.

Недостатоци

(*) Само активните членови се вклучени. (*) Некогаш идеите не се реалистични.
(*)Тренерот треба да биде искусен во фасилитирање со цел да ја активира
групата.

Процес

По објаснување на правилата, опишете го процесот генерално. Може да го
почнете искажувањето идеи со забележување на насловот на дискусијата на
флипчарт или табла.

Сугестија

Корисно е да ги резимирате напишаните идеи и да побарате дополнителни
мислења се додека дискусијата генерира идеи, а не да се евалуираат истите.
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Играње улога
Играњето улоги е интерактивна алатка каде на учесниците им се дадени улоги (уучесниците може да го играат
својот род или друг род) и се бара од нив да делуваат според дадена ситуација. Користејќи се со
драма/глумење, учесниците искусуваат симулација на ситуација од вистинскиот живот на интересен начин.
Пробуваат да сочуствуваат и глумат како нивниот лик и пробуваат да ја кренат свесноста по ова прашање.
Потребно време
Улога на тренерот

Потребни ресурси
Предности

Недостатоци

Процес

30‐90 минути.
Улогата на тренерот е многу важна со тоа што тренерот помага да се анализира и
ги следи чувстата и однесувањето очекувано од дадената улога. Тренерот помага
да се направи разлика помеѓу играњето улоги и реалноста.
Флипчарт и маркери, доколку е потребно.
(*) Можност за изведба, дискусија и искусување на различни ситуации во една
сесија. (*) "Учење со правење"‐ една од најефикасните методи на учење и
искусување. (*) Личното искуство и чувства се споделуваат преку играњето
улоги. (*) Пријатен и интересен начин на учење и стекнување вештини. (*)
Можност да се разбере однесувањето на другите луѓе.
(*) Извештаченост. (*)Вредноста на успешното играње улоги е во донесувањето
многу близу до реалноста. Доколку сценариото е нереалистично или не можат да
се земат предвид некои од дадените детали што се случиле во практиката,
вредноста на играта ќе се изгуби и нема да се постигне целта на учење. (*)
Играњето улоги вклучува ризик. Ќе биде успешно кога целата група ќе биде
подготвена да се вклучи. Доколку некои од учесниците се плашат дека ќе се
“посрамени“ со играњето улоги или едноставно го одбиваат процесот, вежбата
нема да биде ефективна. (*)Доколку целта е недоволно објаснета и важноста не
е нагласена, има можност едукативната функција на играњето улоги да се
потцени; ќе биде третирано како нешто смешно.
Discuss the subject and roles. Give the participants time to prepare for the roles.
Invite the groups to start the performance. Open the floor for further analysis and
discussion: first, ask the actors to share their feelings and then address the other
training participants. Draw a conclusion.

Студија на случај
Студија на случај е алатка каде ситуација од вистинскиот живот е сумирана во форма на приказна, за
учесниците да можат да ги идентифицираат главните проблеми и да предложат соодветни акции. Тоа е
процес на дискусија и наоѓање решенија на специфични проблематични ситуации.
Потребно време

15‐60 минути.

Улога на тренерот

Тренерот треба јасно да ја објасни задачата и да им помогне на
учесниците да најдат алтернативни решенија за ситуацијата.

Потребни ресурси

Подготвени случаи, флипчарт, хартија, маркери.

Предности

(*) Активно учество на групата.

Недостатоци

(*) Одзема време. (*) Некои учесници може да доминираат во дискусијата.
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Процес

Објаснете го случајот многу јасно. Тренерот исто така може да ги подели
учесниците во мали групи. Водете ја дискусијата и сумирајте ги резултатите.

Сликата подолу ги илустрира стапките на задржување на содржината по користење на различни методи за
обука. Тоа ја потврдува важноста на интерактивните сесии за подобро разбирање и учење.

Предавање
5%

Читање
10%

Аудио Визуелно
20%

Демонстрација
30%

Групна дискусија
50%

Практика со правење
75%
Учење/Фасилитирање
Друга директна употреба на учењето
90%
Просечни стапки на
задржување8,
извор: National Training Laboratories Bethel. Maine

8

Training Manual on Gender Mainstreaming, p.25
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Белешки и контролна листа за тренерот
Пред
тренингот

За да се обезбеди значаен
тренинг и да се биде
сигурен во водењето на
сесиите, важно е:

Со цел креирање
безбедна и удобна
средина за учесниците
на тренингот, добро е да
им се обезбедат
следните информации
пред тренингот:

За време
на
тренингот

Главните принципи за
работа на тренерот:

•

Интерпретирање на тренинг програмата и
курикулумот
•

Планирање и развивање на тренинг сесиите
според таргет групата

•
•

Идетификување соодветни тренинг ресурси
Одлучување за релевантни тренинг пристапи,
исходи и методи

•

Одлучување за стилот и чекорите на презентација

•

Име на тренингот

•

Датум на тренингот

•

Детали (регистрација, распоред на тренингот)

•

Име и телефонски број на лице за контакт
(во случај на прашања)

•

Место на тренингот (локација, адреса)

•

Информации како да се стигне до локацијата
(јавен транспорт, достапност на паркинг
доколку е потребно)

•

Прашувајте отворени прашања (што почнуваат
со: зошто, како, кога, што. Ваквиот тип на
прашања ги привлекуваат учесниците да дадат
детални одговори)

•

Одговорете позитивно на било кој одговор или
забелешка
•

Бидете подготвени да понудите дополнителни
потребни информации
•

Не го прекинувајте работниот процес на групата, не
наметнувајте ги вашите мислења врз учесниците

Постојана евалуација
е потребна:

По тренингот

•

Поттикнете индивидуални изјави

•

Бидете фер и останете неутрални во сите можни
конфликтни ситуации и недоразбирања. Помогнете и
на групата да дојде до заклучоци: сумирајте и
артикулирајте ги презентациите на групата доколку е
потребно

•

По секоја сесија

•

На крајот на тренингот

•

Спроведете евалуација и анализа на резултатите

•

Забележете ги слабите точки што треба да се ревидираат во идни

•

Подгответе извештај од тренингот
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Дел 1.
Почеток на тренингот / Сесија 1. Воведни вежби

Структура на Сесија 1
До крајот на оваа сесија учесниците ќе бидат во можност да ја објаснат целта на тренингот и да ги
споделат своите очекувања што ги имаат од тренингот.
Потребно време

2 часа

Преглед на сесијата

Отворање
Вовед
Правила на учење
Очекувања на учесниците и цели на работилницата
Преглед на распоредот на работилницата

Потребни материјали

Флипчарт, маркери во боја, картички, стикери, селотејп.

Процес
1.

Тренерот ја поздравува групата на работилницата. Имајте на ум дека зборовите за добредојде го
поставуваат тонот за остатокот од работилницата. Прилагодете го воведот според таргет групата.

2.

Тренерот ги поканува учесниците да се претстават на групата преку вежба. Еден од начините е учесниците
да се во парови, барајќи секој учесник да го претстави тој до него. Претставауњето треба да го вклучува
името, организацијата што ја претставува и две очекувања од тренингот. Како опција, доколку е можно
додадете родово базирано запознавање, на пример, партнерите може да кажат една работа што ја сакаат,
или не ја сакаат за својот род.

3.

Тренерот ги пишува кажаните очекувања на флипчарт. Укажува кои очекувања се прифатливи за тренингот
а кои не се. Корисно е да се обезбедат причини зошто одредени очекувања на учесниците се надвор од
контекстот на тренингот.

4.

Тренерот ги запознава учесниците со заедничкиот развој на основните правила на работилницата. Тие
може да вклучуваат почитување на времето, правила за учество во активностите и интеракција едни со
други, создавање простор за презентирање на различни перспективи, почитување на различни мислења,
слушање едни на други; и други, по барање на учесниците. Еден начин да се развијат вакви правила е
вежба "автобуска станица". Поделете ги учесниците во 4 мали групи, барајќи од нив да се замислат како
група која патува со автобус. Наведете ја секоја автобуска станица со флипчарт, каде што можат да ги
запишат своите идеи. Идеите треба да се изразат во една реченица, избегнувајќи повторување на
претходно напишаните. Тренерот треба однапред да подготви 4 флип‐чартови (4 "автобуски постојки"): 1.
На тренингот нема ... (на пример, учесниците може да запишат: ... да користат мобилни телефони, да се
прекинуваат меѓусебно итн.); 2. На тренингот ние ќе ... (на пример, учесниците може да запишат: ...
бидеме учтиви едни со други, ги искажеме своите мисли, итн.); 3. Од тренингот очекуваме ... (на пример,
учесниците може да запишат: ... нови знаења, јасно разбирање на родовите прашања итн.); 4. Не сакаме
... (на пример, учесниците може да запишат: ... да се досадуваме, да се чувствуваме агресивно, итн.);
ЗАБЕЛЕШКА: Важно е да се справиме со очекувањата на учесниците во овој момент. Ова ќе
помогне да се избегне фрустрација и ќе обезбеди заедничко разбирање на тренинг рамката.
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Алатки за Сесија 1
Воведни вежби
Кршачи на мраз / Вежби за меѓусебно запознавање
1.1

Зборувај објективно

9

Опис

На учесниците им се дадени 15 минути да најдат предмет што претставува некој
аспект од нив самите. Потоа учесниците се претставуваат себеси користејќи го
дадениот предмет.

Цели

Да им се помогне на учесниците да се запознаат меѓусебно.

Како да се олесни 1. Кажете им на учесниците дека имаат 15 минути да ја истражат околината,
надвор и внатре доколку е возможно, и да побараат предмет што чувствуваат дека
го претставува нивниот карактер, или дел од нивните карактеристики.
2. Кога ќе поминат 15 минути, соберете ги повторно учесниците.
3. Дозволете секој учесник да си го каже името, да го покаже предметот што го
одбрал/а и да објасни што претставува. На пример, претставувањето може да биде:
“Моето име е Светлана. Го одбрав овој камен бидејќи ја претставува мојата сила,
но површината е мазна, како мојот карактер.”
1.2

На прв поглед

10

Опис

По кратко набљудување, секој учесник е прашан да го претстави човекот од
неговата/нејзината десна страна. Претставениот учесник потоа ќе ги поправи сите
грешни информации и ќе го претстави следниот учесник. Вежбата покажува дека
заклучоците базирани на нечиј изглед се често неточни.

Цели

Да им се помогне на учесниците да ги запомнат меѓусебно имињата и позадината. Да
се илустрира дека на судењето базирано на физичкиот изглед не можеме да се
потрпеме. Да им се помогне на учесниците да се чуствуваат поудобно.

Подготовка

Наместете столчиња во круг.

Како да се олесни 1. Кога учесниците се седнати во круг, кажете им дека имаат неколку секунди да го
набљудуваат учесникот десно од нив, и дека ќе треба да го претстават базирано на
таа кратка опсервација. Објаснете им дека често формираме заклучоци за луѓето
базирани на физичкиот изглед, и дека оваа вежба ќе тестира колку прецизни овие
заклучоци можат да бидат.
2. Кога ќе го претставуваат учесникот, мора да го кажат неговото/нејзиното име,
возраст и да го претпостават фамилијарниот статус и едно можно хоби или интерес.
3. Претставениот учесник потоа ќе ги поправи сите грешки во претставувањето и ќе
продолжи со претставување на следната личност десно од него.
4. Кога сите учесници ќе бидат претставени, водете кратка дискусија за лекциите
научени од оваа воведна вежба.

9

UNFPA and World YWCA. Empowering Young Women to Change, p.7.

10

Ibid.
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1.3

Многу личен накит

Опис

11

Оваа активност е соодветна за групи жени. Дизајнирана е за групи на луѓе кои не се
познаваат. За групите што веќе се знаат добро, одберете друга активност.
На учесниците им се даваат 15 минути да креираат парче накит од монистра што
чувствуваат дека претставува кои се тие. Кога групата ќе се спои, секој/а учесник/чка
треба да се претстави себеси и да го опише својот карактер базиран на парчето накит
што го креирал/а.

Цели

Да им се даде на учесниците можност да го рефлектираат својот карактер. Да им се
овозможи простор за споделување на лични информации. Да им се помогне да
учесниците меѓусебно да ги запомнат имињата.

