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 Նա խա բան
«  Հա սա րա կութ յուն ա ռանց բռնութ յան» ՀԿ-ն 

 գոր ծու նեութ յան հիմ քում մշտա պես ըն կած է ե ղել 
գեն դե րա յին հա վա սա րութ յան գա ղա փա րա խո-
սութ յու նը։ Ձգ տե լով այս գա ղա փա րա խո սութ յան 
հաս տատ մա նը՝ կազ մա կեր պութ յու նը հիմն ադր-
ման օր վա նից ա ռանց քա յին է հա մա րել գեն դե րա յին 
կրթութ յու նը։ 2001 թ.-ից «  Հա սա րա կութ յուն ա ռանց 
բռնութ յան» ՀԿ-ը այս ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց րել 
է բազ մա թիվ մի ջո ցա ռումն եր, այդ թվում՝ տար բեր 
հաս տա տութ յուն նե րի անձ նա կազ մի վե րա պատ-
րաս տումն եր, ու ղե ցույց նե րի, ձեռ նարկ նե րի, ու սում-
նա կան նյու թե րի մշա կում, գեն դե րա յին քա ղա քա կա-
նութ յան հետ կապ ված տար բեր ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րե րի և  նա խագ ծե րի արդ յու նա վե տութ յան 
մշտա դի տար կում, դա սագր քե րի վեր լու ծութ յուն գեն-
դե րազ գայ նութ յան տե սանկ յու նից։ 

 Կու տա կած փոր ձա ռութ յան և կր թա կան ո լոր տում 
մաս նա գի տաց ման շնոր հիվ վեր հան վեց գեն դե րա-
յին հար ցե րով հա մա պար փակ դա սըն թա ցի բա ցա-
կա յութ յու նը։ «  Հա յաս տա նում հա սա նե լի և  կա յուն 
գեն դե րա յին  կրթութ յան հաս տա տում» ծրագ րի 
շրջա նա կում, որն ի րա կա նաց վում է շվե դա կան 
«Ք վին նա թիլ Ք վին նա» հիմն ադ րա մի ա ջակ ցութ-
յամբ, «  Հա սար կութ յուն ա ռանց բռնութ յան» ՀԿ-ը 
միա վո րեց կրթութ յան և  գեն դե րա յին հար ցե րով 
տե ղա ցի և  մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րին գեն դե-
րա յին ընգր կուն դա սըն թաց մշա կե լու նպա տա կով։ 
 Գեն դե րա յին դա սըն թա ցի թի րա խա յին խումբն ու-
սումն ա կան հաս տա տութ յուն նե րի անձ նա կազմն է։ 
 Դա սըն թա ցը նպա տա կաուղղ ված է նվա զեց նե լու 
հան րակր թութ յան ո լոր տում առ կա ան հա վա սա-
րութ յան և խտ րա կա նութ յան դրսևո րումն ե րը՝ բարձ-
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րաց նե լով ի րա զե կու մը գեն դե րա յին հար ցե րի շուրջ, 
ձևա վո րե լով քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յուն և 
ն պաս տե լով գեն դե րազ գա յու նութ յան զար գաց մա նը։   

 Սույն ձեռ նար կը նպա տակ ու նի ներ կա յաց նե լու՝ 
դա սըն թա ցի բո վան դա կութ յունն ու կա ռուց ված քը, 
ստեղծ ված դա սըն թա ցի և  յու րա քանչ յուր մո դու լի 
ընդ հա նուր նկա րա գի րը, նպա տակ ներն ու ակն կալ-
վող արդ յունք նե րը։ 
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 Դա սըն թա ցի ընդ հա նուր նկա րա գիր

