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Ներածություն
«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն, հետամուտ լինելով մեծացնել Հայաստանի
զանգվածային լրատվամիջոցների հետաքրքրվածությունը ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ
հարակից բանաձևերի և դրանց լուսաբանման շուրջ, կարևոր է համարում լրագրողների
հետ հաղորդակցման և համագործակցության հաստատման որպես առաջնային քայլ
իրականացնել լրագրողների իրազեկվածության բարձրացման և հմտությունների
զարգացման դասընթաց։
Վերոնշյալ նպատակին ուղղված դասընթացի սույն մոդուլը ներառում է տեսական և
գործնական համապարփակ տեղեկատվություն՝ նախատեսված այն դասընթացավարների
համար, ովքեր ցանկություն և հետաքրքրվածություն ունեն աշխատել լրագրողների հետ
և նպաստել «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» օրակարգի արդյունավետ
իրականացմանը Հայաստանում՝ խթանելով թեմայի շուրջ հանրային հնչեղության
բարձրացումը լրատվամիջոցների միջոցով։
ՀԱԲ-ն այս մոդուլի կիրառությամբ «Տեղական, ազգային և տարածաշրջանային
ռազմավարություն՝ բարելավելու ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բանաձևի իրականացումը Հայաստանում,
Ադրբեջանում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում» ծրագրի շրջանակներում
իրականացրել է դասընթաց լրագրողների համար, որի փորձի հիման վրա սույն մոդուլը
լրամշակվել և ներկայացվում է կիրառության:
Մոդուլում ներառված է դասընթացավարին անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և
վիճակագրական տվյալներ, գործնական վարժությունների օրինակներ, դասընթացի
արդյունավետ կազմակերպման և անցկացման համար նախատեսված գործիքներ, ինչպես
նաև դասընթացի գնահատման մեխանիզմներ։
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Տերմինների բառարան
Գենդեր

Գենդերազգայունություն
Գենդերային
կարծրատիպ

Գենդերը ձեռքբերովի, սոցիալապես ամրագրված (հասարակության
կողմից վերագրված) վարք է, կանանց և տղամարդկանց միջև հա
րաբերությունների սոցիալական հայեցակետ, որն արտահայտվում
է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում, ներառյալ` քաղաքա
կանությունը, տնտեսությունը, իրավունքը, գաղափարախոսությունը,
մշակույթը, կրթությունը, գիտությունն ու առողջապահությունը։1
Գենդերային տարբերությունները, հիմ
ն ախնդիրներն (խտրականու
թյուն, բռնություն) ու անհավասարությունը գիտակցելու և ընդգծելու
կարողություն է, որը ենթադրում է նաև ռազմավարություն և գործո
ղություններ։2
Կանանց և տղամարդկանց միջև տարբերությունների մասին տվյալ
ժամանակահատվածում տվյալ հասարակության մեջ առկա կարծրա
ցած պատկերացում
ն եր։3

Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավական կարգավիճակ է և
դրա իրականացման համար հավասար հնարավորություններ, որոնք
հնարավորություն են ընձեռում անձանց, անկախ սեռից, ազատորեն
օգտագործելու իրենց ունակությունները քաղաքական, տնտեսական,
սոցիալական, մշակութային և հասարակական կյանքի այլ ոլորտնե
րում մասնակցություն ունենալու համար։4
Զինված
Համաձայն միջազգային մարդասիրական իրավունքի, միջազգային
հակամարտություն զինված հակամարտությունը սահմանվում է որպես հակադրություն
երկու և ավելի պետությունների միջև, իսկ ոչ միջազգային զինված հա
կամարտությունը՝ կառավարական զինված ուժերի և ոչ կառավարա
կան զինված ուժերի միջև։5
ԽաղաղաՄիջոցառում
ն երի շրջանակ է` ու ղղված հակամարտության ծագման և/
կամ վերսկսման ռիսկի նվազեցմանը՝ ազգային բոլոր մակարդակնե
շինություն
րում զարգացնելով հակամարտության կարգավորմանն ու ղղված հմ
տությունները և հիմք ստեղծելով կայուն խաղաղության և զարգացման
համար: Ավելին, խաղաղաշինական ազգային ռազմավարությունները
պետք է համապատասխանեցված լինեն տվյալ պետության կարիքնե
րին և ներառեն վերոնշյալ նպատակներին հասնելու հստակ և փոխ
կապակցված քայլեր:6
Ռազմականացում Ուժի և իշխանության (բռնի) դրսևորում է, քաղաքացիների շրջանում
ռազմական արժեքների, խորհրդանիշերի և լեզվի տարածում, հիե
րարխիայի և ազգայնականության ամրապնդում, թշնամու՝ որպես «ու
րիշ»-ի սահմանում, բռնության արդարացում՝ իբրև կոնֆլիկտի հաղ
թահարման միջոց, ինչպես նաև «տղամարդկային» և «կանացի» դե
րերի խիստ տարաբաժանում։7
Գենդերային
հավասարություն

1
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ՀՀ օրենքը Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների մասին, 2013 http://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83841
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Հապավում
ն եր
ԱԽ

Անվտանգության խորհուրդ

ԳԱԾ

Գործողությունների ազգային ծրագիր

ԼՂ

Լեռնային Ղարաբաղ

ԿԶՆ

Կայուն զարգացման նպատակներ

ԿԽԱ

Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն

ԿԽՀՑ

Կին խաղաղարարների համաշխարհային ցանց

ՀԱԲ

Հասարակություն առանց բռնության

ՀԿ

Հասարակական կազմակերպություն

ՀՀ

Հայաստանի Հանրապետություն

ՀՊԴ

Համընդհանուր պարբերական դիտարկում

ՄԱԿ

Միավորված ազգերի կազմակերպություն

ՆՏԱ

Ներքին տեղահանված անձ

ՔՀԿ

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն
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Դասընթացի նպատակը և խնդիրները
Դասընթացի նպատակն է՝

Բարձրացնել լրագրողների իրազեկվածությունը ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից
բանաձևերի, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ լուսաբանման մեխանիզմների մասին՝
խթանելով Հայաստանում ԱԽ բանաձևերի իրականացմանն ուղղված գործողությունների
հանրայնացումը։
Դասընթացի խնդիրներն են՝

DDՄասնակիցներին ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևերի վերաբերյալ
համապարփակ գիտելիքների փոխանցում։
DDԶինված հակամարտության, խաղաղաշինության և որոշումների կայացման
գործընթացներում կանանց ներգրավվածության թեմաներով լրագրողական նյութերի
գենդերազգայուն և հանրամատչելի լուսաբանման հմտությունների զարգացում։
DDԼրագրողների շրջանում ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևերն
ակտիվորեն լուսաբանելու hետաքրքրվածության խթանում։

Դասընթացի թիրախային խումբը

Դասընթացը նախատեսված է 20-25 տարեկան լրագրողների համար, ովքեր ակտիվ
մասնագիտական գործունեություն են ծավալում առցանց և տպագիր մամուլում, ռադիոյում,
հեռուստատեսությունում, սոցիալական մեդիայում կամ այլ տեսակի լրատվամիջոցներում։
Դասընթացի արդյունավետության և հետաքրքիր քննարկումների ծավալման նպատակով
կարևոր է ապահովել տարբեր մարզերի տարատեսակ լրատվամիջոցներից մասնակիցների
ներգրավվածությունը։
Լրագրողի՝ դասընթացի թեմայի շուրջ նախնական գիտելիքը դասընթացին մասնակցելու
ցանկալի, սակայն ոչ պարտադիր պայման է։
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Դասընթացի գնահատումը
Դասընթացի գնահատումն իրականացվում է մասնակիցների գրանցման թերթիկի,
նախադասընթացային ու հետդասընթացային հարցաթերթերի, մեդիա մոնիթորինգի և
դիտարկման մեխանիզմների միջոցով՝ հիմնվելով հետևյալ ցուցիչների վրա՝
DDԴասընթացին մասնակցած լրագրողների թիվ
DDՄասնակիցների համամասնական ներկայացվածություն Երևանից և մարզերից
DDՄասնակիցների ներկայացվածություն տարատեսակ լրատվամիջոցներից (առցանց
և տպագիր մամուլ, ռադիո, հեռուստատեսություն, սոցիալական մեդիա, և այլն)
DDԴասընթացի թեմայի վերաբերյալ մասնակիցների նախնական գիտելիքի առնվազն
30%-ով բարելավում դասընթացի ավարտին
DDՍեմինարների ընթացքում մասնակիցների ֆիզիկական ներկայություն և ակտիվ
մասնակցություն
DDԴասընթացից հետո 6 ամսվա ընթացքում ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից
բանաձևերի վերաբերյալ լուսաբանման աճ նվազագույնը 25%-ով։
Տե´ս Հավելված 3. Դասընթացի գնահատման հարցաթերթեր։
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10:1010:30

10:0010:10

9:3010:00

Ժամը

Թեմա

Մեթոդ

Արդյունք

Վարող/ վարողի
հմտություններ
Դասընթացի կազ
մակերպիչ կազ
մակերպության
ներկայացուցիչ

Անհրաժեշտ
պարագաներ
Մասնակիցնե Մասնակիցների գրանցման թերթիկի լրացում
Մասնակիցների կոնտակտային
Մասնակիցնե
րի ժամանում և Նախադասընթացային հարցաթերթի լրացում
տվյալները հավաքագրված են։
րի գրանցման
գրանցում
թերթիկ
*Հնարավոր է նաև հարցաթերթը մասնակիցնե Դասընթացի թեմայի վերաբերյալ
մասնակիցների նախնական գի
Նախադա
րին ուղարկել նախքան դասընթացը
տելիքի մասին տեղեկատվությունը
սընթացային
հավաքագրված է։
գնահատման
հարցաթերթ
(Հավելված 3)
Ողջույնի խոսք Կազմակերպիչները ներկայանում են և հակիրճ Մասնակիցները ճանաչում են դա Դասընթացի կազ Համակար
ներկայացնում իրենց կազմակերպությունը:
սընթացի կազմակերպիչներին և
մակերպիչներ
գիչ, պրոյեկ
ծանոթանում ներկայացվող կազ
Հրավիրված հյու տոր
մակերպության գործունեությանը։ րեր, փորձագետ
ներ
Դասընթացավար
ներ
Թերթիկներ,
Դասընթացավարի օգնությամբ մասնակիցներն Մասնակիցները, դասընթացավար Հմուտ և ակտիվ
Վարժություն
ները, կազմակերպիչները և հյուրե դասընթացավար գրիչներ
ակտիվ վարժության միջոցով ծանոթանում են
1.
միմյանց հետ՝ ստեղծելով ջերմ աշխատանքային րը ծանոթ են միմյանց հետ։
Ծանոթացում
մթնոլորտ։
Բոլոր նախադրյալները ստեղծված
*Հուշում. հիմա, երբ մասնակիցները ճանաչում են դասընթացն առավել ջերմ
մթնոլորտում շարունակելու
են միմյանց, դասընթացավարը կարող է ճշտել
արդյոք կան մարդիկ, ովքեր դեմ են դասընթա համար։
ցի ընթացքում արվող լուսանկարներում երևալ,
որից հետո միայն կարելի է լուսանկարներ անել՝
տեսափաստագրելու դասընթացի ընթացքը։

Օր 1

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1325, 1820 և հարակից բանաձևերի իրականացումը և
լուսաբանումը. դասընթացի կառուցվածքը
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11:0011:15
11:15- Սեմինար 1.
12:45 Զինված հակա
մարտության
վերլուծություն

Մասնակիցները տեղ յակ են դասընթացի նպատակի և դրա կարևորու
թյան մասին, ինչպես նաև ծանոթ
են օրակարգին։
Դասընթացավարներին և կազմա
կերպիչներին հայտնի է մասնակից
ների ակնկալիքները դասընթացից
և իրենցից, ինչը կարևոր հիմք է
դասընթացի ընթացքում նախա
պատրաստած քննարկում
ն երը
հնարավորինս համապատասխա
նեցնելու մասնակիցների կարիքնե
րին։
Դասընթացի սկզբում մշակված
կանոնները բարձրացնում են դա
սընթացավարների և մասնակից
ների պատասխանատվությունն ու
օգտակար են դասընթացն ավելի
կազմակերպված և արդյունավետ
իրականացնելու համար։