Материјали

Монистра и мали чинии/кутивчиња за нив, налепници, жица/конец.

Подготовка

Дадете значење на секоја боја монистра, пр. сините монистри претставуваат
дарежливост, црвените монистра дружељубивост, и кафените монистра одлучност.
Ставете го секој тип на монистра во посебна, обележана кутија. Во посебна кутија
ставете монистра што претставуваат „непозната специјална особина”. Наместете
маса со монистра, жица, ножици и други уметнички ресурс.

Како да се олесни 1. Дајте им на учесниците преглед на активноста.
2. Известете ги учесниците кога времето за правење накит е завршено.
3. Дајте му шанса на секој учесник да се претстави себеси и да се опише базирано на
накитот што го направил/а. Доколку учесникот искористил монистра со „непозната
специјална особина“, прашајте дали сака да ја сподели таа особина што монистрата
ја претставуваат.

Почнување на
тренингот

11

Ibid., p.9.
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Развивање на очекувањата на учесниците
1.4

Што знаат веќе учесниците? Кои се нивните очекувања од тренингот?

Сеопфатна претходна проценка на степенот на знаење и свесност на учесниците за родовите прашања ќе
одземе неколку часа за кои немаме време. Сепак, корисно е да бидете во можност да видите што учесниците
веќе знаат за оваа тема пред да го започнете курсот. При давањето преглед на курсот ќе можете да се вратите
на овој лист и да покажете која сесија има за цел да одговори на одредени очекувања. Ако има очекувања кои
нема да бидат покриени од содржината на обуката, објаснете зошто и обидете се да ги вклучите во идни
курсеви.

Опис

Оваа вежба ќе трае околу 30 минути за група од 20 учесници. Имплицира активна
дискусија: поставете прашање и дадете им шанса на сите да размислат за својот
одговор.
Осигурајте се дека сите во групата имаат можност да одговорат. Не осудувајте ги
одговорите на учесниците ‐ сите одговори се вреди и го покажуваат нивото на знаење.

Цели

Накратко да се дефинира што учесниците веќе знаат. Да се утврдат нивните
очекувања од курсот.

Материјали

Листови хартија (бела или во боја), флипчарт, пенкала, пенкала во боја за
учесниците и селотејп.

Клучни прашања

За да се исполни првата цел, прашајте едноставни прашања, како:
‐ Што е род?
‐ Што ги предизвикува родовите стереотипи?
‐ Кој предизвикува родова дискриминација?
‐ Дали родот е нешто што ве погодува? Како?
‐ Како ве погодува како жена/маж, споредбено со другиот род?
‐ Има ли нешто што може да се направи за да се спречи родовата
дискриминација? Дајте пример(и).
Има ли нешто што чувствувате дека не може да направите тука бидејќи сте жена?
Има ли нешто што жената не во можност да направи поради својот род?

Како да се олесни

• Олеснете две одделни дискусии за погоре споменатите цели (пробајте да ги

одржите дискусиите одделно ‐ користете различни флипчарти за секоја
дискусија).
• Фаќајте свои белешки како што одговараат учесниците ‐ не мора да ги напишете

на флипчартот, бидејќи овие забелешки се за вашата лична евалуација.
• Доколку е можно, пробајте да следите кој што кажува за на крајот на тренингот да

поставите прашања како дали овие индивуалци научилњ нешто ново и дали
нивното знаење го променило нивното мислење за нешто.
• Да ја исполните втората цел и утврдите што очекуваат учесниците од оваа

работилница:
• Прашајте отворени прашања и дадете му можност на секој учесник да одговори

индивиуално. Напишете ги нивните одговори на флипчарт, или доколку е
возможно на посебни листови (секоја точка посебно) и закачете ги. Ова и дава
можност на групата да има слични очекувања.
• Друг начин да се добие преглед на очекувањата е да се комбинира оваа со

вежбата за кршење на мразот каде учесниците се поделени во парови и се
запознаваат со нивните партнери/соседи. Секоја личност треба да ги
презентира очекувањата на својот партнер.
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Дел 2.
Сесија 2 / Род: Негови концепти и развој
Сесија 2. Што е род?
Родовите улоги, родовите односи, родовата дискриминација, родовата рамноправност, родовата еднаквост,
родовата анализа, родовата рамнотежа, родовата интеграција ‐ во текот на изминатите децении, сите тие
термини се прифатени во декларации, планови за акција, политики и национални развојни програми "12.
Сепак, поимот „род“ не е секогаш целосно разбран и, како што е нагласено претходно, неопходно е кај
учесниците да се формира јасна визија за родот и соодветните аспекти и прашања за да продолжи
успешната работа на оваа тема.
Терминот „род“ се припишува на социјалната разлика меѓу мажите и жените. Тој се однесува не само на
разликите меѓу машките и женските атрибути кои се биолошки определени, туку и на разликите меѓу
машките и женските карактеристики ‐ квалитетите и карактеристиките што општеството ги припишува на
секој пол. Перцепциите за половите се менуваат низ времето и низ културите, но секогаш се поврзани со
прашањето на моќ и ресурси.
Луѓето имаат поинакво разбирање за терминот „род“, кој се чини дека покрива прашања од различна
природа и од широк спектар. Некои луѓе имаат тенденција да размислуваат за родовите прашања како за
особено „женски“ прашања. Ова е историски формиран пристап, што подразбира фокусирање на потребите
на жените, бидејќи жените обично имаат тенденција да бидат повеќе обесправени од мажите. Други
веруваат дека родот е поврзан со прашањата за репродуктивното здравје (РЗ) или родово базираното
насилство (РБН). Бидејќи родот ги опфаќа прашањата на жените и мажите во различни контексти на животот
важно е да се зборува за родот во однос на сите овие прашања.

Зошто е важен родот?
Важноста на родовата димензија во сложениот концепт за одржлив развој е препознаена во
изминатите децении и резултираше со зголемено внимание и поддршка на родови студии, развој на
релевантни политики и промоција на темата на различни нивоа.
Во многу земји, жените, особено руралните жени, имаат помалку од мажите пристап до продуктивни
ресурси, на пример, земјиште и добиток, како и до услуги, средства и можности, вклучително и
образование. Во овие околности, човечкиот капитал и продуктивноста на трудот се намалуваат, додека
економските трошоци неизбежно се зголемуваат. Ова го потиснува развојот и напредокот, особено во
земјоделскиот сектор. Затоа родот и разбирањето на прашањата за него се многу важни за одржливиот
развој како целина и за неговите специфични аспекти, особено за руралниот развој и безбедноста на
храната.
Родовите аспекти ‐ улогите на мажите и жените и нивните меѓусебни односи ‐ се особено значаен фактор
за развојот на заедниците. Ова доведе до обликување на пристапот на род и развој (РиР). Неговата главна
цел е „вклучување на женските потреби и перспективи во сите активности. Вклучувањето во главните
политики потврдува дека сите развојни операции имаат родово влијание и автоматски не се подеднакво
од корист за мажите и жените. Затоа неопходно е да се усвои пристапот на РиР за развојни програми во
полза на сите родови, како и за одржлив развој и позитивни влијанија врз општеството како целина"13.

12

Bridging the Gap, p.6.

13

Ahmad. Training Manual for Gender Awareness/Sensitization, p.3.
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РиР алатките се користат „за да се анализира како различни фактори, на пр. еколошките, економските,
социјалните и институционалните влијаат на различната егзистенција и можности за развој на луѓето“14.
Факторите со различен редослед, наречени фактори на влијание, имаат значајно влијание во социо‐
економската и културната ситуација на поединците.Овие фактори се поделени во две категории15:
•

Специфични фактори на влијание: етничка припадност, социјален статус, возрасна група, граѓанска
состојба, семејна структура, демографска состојба (стапка на наталитет, морталитет, миграција
итн.)

Родот и сексуалната ориентација во голема мера влијаат врз економскиот и социјалниот статус на
поединецот во една заедница. Лицата кои не се родово бинарни, имаат сексуални ориентации кои не
се хетеросексуални и / или не се придржуваат кон општествените норми во врска со родовиот израз
може да не бидат целосно прифатени од нивното семејство и врсници и може да се соочат со
потешкотии во пронаоѓањето образовни и профитабилни можности за вработување.
•

Општи фактори на влијание: економија, политика, животна средина, култура, религија итн.

Овие фактори треба да се земат предвид при анализата на родовите прашања со цел да се планираат
развојни активности кои се социјално прифатливи.
Зајакнување на жените
Иако пристапот „род и развој“ ги опфаќа сите родови, во повеќето случаи е фокусиран само на жените.
Така, Милениумските развојни цели и нивните наследници, Целите за одржлив развој (ЦОР) вклучуваат
промоција на родовата рамноправност и зајакнување на жените преку зголемување на лидерските
можности, зголемување на пристапот до услугите за репродуктивно здравје и зајакнување на
законодавната практика за заштита на правата на жените (ЦОР 5).16 Историските и културните фактори го
втемелиле нееднаквиот статус на жените во многу општества ‐ од мала разлика во можностите за жените и
мажите, до одредено ограничување на личната слобода на жените и до нивното угнетување и целосна
машка доминација ‐ ја објаснува сегашната потреба од фокусирање на позицијата на жените. Постои
тенденција жените да имаат помалку можности да учествуваат во политичката сфера, каде што можат да
генерираат прогресивно законодавство и да влијаат врз политиките што ги засегаат. Освен тоа, жените
имаат помалку пристап до економски ресурси и обуки, што им отежнува да развиваат сопствен бизнис или
да најдат прилики за економски раст.

Дискутирање за
родовите прашања

14

Gender Mainstreaming Training Modules for Civil Society Organization and Local Governments, p.19.

15

Ahmad. Training Manual for Gender Awareness/Sensitization, p.5.

16

For more information on the Millennium and Sustainable Development Goals see http://www.un.org/millenniumgoals/
or https://sustainabledevelopment.un.org
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Структура на сесија 2
До крајот на оваа сесија учесниците ќе разберат различни концепти за родот, развојот и како тие се особено поврзани
со жените.
Потребно време
Преглед на
сесијата

2.5 часа
Краток вовед во сесијата
Искажување идеи или работа во мали групи
Презентации на групите
Мини предавање

Потребни
материјали

Флипчарт хартија, маркери во боја, картички, налепници и селотејп.

Процес:
1.

Тренерот ја најавува претстојната сесија.

2.

На учесниците им се дава вежба за групна дискусија и се бара да ги идентификуваат родовите атрибути или разликите

помеѓу полот и родот. Тренерот ги организира наведените карактеристики во согласност со социјалното и биолошкото значење
на табелата.
3.

Мини‐предавање за родот и сексот. Објаснувањето на терминот "род" треба да се даде како продолжение на

дискусијата.
4.

Вежби за учесниците да ги согледаат социјалните или културни бариери.

5.

По двете вежби, тренерот дава повеќе информации за значењето на родот, концептите за родот, поимот род во

контекст на развојот, начинот на кој родовите прашања влегоа во процесот на развој и важноста на овој поим.

.
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Алатки за Сесија 2

Што е род?
2.1

Разбирање на родот: Основи на родовата писменост.
Вежба „Очекувања од жените и од мажите“. 17

Опис

На крајот на оваа вежба учесниците ќе можат да ја идентификуваат разликата
помеѓу родот и полот, како што е дефинирана, со анализа на сопственото искуство

Време
Клучни прашања

35 мин


Отворени прашања за дискусија:



Зошто ги избравте вашите одговори?



Дали беше тешко или лесно да се одреди родот или полот?



Која е разликата помеѓу индикаторите поделени според пол и родовите

индикатори?

Како да се олесни



Што ни покажува /кажува ова?



Што значи ова за нашата работа?

Чекор 1. Индивидуална работа (7 минути).
Подгответе 5 флипчарти со заеднички изреки за жени и мажи. Напишете ги изреките
на флипчарт и оставете простор за релевантни забелешки. Следните вообичаени
изреки може да бидат вклучени:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Момчињата се груби, девојчињата се нежни.
Мажите се добри градежници, жените не се.
Жените може да раѓаат деца, мажите не.
Жените се подобри во грижата за другите.
Жените се поситни од мажите.
Жените имаат долга коса и мажите имаат кратка коса.
Мажите немаат потреба од нежност и се помалку чувствителни од жените.
Жените може да дојат бебиња, мажите не можат.