 Սույն դա սըն թա ցը հիմն վե լով 
գեն դե րա յին ու սումն ա սի րութ-
յուն նե րի ա ռանց քա յին տե սութ-
յուն նե րի վրա՝ գի տե լիք ներ է 
փո խան ցում «գեն դեր» եզ րույ-
թի վե րա բեր յալ, քննում դրա 
սո ցիա լա պես կա ռու ցակց ված 
բնույ թը։  Դա սըն թա ցը պար-
զա բա նում է «գեն դեր» և «սեռ» 
հաս կա ցութ յուն նե րի տար բե-
րա կու մը, սահ մա նում մի շարք 
էա կան հաս կա ցութ յուն ներ, 
ինչ պի սիք են՝ գեն դե րա յին դե-
րե րը, գեն դե րա յին նոր մե րը, 
գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րը, 
գեն դե րա յին հա վա սա րութ յու նը, 
գեն դե րա յին հիմ քով խտրա կա-
նութ յու նը, գեն դե րա յին հիմ քով 
բռնութ յան տե սակ նե րը, բռնութ-
յան շա րու նա կա կա նութ յու նը, 
կա ռուց ված քա յին բռնութ յու-
նը, ռազ մա կա նա ցու մը և  այլն։ 
 Գեն դե րա յին հար ցե րի հիմն ո վին 
ու սումն ա սիր ման հա մար մո դուլ-
նե րում քննութ յան են առն վում 
սո ցիա լա կան հա մա տեսքս տը 
և  սո ցիա լա կան ինս տի տուտ նե-
րի դե րը։  Խո րը վեր լու ծութ յան է 
են թարկ ված գեն դե րի և մ շա կու-
թա յին կար ևոր նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող տեքս տե րի, մե դիա յի 
բազ մա շերտ փոխ հա րա բե րութ-

յուն նե րը։  Դա սըն թա ցում տեղ 
գտած բո լոր թե մա նե րը սեր տո-
րեն առնչ վում են հա յաս տան-
յան ինչ պես ներ կա յիս, այն պես 
էլ պատ մա կան տար բեր ժա մա-
նա կա հատ ված նե րի հետ, վեր 
հա նե լով գեն դե րի «ներ կա յութ-
յու նը», ըն կալ ման փո խա կեր-
պումն ե րը և  ազ դե ցութ յու նը։ 
 Դա սըն թա ցը սո վո րո ղին հնա-
րա վո րութ յուն է տա լիս մո տե նա-
լու թե մա յին լայն դի տանկ յու նից՝ 
այն կա պակ ցե լով մի շարք գի-
տա կար գե րի հետ։

Չ նա յած բա ղադր յալ թե մա նե-
րին՝ դա սըն թա ցում տեղ գտած 
վեր լու ծութ յուն ներն ու ձևա կեր-
պումն ե րը հան րա մատ չե լի են և 
 հա սա նե լի գեն դե րա յին ու սում-
նա սի րութ յուն նե րով հե տաքրքր-
վող յու րա քանչ յու րի հա մար։ 
 Դա սըն թա ցը բաղ կա ցած է 6 
մո դու լից, ո րոնք նե րա ռում են 
պար տա դիր ըն թեր ցա նութ յան 
նյութ, կարճ դեպ քե րի ու սում-
նա սի րութ յուն ներ, գի տե լիք նե-
րի ամ րապնդ ման հար ցա շար 
(թեստ) և լ րա ցու ցիչ ըն թեր ցա-
նութ յան նյու թեր։  
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 Դա սըն թա ցի նպա տա կը

 Դա սըն թա ցի նպա տակն է 
ըմբռ նե լի դարձ նել մի շարք կար-
ևոր հաս կա ցութ յուն ներ, սահ-
մա նումն եր և  տե սութ յուն ներ 
գեն դե րա յին հար ցե րի շուրջ։ 
 Դա սըն թա ցի մաս նակ ցին փո-
խան ցել քննա դա տա կան 
մտա ծո ղութ յան գոր ծիք ներ և 
 ճա նա պարհ ներ։  Տալ հար ցադ-
րումն եր ա նե լու թե մա ներ և 
 մե թոդ ներ և  այն ան մի ջա կա-
նո րեն կա պել իր իսկ կեն ցա ղի 
և  ա ռօր յա յի հետ։  Դա սըն թա ցը 
կօգ նի ըն կա լել գեն դե րը որ պես 
սո ցիա լա կան եր ևույթ, վեր լու ծել 
սպա սումն ե րը, ըն կա լու մը ձևա-
վո րող և  պայ մա նա վորղ գոր-
ծոն ներն ու ինս տի տուտ նե րը։ 

