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Ćwiczenia > Uwrażliwianie > Wycieczka w krainę fantazji

Wycieczka w krainę fantazji: Gdy miałem/miałam 10 lat …

Grupa docelowa /

Osoby obojga płci wykonujące zawody pedagogiczne

grupy docelowe:

Zastosowanie w kształceniu doradców obojga płci w zakresie
gender

Cel:

Uwrażliwienie na kulturowe kształtowanie ról płci w życiu
osobistym
Wskazanie na znaczenie "doing gender" w różnym kontekście
zasowo-historycznym

Metoda:

1. Praca indywidualna
2. Praca w grupach roboczych

Zadanie:

1. Praca indywidualna (5-10 min.)
W ciągu 5 minut starajcie się sobie wyobrazić, że znów macie
10 lat. Zastanówcie się, jakie odpowiedzi nasuwają Wam się na
następujące pytania:
•

Jakie wyobrażenia miałem/miałam jako dziesięcioletni
chłopiec / dziesięcioletnia dziewczynka na temat innej płci?

•

Co wolno było robić chłopcom, a co dziewczynkom?

•

Czego nie wolno było robić dziewczynkom, a czego
chłopcom?

2. Praca w grupach roboczych (40 min.):
Poinformujcie pozostałych członków grupy, jakie odpowiedzi
nasunęły się Wam na powyższe pytania. Rozpoczyna najstarsza
osoba w grupie roboczej, po czym, według wieku, odpowiadają
pozostali członkowie grupy.
Następnie przedyskutujcie poniższe kwestie:
•

Czy doświadczenia i wyobrażenia na temat płci, jakie
mieliście w wieku 10 lat, różnią się od tych w innych
krajach?

•

Czy doświadczenia poszczególnych grup wiekowych w
waszej grupie roboczej różnią się między sobą?

Zanotujcie najważniejsze punkty na tablicy.
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Ocena:

(45 min.)
Prezentacja wyników grup roboczych
Dokonanie porównania między krajami

Czas trwania:

1 godz. 35 min.

Materiały:

Papier pakunkowy / papier do flipchartu, pisaki

Tematy do oceny

Role płciowe

•

Kształtują się pod wpływem indywidualnych doświadczeń
(porównanie krajów)

•

Różnice pomiędzy miastem a wsią są większe niż pomiędzy
krajami

•

Znaczenie systemu rodzinnego i rodzeństwa - (kolejność)
zostało wyodrębnione

•

Znaczenie systemu kształcenia (porównanie krajów, miasto,
kraj)

•

Otoczenie społeczne, warstwa społeczna

•

Znaczenie politycznej sytuacji: wojna

•

Znaczenie religii

•

Jeżeli coś się zmienia (w przeciągu czasu i przy porównaniu
krajów), oznacza to, że nie jest to determinowane
biologicznie, a więc role płci i wyobrażenia dotyczące płci są
zmienne.

•

Role płci są kształtowane interaktywnie – pomimo różnych
systemów politycznych (jak np. na Wschodzie i Zachodzie w
okresie „Zimnej Wojny“) są tworzone specyficznie dla danej
płci.

Doing Gender

Wnioski z oceny
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