Повикајте ги учесниците на флипчартот да стават знак „се согласувам“ или „не се
согласувам“ под изреките користејќи зелена боја – за род, сина боја – за пол (боите
може да бидат поинакви).
Чекор 2. Отворена дискусија (15 минути).
Пребројте ги сите знаци „род“ и „пол“. Дискутирајте за изреките со учесниците (пример
зошто се жените поситни? Дали некогаш среќаваат високи жени? Или дали гледаат
ситни и слаби мажи?). Водете ги учесниците да разберат дека различните изреки ги
одразуваат нашите очекувања од мажие и жените, но многу од нив зависат од полот,
не од родот.

17

Taken from http://info.worldbank.org/etools/docs/library/192862/Module1/cases/M1LC1GenderandSex.pdf
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Чекор 3. Мини‐предавање (10 минути).
На крајот на вежбата објаснете им ја на учесниците разликата помеѓу „пол“ и
„род“. Објаснете им на што се однесува „род“, што значат „родовите улоги“. По
мини‐предавањето побарајте од учесниците да ги разгледаат нивните забелешки за
изреките. Ако сакаат може да ги споделат причините поради кои го смениле
мислењето.

2.2

Разбирање на родот: Основи на родовата писменост.
Вежба „Можам и би можел“.

Опис

На крајот на оваа вежба, учесниците ќе можат да ја идентификуваат разликата помеѓу
род и пол, како што се дефинираат, со аналаизирање на своето искуство.

Време

35 мин

Клучни прашања



Отворени прашања за дискусија:



Зошто избравте такви одговори?



Која е разликата помеѓу „може“ и „би можело“? Дали се овие разлики толку строги

или се всушност површни?
 Која е разликата помеѓу очекувањата поделени според пол и родовите очекувања?

Како да се олесни



Што ни покажува/кажува ова?



Што значи ова за нашата работа?

Чекор 1. Индивидуална работа (7 минути).
Побарајте од машките и женските учесници на подготвените флипчарти да ги запишат
своите мислења.
Флипчарт за машките учесници:
Јас сум маж. Јас можам……

Ако бев жена би можел..…

Флипчарт за женските учесници:
Јас сум жена. Јас можам……

Ако бев маж би можела……

Чекор 2. Групна дискусија (15 минути).
Дискутирајте за дадените изјави ред по ред прашувајќи ги мажите зото, на пример,
мислат дека не можат да готват или да се грижат за децата. Доведете ги учесниците до
разбирање дека различните изјави ги одразуваат нашите очекувања од мажите и
жените, но многу од нив зависат од полот, не од родот.
Чекор 3. Мини‐предавање (10 минути).
На крајот на вежбата, објаснете им ги на учесниците разликите помеѓу „пол“ и „род“.
Објаснете им на што се однесува „родот“, што се „родови улоги“.
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2.3

Разбирање на родот: Избирање на полот на вашето дете.18

Опис

На крајот од оваа вежба, учесниците ќе можат да ја идентификуваат разликата помеѓу
род и пол, како што се дефинирани, со анализа на сопственото искуство.

Време

30 минути

Како да се олесни

Чекор 1. Индивидуална работа (10 минути).
Раскажете им ја на учесниците следната приказна: "Двојка се бори да зачне дете. Тие
одат кај свештеник кој им кажува дека ќе имаат дете, но само откако ќе одлучат кој пол
сакаат да биде детето. "На секој учесник дајте му лист хартија и замолете ги да се
замислат дека се во оваа ситуација. Замолете ги да го напишат полот што ќе го изберат за
своето дете.
Подоцна, замолете ги учесниците да ги запишат причините за изборот на полот. Дајте им
неколку минути и соберете ги листовите. Ставете ги резултатите на флипчарт: "Бројот на
оние кои избрале девојче и бројот на оние кои избрале момче" и наведете ги
причините.
Чекор 2. Групна дискусија (15 минути).
Дискутирајте со учесниците за:
-

Бројот на девојчиња и момчиња

-

Причините за изборот на конкретниот пол

-

Какви очекувања од момчињата и девојчињата покажуваат овие одговори?

-

Кој има корист од овие одговори?

-

Како овие пораки придонесуваат за процесот на воспоставување социјално

дефинирани улоги на жените и мажите?

Изведување на вежбата “Избирање на полот на вашето дете”

18

Ahmad. Training Manual for Gender Awareness/Sensitization, p.13.
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2.4

Разбирање на родот: Основи на родовата писменост.
Вежба “Идеални жени и идеални мажи”.

Време

50 мин

Како да се олесни

Чекор 1. Дискусија (5 минути).
Прашајте ги учесниците дали можат да ја објаснат разликата помеѓу поимите "пол" и
"род". Запишете ги на табла или флипчарт нивните одговори.
Чекор 2. Работа во групи (15 минути).
Поделете ги учесниците во мали групи според нивниот пол, со максимален број на лица
во групата до 7 (бројот на групи зависи од бројот на учесници на тренингот).
Задача за женските групи: замолете ги учесниците да опишат идеален маж според
нивната перцепција. Подвлечете дека оваа идеална слика не подразбира само изглед,
туку треба да ги рефлектира саканите вештини, способности, одлики на карактерот,
давајќи увид во женското разбирање на идеалниот маж воопшто.
Задача за машките групи: замолете ги учесниците да опишат идеална жена според
нивната перцепција. Исто така, нагласете дека оваа идеална слика треба да вклучува не
само изглед, туку и вештини, способности итн.
Потоа секоја група треба да направи презентација.
Чекор 3. Групна дискусија (15 минути).
Во зависност од сетот карактеристики презентирани од групите, тренерот поставува
дополнителни прашања за појаснување во врска со секоја презентација. Тренерот ја
олеснува дискусијата за идеалните слики на маж и жена и се обидува да ги открие
причините за именуваните карактеристики. На пример, ако „силен“ е именувана како
посакувана карактеристика на мажите, прашајте ги учесниците зошто жените не можат
да бидат силни итн. Доведете ги учесниците до разбирањето на разликата помеѓу
поимите „пол“ и „род“ и родовите улоги.
Чекор 4. Мини‐предавање (15 минути).
На крајот од вежбата објаснете им ја на учесниците разликата меѓу поимите „пол“ и
„род“. Објаснете им на што се однесува „родот“, што значат „родовите улоги“.
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2.5

Разбирање на родот: Основи на родовата писменост. Вежба “Родова еднаквост”.
19

19

Време

20 мин

Како да се олесни

Мини‐предавање и групна дискусија (20 минути).
Прашајте ја групата дали некогаш го слушнале терминот "родова еднаквост". Прашајте
ги што мислат дека значи. Дајте им доволно време за соодветната дискусија.
Побарајте од учесниците да дискутираат за тоа дали постои или не родова еднаквост во
нивната заедница. За време на оваа дискусија, запишете ги сите изјави што објаснуваат
зошто жените немаат еднаков статус со мажите во различни сфери. Гледајте да
вклучите некои од следниве точки, ако тие не се споменати од групата:
‐
Во многу земји има поголема веројатност жените да искусат сексуално и
семејно насилство во споредба со мажите.
‐
Мажите – во повеќе случаи – се подобро платени од жените за ист тип и
обем на работа.
‐ Мажите имаат поголема моќ во различни сектори; тие обично имаат
повисоки позиции.
Жените ја преземаат одговорноста за нега и грижа за членовите на
семејството, особено грижата за оние кои се болни.
Прашајте ги учесниците што се случува во заедниците ако е нарушена родовата
еднаквост, на пр. што се случува ако жените и нивните права се целосно игнорирани?
Што може да се случи во спротивна ситуација, ако мажите и нивните права се целосно
игнорирани? По добивањето на повратните информации, дадете дефиниција за
"родова еднаквост" и "родова дискриминација", доколку е потребно, објаснете ги овие
термини користејќи национални или локални специфики (родова еднаквост според
законодавство, развојни програми, национални проекти итн.). Прашајте ја групата дали
дадената дефиниција има смисла и оставете време за можни прашања.

Engaging Men at the Community Level, p.22‐23.
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2.6

Разбирање на родот: Менување на родовите улоги. Играње улога.

20

Опис

Учесниците ќе почнат да размислуваат за тоа дали можат да се променат родовите
улоги и начините на кои тоа може да се постигне. Подготвувајќи се за сесијата,
тренерот треба да подготви три или четири картички за играње улоги, во зависност
од големината на групата. Се препорачува да подготвите сопствени картички за да
ги одразите локалните услови.

Време

1‐1.5 час

Како да се олесни Чекор 1. Работа во мали групи (30 минути).
Поделете ги учесниците во три или повеќе групи. Секоја група нека избере една
картичка за играње улоги за да ја подготви задачата и да ја одигра. Дајте околу 30
минути за подготовка.
Чекор 2. Презентации (30 минути – зависно од бројот на групи).
Секоја група ја претставува улогата. На крајот од секоја изведба разговарајте за
видовите на предложените решенија и напишете ги на флипчарт или бела табла
(на пример, овие решенија може да вклучуваат образование и обука,
демонстрирање, застапување, закани, преговарање итн.).
Чекор 3. Дискусија (15 минути).
Кога ќе се изведат сите улоги, прегледајте ја листата на предложените решенија.
Прашајте ги учесниците дали имаат други идеи или практични сугестии за тоа
како да работат на менување на улогите во нивните заедници. Додајте го и ова
во листата.
Чекор 4. Мини предавање (10 минути).
Посочете дека улогите можат да се променат. Улогите и одговорностите на мажите и
жените (кои ги формира општеството), вклучувајќи ги улогите поврзани со
вработувањето, се променливи. Прегледајте или побарајте учесник да ги разгледа
предлозите за можните начини за иницирање на процесот на промена.

20

Training package #1, p.15.
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Сугестии за тренерот:

Картичка #1

Картичка #2

Средина: Домаќинство каде жените
работат многу напорно, а добиваат малку
признание или почит за работата што ја
работат.

Средина: Заедница каде што жените не
се вклучени во состаноци во заедницата
или во политички активности.
Задача: Подгответе 10‐минутен скеч
покажувајќи како може да се постигне
поголемо учество на жените во заедницата.

Задача: Подгответе 10‐минутен скеч
покажувајќи како жените може да добијат
поголемо признание и почит за работата во
домаќинството која ја работат.

Картичка #3

Картичка #4

Средина: Семејство во кое и мажот и
жената се подеднакво ангажирани во
продуктивни активности, но во кое
жената има поголема одговорност за
работата во домаќинството.

Средина: Семејство во кое мажот и
жената се ангажирани во продуктивната
работа и ги делат обврските за
готвењето и грижата за децата. Мажот
и жената се задоволни со ситуацијата.
Сепак, свекрвата на жената живее со нив,
и не мисли дека нејзиниот син треба да ја
споделува работата во домаќинството.

Задача: Подгответе 10‐минутен скеч
покажувајќи како мажот и жената може да
постигнат поголема еднаквост во
одговорностите за домаќинството.

Задача: Подгответе 10‐минутен скеч
покажувајќи како мажот и жената може да ја
добијат поддршката од мајката на сопругот.
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2.7

21

Пајакова мрежа

Опис

Учесниците ќе дознаат за вкрстување на родот и ЦОР

Време

30‐45 минути

Како да се олесни Чекор 1: Работа во мали групи
Олеснувачот треба однапред да подготви две картички со следната порака: "родова
еднаквост и зајакнување на жените / девојките" и "ЦОР (6, 7 или 15, она за што
работи вашата организација)". Секоја картичка ќе биде фиксирана на централниот
дел на флипчарт или табла.
Учесниците се поделени во две групи, секој од нив ќе работи со една од пораките.
Кога има голема група на учесници (повеќе од 20), тие можат да бидат поделени во
четири групи, а потоа можат да работат на друга ЦОР, но секогаш заедно со
пораката за родова еднаквост. Побарајте од учесниците да запишат на една или
две картички, активност (или тема или стратегија) на која работи нивната
организација во врска со пораката фиксирана на флипчарт. Потоа, секој учесник ќе
ја држи својата картичка на флипчартот блиску до централната картичка, цртајќи
линија за поврзување на двете. Кога сите учесници ќе завршат со држење на
картичките и цртање на линиите, побарајте од нив да нацртаат други линии кои
можат да се однесуваат на други картички што ги напишале. На крајот, добиената
фигура изгледа како пајакова мрежа.
Чекор 2: Дискусија
Прашајте ги учесниците каква порака или идеја можат да извлечат од пајакова
мрежа. Фасилитаторот и неговиот / нејзиниот асистент ќе ги запишат овие пораки
на картичка, која ќе се користи подоцна, на пример, за време на пп
презентирањето на родовите аспекти во родовите прашања во ЦОР, за да се
потенцира дека родот е компонента (поврзан) во сите ЦОР.