Քննարկում 4-6 հոգանոց խմբերով, այնուհետև
մեծ խմբով ամփոփում։
Դասընթացավարը բարձրացնում է զինված հա
կամարտության և կանանց վրա դրա ազդեցու
թյան վերաբերյալ հարցադրում
ն եր, որոնք նախ
հերթով քննարկվում են փոքր խմբերում, այնու
հետև մասնակիցները կարծիքներ են փոխանա
կում մեծ խմբով։ Դասընթացավարն ամփոփում
է՝ տրամադրելով համապատասխան տեղեկատ
վություն։

Մասնակիցներն ունեն հստակ
պատկերացում զինված հակամար
տության հիմ
ն ական պատճառների
ու, հատկապես, կանանց և աղջիկ
ների վրա դրա ազդեցության ու
հետևանքների վերաբերյալ, հակա
մարտության կարգավորման, խա
ղաղաշինական ռազմավարություն
ների վերաբերյալ, ինչպես նաև այդ
գործընթացներում կանանց դերի
վերաբերյալ։

Սուրճի/թեյի ընդմիջում

Ծրագրի հակիրճ ներկայացում, որի շրջանակնե
րում իրականացվում է դասընթացը։ Դասընթա
ցի նպատակի, օրակարգի, սպասվող արդյունք
ների և հետագա քայլերի ներկայացում։
Տես «Դասընթացի նպատակը և խնդիրները»
բաժինը։
Մասնակիցները վարժության միջոցով դուրս են
Վարժություն
բերում իրենց ակնկալիքները դասընթացից և
2.
իրենք իրենցից։ Այնուհետև դասընթացավա
Ակնկալիքների րի օգնությամբ մշակվում է մի քանի հիմ
ն ական
և կանոնների
կանոն, որին բոլորը պարտավորվում են հետևել
մշակում
դասընթացի ընթացքում։

10:30- Դասընթա
11:00 ցի նպատակի
ներկայացում

Զինված հակա
մարտության և
կանանց վրա
կոնֆլիկտի ազդե
ցության թեմայով
փորձագետ

Դասընթացի կազ
մակերպիչներ
Ծրագրի հա
մակարգող, ով
քաջատեղ յակ է
ծրագրից
Հմուտ և ակտիվ
դասընթացավար

Համակարգիչ
և պրոյեկտոր
կամ գրա
տախտակ/
ֆլիփ չարթ և
մարքերներ

Պրոյեկտոր,
համակարգիչ,
մարկերներ,
ֆլիփ չարթ
կամ գրա
տախտակ,
գունավոր
կպչուն
թերթիկներ,
գրիչներ
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Մասմակիցներն իրազեկ են տեղա Փորձառու և գեն
կան լրատվամիջոցներում կանանց դերազգայուն
ներկայացվածության և դրանցում լրագրող
կնոջ առավել հաճախ ներկայաց
վող կերպարի մասին։

Ճաշ

Գենդերային էքս
Մասնակիցներն ունեն հստակ
պատկերացում «գենդեր» եզրույթի պերտ
վերաբերյալ և տարբերում են այն
«սեռ»-ից։

Մասնակիցները փոքր խմբերով կարդում և վեր
լուծում են մեկական հոդված, այնուհետև
քննարկումը ծավալվում է մեծ խմբով՝ ներառելով
բոլոր մասնակիցներին։

Մասնակիցներն ունակ են վերլուծե
լու ինչպես են հայկական լրատվա
միջոցները լուսաբանում զինված
հակամարտությունը և կանանց
ներկայացվածությունն այս համա
տեքստում։

Սուրճի/թեյի ընդմիջում

Դասընթացավարը ներկայացնում է ԶԼՄ-ներում
տարբեր ոլորտների շրջանակներում կանանց
ներկայացվածության և նրանց վերագրվող
կարծրատիպային կերպարի մասին։ Ներկայա
ցումից հետո ծավալվում է մեծ խմբով քննար
կում։

Վարժություն և ինտերակտիվ քննարկում։
Դասընթացավարը մասնակիցներին բաժանում
է երկու խմբի։ 1-ին խումբը պետք է գրի կնոջը
բնորոշ հատկանիշները, և, ընդհանրապես, այն
ամենը, ինչ մասնակիցների մտքին կգա «կին»
ասելիս, իսկ մյուս խումբը պետք է թվի տղա
մարդու հատկանիշները և տղամարդու հետ
ասոցացվող ցանկացած այլ վարքագիծ:
Ընդհանուր խմբով քննարկման արդյունքում դա
սընթացավարը սահմանում է «սեռ» և «գենդեր»
տերմինները։

Գենդերազգայուն
լրագրող դասըն
թացավար, ով
զինված հակա
մարտության ար
դյունավետ լուսա
բանման փորձա
ռություն ունի
17:15- Սեմինար 5.
Դասընթացավարի առաջադրանքով մասնակից Մասնակիցներն ունեն պատկերա Միջազգային
ները բաժանվում են 3 խմբի և ուսում
ն ասիրում
ցում միջազգային լրատվամիջոց
լրատվամիջոցնե
18:15 Միջազգային
րին տիրապետող
ու
վեր
լ
ու
ծ
ում
մի
ջ
ազ
գ
ային
լրատ
վ
ա
կ
ան
կայ
ք
եր
նե
ր
ի
և
դրանց
կող
մի
ց
կոնֆ
լ
իկ
տ
ի
լրատվամիջոց
և կանանց կերպարի լուսաբանման լրագրող էքսպերտ
ների ուսում
ն ա կոնֆլիկտի և կանանց լուսաբանման տեսան
կյու
ն
ից։
վերաբերյալ։
սիրություն

14:0015:00
15:00- Սեմինար 3.
16:00 Ինչպե՞ս են տե
ղական լրատ
վամիջոցները
լուսաբանում
կանանց
16:0016:15
16:15- Սեմինար 4.
17:15 Զինված հակա
մարտության
լուսաբանու
մը հայկական
ԶԼՄ-ների կող
մից

12:45- Սեմինար 2.
14:00 «Գենդեր» տեր
մինի ուսում
ն ա
սիրություն

Համակար
գիչ, պրոյեկ
տոր

Զինված հա
կամարտու
թյան մասին
տպագրված
հոդվածներ,
գրիչներ

Համակարգիչ
և պրոյեկտոր

Ֆլիփ չարթ,
մարքերներ,
գունավոր
կպչուն թեր
թիկներ, գրիչ
ներ, կպչուն
ժապավեն
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Ժամը

Թեմա

Մեթոդ

Արդյունք

Վարող/ վարողի
Անհրաժեշտ
հմտություններ
պարագաներ
9 : 0 0 - Վարժություն 3.
Օգտագործելով ինտերակտիվ և ստեղծա Մասնակիցները թարմացնում են Հմուտ և ակտիվ Թղթեր,
9:30
գրիչներ
Նախորդ օրվա ամ գործ մեթոդ` դասընթացավարն ամփո նախորդ օրը սովորած գիտելիքնե դասընթացավար
փում
է
նա
խ
որդ
օ
ր
ն
ու
դուրս
բե
ր
ում
մաս
րը։
փոփում
նակիցների կողմից յուրացված առանց
քային տեղեկատվությունը։
9:30 – Սեմինար 6.
Դասընթացավարը
ներկայացնում
է Մասնակիցներն իրազեկ են ՄԱԿ-ի ՄԱԿ-ի ԱԽ բա ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325
ՄԱԿ-ի
ԱԽ
1325,
1820
և
հա
ր
ա
կ
ից
բա
ԱԽ 1325 և 1820 բանաձևերի, ինչ նաձևերի և մար բանաձևը
10:30 
ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325,
1820 և հարակից նաձևերը՝ հնարավորություն տալով մաս պես նաև մարդու իրավունքների դու իրավունքների տպված,
համակարգիչ,
նակիցներն ու ղղել հարցեր։
հարակից մի քանի մեխանիզմ
ն ե փորձագետ
բանաձևեր
պրոյեկտոր
րի մասին։
10:30Սուրճի/թեյի ընդմիջում
10:45
10:45- Սեմինար 7.
Դասընթացավարը
ներկայացնում
է Մասնակիցներն ունեն անհրա ՄԱԿ-ի ԱԽ
Համ ակ արգ իչ
11:45 
րա
կից բա- ժեշտ տեղեկատվություն ՄԱԿ-ի բանաձևերի փոր ներ (միացված
ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և հա
ն

աձ
և
ե
ր
ի
ի
ր
ա
կ
ա
ն
աց
մ
ան
ը
ն
դ
հանուր ԱԽ 1325, 1820 և հա
րա
կից բա ձագետ
համ աց անց ին),
1820 և հարակից
ի
ր
ա
վ
ի
ճ
ա
կ
ը
և
պե
տ
ա
կ
ան
պար
տ
ա
վ
ո
ր
ու
նաձ
և
ե
ր
ի
ի
ր
ա
կ
ա
ն
ա
ց
ումն
ա
պ
ա
պրոյեկտոր
բանաձևերի իրակա
ն ական դերակատարնե
նացմանն ու ղղված թյունները, որից հետո խմբային վարժու հովող հիմ
թյան
մի
ջ
ո
ց
ով
մաս
ն
ա
կ
ից
ն
ե
ր
ը
վեր
են
հա
րի
մա
ս
ին,
որն ահհրաժեշտ կլինի
գործ ող ութ յունն եր ը
նում
բա
ն
աձ
և
ե
ր
ի
ի
ր
ա
կ
ա
ն
ա
ց
ումն
ա
պ
ա
հե
տ
ա
գ
ա
յ
ում
թեման լուսաբանելու
Հայաստանում
հովող հիմ
ն ական դերակատարներին։
համար։
Դասընթացավարը հանձնարարում է մաս Մասնակիցներն ունեն հստակ Գենդ եր ազգ այ ուն Համակարգիչ,
1 1 : 4 5 - Սեմինար 8.
դասըն պրոյեկտոր,
13:00 
ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, նակիցներին պատրաստել լրագրողական պատկերացում ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, լրագրող
րա
կից այլ բա- թացավար, ով զին ձայնագրիչ,
1820 և ԿԽԱ հա նյութեր (հոդվածներ, ռադիո հաղորդում 1820 և ԿԽԱ հա
ն

աձ
և
ե
ր
ի
ի
ր
ա
կ
ա
ն
աց
մ
ան գործըն ված հակամարտու ֆոտոապա
ներ,
տե
ս
ա
ն
յու
թ
եր)
ՄԱԿ-ի
ԱԽ
1325,
1820
րակից բանաձևերի
թա
ց
ում
ի
ր
ենց
դե
ր
ի
մա
սին և ու թյան արդյունավետ րատ, տեսան
և
ԿԽԱ
հա
ր
ա
կ
ից
բա
ն
աձ
և
ե
ր
ի
շուրջ՝
հնա
լուսաբանումը հայ
կական համատեքս րավորություն տալով նրանց աշխատելու նեն անհրաժեշտ հմտություններ լուսաբանման փոր կարահանող
սարք, նշում
կամ որպես անհատ, կամ որպես մինչև 4 բանաձևերը լուսաբանելու համար։ ձառություն ունի
տում
ների տետրեր,
հոգանոց խումբ։
գրիչներ

Օր 2
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13:0014:00
14:00- Սեմինար 8.
14:30 
ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325,
1820 և ԿԽԱ հա
րակից բանաձևերի
լուսաբանումը հայ
կական համատեքս
տում
14:30- Սեմինար 9.
15:30 Սոցիալական
մե
դի
ան
և
ՄԱԿ-ի
ԱԽ 1325, 1820 և
ԿԽԱ
հարակից
բանաձևերը
հայ
կական համատեքս
տում
15:3015:45
15:45- Սեմինար 10.
17:00 Հայաստանում
ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325,
1820 և ԿԽԱ հարա
կից բանաձևերի
արդյունավետ
իրականացմանն
ու ղղված մեդիա և
հաղորդակցման
ռազմավարության
մշակում
Մասնակիցներն
ունեն
հմտու
թյուններ կիրառելու սոցիալական
մեդիան
խաղաղաշինական
ուղերձների տարածման և ՄԱԿ-ի
ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից
այլ բանաձևերի լուսաբանման
նպատակով։