 Ցույց տալ գեն դե րա յին հիմ քով 
խտրա կա նաութ յան, բռնութ յան 
տա րած վա ծութ յու նը և  ճա նա չե լի 
դարձ նել դրանց տե սակ նե րը։ 
 Զար գաց նել քննա դա տա կան 
հա յացք գեն դե րի, խա ղա ղութ-
յան և  անվ տան գութ յան հար ցե-
րի շուրջ։  Դա սըն թա ցը նպա տակ 
ու նի բարձ րաց նել գեն դե րազ-
գա յու նութ յու նը, մաս նակ ցի ու-
շադ րութ յու նը սևե ռել հա վա սար 
հնա րա վո րութ յուն նե րի վրա, 
ձևա վո րել փաս տարկ ված կար-
ծիք ու նե նա լու, հա ղոր դակ ցե-
լու հմտութ յուն ներ և  իր դե րը 
գի տակ ցող, փո փո խութ յուն ներ 
ձեռ նար կող ան հատ։ 

  Դա սըն թա ցի ակն կալ վող արդ յուն քը

Դա սըն թա ցի ա վար տին մասնակիցը կկա րո ղա նա.

•  Տար բե րա կել «գեն դեր» և «սեռ» հաս կա ցութ յուն նե րը
• Ըմբռ նել և  վեր լու ծել գեն դե րա յին դե րե րը,  սո ցիա լա կան սպա-

սումն ե րը, փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը, կարծ րա տի պե րը
•  Վեր լու ծել գեն դե րա յին հար ցե րը սո ցիո-մշա կու թա յին հա մա-

տեսքս տում 
•  Ցու ցա բե րել գեն դե րազ գա յու նութ յուն
•  Ճա նա չել գեն դե րա յին հիմ քով խտրա կա նութ յու նը և բռ նութ յու նը 
•  Տի րա պե տել գեն դե րի, խա ղա ղութ յան և  անվ տան գութ յան տե-

սութ յա նը և քն նա դա տո րեն մտա ծել այդ հար ցե րի շուրջ
•  Հա ղոր դակ ցել ստա ցած գի տե լիք նե րը և  հար մա րա վետ զգալ 

փո փո խութ յուն ի րա գոր ծո ղի դե րում
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ՄՈԴՈՒԼ 1
ԳԵՆԴԵՐ և ՍԵՌ

 ՆՊԱՏԱԿ

 Մո դու լի նպա տակն է օգ նել 
մաս նակ ցին հաս կա նալ սե ռի 
և  գեն դե րի տար բե րութ յու նը։ 
Այն կնպաս տի եզ րույ թը վե րաի-
մաս տա վո րե լուն և  գեն դե րա յին 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րին մեկ 
այլ տե սանկ յու նից հա յացք գցե-
լուն։  Կօգ նի վե րա նա յել սո վո րա-
կան դար ձած ի րո ղութ յուն նե րը, 
վեր լու ծել սո ցիա լա կան եր ևույթ-
նե րի «սո վո րա կան» դառ նա-
լու խոր քա յին գոր ծըն թաց նե րը, 

հար ցադ րումն եր կա տա րել «թե 
ինչ քա նով է նոր մալ» մեր «սո-
վո րա կան», կարծ րա տի պա յին 
ըմբռ նումն ե րին հետ ևե լու փաս-
տը։  Մաս նա կի ցը կսկսի վեր լու-
ծել և  վե րա նա յել մեր բնա կան 
թվա ցող գեն դե րա յին փաս տե-
րի, գեն դե րաց ված սո ցիա լա-
կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի, 
սպա սումն ե րի և  առ կա գեն դե-
րա յին կար գի վե րա բեր յալ մեր 
հիմն ա րար հա մոզ մունք նե րը։

 ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

 Դա սըն թա ցի ա վար տին մաս նա կի ցը կկա րո ղա նա.

•  Տար բե րա կել «սեռ» և «գեն դեր» հաս կա ցութ յուն նե րը
• Ու նակ լի նել դի տար կել գեն դե րը սո ցիո-մշա կու թա յին հա մա-

տեքս տում
•  Կա րո ղա նալ տես նել այն պրակ տի կա նե րը և  հան գա մանք նե րը, 

ո րոնք տե ղա փո խում են մար մին նե րի վե րար տադ րո ղա կան 
տար բե րութ յուն նե րը սո ցիա լա կան դաշտ

• Ու նակ լի նել վեր լու ծել գեն դե րա յին դե րե րը և  սո ցիա լա կան սպա-
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սումն ե րը 
•  Ճա նա չել հա սա րա կութ յան ազ դե ցութ յան դե րը առ նա կա նութ-

յան և  կա նա ցիութ յան ըմբռ նումն ե րում 
•  Զար գաց նել հա սա րա կութ յու նում գեն դե րա յին խնդիր նե րի վե-