Жени изведуваат вежба
пајакова мрежа

21

Module 1: Gender, concepts and approaches to mainstreaming gender in SDGs, pg 25.
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Дел 3.
Сесија 3 / Родови улоги и родова поделба на трудот
Разликата помеѓу поимите "пол" и „род“резултира со соодветна разлика меѓу половите улоги и родовите
улоги.
Половите улоги се биолошки определени и се засноваат на физиолошките разлики помеѓу мажите и
жените. "Тие се однесуваат на функцијата на еден човек како маж или како жена. Така улогата на жената
(женската улога) е природно поврзана со бременоста, раѓањето и доењето. Машката улога е поврзана со
22
производство на сперма” .
Родовите улоги, напротив, не се поврзани со физичките способности и не се биолошки определени,
но културно дефинирани. На пример, луѓето од сите полови се способни да готват, меѓутоа, готвењето
често се смета за женска одговорност и должност. Во овој случај, готвењето е женска родова улога и
23
не е женска полова улога .
Родовите улоги се обликувани преку процесот на социјализација што подразбира дека поединци ‐
девојки и момчиња, мажи и жени ‐ се учат како да се однесуваат од општеството ‐ преку семејството
(родители, баби и дедовци итн.) И разни социјални институции (училишта, цркви, итн.).

Родови улоги и родова поделба на трудот
Социјалната диференцијација на мажите и жените резултираше со поделба на задачите и активностите
според полот. Овие различни работни улоги вклучуваат производство, репродукција, основни услуги за
24
домаќинствата и заедницата, како и управување со заедницата и политички активности .
Продуктивна улога
Активностите кои се припишуваат на продуктивната улога ги вклучуваат сите задачи, кои придонесуваат
за генерирање приходи и обезбедување на економска благосостојба на домаќинството или заедницата.
За овие цели сите луѓе вршат низа продуктивни улоги без оглед на родот. Продуктивните улоги на
жените можат да вклучуваат грижа за добитокот, земјоделството, преработката на храна за продажба,
храна во шумите, домашните индустрии и вработеноста во ангажираниот/формалниот сектор.
Репродуктивна улога
Репродуктивната улога, иако тесно поврзана со биолошките функции, подразбира и родово‐базирани
активности кои се спроведуваат за репродукција и грижа за домаќинството. Одговорноста за контра‐
цепција и одлучување за планирање на семејството (репродукција) може да биде во рацете на жените
или мажите, во голем дел зависно од културниот контекст. Одгледувањето на децата е очигледна
родова улога и често се смета за должност на жената, но мажите (татковците) играат значајна и
препознатлива улога во многу култури.
Услуги во домаќинството и заедницата
Услугите во домаќинството и заедницата се оние кои се вршат секојдневно за да ги задоволат
основните потреби на семејството и заедницата. Ова вклучува собирање на огрев и на вода,
обезбедување на засолниште и облека, чистење, едукација, здравствена заштита, грижа за стари
лица, преработка и подготовка на храна и оброци.

22

Gender Awareness Training, p.14.

23

Ibid.

24

Ahmad. Training Manual for Gender Awareness/Sensitization, p.4.
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Управување со заедницата и политички активности
Управувањето со заедницата е поврзано со управувањето и зачувувањето на ресурсите за колективна
потрошувачка во заедницата (како гориво, шуми и вода), додека општествено и политички значајни
активности подразбираат учество во културни и верски церемонии, формални и неформални политички
акции и вклучување во развојни организации.

Структура на Сесија 3
До крајот на сесијата учесниците ќе имаат разбирање за родовата поделба на трудот во општеството и како
оваа поделба придонесува кон економијата во домаќинството. Оваа сесија, исто така, ќе даде идеја за обемот
на работа на мажите и жените во различни периоди од годината.
Потребно време

1.5 час

Преглед на сесијата

Краток вовед во сесијата
Искажување идеи или работа во мали групи
Презентации на групите
Мини предавање

Потребни материјали

Флипчарт, маркери во боја, картички, стикери и селотејп.

Процес
Тренерот ја најавува претстојната сесија.
Учесниците ја спроведуваат вежбата за искажување идеи или задачата да ја пополнат табелата за
активности за сопственото домаќинство (може да се направат одделни групи на жени и мажи).
По кратка дискусија, учесниците треба да започнат со следната групна вежба за активностите кои се
спроведуваат на ниво на домаќинство во текот на целата година.
Двете вежби ќе ги доведат тренерот и групата до дискусија за родовите улоги што ги доделува
општеството и кои ги утврдува културата. Овие улоги можат да се менуваат со времето или според
ситуацијата, на пр. жените ја преземаат одговорноста за пасење на добитокот во отсуство на машки
членови на домаќинството.

За време на
тренинг.
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АЛАТКИ за Сесија 3
Родови улоги и родова поделба на трудот
3.1

Родова поделба на трудот: Дневен распоред на жени и мажи.25

Опис

Дневниот распоред ги илустрира сите видови активности извршени во
еден ден. Особено е корисно да се разгледа релативниот обем на
работа на различни групи, особено мажите и жените во рамките на една
заедница. Споредбата по часови покажува кој работи најдолго, кој се
фокусира на неколку активности и кој врши поголем број задачи во
текот на денот, кој има повеќе слободно време и време за спиење.

Време

45 мин

Клучни прашања

Прашања за дискусија:

Како да се олесни

-

За секого, како е организирано неговото или нејзиното време во
текот на денот?

-

Која е разликата во распоредот на жените и мажите?

-

Кој има најголем обем на работа?

-

Кој има повеќе време за одмор и рекреација?

-

Колку време дневно жените или девојките трошат за собирање
вода и огрев (или за други активности за задоволување на
основните потреби на домаќинството)?

Чекор 1. Работа во групи (20 минути).
Организирајте одделни фокус групи на мажи и жени. Бидете сигурни
дека секоја група вклучува луѓе од различнo социо‐економскo потеклo.
Објаснете дека би сакале да дознаете за нивниот типичен ден.
Побарајте од групите мажи и жени да ги подготват своите планови.
Можете да почнете со тоа што ќе ги прашате што направиле вчера и
како вообичаено го минуваат денот ова време од годината. Лесно е да
се започне компилацијата на распоредот прашувајќи ги кога обично
стануваат. Алтернативно, тренерот може да започне вежба со цртање
слика за тоа како тој / таа го поминал денот вчера. Нацртајте голем круг
на флипчарт хартија, која го претставува часовникот и покажува кога се
будите, во кое време одите во кревет и сите активности што ги правите
помеѓу. Нема потреба да се оди во детали, но не заборавајте да
покажете дека се вклучени сите видови активности, како што се работа,
задачи во домаќинството и грижа за децата.
Подгответе слика или креирајте табела за сите активности на учесниците
од претходен ден, и колку време е потребно. Ставете ја секоја активност
во кругот ("часовникот") или на скалата на распоредот. Активностите
што се вршат истовремено (како што се грижата за деца и готвење)
може да се забележат во истите простори.

25

PRA Tool Box.
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Чекор 2. Отворете дискусија (20 минути).
Кога графикот со часовникот или распоредот со временската
рамка е подготвен, прашајте ги учесниците прашања за
наведените активности. Забележете ја сегашната сезона (зима
/пролет/лето/есен). Ако има време, замолете ги учесниците да
направат нов распоред за типичен ден во другата сезона.
Споредете ги дневните распореди на мажите и жените.
Користете ги клучните прашања погоре за насочување на
дискусија за активностите и оптовареноста. Бидете сигурни дека
името на групата / лицето и сезоната од годината се означени на
распоредот.
Чекор 3. Мини предавање, заклучоци (5 минути).
Дајте им на учесниците можност да дознаат што прават други
луѓе во текот на денот и колку е напорен нивниот обем на
работа, разликата во времето што мажите/жените го трошат за
потребите на домаќинството, како и поделбата на улогите
помеѓу мажите и жените. Со помош на оваа вежба може лесно
да се анализираат главните родови улоги во заедницата и да се
идентификуваат специфичните потреби на секој род.

Презентирање резултати од групна работа. Вежба “Дневен рапоред на жени и мажи”
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3.2

Родова поделба на трудот: Сезонски калентар.

Опис

26

Сезонски календар е партиципативна алатка за да се истражи како сезонските
промени влијаат на различни области на животот во заедницата, достапноста на
ресурси, економските активности, здравјето и така натаму. Целта е да се дознаат
промените во приходите за живеење во текот на годината и да се бараат меѓусебни
врски, како и да се покаже сезонската состојба на земјоделскиот и неземјоделскиот
обем на работа, достапноста на храна, родово специфични приходи и расходи, вода,
храна, човечки болести итн. Темите за дискусија може да варираат, вклучувајќи:
(1) Сезона и временски услови
(2) Недостаток на храна
(3) Приходи (во пари или во роба) за жени
(4) Приходи (во пари или во роба) за мажи
(5) Трошоци за мажи
(6) Трошоци за жени
(7) Достапност на вода за пиење (јадење, санитација и хигиена, домаќинство и др)
(8) Достапност на добиточна храна
(9) Достапност на кредити
(10) Број на празнични денови
(11) Обем на работа за жени во земјоделството
(12) Обем на работа за мажи во земјоделството
(13) Неземјоделски обем на работа за жени
(14) Неземјоделски обем на работа за мажи

Време

1 час

Клучни
прашања

Прашања за дискусија:
-

Кои се најактивните месеци во годината?

-

Во кое време од годината се соочувате со недостиг од храна?

-

Како варираат приходите во текот на годината за мажите и жените?

-

Како варираат трошоците во текот на годината за мажите и жените?

- Како варира достапноста на вода за дневна потрошувачка на домаќинствата во
текот на годината?

26

-

Како варира достапноста на добиточната храна во текот на годината?

-

Како варира кредитната достапност во текот на годината?

-

Кога се државни празници? Колку дена се наменети за државни празници и во
кој месец?

-

Кога поголемиот дел од земјоделското работење го вршат жени?

-

Кога поголемиот дел од земјоделското работење го вршат мажи?

Ibid.
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Како да се
олесни

-

Кога најголемиот дел од неземјоделската работа ја вршат жените?

-

Кога најголемиот дел од неземјоделската работа ја вршат мажи?

-

Која сезона би можела да биде најсоодветна за дополнителни активности за
мажи и жени? Какви временски ограничувања постојат и од која причина?

-

Совети за тренерот: Дополнителни прашања за сезонскиот календар
можат да се додадат според потребите и интересите на учесниците.

Чекор 1. Отворена дискусија и искажување на идеи (1 час).
Побарајте од учесниците да нацртаат матрица покажувајќи ги месеците по една оска и
темите по должината на другата (види пример подолу). Најчесто најлесно е да
започнете да работите на календарот со тоа што ќе зборувате за сезони.
Чекор 2.
Прегледајте ги различните теми една по една. На пример, прашајте ги луѓето за кој
месец ресурсите за храна обично се ретки. Разговарајте за причините зошто тоа се
случува и бидете сигурни дека овие информации се рефлектираат на картата.
Продолжете ја вежбата преминувајќи на другите теми.
По завршување на календарот, прашајте ги учесниците какви врски гледаат
помеѓу различни теми од календарот. Поттикнете ја групата да разговара за
креираниот календар.

Јан

Фев

Март

Апр

Мај

Јуни

Јули

Авг

Сеп

Окт

Ное

Дек

Време
Недостиг на
храна
…..
…..

3.3

Родови улоги: Дефинирање на родовите и половите улоги.