Մասնակիցները, բաժանվելով խմբերի,
մշակում են Հայաստանում ՄԱԿ-ի ԱԽ
1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևերի
լուսաբանման գործողությունների պլան
առաջիկա 6 ամիսների համար։
Մասնակիցները նաև հնարավորություն
են ստանում ցանկության դեպքում ստո
րագրելու թեմայի լուսաբանման պարտա
վորվածության մասին ոչ ֆորմալ Հուշա
գիր։ (Հավելված 2)

Սոցիալական
մեդիայի և ազդե
ցիկ ուղերձների
մշակման փորձա
գետ

Հայաստանում ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, Լրագրող,
հմուտ
1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևե դասընթացավար
րի արդյունավետ իրականացմանն
ու ղղված իրատեսական և իրա
գործելի մեդիա և հաղորդակցման
ռազմավարություն։

Սուրճի/թեյի ընդմիջում

Մասնակիցներն աշխատում են ՄԱԿ-ի
ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից այլ բանաձևերի իրականացման վերաբերյալ
սոցիալական մեդիայի ուղերձներ մշակե
լու և դրանց տարածման մեխանիզմ
ն երը
հասկանալու ու ղղությամբ։

Մեդիա և հա
ղ ո րդ ա կ ցմ ա ն
ռազմ ավ ար ու
թյան գործողու
թյունների ծրա
գիրը
տպված
մի քանի օրի
նակով (Հավել
ված 1), Հուշագ
րի նմու
շը տպ
ված (Հավելված
2), համակար
գիչ, պրոյեկտոր

Համակարգիչ,
պրոյեկտոր,
տետրեր,
գրիչներ

Սեմինարի ընթացքում մշակված լրագրո Մասնակիցներն ունեն հմտություն Գենդ եր ազգ այ ուն Համ ակ արգ իչ,
ղական նյութերի քննարկում
ներ թեմայի լուսաբանումն իրակա լրագրող
դասըն պրոյեկտոր
նացնելու համար։
թացավար, ով զին
ված հակամարտու
թյան արդյունավետ
լուսաբանման փոր
ձառություն ունի

Ճաշ
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Թեմա

Մեթոդ

17:00- Վարժություն
4. Դասընթացավարն ամփոփում է երկօրյա
18:00 Դասընթացի ամփո դասընթացը հարցուպատասխանի միջո
փում
ցով։
Մասնակիցները լրացնում են հետդասըն
թացային հարցաթերթերը։
Դասընթացի կազմակերպիչները և դա
սընթացավարները մասնակիցներին են
շնորհում մասնակցության վկայականներ։

Ժամը
Մասնակիցներն իրենց պատրաս
տակամությունն են հայտնում ակ
տիվորեն և արդյունավետ լուսա
բա
նե
լու ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820
և ԿԽԱ հարակից բանաձևերը և
գիտակցում են դասընթացի տրա
մադրած գիտելիքների կարևորու
թյունը։
Մասնակիցների կողմից յուրաց
ված գիտելիքի մասին տեղեկատ
վությունը հավաքագրված է։
Մասնակիցներն ունեն դասընթա
ցի մասնակցության վկայական
ներ։

Արդյունք
Հմուտ դասընթա
ցավար
Դասընթացի կազ
մակերպիչներ
Հրավիրված հյու
րեր, փորձագետ
ներ

Վարող/ վարողի
հմտություններ

Հետդասընթացային
գնահատման
թերթիկներ,
վկայականներ

Անհրաժեշտ
պարագաներ

Վարժություն 1. Ծանոթացում
Նպատակ

Ստեղծել մտերմիկ մթնոլորտ մասնակիցների և դասընթացավարների
միջև՝ հնարավորություն տալով ծանոթանալ և ճանաչել միմյանց։

Տևողություն

20 րոպե

Ընթացք

Ծանոթացման վարժություն. տարբերակ 1
Դասընթացավարը խնդրում է մասնակիցներին հերթով ներկայանալ,
նշել այն լրատվամիջոցը, որը ներկայացնում են և ինչ-որ մի տարօրինակ
կամ յուրահատուկ բան պատմել իրենց մասին։
Ծանոթացման վարժություն. տարբերակ 2
Դասընթացավարը մասնակիցներին բաժանում է թերթիկներ՝
վրան գրված 2 հետաքրքիր, յուրօրինակ կամ զվարճալի հարց։ Այս
վարժության ընթացքում մասնակիցներից և դասընթացավարներից
յուրաքանչյուրը, գտնվելով սենյակի կենտրոնում, պետք է հասցնի
առանձին խոսել բոլորի հետ, ծանոթանալ և յուրաքանչյուրից
իմանալ իր թերթիկի վրա գրված 2 հարցի պատասխանները և,
համապատասխանաբար, պատասխանել մյուսների հարցերին։
Նշում. Որոշ հարցեր կարող են կրկվել ոչ ավելի, քան 3 թերթիկի վրա։

Քննարկման
հարցեր

Ծանոթացման վարժություն. տարբերակ 2 – ի համար նախատեսված
հարցերի որոշ օրինակներ կարող են լինել՝
DDԱրթնանալիս առաջինն ինչի՞ մասին ես մտածում առավոտյան:
DDՆկարագրիր քո ամենահետաքրքիր երազը։
DDԻ՞նչն է քեզ ստիպում ժպտալ։
DDԻնչպիսի՞ գերբնական ուժով կցանկանայիր օժտված լինել։
DDՈ՞րն է քո արած ամենախենթ արարքը։
DDՍովորաբար քանի՞ ժամ ես քնում շաբաթվա կտրվածքով։
DDԻնչպիսի՞ն է քո երազանքների քաղաքը։
DDՔեզ ո՞ր հեքիաթի հերոսին ես նմանեցնում։
DDԻ՞նչն է քեզ ամենաշատը վախեցնում կյանքում։
DDՈւ՞մ հետ ամենաշատը կուզենայիր ընթրիքի գնալ։
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Վարժություն 2. Ակնկալիքների և կանոնների մշակում
Նպատակ

Նպաստել
արդյունավետ
և
կառուցողական
դասընթացի
համար նախադրյալների ստեղծմանը՝ հնարավորություն տալով
մասնակիցներին կիսվելու դասընթացից իրենց ակնկալիքների մասին
և հանձն առնելու հետևել իրենց իսկ մշակած կանոններին։

Տևողություն

20 րոպե

Ընթացք

Վարժություն 2.1. Ակնկալիքների վեր հանում
Դասընթացավարը մասնակիցներին է բաժանում երկու տարբեր
գույնի մի քանի կպչուն թերթիկ (քանակն ըստ մասնակցի ցանկության)
և խնդրում դրանցից մի գույնի վրա գրել դասընթացից իրենց
ակնակիքներն, իսկ մյուսի վրա՝ դասընթացի ընթացքում իրենք իրենցից
ունեցած ակնկալիքները։ Գրելուց հետո կպչուն թերթիկները փակցնում
են գրատախտակի կամ ֆլիփչարթի վրա։ Այնուհետև, մասնակիցներից
յուրաքանչյուրը վերցնում և ընթերցում է մեկ այլ մասնակցի գրած,
բայց և իրեն համապատասխանող մեկական ակնկալիք դասընթացից
և ինքն իրենից։
Վարժություն 2.2. Կանոնների մշակում
Դասընթացավարը բլից մտագրոհ է կազմակերպում՝ վեր հանելու
կանոններ, որոնցից միայն ընտրում և գրատախտակին կամ ֆլիփչարթին
է գրում 3 ամենակարևոր կանոնը, որի շուրջ համաձայնության են
գալիս բոլոր մասնակիցները կամ գոնե մեծամասնությունը։
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Սեմինար 1. Զինված հակամարտության
վերլուծություն
Նպատակ

Ուսումնասիրել զինված հակամարտության ազդեցությունը կանանց և
աղջիկների հիմնախնդիրների վրա և վերլուծել դրա հետևանքները։

Տևողություն

90 րոպե

Ընթացք

Մասնակիցներին հանձնարարվում է աշխատել 4-6 հոգանոց խմբերով։
Դասընթացավարը հերթով հնչեցնում է քննարկման հարցերը, որոնք
մասնակիցները նախ քննարկում են իրենց թիմակիցների հետ, հետո
ամփոփում մեծ խմբով։ Յուրաքանչյուր հարցի քննարկումից հետո
դասընթացավարը տրամադրում է հակիրճ տեղեկատվություն թեմայի
վերաբերյալ։

Քննարկման
հարցեր

DDՈրո՞նք են հակամարտության հիմնական պատճառները։
DDԻնչու՞ են կանայք և աղջիկները համարվում
ազդեցությունը կրող ամենախոցելի խումբը։

պատերազմի

DDԻնչպե՞ս է զինված հակամարտությունն անդրադառնում կանանց և
աղջիկների հիմնախնդիրների վրա։
DDԻնչպիսի՞ն է կանանց դերը կոնֆլիկտի կանխարգելման, դրա
կարգավորման և խաղաղաշինական գործընթացներում։
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Անհրաժեշտ Հակամարտությունների ընթացքում ինչպես տղամարդիկ, այնպես
տեղեկատվու էլ բազմաթիվ կանայք են մահանում, բռնի ուժով տեղահանվում,
թյուն
վիրավորվում տարբեր զենքերի կիրառությունից և բնակավայրեր
կորցնում, մինչդեռ հակամարտությունների ազդեցության մի շարք
դրսևորումն եր խիստ բացասական ազդեցություն են ունենում հենց
կանանց վրա` դարձնելով նրանց հակամարտություններից տուժող
առավել խոցելի խումբ: Հակամարտությունները սրում են գենդերային
անհավասարությունը և կանանց նկատմամբ խտրականությունը,
ինչպես նաև հանգեցնում ընտանեկան բռնության դեպքերի աճին:
Պայմանավորված հասարակությունում կանանց ցածր կարգավիճակով
և, հատկապես, նրանց սեռական ու վերարտադրողական
հատկանիշներով` հակամարտության ժամանակ կանայք ենթարկվում
են բռնության գրեթե բոլոր տեսակներին, և, մասնավորապես,
սեռական
բռնության
և
շահագործման,
խոշտանգման,
բռնաբարության, մասսայական բռնաբարության, բռնի հղիության
և մարմնավաճառության, սեռական ստրկության, և թրաֆիքինգի:
Փախստական կամ ՆՏԱ կանայք տեղահանման և վերաբնակեցման
ողջ ընթացքում ենթարկվում են մարդու իրավունքների ոտնահարման,
իսկ աղջիկներին հաճախ դրդում են վաղաժամ ամուսնության` որպես
ընտանիքում տնտեսական խոչընդոտների հաղթահարման մեխանիզմ:
Մինչ օրս ԼՂ չլուծված հակամարտությունը շարունակում է բացասական
ազդեցություն ունենալ կանանց վրա: Իրավիճակը հատկապես սուր
է սահմանային գոտիներում: Ըստ դաշտային հետազոտությունների
արդյունքների՝ հակամարտությունն աղետալի ազդեցություն է ունեցել
և մինչ օրս շարունակում է բացասական ազդեցություն ունենալ
կանանց առողոջության վրա, ինչն էլ ավելի է սրվում վատ սոցիալտնտեսական պայմանների պատճառով: Մեկ այլ խնդիր է հանդիսանում
բուժօգնության անհասանելիությունը, որը մի կողմից պայմանավորված
է միջոցների սղությամբ, իսկ մյուս կողմից սահմանային գոտի լինելու և
հեռավորության պատճառով:
Կանանց մասնակցությունը բավականին ցածր է որոշումների
ընդունման և խաղաղարարական գործընթացներում: ՀՀ տարբեր
ոլորտներում կանանց ընդգրկվածության մակարդակը բարձր
պաշտոններում խիստ ցածր է: Բացի այդ կանայք դուրս են մնում
բանակցային գործընթացներից թե՛ ներպետական, թե՛ միջազգային
մակարդակներում:
Չնայած այն հանգամանքին, որ հակամարտությունը մինչ օրս
ավարտված չէ, այնուամենայնիվ, ստեղծված չեն արդյունավետ
մեխանիզմներ կանանց և աղջիկների անվտանգությունն ապահովելու
և հետագա բռնությունները կանխելու համար:
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Օգտակար
հղում
ներ

