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Typowe dla mężczyzny – typowe dla kobiety
Grupa
docelowa

Uczestnicy warsztatów i treningów genderowych

Cel

Uwrażliwienie na znaczenie płci i aspekty z nią związane w odnośnym
kontekście organizacyjnym
(w przypadku grup o międzynarodowym składzie)
Wyjaśnienie cech płci jako społecznych atrybucji; objaśnienie
różnorodności, społecznego zróżnicowania i kontekstualizacji płci;
opracowanie sposobów „uwolnienia” kobiet i mężczyzn od dokonywania
atrybucji.

Metoda

Obraz – scena - odgrywanie typowych sytuacji

Zadanie

Zastanówcie się w Waszej grupie roboczej nad typową sytuacją/
obrazem/sceną/ujęciem, które odzwierciedlają relacje płci w Waszym
kraju.

Czas trwania

20 minut na grupy robocze
10 minut na prezentację
30 minut na ocenę

Uwagi

W zależności od możliwości kreatywnych grupy sceny/obrazy/sytuacje
mogą być odegrane, wystawione lub przedstawione w formie
namalowanego obrazu.

Ocena

Przedstawienie i prezentacja wyników na plenum
Podczas rozmowy należy się zastanowić nad tym, czy przedstawione
atrybucje/role dotyczące płci nie mogłyby być inne oraz skoncentrować
się na społecznej konstrukcji ról i relacji pomiędzy płciami.

Materiały

Pisaki, papier do flipchartu lub papier pakunkowy

Przykład

Wyniki zespołu w projekcie „W gotowości na gender”
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Przykład:

Wyniki zespołu w projekcie „W gotowości na gender”

Polska

Czechy

Austria

Niemcy

Naturalna rola

Życie prywatne

Przywileje

Zamiana ról

Matki

Gospodarstwo
domowe

Kobieta w stroju
Dirndl

Mowa ciała

Wygląd

Podział
obowiązków

Okropna
feministka

Szkoła/
Przedszkole

Parytet

Kapitalizm

Feminizm

Życie publiczne
- administracja
- polityka

Kościół Katolicki

Finansowa
dyskryminacja

Język

Pedagogika

Kobiety w polityce

Żywiciel rodziny

Hierarchia

Sportowiec Roku

Co dzieje się
między kobietami a
mężczyznami?
Walka o władzę

Budżet wrażliwy na
płeć
(Genderbudget) w
sporcie

Grupy robocze:
zaopatrzenie
Tło sportu
- męski sport
- dziewczęta

Protokoły

Dla mężczyzn jest
częścią debaty
Reakcje młodych
kobiet i mężczyzn
na feminizm

Zająć miejsce /
Zrobić miejsce

Elementy
seksualne

© Fit for Gender Mainstreaming | www.fit-for-gender.org
Autorzy: Angelika Blickhäuser i Henning von Bargen, Berlin 2007