Опис

На крајот од оваа вежба, учесниците ќе ги разликуваат родовите и половите улоги.

Време

45 мин

Како да се олесни Чекор 1. Работа во групи (10 минути).
Поделете ги учесниците во групи (по 6 лица). Побарајте од секоја група да набројат
општествено очекуваните улоги на жените и мажите. Во групата, учесниците треба
да идентификуваат кои улоги се родово поврзани и кои се биолошки.
Чекор 2. Презентација и дискусија (15 минути).
За време на презентациите обучувачот може да даде свој придонес појаснувајќи
ја разликата помеѓу родовите и половите улоги.
Чекор 3. Индивидуална работа (10 минути).
Учесниците во парови дискутираат за значењето на концептот. Тие треба да се
обидат да постигнат договор за работната дефиниција на концептите.
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Дел 4.
Сесија 4 / Анализа на родовите потреби

Жените и мажите имаат различни улоги и одговорности и затоа имаат различни интереси и потреби ‐ тие
се нарекуваат практични и стратешки родови интереси / потреби.27 Консултацијата со жените за нивните
практични родови интереси / потреби може да биде предуслов за справување со родовата нееднаквост ‐
ова осигурува дека стратегиските родови интереси / потреби се исполнети на подолг рок.
Практични родови потреби: Практичните родови потреби се повеќе или помалку вообичаени за сите. Тие
се дефинирани како основни потреби за преживување и вклучуваат храна, засолниште, облека и вода. Тие
се засноваат на материјалните услови за живот, краткорочни се и можат да се исполнат преку директни
28

внесувања . Иако исполнувањето на практичните родови потреби е од суштинско значење за подобрување
на животните услови на поединците (на пример, на жените), тоа не влијае на нивниот социјален статус.
Така, жените можат да уживаат прилично висок животен стандард, но сепак да бидат во нерамноправна
социјална позиција и да се соочат со угнетување.
Стратешки родови интереси/потреби: “Стратешките родови интереси/потреби се оние што жените ги
29
идентификуваат поради нивната подредена позиција во однос на мажите во општеството” . Овие потреби
се поврзани со прашањата на моќ, контрола, донесување одлуки и родова поделба на трудот и вклучуваат
отсуство на семејно насилство, еднакви плати, ревизија на одредени законски рамки итн. Жените можеби
се заинтересирани за промени во родовата поделба на труд, на пр. тие би сакале да ги прошират
можностите за кариера, да се земат предвид ставовите кои традиционално им припаѓаат на мажите, да го
делат породилното отсуство со мажите, да делегираат повеќе одговорности за згрижување на деца итн.
Бидејќи стратешките родови интереси/ потреби не се толку лесно идентификувани како практични родови
потреби, жените може да бараат посебни услови и алатки за да можат критички да ја анализираат нивната
ситуација и да опишат што сакаат и бараат.
Од друга страна, стратешките родови интереси / потреби се однесуваат на социо‐економските и политичките
позиции на жените во споредба со мажите. Во таа смисла, стратешките потреби ќе ги опфатат "вештините што
жените треба да ги стекнат за да постигнат еднаквост, правните услови што мора да се постигнат за поддршка
на еднаквоста и општествените вредности кои мора да се променат за да обезбедат основа за континуирана
30
еднаквост” . Ова е поврзано со структури и системи, кои се вградени и затоа е потешко справувањето со нив.
31
Во поглед на стратешките потреби, фокусот е ставен на фактори како што се :

27

Chege. A Curriculum, p. 6.

28

Ibid., p.7.

29

Ibid., p.14.

30

Training package #1, [5], p. 3.

31

Chege. A Curriculum, [6].
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Маргинализирање ‐ исклучување во процесите како што се донесување одлуки. Ова резултира со
тоа што жените не добиваат шанси соодветно да ги артикулираат нивните потреби и интереси.
Дискриминација ‐ диференцијален третман врз основа на фактори врз кои
поединецот нема контрола, на пр. пол, племе, националност, раса итн.
Објективизација ‐ доделување на помалку од човечки статус и третман на жените.
Инфантилност ‐ категоризирање на жени со деца, односно немање законски овластувања
за донесување одлуки, право на глас или способност за склучување договори.
Одземање имот ‐ преку патријархални системи за наследување имот.
Доделување на вредност ‐ одредување на вредноста на жената преку полот и бројот на деца што ги носи.
Насилство ‐ физичка, ментална и емоционална злоупотреба, која е културно прифатена како
корегирање на жената или штетни практики како што се осакатување на женски гениталии, за да
се потчини женскиот сексуален нагон.
Подреденост ‐ назначување на инфериорна позиција на пр. третман како граѓани од втор ред.
32

Повеќе информации за практичните и стратешките родови потреби и интереси се дадени во Табела 1 .

Табела 1. Матрица – Практични родови потреби и стратешки родови интереси

Практични потреби

Стратешки потреби

• Имаат тенденција на итност и краткорочност

• Имаат тенденција да бидат долгорочни

• Единствени за одредени жени

• Заеднички за речиси сите жени

• Се однесуваат на дневните потреби, храната,
домувањето, приходот, здравјето, децата, итн.

• Се однесуваат на положбата, подреденоста,
недостатокот на ресурси и образование,
ранливоста на сиромаштија и насилство, итн.

• Лесно препознатливи од страна на жените
• Може да се решат со обезбедување на
специфични инпути како храна, рачни пумпи,
клиники, итн.

• Основи на недостаток и потенцијал за
промени кои не се секогаш препознатливи од
жените
• Може да се решат со зголемување на свеста,
зголемување на самодовербата, едукација,
зајакнување на женските организации,
политичка мобилизација, итн.
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Решавање на практични потреби

Решавање на стратешките потреби

• Има тенденција да ги вклучи жените како
корисници и можеби како учесници

• Вклучува жени како агенти или им
овозможува на жените да станат агенти

• Може да ја подобри состојбата на животот на
жените
• Генерално не ги менува традиционалните
улоги и односи

• Може да ја подобри положбата на жените во
општеството
• Може да ги зајакне жените и да ги
трансформира односите

Chege. A Curriculum, [6], p.8.
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Структура на Сесија 4
До крајот на сесијата, учесниците ќе ја разберат важноста на разгледување на родовите потреби во
секојдневниот живот, како и при дизајнирање и спроведување на активности за развој на заедницата.

Потребно време

2, 5 часа

Преглед на сесијата

Краток вовед во сесијата
Искажување идеи или работа во мали групи
Презентации на групите
Мини предавање

Потребни материјали

Флипчарт, маркери во боја, картички, стикери и селотејп.

Процес
1.

Тренерот ја најавува сесијата.

2.

На учесниците им се дава вежба за искажување идеи или друга практична задача за да се
привлече вниманието кон прашањето за родовите потреби.

3.

Кога сите задачи се завршени, тренерот дава мини‐предавање за родовите потреби и ја
завршува сесијата.
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Алатки за Сесија 4 Родови потреби
4.1

Време

Разбирање на родовите потреби: Вежба “Жените се од Венера, мажите се од Марс”.

30 мин

Како да се олесни Чекор 1. Работа во групи (20 минути).
Поделете ги учесниците во мали групи, со максимален број на луѓе во групата до 7
(бројот на групи зависи од бројот на учесници во обуката). Дајте имиња на секоја
мала група, како што се Марс, Венера (ако е потребно, може да се додадат Земјата
и други планети). Објаснете им на учесниците дека на Венера доминираат жени,
додека на Марс доминираат мажи. Една од дополнителните планети може да има
подеднакво развиени родови улоги / права во пракса.
Замолете ги учесниците да замислат заедници на Марс со општество
доминирано од мажи, на Венера со општество доминирано од жени и на Земјата
со избалансирани сили. Учесниците треба да ги разгледаат родовите улоги и
проблеми со кои се соочуваат општествата на овие планети.
Побарајте од групите да ги презентираат резултатите од нивната работа и
да ја објаснат ситуацијата на различни планети.
Чекор 2. Отворете дискусија и мини предавање (20 минути).
Откако ќе завршат сите презентации, прашајте ги учесниците на која планета
ситуацијата ќе биде подобра и зошто. Прашајте конкретни прашања за соодветните
родови потреби. Како општествата на планетите ги задоволуваат родовите
потреби? Кои влијанија од исполнети/неисполнети родови потреби се случуваат на
различни планети? Разговарајте заедно со учесниците што треба да се подобри на
планетите каде што жените / мажите се дискриминирани. По добивањето на
повратните информации, дадете дефиниција на поимите „родова еднаквост" и
„родова дискриминација"; доколку е потребно, објаснете ги овие поими користејќи
специфични национални или локални примери (родова еднаквост според
законодавство, развојни програми, национални проекти, итн.).

Пример од плакатите од вежбата "Жените се од Венера, мажите се од Марс”
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4.2

33

Идентификување на родовите потреби. Отворени дебати.

Време

40 мин

Материјали

Храна (на пример, чоколада или бисквити), јаже и маркери.

Како да се
олесни

Постојат две опции за водење на дебатата.
ОПЦИЈА 1.
Чекор 1. Игра (10 минути).
Започнете ја играта со избирање на пет учесници. Замолете ги овие пет учесници да
играат улога со разни хендикепи, на пр. прекријте ги очите на едно лице, врзете ги
двете раце на едно лице, врзете ги двете нозе на едно лице, врзете ги рацете и нозете
на едно лице и едно лице нека е слободно. Ставете ги прехранбените производи на
околу 5‐6 метри од местото каде што стојат избраните петмина. Побарајте од петте
учесници да почекаат сигнал да ја започнат играта, а потоа да одат до прехранбените
производи и да земат што е можно повеќе. Побарајте од другите учесници да молчат и
да направат забелешки.
Чекор 2. Отворена дискусија (20 минути).
-

Поставете им на учесниците прашања по завршувањето на играта:

-

Колку е лесно или тешко за петте учесници да земат прехранбени производи?

-

Кој зеде повеќе, а кој зеде помалку?

-

Дали петте учесници имаа еднакви можности да присвојат еднакви
делови од храната?

Како може оваа ситуација да се спореди со родовата ситуација во вашата
земја?
Чекор 3. Мини‐предавање (10 минути).
Тренерот може да прикаже слики на жени кои се грижат за членовите на семејството,
на пр. хранење на своето семејство, готвење или собирање на огрев за потребите на
домаќинството. Тренерот исто така може да се сети на резултатите од групната работа
за време на вежбата „Дневен распоред на жени и мажи". Дискутирајте за пораката
дека е важно да се признае дека мажите и жените не ја започнуваат „трката" под
истите околности. Општествените очекувања во врска со жените и нивните улоги и
одговорности често ги ставаат жените во неповолна положба во добивањето на
пристап до ресурси.
ОПЦИЈА 2.
Чекор 1. Работа во групи (10 minutes).
Поделете ги учесниците во две групи. Една група ќе дискутира за прашањето „Кои се
главните проблеми со кои се соочуваат жените во вашата заедница?“ Втората група ќе
разговара за прашањето „Кои се главните проблеми со кои се соочуваат мажите во
вашата заедница?”
Чекор 2. Презентации (10 минути).
Дискусијата треба да ги опфати следниве прашања: (*) Кои се специфичните
проблеми на жените? (*) Кои се специфичните проблеми на мажите? (*)Кои се
заедничките проблеми на сите родови? (*)Кои се причините за овие проблеми и
како можат тие да се решат?
Чекор 3. Продолжување (5 минути).
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Training package #1, p. 20‐21.
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Побарајте од учесниците да ја сумираат сесијата. Побарајте од останатите
учесници да придонесат доколку е потребно.
Совети за тренерот: Изберете го теренот погоден за играње на играта. Дајте доволно
време за отворена дискусија. Напишете белешки за научените лекции од играта што
ги спомнале учесниците. Поврзете ги научените лекции од играта со ситуацијата на
жените и мажите во вашата земја. Најдете други практични примери за тоа како
жените немаат пристап до ресурси.

4.3

Идентификување на родовите потреби. Практични родови потреби и стратешки родови интереси.

Опис

До крајот на вежбата учесниците ќе можат да разликуваат практични родови
потреби и стратешки родови интереси.