1. «Կանայք,
խաղաղություն
և
անվտանգություն.
ՄԱԿ-ի
Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևի ջատագովման ուղեցույց»,
2015
http://swv.am/index.php/hy/what-we-do-am/publicationsam/878-1325
2. «ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձև. Քաղաքացիական
հասարակության 2014թ-ի մշտադիտարկման զեկույց», 2014 http://
swv.am/index.php/hy/what-we-do-am/publications-am/1223-1325-2
3. Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն. պատերազմի
անտեսանելի կողմը, 2017 http://swv.am/index.php/hy/what-we-do-am/
publications-am/1198-2017-04-03-13-45-47
4. Report of the Secretary–General on women, peace and security,
S/2002/1154 http://www.un.org/womenwatch/ods/S–2002–1154–E.pdf
5. Impact of Armed Conflict on Women and Girls (conclusions
from
S/2002/1154)
http://www.securitycouncilreport.org/atf/
cf/%7B65BFCF9B–6D27–4E9C–8CD3– CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20
2010%20Sidebar2.pdf
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Սեմինար 2. «Գենդեր» տերմինի
ուսում
ն ասիրություն
Նպատակ

Ձեռք բերել հստակ պատկերացում «սեռ» և «գենդեր» եզրույթների
տարբերության, գենդերային դերերի և գենդերային կարծրատիպերի
վերաբերյալ։

Տևողություն

75 րոպե

Ընթացք

Դասընթացավարը պատին փակցնում է 2 ֆլիփչարթ, մասնակիցներին
բաժանում է 2 խմբի և խնդրում, որ 15 րոպեի ընթացքում խմբերից
մեկը գունավոր կպչուն թերթիկների վրա գրի կանանց բնորոշ
հատկանիշներ և փակցնի ֆլիփչարթերից մեկի վրա, իսկ մյուս խմբին
համապատասխանաբար խնդրում է գրել տղամարդկանց բնորոշ
հատկանիշներ և փակցնել մյուս ֆլիփչարթի վրա։ Ցանկալի է վերհանել
հնարավորինս շատ հատկանիշներ։
Նախքան մասնակիցներն աշխատում են կանանց և տղամարդկանց
հատկանիշների վրա, դասընթացավարը ևս 2 ֆլիփ չարթ է
փակցնում պատին հետևյալ վերնագրերով՝ «Նմանություններ» և
«Տարբերություններ»։
Հատկանիշների մտագրոհից հետո 45 րոպեի ընթացքում
դասընթացավարը հերթով կարդում է բոլոր հատկանիշները և,
խմբի հետ քննարկելով, «Նմանություններ»-ի ֆլիփչարթի վրա է
տեղափոխում կպչուն թերթիկների վրա գրված այն հատկանիշները,
որոնք բնորոշ են և´ կանանց, և´ տղամարդկանց։ Իսկ այն
հատկանիշները, որոնք քննարկման արդյունքում որակվում են բնորոշ
կամ կանանց կամ տղամարդկանց, դասընթացավարը տեղափոխում է
«Տարբերություններ» ֆլիփչարթի վրա։
Արդյունքում, դասընթացավարն այս սեմինարի վերջին 15 րոպեի
ընթացքում բացատրում է, որ այն հատկանիշները, որոնք գրված են
«Տարբերություններ» ֆլիփչարթի վրա, և, որոնք հնարավոր չէ նույնացնել
և´ կնոջ և´ տղամարդու հետ, «սեռ»-ին բնորոշ հատկանիշներն են և
համարվում են կենսաբանական։ Օրինակ՝ հեշտոցի կամ առնանդամի
առկայություն, հղիանալու կարողություն, կրծքագեղձեր, տղամարդու
բամբ ձայն, մազածածկույթի տարբերություն, և այլն։ Իսկ այն
հատկանիշները, որոնք գրված են «Նմանություններ» ֆլիփչարթի
վրա, կարող են նույնացվել թե´ կանանց և թե´ տղամարդկանց հետ,
գենդերային հատկանիշներ են՝ վերագրված հասարակության կողմից՝
ելնելով տվյալ ժամանակաշրջանում և տվյալ հասարակությունում
ընդունված գենդերային դերերից և սպասումներից։
Դասընթացավարը նաև սահմանում է «գենդերային դերեր» և
«գենդերային կարծրատիպեր» եզրույթները և պատասխանում
մասնակիցների հարցերին։
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Քննարկման
հարցեր

DDԻնչպե՞ս են ըստ ձեզ գենդերային դերերը տարբերվում Հայաստանում
և այլ երկրներում։
DDԻ՞նչ փոփոխություններ են կրում մեր հասարակությունում ընդունված
գենդերային կարծրատիպերը ժամանակի ընթացքում։
DDԱրդյո՞ք գենդերային սպասումները ժամանակակից կնոջից
տարբերվում են18-րդ դարում միևնույն հասարակությունում ապրող
կնոջից։
DDԸստ ձեզ, ինչպե՞ս են գենդերային նորմերն ազդում անձի՝ որպես
կին կամ տղամարդ ինքնության ձևավորման վրա։

Անհրաժեշտ Եթե «սեռ» հասկացությունը բնութագրում է կանանց և տղամարդկանց
տեղեկենսաբանական, ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական և բնության
կատվություն կողﬕց տրված այլ առանձնահատկությունները, ապա «գենդեր»-ը
մատնանշում է կնոջ և տղամարդու ﬕջև առկա սոցիալական
տարբերությունները և հասարակության կողﬕց նրանց վերագրված
դերերի առանձնահատկությունները:
Գենդերը սոցիալական կատեգորիա է, հասարակության ﬔջ
սոցիալապես ամրագրված, կանանց և տղամարդկանց վերագրվող
ընդունելի վարքագիծ: Այսինքն՝ դրանք այն հատկանիշներն են,
ընկալուﬓերը, ակնկալիքներն ու վարքականոնները, որոնք ոչ թե
բնությունն է տվել կնոջը կամ տղամարդուն, այլ հասարակությունը՝
տվյալ ժամանակահատվածում և տվյալ պատմամշակութային
համատեքստում: Օրինակ՝ տղամարդիկ ասոցացվում են «ուժեղ»,
«քաջ», «ընտանիքի հացը վաստակող» հատկանիշների հետ:
Իսկ կանայք նույնացվում են «քնքուշ», «հնազանդ», «հաﬔստ»
հատկանիշների հետ: Սակայն այս հատկանիշները և վարքագծերը
տղամարդուն և կնոջը չեն տրվել ի ծնե. հասարակությունն է դրանք
բաժանել՝ անվանելով «կանացիություն» և «տղամարդկայնություն»:
Նման վարքագծերն ու սպասելիքները մարդիկ սովորում, յուրացնում
և կիրառում են դեռ մանուկ հասակից։
Գենդերային կարծրատիպերը տվյալ ժամանակահատվածում տվյալ
հասարակության ﬔջ գոյություն ունեցող կայուն պատկերացուﬓերն են
տղամարդկանց և կանանց վերաբերյալ: Գենդերային կարծրատիպերը
յուրացվում են մանուկ հասակից, շատ կայուն են, դժվար են փոփոխվում,
յուրացվում են նույնիսկ այն խմբերի կողﬕց, որոնց նկատմամբ
ձևավորվել են:
Գենդերային հավասարությունը ենթադրում է հավասար իրավունքներ,
հնարավորություններ և պարտականություններ և՛ կանանց, և՛
տղամարդկանց համար:
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Օգտակար
հղում
ներ

1. «Կին և տղամարդ՝ տարբեր, բայց հավասար», 2016 http://swv.am/index.
php/hy/what-we-do-am/publications-am/1207-2017-05-24-13-04-48
2. ՀՀ օրենքը Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և
հավասար հնարավորությունների մասին, 2013 http://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=83841

Սեմինար 3. Ինչպե՞ս են տեղական
լրատվամիջոցները լուսաբանում կանանց
Նպատակ

Պատկերացում կազմել կանանց՝ ԶԼՄ-ների կողմից առավել քիչ
լուսաբանված լինելու մասին, վերլուծել կնոջ կերպարը ԶԼՄ-ներում։

Տևողություն

60 րոպե

Ընթացք

Դասընթացավարը ներկայացնում է ԶԼՄ-ներում տարբեր ոլորտների
շրջանակներում կանանց ներկայացվածության և նրանց վերագրվող
կերպարի մասին։ Ներկայացումից հետո ծավալվում է մեծ խմբով
քննարկում։

Քննարկման
հարցեր

DDԻնչպիսի՞ թեմաներ
կանանց։

լուսաբանելիս

ենք

մենք

անդրադառնում

DDԻնչու՞ են կանայք ավելի քիչ ներկայացված ԶԼՄ-ներում, քան
տղամարդիկ։
DDԻնչու՞ են լրագրողներն ավելի հաճախ ձգտում հարցազրույց վարել
տղամարդ փորձագետների հետ, քան կանանց։
DDԿնոջ ինչպիսի՞ կերպար է առավել հաճախ ներկայացվում ԶԼՄ-ների
կողմից։
DDԻնչպիսի՞ ոլորտներում են կանայք առավել կարծրատիպային
ներկայացված և ինչպե՞ս։
DDԼրագրողների մեծամասնությունը կանայք են. ինչո՞ւ է տղամարդկանց
աշխարհը կառուցվում կանանց ձեռքերով:
DDԻ՞նչ թեմաների են անդրադառնում կանանց մասին հաղորդումները:
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Անհրաժեշտ Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ օնլայն, տպագիր թերթերը,
տեղեկատվու ինչպես նաև հեռուստաալիքները ոչ համաչափ են լուսաբանում կանանց
թյուն
և տղամարդկանց: Օնլայն և տպագիր մամուլում ներկայացված

անձանց 86%-ը տղամարդիկ են, իսկ հեռուստաալիքների լրատվական
հաղորդումներում տղամարդիկ ներկայացված են 66%-ով:
Հեռուստատեսային իրականությունում լրատվությունը հիմնականում
ներկայացվում և վերլուծվում է արական սեռի հաղորդավարների և
փորձագետների (8:2 հարաբերակցությամբ) կողմից:
Հեռուստաեթերում կանանց ցածր ներկայացվածությանն ավելանում
է նաև կանանց հիմնախնդիրներին վերաբերող թեմաների
10% մասնաբաժինը և կին փորձագետների խիստ փոքրաթիվ
քանակությունը (25%) հեռուստատեսությունում:
Հեռուստաեթերում
ներկայացվող
կանանց
կերպարը
համապատասխանում է մոդելային կառուցվածքով, լավ հարդարված
և խնամված տիկնիկի կերպարին, որում առավելապես շեշտադրվում
են արտաքին ֆիզիկական հատկանիշները և տեսքը: Մինչդեռ հարկ
է հեռուստաեթերում ավելացնել փորձագետ կանանց մասնաբաժինը՝
շեշտադրելով
նրանց
ինտելեկտուալ
կարողություններն
ու
հաջողությունները:
Ոչ զգայուն լրագրության արդյունքում այսօր հեռուստաեթերում
շրջանառվում
են
հայրիշխանական
համակարգին
բնորոշ
կարծրատիպեր, որոնց ներքո կանանց վերագրվում է մարգինալացված,
իսկ հաճախ նաև անբարո և նյութապաշտաական կերպար:

Օգտակար
հղում
ներ

1. Լիլիթ
Շաքարյան
«Հայ
կնոջ
կերպարը
ԶԼՄ-ում
(հեռուստատեսությունում).
գենդերային
զգայունությունից
գենդերային կարծրատիպեր», 2015 http://www.ysu.am/files/Lilit%20
Shakaryan%20_%20ARM.ENG%20Report.pdf
2. ՊրոՄեդիա-Գենդեր ՀԿ, «Կնոջ կերպարը լրատվամիջոցների
ներկայացմամբ. Մոնիթորինգի վերլուծական հաշվետվություն»,
2011
http://armenia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/WomansImage-in-Media_Full-Report_Arm_web.pdf
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Սեմինար 4. Զինված հակամարտության
լուսաբանումը հայկական ԶԼՄ-ների կողմից
Նպատակ

