Co wypada dziewczynkom?
Co wypada chłopcom?
STEREOTYP TO BARDZO UPROSZCZONY I DOŚĆ TRUDNY DO ZMIANY SPOSÓB
MYŚLENIA NA TEMAT POJEDYNCZYCH OSÓB LUB CAŁYCH GRUP LUDZI.

Obejrzałyście i obejrzeliście właśnie film
"Dziki Zachód Calamity Jane".
Powróćmy do jej świata i zastanówmy się
wspólnie, jakie stereotypy na temat
dziewczynek i chłopców można

Często jest tak, że dziewczynki dostają inne zabawki niż chłopcy.
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak jest? Kto zdecydował, że chłopcy
wolą bawić się ciężarówką, a dziewczynkom bardziej spodoba się pluszak?
Posługując się steroetypami myślimy, że każda osoba z danej grupy jest
taka sama, czyli lubi to samo robić, tak samo się zachowuje, lubi ten sam
sport, smakują jej te same dania, i ogląda te same bajki. A przecież nie ma
takich rzeczy, które lubią robić tylko dziewczynki lub tylko chłopcy albo
wszystkie dziewczynki i wszyscy chłopcy!

w nim zobaczyć.

STEREOTYPOWY WYGLĄD
Calamity nosiła spodnie, bo ważniejsze od tego jak wygląda, była dla niej chęć jazdy
konno. W filmie o ubraniu wspomina też Samson, który mówi, że kiedy tylko
zakładał ubiór porucznika, czuł, że jest postrzegany zupełnie inaczej. Każdy z nas
powinien mieć prawo ubierać się w to, co chce i w to, co najlepiej pasuje do jego
zainteresowań, nie uważacie?

Czy wiesz, że spodnie dla dziewczynek często nie mają kieszeni?
Jak myślisz, czemu producenci odzieży uważają, że dziewczynkom
nie przydadzą się kieszenie?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Jak wielu chłopców znasz, którzy mają długie włosy?
Jak myślisz, dlaczego tak jest?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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ZDOBYWANIE UMIEJĘTNOŚCI

Calamity nie umiała jeździć konno, ani prowadzić powozu nie dlatego, że była mniej mądra
lub słabsza od chłopców, ale z tej prostej przyczyny, że nikt jej tych czynności nie nauczył.
Podobnie dzieje się współcześnie, kiedy wiele osób zakłada, że dziewczynki gorzej od
chłopców radzą sobie z majsterkowaniem, a chłopcy gorzej niż dziewczynki sprzątają lub
gotują. Tymczasem te nierówności pojawiają się dlatego, że wiele dzieci nie jest uczona
umiejętności, które „nie pasują” do ich płci i to właśnie dlatego radzą one sobie z nimi gorzej.

Czy znasz jakieś dziewczynki, które grają w piłkę nożną?

TAK

NIE

CO WYPADA,
CO NIE WYPADA?

Czy znasz jakiegoś chłopca, który chodzi na tańce?

TAK

NIE

Jeśli wydaje Ci się to dziwne – zastanów się dlaczego?

Teraz narysuj gwiazdkę przy cesze, którą Twoim zdaniem
mogą mieć chłopcy i kropkę przy cesze, którą Twoim
zdaniem mogą mieć dziewczynki. Jeśli uważasz, że któraś
cecha pasuje zarówno do chłopców, jak i do dziewczynek

Pamiętacie, kiedy Calamity
uratowała koleżankę przed
wężem, a chwilę potem,
zamiast zostać pochwaloną
za swoją umiejętność jazdy
konnej i posługiwania się
lasso, została wyśmiana
przez inne dziewczynki z
powodu tego, że jest za mało
„dziewczęca”?
Widzicie
same i sami, jakie stereotypy
są niemądre, krzywdzące i...
niepraktyczne!

postaw przy słowie gwiazdkę i kropkę.
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Na koniec pomyślcie też o właścicielce kopalni złota, pani Moustache, która
ubierała się w tradycyjnie kobiecy strój, jednocześnie była bardzo samodzielna
i przedsiębiorcza, a do tego jeszcze opiekuńcza. Łączyła w sobie wiele cech,
które stereotypowo uznajemy za „męskie” i „damskie”, prawda? Na jej
przykładzie możemy zobaczyć, że dzielenie cech na te damskie i męskie nie
jest właściwe - każdy człowiek jest przede wszystkim zbiorem swoich własnych
cech, a nie stereotypów na temat jego lub jej płci. Każdą z cech z powyższej
tabelki może mieć zarówno dziewczynka, jak i chłopiec - a najważniejsze jest
to, jakim każdy i każda z nas się czuje, a nie co komu „wypada”!
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