Време

40 мин

Подготовка

Табела која ги покажува разликите помеѓу практичните родови потреби и
стратешките родови интереси треба однапред да се подготви.

Како да се
олесни

Чекор 1. Мини‐предавање (15 минути).
Покажете ја табелата на практични родови потреби и стратешки родови интереси и
објаснете ги разликите меѓу двете.
Чекор 2. Искажување идеи (25 минути).
Побарајте од учесниците да ги опишат развојните активности преземени во нивните
заедници или нивните групи. Напишете ги нивните одговори во колона. Додека
учесниците ги именуваат и опишуваат активностите, прашајте ги дали овие активности
се насочени кон задоволување на практичните родови потреби или стратешките
родови интереси. Разговарајте за причините. Дали постојат разлики?

4.4

Идентификување на родовите потреби. Куќа од моите соништа.

Опис

During this exercise the participants will get a deeper and clearer understanding of gender
needs at a simple, practical level. This exercise also helps to identify different views of men
and women on home comfort and a healthy environment.

Време

40 мин

Како да се
олесни

Чекор 1. Работа во групи (30 минути).
Поделете ги учесниците во женска и машка група. Објаснете им ја на групите целта
на вежбата. Побарајте од учесниците да размислат за условите што сакаат да ги
имаат дома и да ги споредат овие посакувани услови со оние што ги имаат во
моментов во нивните домаќинства.
Учесниците можат да напишат листа на нивните потреби и желби во однос на удобен
дом, исто така, можат да цртаат слики на картички или на флипчарт листови.
Алтернативно, тие можат да ја искористат својата креативност за да изградат мали
хартиени модели од домови/домаќинства од соништата.
Чекор 2. Презентации и дискусии (30 минути).
Групите треба меѓусебно да ги презентираат резултатите од вежбата "сонување".
Побарајте од учесниците да ги објаснат своите одлуки и желби. Мажите и жените
треба да разговараат заедно за сегашните услови, за чувствителноста на членовите на
семејството на несоодветни услови и за нивото на одговорност на членовите на
семејството.
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Дел 5.
Сесија 5 / Контрола врз ресурсите

“Социјалната поделба на работната сила, која припишува подредени улоги на жените, истовремено го
намалува нивниот пристап до и придобивките од ресурсите“34. Пристапот до специфичен ресурс сам по себе
не гарантира можност за учество во процесите на донесување одлуки во врска со неговата употреба, ниту
гарантира дека другите ќе земат предвид нечие мислење/интерес. Затоа, контролата над ресурсите и
можноста да се има корист од нив остануваат под знак прашање, а постигнувањето еднаква контрола врз
ресурсите е една од најважните цели во родовиот пристап. Споделувањето на моќта во донесувањето на
одлуки ќе придонесе за поправедна распределба на ресурсите, како и релевантни придобивки. Покрај тоа,
пристапот и контролата врз ресурсите се во голем дел поврзани со развојот.
Често се случува жените да имаат пристап до ресурс (на пр. Земјоделско земјиште), но немаат контрола над
него, а нивната улога е ограничена на експлоатација на ресурсот (трудот). Затоа е многу важно да се
посвети доволно внимание на стратешките интереси на жените со цел да се гарантира нивното
35
зајакнување .

Структура на Сесија 5
Оваа сесија ќе им овозможи на учесниците подобро разбирање за различните аспекти на ресурсите во
родовиот контекст: достапност, пристап, контрола, користење и споделување на придобивки.
Потребно време

2.5‐3 часа

Преглед на сесијата

Потребни материјали

•
•

Краток вовед во сесијата
Искажување идеи или работа во мали групи
• П резентации на групите
• Мини‐предавање
Флипчарт хартија, маркери во боја, картички, налепници и селотејп.

Процес
1.

Тренерот ја најавува претстојната сесија.

2.

Учесниците се поделени во групи и добиваат вежба. На пример, тренерот ја претставува табелата за
контрола врз ресурсите (види ја табелата подолу, подготвена однапред). Или ќе започнете со било
која друга вежба објаснета подолу.

Ресурси

Придобивки

Контрола

Пристап

Корисник

…

…

…

…

…

34

Ahmad. Training Manual for Gender Awareness/Sensitization, p.5.

35

Ibid.
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Учесниците треба да ги идентификуваат и да ги наведат потребните ресурси за нивните домаќинства.
Тогаш учесниците ќе бидат замолени да ги наведат предностите, контролата и пристапот до
ресурсите за жените и мажите, како и кој ги користи овие ресурси. Групите ќе ги презентираат своите
наоди.
3.

По завршувањето на групните презентации, тренерот води дискусија за пристапот на жените до
ресурсите и за контролата над нив. Оваа дискусија може да покрене прашања за моќта за донесување
одлуки кај мажите и жените и за институционалните уредувања (двете теми на следната сесија, видете
подолу).

Совети за тренерот: Тренерот може да ја насочи групната дискусија користејќи ги следните прашања:
•

Кои се ресурсите неопходни за едно домаќинство?

•

Какви придобивки овозможуваат?

•

Кој ги контролира овие ресурси?

•

Кој има пристап до овие ресурси?

•

Кој ги користи ресурсите и добива соодветни придобивки?

Алатки за Сесија 5
5.1

Контрола врз ресурсите: Вежба за мапирање.

Опис

Мапата на село може да даде прилично сеопфатен преглед во однос на
анализата на одредено прашање. Таа помага да се визуелизира ситуацијата и
да се направи подобра. Членовите на заедницата дискутираат и ја презентираат
историјата и мапирањето на нивната заедница. Ова служи како прв вовед и
почетна точка за дискутирање на еколошките проблеми на заедницата и како
тие влијаат врз жените и мажите.

Време

1 час

Како да се олесни

Чекор 1. Работа во мали групи (30 минути).
Објаснете дека членовите на заедницата ќе работат во мали групи од мажи и
жени. Објаснете ги принципите на вежбата за мапирање на заедницата.
Групите учесници прават мапа на нивната заедница означувајќи водни тела
(заштитени и незаштитени), јавни згради, патишта, пазари, области што
претставуваат опасност по здравјето и други важни места и објекти.
Поставете ги групите на соодветно растојание едни од други. Обидете се да
избегнете луѓето случајно да одат наоколу за време на вежбата и да се
мешаат во работата на другите групи (мажи да стојат со женска група или
наставници со група ученици).
Чекор 2. Отворена дискусија (30 минути).
Замолете ги групите да ги претстават своите мапи. Учесниците можат да
иницираат понатамошни дискусии и да ги уредуваат нацртите и мапите, на
пр. со сеќавање и додавање на предмети, места или настани кои
недостигаат. Секој што сака да каже нешто треба да добие доволно време да
реагира. Прашувајте ги луѓето ако нешто во врска со мапата на заедницата не
е јасно или ако различни групи раскажуваат контрадикторни приказни.
Отворената дискусија ќе открие различни ставови, нивоа на пристап и
пристапи на жените и мажите кон истите објекти.
Совети за тренерот: обезбедете активно учество на сите луѓе со одење низ
заедницата и објаснувајќи дека сите треба да учествуваат. Грижете се за
времето; вежбата не треба да одзема многу време.
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5.2

Контрола врз ресурсите: Мапа на селски ресурси.36

Опис

Примарната грижа не е да се развие точна мапа, туку да се добијат корисни
информации за локалните перцепции за ресурсите. Учесниците треба да ја
развиваат содржината на мапата според она што е важно за нив. Мапата на
селските ресурси е добра алатка за да се започне. Таа е исто така лесна и забавна за
селаните. Таа помага да се иницира дискусија во рамките на тимот на учесници,
како и да ја вклучи целата заедница. Сите членови на тимот треба да ја
набљудуваат вежбата за мапирање, бидејќи таа обезбедува севкупна ориентација
кон карактеристиките на заедницата и нејзините ресурси. На крајот на вежбата,
учесниците треба да бидат информирани за перцепцијата на селаните за тоа какви
видови природни ресурси се наоѓаат во заедницата и како се користат.

Цели

Да се дознае повеќе за заедницата и нејзината база на ресурси.

Со кого

Корисно е да се направи оваа вежба во одделни групи од мажи и жени. Ова е затоа
што жените и мажите можат да користат различни ресурси и тоа ги открива родовите
разлики. Жените ќе ги мапираат ресурсите за кои тие сметаат дека се важни (како
извори на вода, извори на огревно дрво, итн.). Мажите ќе ги мапираат ресурсите за
кои тие сметаат дека се важни (како пасишта, инфраструктура итн.). Мапи може да
вклучуваат инфраструктура (патишта, куќи, згради, мостови, итн.), водни површини и
извори, земјоделски земјишта (сорти на посеви и локации), почви, падини, височини,
шумски предели, пасишта, продавници, маркети, здравствени установи, училишта,
цркви, посебни места (свети места, гробишта, автобуски постојки итн.).

Време

1 час

Клучни прашања

- Кои ресурси изобилуваат?
-

Кои ресурси се ограничени?
Дали секој има еднаков пристап до земјиште?
Дали жените имаат пристап до земјиште?
Дали сиромашните имаат пристап до земјиште?
Кој донесува одлуки за дистрибуција на земјиште?

-

Каде луѓето одат да донесат вода?
Кој носи вода?
Што користат луѓето за греење?
Кој собира огревен материјал?
Каде луѓето го пасат добитокот?
Какви развојни активности извршувате целосно како заедница? Каде?

- Со кои ресурси имате најмногу проблем?
Како да се олесни Чекор 1. Работа во групи (30 минути).
Започнете со цртање мапа на селото (или користете ја од претходната вежба) за
секоја група. Побарајте од учесниците да ги нацртаат сите работи на мапата што
сметаат дека се важни. Не ги прекинувајте учесниците додека не престанат со
цртање. Откако ќе престанат, можете да прашате дали има нешто друго важно што
треба да се додаде.
Чекор 2. Отворена дискусија (30 минути).
Кога мапата (или мапи во случај на различни групи) е завршена, тренерот треба да
побара од учесниците да ја опишат. Поставете прашања за сè што е нејасно.
Користете ги клучните прашања за насочување на дискусијата за ресурсите во
селото. Додека ги поставувате прашањата фаќајте белешки или побарајте некој да
ви помогне во белешките за клучните коментари и резултати.

36

PRA Tool Box.
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5.3

Контрола врз ресурсите: Галерија на проблеми.

Опис

Оваа вежба има за цел да обезбеди информации за проблемите во заедницата.
Секоја група треба да ги запише сите проблеми со кои се соочуваат на хартија.

Цели

Да им овозможи на членовите на заедницата да ги идентификуваат различните
проблеми што ги доживуваат.

Време

1 час

Како да се олесни Чекор 1. Работа во групи (25 минути).
Поделете ги учесниците во групи мажи/момчиња и жени/девојки и побарајте од нив
да направат листа на нивните актуелни проблеми. Важно е мажите/момчињата и
жените/девојките да седат во различни групи, бидејќи жените би можеле да се
чувствуваат поудобно да разговараат со жени и мажите поудобно да разговараат за
проблемите со мажи. Освен тоа, мажите и жените може да имаат различни
проблеми. Направете парен број на машки и женски групи, така што на двата пола
им се дава иста важност. Ако има помалку жени отколку мажи, групите жени
направете ги помали од групите мажи, за да се осигура дека има толку женски групи
колку и машки.
Совети за тренерот: не им помагајте на групите ‐ тие обично се многу способни да ги
формулираат проблемите што ги сметаат за важни. Понекогаш учесниците имаат
тенденција да одат наоколу и да се мешаат во работата на другите групи. Љубезно
замолете ги овие луѓе да се вратат во сопствената група.
Чекор 2. Дискусија (10 минути).
Додека секоја група сѐ уште дискутира и пишува проблеми на парче хартија,
тренерот дава по 5 карти на секоја група. Тренерот објаснува дека учесниците
можат да изберат од својата листа на проблеми, 5 проблеми што ги сметаат за
најважни и да го напишат секој од овие проблеми на посебна картичка. Повторно
објаснете дека можат да напишат само еден проблем по картичка.
Чекор 3. Отворена дискусија (25 минути).
По 5 минути соберете ги картичките. Потоа побарајте учесниците повторно да се
соберат заедно во една голема група.
Идентификувајте 6 проблеми со највисок приоритет.
Побарајте внимание: замолете ги сите да слушаат.
Групирајте слични проблеми. Погрижете се да ги вклучите групите гласно
прашувајќи за нивни совети во врска со секоја картичка, на пример: "Може ли да го
поврзам проблемот со водоводните цевки со здравствените проблеми?" Ставете ги
картичките на земја или на маса и групирајте ги, секоја картичка во група во која се
вклопува најмногу (или формирајте нова група кога картичката не одговара на било
која од постојните групи).
Напишете ги сите наведени категории (имињата на групите) на 1 флипчарт. Може да
има многу групи, но секоја треба да се смета за проблем, напишете ги сите на
флипчарт. Избројте го (гласно!) бројот на картички во секоја група и напишете го овој
број веднаш до проблемот.
Идентификувајте 6 проблеми со најголем број на картички. Повторно, бидете
сигурни дека сите слушаат и го гледаат резултатот.
Ако на крајот има некои групи со еднаков број картички, замолете ги луѓето да
одлучат кои проблеми ги сметаат за поважни (прашајте ги одделно жените, бидејќи
тие можеби не се толку гласни или сигурни како мажите).
По оваа вежба може да се спроведе вежбата за рангирање на проблеми.
47

Инструменти за родов тренинг на тренери

5.4

Контрола врз ресурсите: Рангирање на проблемите.