Վերլուծել, թե ինչպես են հայկական լրատվամիջոցները լուսաբանում
զինված հակամարտությունը և ինչպես են ներկայացված կանայք այս
համատեքստում։

Տևողություն

60 րոպե

Ընթացք

Դասընթացավարի օգնությամբ մասնակիցները բաժանվում են 3-5
հոգանոց փոքր խմբերի։ Յուրաքանչյուր խմբին տրվում է զինված
հակամարտությանն առնչվող մեկական հոդված` կարդալու և
վերլուծելու դրանք ռազմականացնող բառապաշարի կիրառման և
կանանց ներկայացվածության տեսանկյունից։
Դասընթացավարը կարող է խմբերից մի քանիսին տրամադրել զինված
հակամարտության լուսաբանման առավել հաջողված օրինակներ, իսկ
մյուսներին, ընդհակառակը, ռազմականացնող կոչեր պարունակող,
ատելություն քարոզող և կանանց կերպարը կարծրատիպացնող
հոդվածներ։
Խմբային վերլուծությունից հետո քննարկումը ծավալվում է մեծ խմբով՝
բոլոր մասնակիցների միջև։

Քննարկման
հարցեր

DDՈրքա՞ն հաճախ են կանայք հայտնվում հակամարտության մասին
լրագրողական նյութերում:
DDԿնոջ ինչպիսի՞ կերպարներ են ներկայացվում այդ նյութերում:
DDԻնչպիսի՞ կոչեր/ուղերձներ են հղում կանայք հակամարտության
մասին նյութերում:
DDՕբյե՞կտ, թե՞ սուբյեկտ. կանայք հակամարտության ազդեցություն
կրո՞ղն են, թե՞ դերակատարում ունեցողները:

Անհրաժեշտ
տեղեկատվություն

Հայաստանյան
լրատվական
դաշտում
Ղարաբաղյան
հակամարտությունը հետզհետե կորցնում է մարդկային դեմքը,
կոնֆլիկտի հիմնական դերակատարներն ու հերոսները ոչ թե
սահմանին ապրող մարդիկ են, զինվորներն ու փախստականները, այլ
ավելի շատ այն պաշտոնյաները, ովքեր մասնակցում են բանակցային
գործընթացին: Իսկ բանակցային սեղանի շուրջ երբեք կանայք չեն
լինում: Մարդը, ով հակամարտության ամենամեծ զոհն է, ներկայացվում
է լոկ թվային տվյալի, վիճակագրության տեսքով: Հազվադեպ են
այն հրապարակումները, որտեղ խոսվում է խաղաղության մասին,
հատկապես երբ դրա մասին կանայք են խոսում: (Արման Ղարիբյան)
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Օգտակար
հղում
ներ

1. Ղարաբաղյան «երիտասարդ» կոնֆլիկտը դեռ չի՞ լուծվի https://www.
youtube.com/watch?v=QwIKKWELx68
2. Գերության 22 ամիսներ. Ադրբեջանից վերադարձած գերին՝
փշալարերից այն կողմում ապրած սարսափների մասին http://
medialab.am/news/id/1525
3. Հայ կանայք բանակի
watch?v=kwhFYZ8qmtI

կողքին

են

https://www.youtube.com/

4. Ուղերձ լրատվամիջոցներին՝ Չինչին գյուղից http://hetq.am/arm/
news/30888/uxerdz-lratvamijocnerin-chinchin-gyuxic.html
5. «Կոմայից դուրս գալուց մամայիս չեմ ճանաչել». քառօրյայի
մասնակից https://www.youtube.com/watch?v=9AVlX-2BQLk
6. Ռադիոլուր http://bit.ly/2xJvDXb
7. Երբ ընդհատված կյանքը շարունակվում է (5:30-14:45) https://www.
youtube.com/watch?v=eDtM_4N_RLE
8. Ղարաբաղյան պատերազմում և 1994-ի զինադադարից ի վեր
Ադրբեջանը տվել է առնվազն 18 հազար զոհ https://goo.gl/a26Ztp
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Սեմինար 5. Միջազգային լրատվամիջոցների
ուսում
ն ասիրություն
Նպատակ

Ուսումնասիրել
միջազգային
լրատվամիջոցների
հակամարտության և կանանց լուսաբանումը։

կողմից

Տևողություն 60 րոպե
Ընթացք

Դասընթացավարը մասնակիցներին բաժանում է 3 խմբի և
յուրաքանչյուրին հանձնարարում է ուսումնասիրել մեկական
միջազգային լրատվական կայք։ Նման կայքերի օրինակներ կարող
են լինել Նյու Յորք Թայմսը (New York Times), ԲիԲիՍին (BBC),
Դը Գարդիանը (TheGuardian), Փասս բլուն (Pass Blue), և այլն։
Մասնակիցները պետք է մոտ 40 րոպեի ընթացքում ուսումնասիրեն,
թե որքանով և ինչպես են այս լրատվամիջոցներն անդրադարձ
կատարում զինված հակամարտության թեմային, կա արդյոք
անդրադարձ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, և ինչպիսի
ներկայացվածություն ու դեր ունեն կանայք այս նյութերում։ Կայքերն
ուսումնասիրելուց և վերլուծելուց հետո խմբերը ներկայացնում են իրենց
աշխատանքն, այնուհետև, դասընթացավարը մի քանի ընդհանուր
հարցերով ամփոփում է սեմինարը։

Քննարկման DDՎերջին շաբաթվա/ամսվա ընթացքում լուսաբանված նյութերի քանի՞
հարցեր
տոկոսն է անդրադառնում զինված հակամարտության թեմաներին։
DDԴրանցից քանի՞սն է անդրադառնում խաղաղաշինությանը։
DDԻնչպե՞ս են ներկայացված կանայք այս նյութերում։
DDԿա՞ արդյուք անդրադարձ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտին։
DDԱրդյո՞ք Ղարաբաղյան կոնֆլիկտին առնչվող նյութը չեզոք ու
հակառազմական լեզվով և ոճով է գրված։
DDԱրդյո՞ք կանայք ներկայացված են այս նյութերում, և ինչպե՞ս։
DDԻնչպե՞ս է վերոնշյալ թեմաների
տարբերվում տեղականից։

միջազգային

լուսաբանումը

DDԻ՞նչ նոր և հետաքրքիր տեղեկատվություն, մոտեցում կամ
լրագրողական տեխնիկա յուրացրիք միջազգային կայքերն
ուսումնասիրելիս։
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Վարժություն 3. Նախորդ օրվա ամփոփում
Նպատակ

Ամրապնդել նախորդ օրվա ընթացքում ստացած գիտելիքները և
ապահովել կառուցողական աշխատանքային օրվա բովանդակային
սկիզբ։

Տևողություն

30 րոպե

Ընթացք

Դասընթացավարի խնդրանքով մասնակիցներից յուրաքանչյուրը
փորձում է մտաբերել նախորդ օրը ստացած ամենակարևոր և
ամենատպավորված տեղեկատվությունը, գրում է այն թղթի վրա և
պահում ձեռքում։
Այնուհետև, դասընթացավարը բոլոր մասնակիցներին հրավիրում
է սենյակի կենտրոն, որպեսզի, միմյանց հետ հաղորդակցվելով,
մասնակիցները գտնեն և խումբ կազմեն նրանց հետ, ով նախորդ օրվա
վերաբերյալ մատնանշել է միևնույն տեղեկատվությունը։
Արդյունքում կարող են ստացվել մեծ և փոքր խմբեր, ինչպես նաև
անհատներ, ում կարծիքը ոչ ոքի հետ չի համընկել։
Վարժության ավարտին յուրաքանչյուր անհատ կամ առանձին խումբ
ներկայացնում է իր համար ամենակարևոր տեղեկատվությունը, որ
յուրացրել է նախորդ օրվանից։

Քննարկման
հարցեր

DDՀե՞շտ էր արդյոք կարճ ժամանակում մտաբերել երեկվա օրն ու
ընտրել ամենահիշվող ու կարևոր տեղեկատվությունը։
DDԻնչու՞ է հենց այդ տեղեկատվությունը կարևոր քեզ համար։
DDԻնչպե՞ս կկիրառես այդ տեղեկատվությունը հետագայում։
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 եմինար 6. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և հարակից
Ս
բանաձևեր
Նպատակ

Հստակ պատկերացում կազմել ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 և 1820 բանաձևերի,
ինչպես նաև մարդու իրավունքների հարակից մի քանի մեխանիզմների
մասին։

Տևողություն

60 րոպե

Ընթացք

Դասընթացավարը ներկայացնում է ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և հարակից
բանաձևերը՝ ընթացքում հնարավորություն տալով մասնակիցներն
ուղղել հարցեր։ Այս սեմինարի ընթացքում մասնակիցները նաև
կարդում են ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բանաձևի դրույթներ և դասընթացավարի
հետ միասին փորձում վերլուծել։ Դասընթացավարը տեղեկատվություն
է փոխանցում նաև ՄԱԿ-ի ԱԽ բանաձևերին փոխլրացնող՝ մարդու
իրավունքների մեխանիզմների մասին։

Անհրաժեշտ
տեղեկատվություն

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը ՄԱԿ-ի 6 հիմնական մարմիններից
մեկն է։ Այն պատասխանատու է միջազգային խաղաղության և
անվտանգության համար։ Համաձայն ՄԱԿ-ի Կանոնադրության
Հոդված 25-ի «Միավորված ազգերի կազմակերպության անդամները
համաձայնության են գալիս ենթարկվել Անվտանգության խորհրդի
որոշումներին և կատարել դրանք»։
Անվտանգության խորհուրդն գիտակցում և ամրապնդում է
կանանց վրա հակամարտությունների ազդեցության, ինչպես նաև
կոնֆլիկտի լուծման ու կանխարգելման, և խաղաղաշինական ու
խաղաղապահ գործընթացներում կանանց հավասար մասնակցության
կարևորությունը։
Կանանց, խաղաղության և անվտանգության օրակարգը ոչ միայն
սկզբունք է, այլ նաև գործնական քայլեր ենթադրող կոչ՝ ՄԱԿ–ի
համակարգին և ՄԱԿ–ի անդամ պետություններին՝ դիտարկելու
հակամարտությունները
գենդերային
տեսանկյունից,
այլապես
խաղաղության ու անվտանգության հաստատմանն ուղղված
միջազգային ջանքերն ապարդյուն կանցնեն։
ՄԱԿ–ի 1325 բանաձևն ընդգծում և կարևորում է կանանց
դերը հակամարտության կանխարգելման և հաղթահարման
գործընթացներում, խաղաղ բանակցություններում, խաղաղաշինական
և
խաղաղապահ
գործողություններում
և
մարդասիրական
աջակցություն տրամադրելու հարցում: 1325 բանաձևը խրախուսում
է նաև հետ–պատերազմական իրավիճակում խաղաղության և
անվտանգության պահպանման աշխատանքներում կանանց հավասար
մասնակցությունը:
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ՄԱԿ–ի 1820 բանաձևը դատապարտում է սեռական բռնության
կիրառումը` համարելով այն պատերազմական գործողություն (գործիք)
և ամրապնդում է, որ բռնաբարությունը կամ սեռական բռնության այլ
դրսևորումները պատերազմական հանցագործություն են, մարդկության
դեմ ուղղված հանցագործություն են և որպես գործողություն կարող են
հանդիսանալ ցեղասպանության բաղադրիչ։
Կանանց, խաղաղության և անվտանգության օրակարգն իր մեջ
համախմբում է 4 հիմնասյուն` ըստ որոնց նաև խմբավորվում են ՄԱԿ–ի
ԱԽ 1325 բանաձևի 18 հոդվածները:
Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին
կոնվենցիան (1979) վավերացրել է 189 պետություն, 2 պետություն
ստորագրել, իսկ 5 պետություն ոչ վավերացրել է, ոչ էլ ստորագրել:
Ունի 30 հոդված, որից 16-ը համարվում են հիմնական: Կոնվենցիան
համարվում է կանանց իրավունքների համապարփակ օրինագիծ:
Այն հիմնված է տղամարդկանց և կանանց միջև հավասարության
սկզբունքի վրա, ինչպես նաև ելնում է այն տեսակետից, որ կանայք
գենդերային հիմքով խտրականության են ենթարկվում: Այս
կոնվենցիան միջազգային փաստաթուղթ է, որն օրինականացնում
է պետական մակարդակում կանանց համար հավասարության
և խտրականության պահանջը: Այն պարտադրում է պետական
օրենսդրական դրույթների համապատասխանեցում Կոնվենցիայի հետ:
Այս Կոնվենցիայի Ընդհանուր հանձնարարական 30-ը վերաբերում է
կանանց կոնֆլիկտի կանխարգելման համատեքստում, կոնֆլիկտի և
հետկոնֆլիկտային իրավիճակներում, աջակցում է պետություններին
իրականացնելու կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունները,
նախքան կոնֆլիկտը, դրա ժամանակ և դրանից հետո։ ՄԱԿ-ի ԱԽ
1325 բանաձևը (Հոդված 9) հղում է կատարում այս Կոնվենցիային
և մարդու իրավունքների այլ փաստաթղթերի՝ կոչ անելով անդամ
պետություններին իրականացնել դրանք։
Կայուն զարգացման նպատակներ
Նպատակ 5. Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր
կանանց ու աղջիկներին
5.5. Ապահովել կանանց լիարժեք և արդյունավետ մասնակցությունը
և հավասար հնարավորությունները քաղաքական, տնտեսական և
հանրային կյանքում որոշումների կայացման բոլոր մակարդակներում
ղեկավար դիրք զբաղեցնելու համար
Նպատակ 16. Խթանել խաղաղ և ներառական հասարակությունների
կառուցումը՝ հանուն կայուն զարգացման, բոլորի համար հասանելի
դարձնել
արդարությունը,
բոլոր
մակարդակներում
ստեղծել
արդյունավետ, հաշվետու և ներառական հաստատություններ
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Օգտակար
հղում
ներ