Опис

Оваа вежба има за цел да обезбеди информации за проблемите во заедницата,
давајќи им приоритет на овие проблеми. Секоја група треба да ги запише сите
проблеми што ги чувствуваат на лист хартија.

Време

40 мин – 1 час

Како да се олесни Чекор 1. Индивидуална работа (30 минути).
Подготовки: нацртајте ги симболите на флипчарт, кои ги претставуваат 6‐те
проблеми идентификувани во текот на вежбата Галерија на проблеми (давајќи
приоритет на проблемите, видете погоре). На пример: шише претставува водовод,
црвен крст претставува болница, книга претставува училиште итн. Оставете
доволно простор помеѓу симболите; инаку станува тесно кога луѓето ќе почнат да
гласаат.
Дистрибуирајте 6 ливчиња за гласање (на пр. листови во боја) за секое лице.
Објаснете дека учесниците можат да гласаат со овие 6 гласачки ливчиња за
проблемите што ги сметаат за важни. Тие можат да го направат тоа со ставање на
листот веднаш до проблемите по нивен избор. Луѓето можат да гласаат како што
сакаат. Тие можат да гласаат со сите свои 6 ливчиња за гласање за еден проблем,
истакнувајќи го неговото значење и приоритет, или да ги распределат листовите
помеѓу неколку проблеми. Објаснете дека учесниците претходно треба внимателно
да размислат за нивниот избор. Повторете го објаснувањето за гласањето (како
може да се посочи изборот, дистрибуцијата на гласачкиот материјал, без
надворешно влијание) за време на самото гласање.
Пребројте ги гласовите. Побарајте неколку членови на заедницата да ви помогнат со
броењето. Важно е сите учесници јасно да видат дека пребројувањето на гласовите
е направено правилно. Напишете ги резултатите (бројот на гласовите по проблем) на
флипчарт и објавете ги резултатите за учесниците. Наведете кој проблем добил
најмногу гласови, кој проблем бил на второ место итн.
Совет за тренерот: Осигурајте се дека луѓето не влијаат на другите за време на
гласањето. Бидете сигурни дека имате доволно материјал за да го дистрибуирате
на сите. Олеснувачот и лицето одговорно за фаќање белешки не треба да влијаат на
учесниците; ниту можат на учесниците да им помогнат да ги запишат наведените
проблеми.
Чекор 2. Отворена дискусија (10 минути).
Држете кратка дискусија за приоритетните проблеми. Побарајте од учесниците
кратко да ги објаснат природата и причините за секој приоритетен проблем. На
пример, ако луѓето ги споменуваат "здравствените проблеми" како проблем,
обидете се да дознаете кои се причините за овој проблем. Осигурајте се дека сите
изјави се запишани. Фаќањето белешки е многу важно.
Финализирајте ја активноста со прашањето дали сите се согласуваат со приоритетите
дадени за различните проблеми.

48

Инструменти за родов тренинг на тренери

5.5

Контрола врз ресурсите и донесување одлуки: Анализа на засегнатите страни

Опис

Цртањето круг на влијание може лесно да ги идентификува засегнатите страни.
Анализата на засегнатите страни ги покажува институциите, организациите, групите и
важните поединци кои можат да се најдат во селото, како и ставовите на селаните за
нивната важност и улога во заедницата. Дополнително, Кругот на влијание објаснува
кој учествува во овие групи во однос на род и социјален статус.
Совет за тренерот: Доколку на учесниците им е тешко да ја разберат оваа алатка, би
било корисно да им се даде едноставен пример. Осигурајте се дека го имате целиот
потребен материјал. Можете да користите голем лист хартија, моливи и маркери.
Ако одлучите да користите хартија, луѓето прво треба да користат молив за да можат
да ја променат големината на круговите што ќе ги нацртаат учесниците.

Цели

Да се идентификуваат надворешни и внатрешни институции/групи/важни лица
активни во заедницата, да се разјасни кој учествува во локалните институции по род
и социјален статус, да се дознае како различните организации и групи се поврзани
едни со други во однос на контакт, соработка, проток на информации и
обезбедување на услуги.

Време

1 час

Клучни прашања

-

Кои организации/институции/групи работат во или со заедницата?

-

Кои организации/институции/групи селаните ги сметаат за најважни, и
зошто?

-

Кои групи на засегнати страни ги решаваат прашањата за безбедноста на
храната и исхраната во домаќинството?

-

Кои организации работат заедно и соработуваат?

-

Дали постојат групи кои се ориентирани само кон жените или мажите??

-

Дали некои одделни групи или луѓе се исклучени од членување во одредени
институции или примање услуги со нив?

Како да се олесни Чекор 1. Работа во мали групи (30 минути).
Вежбата треба да се направи во групи. Ако времето дозволи, ќе биде добро да се
формираат одделни фокус групи за жени и мажи. Бидете сигурни дека
најсиромашните и најзасегнатите учесници исто така се приклучат на групната
работа. Објаснете ги целите на оваа вежба за заинтересираните страни.
Прашајте ги учесниците кои организации/институции/групи постојат/може да се
најдат во селото и кои надворешни (од друго место) работат во соработка со нив.
Осигурајте се тие, исто така, да ги земат предвид малите неформални групи како на
пр. комисии за вода. Следните прашања исто така може да бидат корисни:
-

Како меѓусебно си помагаат луѓето?
Кои локални групи се фокусирани на прашањата поврзани со животната
средина (вода, обработливо земјиште), економски прашања (штедење,
кредитирање, земјоделство, добиток), социјални прашања (здравје,
писменост, религија, традиции, образование, спорт)?
Дали се овие политички групи?
Кој ги донесува важните одлуки во селото?
Побарајте од учесниците да нацртаат голем круг во центарот на хартијата (видете ја
сликата подолу). Овој круг претставува учесник (поединечно) или заедница.
Дискутирајте на кој начин учесниците имаат корист од различни организации, колку
е важна секоја организација/институција за нив. Најважните потоа се цртаат како
голем круг и помалку важните како помали кругови. Побарајте од учесниците да ги
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споредат големините на круговите и да ги прилагодат така големината на круговите
да ја претставува важноста на институцијата, организацијата или групата.
Побарајте од учесниците да го покажат степенот на контакт/соработка помеѓу себе и
тие институции со растојание меѓу круговите. Институциите кои немаат многу
контакт со нив треба да бидат далеку од нивниот голем круг. Институциите кои се во
близок контакт со учесниците и со кои најчесто соработуваат, треба да бидат во
нивниот круг. Контактот меѓу сите други институции, исто така, треба да биде
прикажан со растојание помеѓу круговите на мапата (види Слика 2 подолу).
Чекор 2. Отворена дискусија (30 минути).
Прашајте ги групите кои институции прифаќаат само жени или мажи како членови.
Дали постојат институции или групи кои обезбедуваат услуги само за мажи или само
за жени? Прикажете ги одговорите означувајќи ги круговите со вообичаениот симбол
за мажи или жени.
Замолете ги да дискутираат во кои организации сиромашните луѓе не учествуваат и
зошто. Прашајте дали има некои услуги на одредени организации од кои
посиромашните луѓе обично се исклучени. Означете ги овие институции на картата
со користење на симбол за сиромашни. Можете исто така да прашате дали има
други групи на луѓе кои обично се исклучени од некои од овие институции или
услуги.
Само ако времето и мотивацијата на учесниците дозволуваат, замолете ја групата да
дискутира и да фаќа забелешки за декларираните предности и слабости на оние
институции кои се пријавени како најважни.
Олеснувачот мора внимателно да слуша и да запише, зошто различните
организации се сметаат за повеќе или помалку важни.

Големо растојание:
нема или малку соработка
Допирливи кругови:
делумна соработка

Преклопување:
блиска соработка

Близу еден од друг:
постојат само лабави
контакти

Круг на влијание: големината и растојанието ја одразуваат важноста на одредени институции и нивото на
соработка со нив
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5.6

Студија на случај за родов мејнстриминг

Опис

Анализирање како да се вклучат родовите прашања во политики на локално ниво:

Време

1½‐2 часа

Како да
се
олесни

Чекор 1: Работа во мали групи и читање на случај
Поделете ги учесниците во 2‐3 групи и дистрибуирајте ја студијата на случај. Дозволете
им прво да назначат известувач кој ќе известува за наодите од групата на пленарна
седница. Нека учесниците го прочитаат случајот и нека дискутираат за прашањата околу
30 минути.
Жителите на сиромашните квартови во областа Тиручирапали во Тамил Насу, Индија се
претежно сиромашни луѓе од најниската каста. Тие живеат одделени од останатото
општество кое смета дека се нечисти. Типични професии за мажи би биле работници и мануелни
работници, додека жените ќе работат како слугинки и домаќинки.
Како и во минатото, членовите на заедницата честопати биле експлоатирани од луѓе надвор од
сиромашните квартови, така што тие имаат тенденција да не им веруваат на аутсајдерите. Не
постои комуникациска врска помеѓу луѓето што живеат во сиромашните квартови и државните
службеници. Мажите комуницираат со аутсајдери, но жените немаат свест за владините служби
и шеми и се плашат да се сретнат со владини претставници. Родовите убедувања се дека жените
треба да ги почитуваат своите сопрузи, а единствената моќ што ја имаат жените е да
управуваат со семејството со какви било средства што нивните сопрузи избираат да им ги дадат.
Постојат само 6 заеднички суви тоалети каде што човечкиот отпад паѓа во отворена јама, и 2
тоалети со септички јами изградени од страна на општинската корпорација. Сепак, овие 8
тоалети сите станаа неупотребливи поради лошото одржување од страна на општинските
инфраструктури. Сепак скршените тоалети сè уште се користат за дефекација, како и
тротоарите или отворените одводи пред куќите. Создадениот отпад се собира од јамите и се
префрла на страна од луѓе од пониска каста. Ова создава огромен куп од човечки отпад, што е
опасност за здравјето на заедницата. По дождови, отпадот лебди наоколу по улиците и во
домовите, бидејќи нема систем за одвод.
Жените од Вирагупетаи известуваат, "неодржувањето на тоалетите предизвикува создавање и
размножување на фекални црви, и тие може да се најдат во близина на водоводните чешми, па
дури и во ѕидовите на нашите куќи". Лошата санитација и контаминираната вода ги погаѓаат
сите семејства со болест, зголемувајќи ги не само нивните медицински трошоци, туку и обемот
на работа за жените кои треба да се грижат за болните.
Локалната самоуправа не ги расчистува блокираните септички комплекси и ако се изведува
градежна работа поврзана со отпадот или санитацијата, тоа го прават без да ја вклучат
заедницата. Недостатокот на надзор доведе до незавршена работа, но и до нови тоалети кои
останаа заклучени две години. Барањата до локалните власти за подобри услуги не беа од корист.
Државните власти за урбани работи во округот Тиручирапали сакаат да започнат програма
"Namakku Name Thittam" (Ние за самите нас) за да поттикнат учество на луѓето и да ги зајакнат
37
жените, вклучувајќи ги невладините организации.

Чекор 2: Отворена дискусија
Вратете се на пленарната сесија и нека секоја група ги презентира своите наоди во 5‐10
минути. Разговарајте за наодите и сумирајте ги заклучоците. Користете ги следниве
прашања за да помогнете во дискусијата:
1. Кои се родовите прашања во овој случај?
(Размислете за тоа како различни групи на луѓе ќе бидат или се засегнати различно, и кој ќе
има корист од предложените случувања, и кој ќе биде негативно погоден.)
2. Кои стратегии и пристапи може проектот да ги усвои за решавање на овие прашања?
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Анекси

Евалуација
За да се процени вредноста и применливоста на тренингот во работата на учесниците, да се анализира
ефикасноста на применетите методи и алатки и да се разбере како треба да се прилагоди идниот тренинг
со цел најдобро да одговори на потребите на учесниците, на крајот на тренингот е потребна евалуација. За
таа цел, подгответе формулари за повратни информации (примерок од образецот е даден подолу). По
завршувањето на тренингот, дистрибуирајте ги формуларите меѓу учесниците, соберете ги и анализирајте
ги дадените одговори.

Образец за повратни информации од тренингот
Би сакале да добиеме повратни информации во врска со тренингот што го
посетивте. Ве молиме одговорете на прашањата подолу.
Како ја оценувате релевантноста на тренингот што го посетивте (ве молиме означете)?
Многу релевантно

Делумно релевантно

Релевантно

Нерелевантно

Ве молиме оценете го следното со избирање на соодветното поле подолу:
Многу добро

Добро

Просечно

Времетраење
Содржина
Методи
Олеснување
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1.

Кои теми ги сметате за корисни за вашата работа? Како се надевате да ја промените вашата пракса
како резултат на овој тренинг?

2.

Кои теми се најмалку применливи за вашата работа?

3.

Што ви се допадна најмногу во врска со овој тренинг?

4.

Кои аспекти на тренингот може да се подобрат?

5.

Ве молиме дадете какви било други коментари или предлози што можеби ги имате:

Ви благодариме за вашиот
одговор
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Речник на родови термини

Пристап и контрола

Продуктивните, репродуктивните и општествените улоги бараат употреба на
ресурси. Општо земено, жените и мажите имаат различни нивоа на пристап
(можност да искористат нешто) на ресурсите потребни за нивната работа и
контрола (способност да ја дефинира неговата употреба и да ја наметне таа
дефиниција на други) над тие ресурси.

Култура

Карактеристични модели на идеи, верувања и норми, кои го карактеризираат
начинот на живот и односите на едно општество или група во општеството.

Дискриминација
(индиректна или
директна)

“Секое разликување, исклучување или ограничување направено врз основа на
пол ... на политичко, економско, општествено, културно, граѓанско или било кое
38
друго поле.” Директната дискриминација се однесува на акти кои конкретно
дискриминираат одредени групи во општеството. Индиректна
дискриминација се јавува кога неутралните закони и правила не успеваат да
39
ја решат нееднаквата почетна точка на лицата на кои се однесува законотs.

Зајакнување

Зголемување на човечката „способност да направи стратешки животни избори
40
во контекст каде што оваа способност претходно им беше одземена.”

Род

Ги идентификува општествените односи меѓу мажите и жените. Се однесува
на односот помеѓу мажите и жените, момчињата и девојчињата, и како тоа е
општествено конструирано. Родовите улоги се динамични, се менуваат со
текот на времето и се разликуваат во различни општества и традиции.

Родова анализа

Родова анализа е процес на анализирање на информации со цел да се осигури
дека ефектите и ресурсите за развој се ефективно и правично насочени кон
сите родови и успешно да се предвидат и да се избегнат какви било негативни
влијанија кои развојните интервенции може да ги имаат врз жените и мажите
или врз постојните родови односи. Родовата анализа се спроведува преку
различни алатки и рамки. Таа вклучува методологија за собирање и обработка
на информации за родот.

Родова свест

Разбирање дека постојат општествено утврдени разлики помеѓу жените и
мажите врз основа на научено однесување, што влијае на пристапот до и
контрола над ресурсите. Оваа свест треба да се примени преку родова
анализа во проекти, програми и политики.

Родово базирано
насилство

Родово базираното насилство е дефинирано како секој чин што резултира
со телесна, психолошка, сексуална и/или економска штета на некој само
затоа што тој е маж или таа е жена. Таквиот чин резултира со лишување од
слобода, повреда на други права и има негативни последици врз личниот
развој.

Родово‐слеп

Неуспехот да се препознае дека родот е суштинска детерминанта на
општествените резултати кои влијаат врз проектите, програмите и политиките.
Родово слепиот приод претпоставува дека родот не е фактор кој влијае врз
речиси секоја активност.
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Родова дискриминација

Систематски, неповолен третман на поединци врз основа на нивниот род,
кој им ги негира правата, можностите и/или ресурсите. Диференцијалниот
пристап на жените кон моќта и контролата на ресурсите е од суштинско
значење за оваа дискриминација во сите институционални сфери, односно
домаќинството, образованието, заедницата, пазарот и државата.

Родова поделба на
трудот

Социјално утврдените идеи и практики кои дефинираат кои улоги и
активности се сметаат за соодветни за жените и мажите, какви видови работа
можат да работат мажите и жените. Додека родовата поделба на трудот има
тенденција да се гледа како природна и непроменлива, всушност, овие идеи
и практики се социјално конструирани.

Родова еднаквост

Еднаквоста меѓу мажите и жените се однесува на уживање на еднакви права,
можности и третман од страна на мажи и жени од сите возрасти во сите
сфери на животот и работата. Тоа подразбира дека сите човечки суштества се
слободни да ги развиваат своите лични способности и да прават избор без
ограничувања поставени од стереотипи и предрасуди за родовите улоги или
карактеристиките на мажите и жените. Тоа значи дека различното
однесување, аспирациите и потребите на жените и мажите се сметаат,
вреднуваат и се фаворизираат подеднакво.

Родова рамноправност

Поттикнува обезбедување праведност и правда во распределбата на
бенефитите и одговорностите помеѓу жените и мажите. Концептот признава
дека жените и мажите имаат различни потреби и моќ и дека овие разлики
треба да се идентификуваат и да се решат на начин кој ја поправа
нерамнотежата меѓу половите (еднаквост на резултатите).

Родов мејнстриминг

Процесот на обезбедување дека жените и мажите имаат еднаков пристап и
контрола врз ресурсите, придобивките од развојот и донесувањето одлуки
во сите фази на развојниот процес, проекти, програми или политики. Тоа
значи интеграција на прашањата за еднаквоста во сите политики, програми и
активности.

Родови потреби

Водејќи се од фактот дека жените и мажите имаат различни улоги врз
основа на нивниот род, тие исто така ќе имаат различни родови потреби.
Овие потреби можат да се класифицираат како стратешки или практични
потреби.

Родово планирање

Се однесува на процесот на планирање на развојни програми и проекти кои се
родово сензитивни и кои го земаат во предвид влијанието на различните
родови улоги и родовите потреби на жените и мажите во целната заедница
или сектор. Тоа вклучува избор на соодветни пристапи за решавање на не
само практични потреби на жените и мажите, туку исто така ги идентификува
влезните точки за предизвикување на нееднаквите односи (т.е. стратешките
потреби) и за зголемување на родовата реакција на политичкиот дијалог.

Родови односи

Хиерархиски односи на моќ помеѓу жените и мажите кои имаат тенденција да
ги обесхрабруваат жените. Овие родови хиерархии често се прифатени како
"природни", но се социјално утврдени односи, културно базирани и подложат
на промена со текот на времето. Тие може да се видат во низа родови
практики, како што се поделбата на трудот и ресурсите и родовите идеологии,
како што се идеите за прифатливо однесување за жените и мажите.

Родови улоги

Научени однесувања во одредено општество/заедница или друга група, кои
условуваат кои активности, задачи и одговорности се перцепираат како машки
и женски. Родовите улоги се погодени од возраста, класата, расата, етничката
припадност, религијата и од географската, економската и политичката средина.
Промените во родовите улоги често се јавуваат како одговор на променливите
економски, природни или политички околности, вклучувајќи ги развојните
напори. Луѓето од сите родови играат повеќе улоги во општеството.
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Родова сензитивност

Ја опфаќа способноста да се признаат и истакнат постојните родови
разлики, прашања и нееднаквости и да се инкорпорираат во стратегии и
активности.

Родови стереотипи

Стереотипите се структуриран сет на верувања за личните атрибути,
однесувања и улоги на одредена социјална група. Родовите стереотипи се
пристрасни и често преувеличени слики на жени и мажи кои се користат
постојано во секојдневниот живот.

Интерсекционалност

Разбирањето дека постојат повеќе меѓусебно поврзани фактори на
дискриминација (расизам, сексизам, хомофобија, трансфобија, ксенофобија,
класизам, видовизам) кои влијаат на поединци. Овие фактори го сочинуваат
41
искуството на поединците за светот и не можат да се разгледуваат одделно.

Патријархат

Системски општествени структури кои ја институционализираат машката
физичка, социјална и економска моќ над жените. Концептот на патријархатот
се обидува да ја објасни систематската подреденост на жените подеднакво и
од сеопфатните и локализираните структури. Овие структури работат во корист
на мажите преку ограничување на животните избори и шанси на жените.

Ресурси

Ресурсите можат да бидат економски: како земјиште или опрема, заеми и
кредити; политички: како што се застапување, лидерство и правни структури;
социјални: како што се грижа за децата, планирање на семејството,
образование; и исто така време ‐ критичен, но често редок ресурс.

Пол

Ги идентификува биолошките разлики помеѓу мажите и жените, како што се
жените да раѓаат и мажите да обезбедуваат сперма. Сексуалните улоги се
универзални.

Податоци поделени по
пол

За родова анализа, сите податоци треба да се одделат по пол со цел да
се овозможи мерење на различното влијание врз мажите и жените.

Социјализација

Тоа е процес на неформално учење, кое дава одредени вредности, ставови.
Социјализацијата е континуиран и доживотен процес и неколку институции,
почнувајќи од семејството во кое сме родени помагаат во поттикнување на
родово базирано однесување. Често процесот на социјализација е суптилен и
единственото време кога ќе го сфатиме неговото функционирање е кога
одиме против пропишаните норми.

Зајакнување на жените

Процес „одоздола нагоре“ за трансформирање на односите на родова моќ,
преку поединци или групи развивајќи свест за подреденоста на жените и
градење на нивниот капацитет да го оспорат. Зајакнувањето понекогаш се
опишува како способност за избор, но, исто така, мора да вклучува способност
за сознавање кои избори се нудат. Она што се гледа како зајакнување во еден
контекст не мора да биде во друг.
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Овој прирачник се однесува на тренерите за родовите обуки со цел да им
помогне во дизајнирањето на нивните индивидуални тренинзи и при изборот на
релевантни вежби за продлабочување на искуството за учење на учесниците.
Целта е да се осигура учесниците на соодветните тренинзи да добијат воведно
знаење за оваа тема и да почнат да размислуваат за родовите прашања и да
утврдат како овие прашања треба да се решат во контекст на нивната работа
поврзана со одржливиот развој. Спроведување на родови обуки според
предложените сценарија ќе промовира родово одговорно, ориентирано кон
резултати планирање, спроведување, следење и евалуација на активности,
програми и политики. Презентираните алатки и вежби, исто така, можат да бидат
корисни во подобрувањето на лидерските вештини.

www.wecf.org
WECF The Netherlands

WECF e.V.

WECF France

Korte Elisabethstraat 6
NL - 3511 JG Utrecht, The Netherlands
Tel.: +31 - 30 – 231 03 00
Fax: +31 - 30 – 234 08 78

St.-Jakobs-Platz 10
D - 80331 Munich, Germany
Tel.: +49 - 89 – 232 39 38 - 0
Fax: +49 - 89 – 232 39 38 - 11

Cité de la Solidarité Internationale
13 avenue Emile Zola
74100 Annemasse, France
Tel.: +33 - 0 -450 834 810