1. «Կանայք,
խաղաղություն
և
անվտանգություն.
ՄԱԿ-ի
Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևի ջատագովման ուղեցույց»,
2015
http://swv.am/index.php/hy/what-we-do-am/publicationsam/878-1325
2. ՄԱԿ-ի Կանոնադրություն
Charter_arm.pdf

http://www.un.am/up/file/1.%20UN%20

3. ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի թիվ 1325 (2000) բանաձև http://
www.un.am/res/Gender%20TG%20docs/international/Resolution-1325_
ARM.pdf
4. Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման
մասին կոնվենցիա (1979) http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_9.
pdf
5. Կայուն
զարգացման
sustainabledevelopmentgoals

նպատակներ

http://un.am/hy/p/

6. United Nations Peacekeeping, Women, peace and security http://www.
un.org/en/peacekeeping/issues/women/wps.shtml
7. Landmark resolution on Women, Peace and Security, Office of the
Special Adviser on Gender issues and Advancement of Women http://
www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
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 եմինար 7. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և հարակից
Ս
բանաձևերի իրականացմանն ու ղղված
գործողությունները Հայաստանում
Նպատակ

Պատկերացում կազմել Հայաստանում ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և
հարակից բանաձևերի իրականացման, և այդ գործառույթն ապահովող
հիմնական դերակատարների մասին։

Տևողություն

60 րոպե

Ընթացք

Դասընթացավարը մասնակիցներին նախնական տեղեկատվություն
է փոխանցում Հայաստանում ԱԽ բանաձևերի իրականացման
իրավիճակի
մասին՝
նաև
անդրադառնալով
պետության՝
գործողությունների ազգային ծրագիր մշակելու պարտավորությանը։
Այնուհետև, մասնակիցները բաժանվում են 3 խմբի, որոնցից
յուրաքանչյուրն,
օգտվելով
համացանցից,
քարտեզագրում
է
բանաձևերի իրականացմանն ուղղված գործողությունների հիմնական
դերակատարներին
հետևյալ
մակարդակներում՝
1.պետական
մարմիններ, 2.միջազգային կազմակերպություններ ու կառույցներ,
3.ՔՀԿ-ներ ու նախաձեռնություններ։ Խմբային աշխատանքից հետո
թիմերը կիսվում են իրենց հավաքագրած տեղեկատվությամբ։

Քննարկման
հարցեր

DDՈրքանո՞վ
է
բանաձևերի
իրականացումն
դերակատարների աշխատանքն արդյունավետ։

ապահովող

DDԻնչպե՞ս կբարելավեիք վերոնշյալ հիմնական դերակատարների
աշխատանքը։
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Անհրաժեշտ
տեղեկատվություն

Կանանց մասնակցությունը հասարակական-քաղաքական կյանքին,
խաղաղաշինական և որոշումների կայացման գործընթացներին մնում
է խիստ ցածր:
2014թ-ի դրությամբ ՀՀ-ում բացակայում են կանանց և աղջիկների
պաշտպանությանը և գենդերային հիմք ունեցող բռնությունների
կանխարգելմանն ուղղված արդյունավետ մեխանիզմները, որի
ապահովումը հատկապես կարևոր է անավարտ հակամարտության
պարագայում:
2014թ-ի դրությամբ ՀՀ-ում բացակայում են կանանց նկատմամբ
պատերազմական
հանցագործությունների
լուսաբանմանը
և փաստագրմանն ուղղված պաշտոնական զեկույցները և
ուսումնասիրությունները:
ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար պաշտոնյաները
բոլորը տղամարդիկ են զբաղեցնում։ Կանայք ՀՀ ոստիկանությունում
կազմում են ընդամենը 18%։
Շուրջ 10 տարի Հայաստանը մասնակցում է ՄԱԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի
խաղաղապահ
առաքելություններին`
տարբեր
երկրների
ստորաբաժանումների կազմում: Հայաստանի խաղաղապահներն
առաքելություն
են
իրականացրել
Կոսովոյում,
Իրաքում,
Աֆղանստանում, Լիբանանում:
Հայաստանում խաղաղապահ ծառայության համար ծառայողներն
իրենք են դիմում, և մինչ այժմ ոչ մի կին չի դիմել խաղաղապահ
առաքելություն իրականացնելու համար:
Գործողությունների ազգային ծրագիրը գործիք է Կառավարության
համար` ազգային մակարդակում համակարգելու ՄԱԿ–ի ԱԽ 1325
բանաձևի իրականացումը, դրա մշտադիտարկումն ու գնահատումը:
ԳԱԾ–ը ավելի համակարգված է դարձնում պետական և ոչ պետական
մարմինների` Կանանց, խաղաղությանն և անվտանգությանն ուղղված
գործունեությունը: ԳԱԾ կարող են մշակել բոլոր պետություններն`
անկախ հակամարտության մեջ գտնվելու փաստից: Դրա մշակումն
ու իրականացումը շարունակական և փոփոխվող գործընթաց է,
որը տեղի է ունենում իրավիճակի և կարիքների փոփոխության
համապատասխան:
ՀՀ-ն համընդհանուր պարբերական դիտարկման (ՀՊԴ/UPR) ՀՀ-ն
ստացել է առաջարկություն (120.76) ստեղծելու գործողությունների
ազգային ծրագիր ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բանաձևի վերաբերյալ։
(Պորտուգալիա)
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Օգտակար
հղում
ներ

1. «ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձև. Քաղաքացիական
հասարակության 2014թ-ի մշտադիտարկման զեկույց», 2014 http://
swv.am/index.php/hy/what-we-do-am/publications-am/1223-1325-2
2. «Կանայք,
խաղաղություն
և
անվտանգություն
օրակարգի
շրջանակներում
խաղաղաշինական
նախաձեռնությունների
քարտեզագրում» հետազոտություն
3. Women, Peace and Security National Action Plan Development Toolkit,
PeaceWomen of Women’s International League for Peace and Freedom
(WILPF), 2013 http://www.peacewomen.org/assets/file/national_action_
plan_development_toolkit.pdf
4. United Nations and International Alert 2006 , http://www.osce.org/
secretariat/125727?download=true
5. ՀՊԴ, 21-րդ նստաշրջան, Հանձնարարականներ 2015 https://
www.upr-info.org/sites/default/files/document/armenia/session_21_-_
january_2015/recommendations_and_pledges_armenia_2015.pdf
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 եմինար 8. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից
Ս
բանաձևերի լուսաբանումը հայկական
համատեքստում
Նպատակ

Զարգացնել հմտություններ ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից
բանաձևերը գենդերազգայուն և հանրամատչելի լուսաբանելու համար։

Տևողություն

75 րոպե լրագրողական նյութի նախապատրաստում
+ 30 րոպե քննարկում

Ընթացք

Մասնակիցներին ներկայացվում է հայաստանյան մեդիաներում
բանաձևերի լուսաբանման օրինակներ, քննարկվում են, թե որքանով են
դրանք հանրամատչելի, ամբողջական, ճշգրիտ և գրավիչ ընթերցողի
համար:
Դասընթացի այս հատվածում մասնակիցները պետք է պատրաստեն
լրագրողական
նյութեր
(հոդվածներ,
ռադիո
հաղորդումներ,
տեսանյութեր) ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից այլ բանաձևերի
շուրջ։ Մասնակիցները հնարավորություն ունեն ներկայացնելու
անհատական և խմբային աշխատանքներ ըստ ցանկության՝ մինչև 4
հոգանոց խմբերով։
Ընդմիջման ընթացքում դասընթացավարը, լրագրողական նյութերի
հանրամատչելիությունն
առավել
արդյունավետ
գնահատելու
նպատակով ներգրավում է անկախ անհատների (դասընթացի
անցկացման վայրում գտնվող այլ անձինք), որոնցից յուրաքանչյուրը,
ծանոթանալով մեկական նյութի, իր կարծիքն է հայտնում հետևյալ
հարցերի շուրջ.
DDԱրդյո՞ք վերնագիրը բավարար գրավիչ էր նյութով հետաքրքրվելու
համար։
DDՈրքանո՞վ պատկերացում կազմեցիք ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ
հարակից այլ բանաձևերի մասին։
DDԻ՞նչ գիտեիք բանաձևերի մասին նախքան նյութի ընթերցումը և ի՞նչ
գիտեք ընթերցումից հետո:
DDԸստ Ձեզ ո՞րն է նյութի հիմնական ուղերձը։
Այս
վարժության
երկրորդ՝
քննարկման
հատվածում
դասընթացավարը մեծ խմբում ամփոփում է նյութերի վերաբերյալ
անկախ անհատների կողմից հնչեցված կարծիքները, և խումբը
դասընթացավարի աջակցությամբ փորձում է վելուծել բոլոր
նյութերի
հակառազմականացնող
բառապաշարի
կիրառումը,
գենդերազգայունությունը,
հանրամատչելիությունը
և
կանանց
ներկայացվածությունը։
Նշում՝ այս գործնական վարժության արդյունքում ստեղծված
լրագրողական նյութերից լավագույնները կարող են լուսաբանվել և
տարածվել։
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Քննարկման
հարցեր

DDԻնչո՞ւ են հայաստանյան լրագրողները
խուսափում բանաձևերի լուսաբանումից:

և

լրատվամիջոցները

DDԻնչպիսի՞ դժվարությունների է հանդիպում լրագրողը բանաձևերը
լուսաբանելիս:
DDԻնչպե՞ս բանաձևերի մասին նյութերը դարձնել ավելի հանրամատչելի
և գրավիչ ընթերցողների համար:

Անհրաժեշտ
տեղեկատվություն

1325 և 1820 բանաձևերի լուսաբանումը չի կարող սահմանափակվել
լոկ բանաձևերի մասին տեղեկատվությամբ, այն պետք է ներառի
բանաձևերի նպատակների իրականացմանն ուղղված պետության
ջանքերի մասին հանրամատչելի տեղեկատվություն, դրա խնդիրների
պարզաբանումն ու կանանց դերակատարման բարձրացման
վերաբերող հարցեր: Բանաձևի լուսաբանման համար առանցքային է,
թե ինչպիսի շեշտադրումներ են արվում և կանանց դերակատարումն
ինչպես է ներկայացվում: Օրինակ, կանանց մասնակցությունը զինված
ուժերում դեռևս բավարար չէ բանաձևի կատարման համար, իսկ
լրագրողները չպետք է սահմանափակվեն միայն կին զինվորականների
մասին պատմող նյութերով, որտեղ կանայք վերարտադրում են
միլիտարիստական համակարգին հատուկ մտքերն ու կոչերը: Առավել
կարևոր է, թե այդ կանայք ինչպիսի դերակատարում ունեն կոնֆլիկտի
հաղթահարման համար, արդյոք նրանց մասնակցությունը նպաստում
է կոնֆլիկտի հաղթահարմանը, թե պարզապես ավելանում է մարտնչող
զինվորականների թվականակը: (Արման Ղարիբյան)

Օգտակար
հղում
ներ

1. Ֆեմինիզմի յուրացումը. գենդերը, ռազմատենչությունը և ՄԱԿ ԱԽ
1325 բանաձևը https://goo.gl/yA4HGs
2. Հայաստանը դեռևս չի մշակել թիվ 1325 բանաձևի կատարումն
ապահովող ազգային ծրագիր https://goo.gl/D8GScf
3. «Կանայք, խաղաղությունն ու անվտանգությունը»
քննարկվել է ՄԱԿ-ում http://henaran.am/19042.html

բանաձեւը

4. ՄԱԿ-ի
ԱԽ-ն
բանաձև
է
ընդունել
ռազմական
հակամարտություններում կանանց պաշտպանության մասին http://
lurer.com/?p=201629&l=am
5. Կանանց մասնակցությամբ հակամարտություններն ավելի հեշտ են
կարգավորվում http://www.aravot.am/2015/04/03/557535/
6. Ի՞նչ դերակատարություն կարող են ունենալ կանայք խաղաղության
պահպանման հարցում. Կոնֆերանս https://www.youtube.com/
watch?v=A9ERBia2YEw
7. ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևը. կանանց ներուժի
զարգացումն ու խաղաղաշինությունը https://goo.gl/RCS7qr
8. Կանայք կարող են աշխարհն ավելի խաղաղ դարձնել. Խաղաղության
և Անվտանգության ութ բանաձև http://womennet.am/women-peace/
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9. Կանանց մասնակցությունը բանակցություններում. Ճանապարհ
դեպի ավելի կայուն և ապահով աշխարհ https://goo.gl/YYUv5h
10. Սահմանամերձ գյուղերի հերոս կանայք 31 05 2013 https://www.
youtube.com/watch?v=0D0iSD8YhW8
11. «Բանակն ամենուր շարունակում է մնալ հիպերառնականացված
կառույց» https://goo.gl/qKeKvf
12. «Կանայք, խաղաղությունը եւ անվտանգությունը ». 1325 բանաձեւի
դասերը https://goo.gl/HAeHNW
13. «Կանայք, խաղաղությունը եւ անվտանգությունը». ՄԱԿ-ում
ամփոփում են թիվ 1325 բանաձեի իրականացման արդյունքները
https://goo.gl/FxqoMY
14. «Կանայք, խաղաղություն , անվտանգություն». ներկայացվեց
Լեռնային Ղարաբաղի զեկույցը https://goo.gl/zx9JFC
15. Կանայք ՀՀ զինված ուժերում. առկա իրավիճակն ու խնդիրները
http://www.mediamax.am/am/news/armypolice/20583/
16. No Women - No Lasting Peace https://www.youtube.com/watch?time_
continue=133&v=akumrBj3N94
17. Քննարկվեց ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձեւը
http://syuniacyerkir.am/news_view.php?post_id=15124
18. ՄԱԿ-ի` «Կանայք, աշխարհն ու անվտանգությունը» 1325 բանաձևը
լավ չի կատարվում http://www.haynews.am/hy/1335297107
19. Հայաստանը դեռ չի մշակել ՄԱԿ-ի՝ կանանց վերաբերող բանաձևերի
կատարման ազգային ծրագիր http://www.panarmenian.net/arm/
news/130131/
20. «Առանց կանանց չկա կայուն խաղաղություն» http://www.hayzinvor.
am/36940.html
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Սեմինար 9. Սոցիալական մեդիան և ՄԱԿ-ի ԱԽ
1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևերը հայկական
համատեքստում
Նպատակ

Ուսումնասիրել սոցիալական մեդիան որպես առկա կոնֆլիկտի սրման
կամ, ընդհակառակը, խաղաղաշինական ուղերձների տարածման
արդյունավետ գործիք և ձեռք բերել գիտելիքներ ու հմտություններ
սոցիալական մեդիայի առավել հասցեական կիրառման մեխանիզմների
վերաբերյալ։

Տևողություն

60 րոպե

Ընթացք

Դասընթացավարը ներկայացնում է խաղաղաշինական ուղերձներ
տարածելու նպատակով սոցիալական մեդիայի արդյունավետ
կիրառման մեխանիզմները։
Մասնակիցները, բաժանվելով 4-5 հոգանոց խմբերի, աշխատում են
ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից այլ բանաձևերի իրականացման
վերաբերյալ սոցիալական մեդիայի ուղերձների մշակման վրա՝
հիմնվելով ներքոնշյալ հարցերի վրա։ Սեմինարի վերջում խմբերը
ներկայացնում են իրենց աշխատանքը և ամփոփում դասընթացավարի
հետ։

Քննարկման
հարցեր

DDՈ՞վ է մեր հիմնական թիրախային լսարանը։
DDԻնչպիսի՞ արժեքներ, կարիքներ և շահեր ունի ընտրված թիրախային
լսարանը։
DDԻնչպիսի՞ արդյունք ենք նախատեսում մեր ուղերձի տարածումից
հետո։ Կամ ինչպիսի՞ արձագանք ենք նախատեսում ստանալ մեր
թիրախային լսարանից։
DDԻ՞նչ եղանակով ենք մենք տարածելու մեր ուղերձը։
DDՈւղերձների օրինակներ։
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Անհրաժեշտ
տեղեկատվություն

Ուղերձի մշակման համար առաջնային և կարևոր նախապայման է
թիրախային լսարանի սահմանումը։ Այնուհետև կարևոր է հասկանալ
այդ լսարանի հիմնական արժեքները, կարիքները, նպատակները, և
թե ինչ նպատակ ենք հետապնդում մենք՝ տարածելով ուղերձները։
Սրանից հետո արդեն կարելի է որոշել ուղերձների տարածման
ամենաարդյունավետ մեխանիզմները։
Մեր ուղերձները սովորաբար ավելի ազդեցիկ և հիշվող են, երբ դրանք
պարունակում են նկարներ, կամ ուղերձն արտահայտված է հենց
նկարի միջոցով։ Միևնույն լրագրողական նյութի վերաբերյալ կարելի
է նաև մշակել և տարածել ինֆոգրաֆիկներ և նկարազարդումներ։
Ազդեցիկ է նաև վիճակագրական տվյալների ներկայացումը և
հետազոտությունների արդյունքների ամփոփ և դիպուկ ներկայացումը։
Վերնագրի ազդեցիկ լինելուց է նաև կախված, թե մարդիկ կբացեն ու
կընթերցեն նյութը, թե` ոչ։ Կարելի է տարբեր սոցիալական ցանցերում
օգտագործել տարբեր վերնագրեր՝ հասկանալու դրանցից մեկի կամ
մի քանիսի արդյունավետությունը։ Նաև, նյութի տարածման ձևը
նույնպես անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել տվյալ սոցիալական
մեդիայի ձևին և տարածել օրվա ճիշտ ընտրված ժամին։
Ուղերձի արդյունավետ գործածության համար պետք է փորձենք
տեսական գիտելիքները փոխանցել մատչելի և մեր թիրախային
լսարանին հասանելի լեզվով։ Անձնական պատմությունները նույնպես
ամենատպավորվող ձևերից են՝ փոխանցելու մեր ուղերձը։
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 եմինար 10. Հայաստանում ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և
Ս
ԿԽԱ հարակից բանաձևերի արդյունավետ
իրականացմանն ու ղղված մեդիա և հաղորդակցման
ռազմավարության մշակում
Նպատակ

Խրախուսել մասնակիցներին մշակելու մեդիա և հաղորդակցման
ռազմավարություն՝ ուղղված Հայաստանում ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և
ԿԽԱ հարակից բանաձևերի արդյունավետ իրականացմանը, ինչպես
նաև ստանձնելու դրա իրականացումը դասընթացից հետո 6 ամսվա
ընթացքում։

Տևողություն

75 րոպե

Ընթացք

Դասընթացավարը ներկայացնում է Հայաստանում ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325,
1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևերի արդյունավետ իրականացման
տեսանկյունից մեդիա և հաղորդակցման ռազմավարության
մշակման կարևորությունը, որի համար անհրաժեշտ է հանձն առնել
իրականացնելու հստակ քայլեր։
Մասնակիցները բաժանվում են փոքր խմբերի ըստ իրենց ներկայացրած
լրատվամիջոցի տեսակի (օնլայն և տպագիր թերթեր, ռադիո,
հեռուստատեսություն, և այլն) և, կրառելով Մեդիա և հաղորդակցման
ռազմավարության գործողությունների ծրագրի ձևաթուղթը (Հավելված
1), մշակում են թեմայի լուսաբանման գործողությունների պլան
առաջիկա 6 ամիսների համար։ Խմբային վարժության ընթացքում
դասընթացավարները մոտենում են խմբերին՝ համոզվելու, որ
ներառված գործողությունները իրատեսական են, կիրառելի և չափելի։
Վարժությունից հետո խմբերը ներկայացնում են լուսաբանման իրենց
ծրագիրը, որն ամփոփվում է մեկ ընդհանուր փաստաթղթում։
Այս սեմինարի ավարտին դասընթացավարը ներկայացնում է Հուշագիր
(Հավելված 2), որը մասնակիցները ցանկության դեպքում ստորագրում
են որպես Հայաստանում ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից
բանաձևերի լուսաբանման ոչ ֆորմալ պարտավորություն։
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Վարժություն 4. Դասընթացի ամփոփում
Նպատակ

Հետադարձ հայացք նետել երկօրյա դասընթացի արդյունքում
իրազեկվածության մակարդակի փոփոխությանը և ամրապնդել
հետագա քայլերի շուրջ պայմանավորվածությունը։

Տևողություն

60 րոպե

Ընթացք

Դասընթացավարն ամփոփում է երկօրյա դասընթացը` խնդրելով, որ
յուրաքանչյուրն իր կողքին նստած մասնակցի հետ քննարկի հետևյալ
4 հարցերը.
DDՈ՞րն էր իմ սկզբնական մոտիվացիան մասնակցելու այս
դասընթացին։
DDԻմ ո՞ր ակնկալիքներն արդարացան։
DDԻ՞նչն էր հնարավոր ավելի լավ իրականացնել։
DDՀատկապես ինչպիսի՞ թեմաների լուսաբանման շուրջ կաշխատեմ
դասընթացից հետո։
Զույգերով քննարկելուց հետո մասնակիցները կիսվում են իրենց
պատասխաններով մեծ խմբում։
Մասնակիցները լրացնում են հետդասընթացային հարցաթերթերը։
Դասընթացի
կազմակերպիչները
և
դասընթացավարները
մասնակիցներին են շնորհում մասնակցության վկայականներ։
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Դասընթացից հետո կայունության և
շարունակականության ապահովումը
Հաշվի առնելով, որ, բացի դասընթացի ընթացքում մացնակիցների իրազեկվածության
արդյունավետ բարձրացման կարևոր նպատակից, մեծ նշանակություն ունի նաև դասընթացի
կայունության և շարունակականության ապահովումը, դասընթացի կազմակերպիչները և
դասընթացավարները կարող են կիրառել հետևյալ մեթոդները.
1. Շարունակական կապ և հաղորդակցություն մասնակից լրագրողների հետ։
2. Դասընթացի ավարտից հետո թեմատիկ տեղեկատվության պարբերաբար
փոխանցում հոդվածների, գրքերի, հոլովակների կամ տեղեկատվական այլ
աղբյուրների միջոցով։
3. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևերի շուրջ տարբեր հանդիպումների,
սեմինարների ու կոնֆերանսների հրավերների ուղարկում։
4. Միջազգային ԶԼՄ-ներում լրագրողական թեմատիկ նյութերով հանդես գալու
հնարավորությունների ընձեռում։
5. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևերի շուրջ տարբեր միջոցառումներ
լուսաբանելու հրավերներ։
6. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևերի առավել արդյունավետ
լուսաբանման նպատակով ֆոկուս խումբ քննարկումների անցկացում, ինչպես նաև
մասնակից լրագրողների և այլ լրագրողների միջև փորձի փոխանակում։
7. Կանանց իրավունքների և/կամ խաղաղաշինության ոլորտում ներգնավված
քաղաքացիական հասարակության անդամի և լրագրողի համատեղ մենթորային
ծրագրերի իրականացում։
8. Լրագրողներին ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևերի վճարովի
լուսաբանման աշխատանքներում ներգրավում։
9. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևերի շուրջ լրագրողական լավագույն
նյութերի պատրաստման մրցույթի և մրցանակաբաշխության անցկացում։
10. Ամենաակտիվ լրագրողների համար ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից
բանաձևերի վերաբերյալ միջազգային վերապատրաստումների հնարավորություններ։
11. Եվ այլն։
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Հավելված 1. Մեդիա և հաղորդակցման
ռազմավարության գործողությունների ծրագիր
Գործողությունների ռազմավարական նպատակը`

ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և հարակից բանաձևերի արդյունավետ իրականացում Հայաստանում:
Ռազմավարական խնդիրները՝

1. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևերի վերաբերյալ հասարակության
իրազեկվածության բարձրացում։
2. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևերի
Գործողությունների ազգային ծրագրի ստեղծման ջատագովում:

վերաբերյալ

ՀՀ

Լուսաբանում

Օր.՝
Քաղա
քականություն
մշակող
ներ

Օր.՝
Ռեպոր
տաժ

Օր.՝
Երկիր
Մեդիա

Օր.՝
Սեպտեմ
Տաթև
բերի 21
Տաթևյան (Խաղա
ղության
միջազ
գային
օր)
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ՄԱԿ-ի
ԱԽ 1325
բա
նաձևի
իրակա
նացման
շուրջ պե
տական
պարտա
վորություննե
րի վերա
բերյալ
ռեպոր
տաժ

Փոփոխություն

Ցուցիչներ

Արդյունք

Ժամանակահատված,
Վերջնաժամկետ

Պատասխա-նատու
լրագրող

Նյութը լուսաբանող
և տարածող
լրատվամիջոցները

Լուսաբանման
տեսակ

Թիրախային
լսարան

Գործողություն

Խնդիր 2. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և ԿԽԱ հարակից բանաձևերի վերաբերյալ ՀՀ Գոր
ծողությունների ազգային ծրագրի ստեղծման ջատագովում: (Առանձին մշակել և
Խնդիր 1-ի, և Խնդիր 2-ի համար)

Քաղա
քականություն
մշակող
ները
տեղ յակ
են իրենց
աշխա
տանքի
նկատ
մամբ
ուշադ
րության
մասին:

Հավելված 2. Հուշագիր
Ընդունելով մեդիայի կարևոր դերը ժողովրդավարական հասարակությունների ձևավորման
և լավ կառավարման խթանման գործում;
Ընդունելով ԶԼՄ-ների կարևոր դերը՝ հասարակության համար ուշագրավ հարցերին
անդրադառնալու, տեղեկատվության տրամադրման եւ նման այլ խնդիրների վերաբերյալ
տարբեր տեսակետներ ներկայացնելու համար;
Ընդունելով Ղարաբաղյան զինված հակամարտության արդյունքում հատկապես կանանց
և երեխաների առավել խոցելի լինելը;
Ընդունելով, որ ՄԱԿ ԱԽ ԿԽԱ 1325 և այլ հարակից բանաձևերը, միջազգային օրենքները
կարող են հանգեցնել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ լուծմանը՝ առանց զինված
հակամարտության;
Ընդունելով, որ ՀՀ կառավարությունը պարտավոր է ապահովել 1325 և ԿԽԱ այլ հարակից
բանաձևերի իրականացումը Հայաստանում;
Մենք՝ ներքոստորոգրյալ լրագրողներս և ԶԼՄ ներկայացուցիչներս, պատրաստակամություն
ենք հայտնում պատրաստելու հոդվածներ, հեռուստատեսային և ռադիո ռեպորտաժներ և
այլ նյութեր, որոնք կխթանեն հայաստանյան հասարակության լայն շերտերի մոտ 1325 և
հարակից ԿԽԱ այլ բանաձևերի իրազեկվածության բարձրացմանը։
Ստորագրություններ։
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Հավելված 3. Դասընթացի գնահատման
հարցաթերթեր
 ԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1325, 1820 և
Մ
հարակից բանաձևերի իրականացումը և լուսաբանումը
Նախադասընթացային գնահատման հարցաթերթ
1. Ունե՞ք արդյոք միջազգային կամ տարածաշրջանային իրավական փաստաթղթե
րի, համաձայնագրերի կամ մարդու իրավունքների մեխանիզմ
ն երի լուսաբանման
փորձ։
Այո _____		

Ոչ _____

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասն նշել, թե միջազգային կամ տարածաշրջանային
որ փասթաղթերին, համաձայնագրերին և մարդու իրավունքների մեխանիզմ
ն երին եք
անդրադարձել:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Զինված հակամարտությունների, մասնավորապես, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ
հակամարտության լուսաբանման փորձ ունե՞ք:
Այո _____		

Ոչ _____


Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասն նկարագրել հոդվածը, բլոգը, ռադիո- և հեռուստա
հաղորդումը (ներառելով հղում
ն երը):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Կանանց իրավունքների և գենդերային հավասարության լուսաբանման փորձ
ունե՞ք:
Այո ____		

Ոչ ____

Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասն նկարագրել հոդվածը, բլոգը, ռադիո- և հեռուստա
հաղորդումը (ներառելով հղում
ն երը)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

46

4. 1-10 բալային սանդղակով ինչպե՞ս կգնահատեք Ձեր գիտելիքներն ու հմտություննե
րը հետևյալ թեմաների շուրջ։
Թեմա
1.

1

«Գենդեր» տերմինի ուսում
ն ասիրություն

2. Կնոջ կերպարի ուսում
ն ասիրություն հայկա
կան լրատվամիջոցներում
3. Ի՞նչ է ռազմականացումը և ինչպե՞ս է այն ար
տացոլված հայկական մամուլում
4. Ինչպե՞ս են միջազգային լրատվամիջոցներն
անդրադառնում զինված հակամարտություն
ներին
5. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և հարակից բանաձևե
րի մասին գիտելիքներ
6. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և հարակից բանաձ
ևերն իրականացնող հիմ
ն ական դերակա
տարների մասին տեղեկատվություն
7. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և հարակից բանաձևե
րի մասին լուսաբանման փորձ
8. Ազդեցիկ ուղերձների մշակում
9. Ուղերձների արդյունավետ տարածում սոցի
ալական մեդիայի միջոցով
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 ԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 1325, 1820 և
Մ
հարակից բանաձևերի իրականացումը և լուսաբանումը
Հետդասընթացային գնահատման հարցաթերթ
1. 1-10 բալային սանդղակով գնահատել.
1
1.

Դասընթացի արդյունավետությունը

Նշում
ն եր՝

2. Դասընթացի ընթացքում ստացված գիտելիք
ների օգտակարությունը և հետագայում դրա
կիրառելիությունը
Նշում
ն եր՝

3. Դասընթացի համապատասխանությունը դա
սընթացից ունեցած Ձեր նախնական ակնկա
լիքների հետ
Նշում
ն եր՝

4. Դասընթացի ընթացքում քննարկված թեմա
ները հետագայում լուսաբանելու ցանկությու
նը և մոտիվացիան
Նշում
ն եր՝

5. Դասընթացավար 1-ի հմտությունները
Նշում
ն եր՝

6. Դասընթացավար 2-ի հմտությունները
Նշում
ն եր՝

7. Դասընթացի անցկացման վայրն ու տրա
մադրված ծառայությունները
Նշում
ն եր՝
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2. Ո՞ր թեման Ձեզ ամենաշատը հետաքրքրեց և ինչու՞։
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Ո՞ր թեման Ձեզ ամենաքիչը հետաքրքրեց և ինչու՞։
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Հատկապես ո՞ր թեման կցանկանաք լուսաբանել հետագայում։
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. 1-10 բալային սանդղակով ինչպե՞ս կգնահատեք Ձեր գիտելիքներն ու հմտություննե
րը հետևյալ թեմաների շուրջ դասընթացի ավարտին։
Թեմա
1.

1

«Գենդեր» տերմինի ուսում
ն ասիրություն

2. Կնոջ կերպարի ուսում
ն ասիրություն հայկա
կան լրատվամիջոցներում
3. Ի՞նչ է ռազմականացումը և ինչպե՞ս է այն ար
տացոլված հայկական մամուլում
4. Ինչպե՞ս են միջազգային լրատվամիջոցներն
անդրադառնում զինված հակամարտություն
ներին
5. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և հարակից բանաձևե
րի մասին գիտելիքներ
6. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և հա
րա
կից բանաձևերն իրականացնող հիմ
ն ական դերա
կատարների մասին տեղեկատվություն
7. ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325, 1820 և հարակից բանաձևե
րի մասին լուսաբանման հմտություններ
8. Ազդեցիկ ուղերձների մշակում
9. Ուղերձների
արդյունավետ
սոցիալական մեդիայի միջոցով

տարածում
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Հավելված 4. Մասնակիցներին խմբերի բաժանելու
վարժություններ
Վարժություն 1

Մասնակիցներին խնդրել, որ 2 րոպեի ընթացքում շարվեն ըստ
իրենց ծննդյան ամսաթվի՝ սկսած հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի
31-ը։ Այնուհետև, շարքի սկզբից սկսած ըստ հերթականության
մասնակիցներին բաժանել այնքան հոգանոց խմբերի, որքան
անհրաժեշտ է վարժության համար։

Վարժություն 2

Սենյակում դնել մասնակիցների քանակով գունավոր թերթիկներ
այնքան գույնով, քանի խումբ, որ ցանկանում ենք ունենալ։ Օրինակ,
եթե ցանկանում ենք մասնակիցներին բաժանել 3 խմբի, ապա
պետք է ունենալ 3 տարբեր գույնի թերթիկներ։ Երբ մասնակիցներից
յուրաքանչյուրը կվերցնի մեկական թերթիկ, խնդրել նրանց միանալ
և խումբ կազմել այն մարդկանց հետ, ովքեր միևնույն գույնի թերթիկն
ունեն իրենց ձեռքում։

Հավելված 5. Ակտիվացման վարժություններ
Վարժություն 1

Մասնակիցները շրջան են կազմում և փակում իրենց աչքերը։
Դասընթացավարը խնդրում է մասնակիցներին աչքերը փակ
պահելով բարձրաձայն հաշվել 1-10-ը՝ հերթափոխելով միմյանց։
Վարժության դժվարությունը միևնույն թիվը միաժամանակ մեկից
ավելի մասնակցի կողմից չնշելու մեջ է։ Եթե լինում են համընկնումներ,
խաղը սկսվում է նորից այնքան, մինչև մասնակիցները հաշվելով
կարողանան հասնել 10-ին։

Տևողություն

10 րոպե

Վարժություն 2

Մասնակիցները, կանգնած լինելով շրջանում, պետք է մեկը մյուսի
հետևից հնարավորիս արագ նշեն բանջարեղենի անուններ այնպես,
որ իրենց նշած բանջարեղենի անվանումը սկսվի իրենից առաջ
նշված բանջարեղենի վերջին տառով։ Ամեն անգամ, երբ որևէ մեկը
դանդաղում է, դուրս է գալիս խաղից։ Այդպես այնքան, մինչև լինեն
հաղթողներ։
Նշում՝ բանջարեղենի անունների փոխարեն դասընթացավարը
կարող է առաջարկել ցանկացած այլ տարբերակ, ինչպես օրինակ
դասընթացի ընթացքում սովորած կամ հաճախ քննարկվող բառեր,
և այլն։

Տևողություն

15 րոպե
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