րա բեր յալ վեր լու ծա կան միտ քը
•  Ձեռք բե րե լով գեն դե րա յին զգա յու նութ յուն տար բե րա կել գեն դե-

րա յին խտրա կա նութ յան ար տա հայ տումն ե րը ա մե նօր յա կյան-
քում

 ԼՈՒՍԱԲԱՆՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

•  Գեն դեր
•  Սեռ
•  Սե ռա կա նութ յուն
•  Գեն դե րա յին դե րեր
•  Գեն դե րա յին հա վա սա րութ յուն
•  Գեն դե րա գի տութ յուն
•  Գեն դե րա յին փոխ հա րա բե րութ յուն ներ
•  Գեն դե րաց ված սո ցիա լա կան փոխ հա րա բե րութ յուն ներ
• Առ նա կա նութ յուն
•  Կա նա ցիութ յուն
•  Սո ցիա լա կան կար գա վի ճակ
•  Հա մոզ մունք ներ
•  Գեն դե րա յին խտրա կա նութ յուն
•  Գեն դե րա յին պի տա կա վո րում և  գեն դե րա յին կարծ րա տի պեր
•  Սո ցիա լա կան կա ռու ցակ ցում
•  Գեն դե րա յին կար գա վի ճակ
•  Գեն դե րա յին վե րահս կո ղութ յուն
•  Գեն դե րա յին գա ղա փա րա խո սութ յուն
•  Գեն դե րին պար տադր ված սե ռա կան վար քագ ծի վե րագ րումն եր
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ՄՈԴՈՒԼ 2
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐ

 ՆՊԱՏԱԿ

 Մո դու լի նպա տակն է քննար կել 
գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րը և 
 պար զա բա նել կարծ րա տի պե րի 
ազ դե ցութ յու նը գեն դե րա յին դե-
րե րի ձևա վոր ման վրա։  Մո դու լը 
նպա տակ ու նի մաս նա կից նե րին 
ուղ ղոր դե լու կի րա ռել ստաց ված 
տե սա կան գի տե լիք նե րը՝ վեր-
լու ծե լու  Հա յաս տա նի հա սա րա-

կութ յու նը և  հա սա րա կան գոր-
ծըն թաց նե րը։  Դա սըն թա ցի այս 
հատ վա ծը կօգ նի մաս նա կից-
նե րին զար գաց նե լու քննա դա-
տա կան հա յացք գեն դե րա յին 
խտրա կա նութ յան, գեն դե րա յին 
կարծ րա տի պե րի վե րար տադր-
ման և  մե դիա կրթութ յան վրա 
ազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ։   

 ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

 Դա սըն թա ցի ա վար տին մաս նա կի ցը կկա րո ղա նա.

•  Սահ մա նել գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րը հա յաս տան յան հա մա-
տեքս տում

• Քն նա դա տա բար և ս տեղ ծա գոր ծա բար մտա ծել գեն դե րա յին բի-
նար դե րե րի, գեն դե րա յին հիմ քով խտրա կա նութ յան մա սին

•  Վեր լու ծել, թե ինչ պես են գեն դե րա յին կարծ րա տի պե րը վե րար-
տադր վում/ազ դում մե դիա հա ղոր դումն ե րում և  մե դիա կրթութ-
յան վրա

•  Հա ղոր դակ ցել գեն դե րի և  կարծ րա տի պե րի վե րա բեր յալ ի րենց 
ստա ցած գի տե լի քը սե փա կան հա մայնք նե րում, մի ջա վայ րում
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 ԼՈՒՍԱԲԱՆՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

•  Կարծ րա տի պեր
•  Գեն դե րա յին կարծ րա տի պեր
•  Գեն դե րա յին հիմ քով խտրա կա նութ յուն
•  Կարծր, գեն դե րա յին բի նար դե րեր
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ՄՈԴՈՒԼ 3
 ԳԵՆԴԵՐԸ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԳՈՀԱՐՆԵՐՈՒՄ

 ՆՊԱՏԱԿ

 Սույն մո դու լը նպա տակ 
ու նի գեն դե րա յին դի տա կե-
տից գրաքն նա դա տա կան 
վեր լու ծութ յան են թար կել հայ-
կա կան է պո սը, դա տաս տա-
նա գիր քը, հայ գրա կա նութ-
յան ո րոշ աշ խա տանք ներ, 
պատ մա կան փաս տե րի և 

 հե տա զո տութ յուն նե րի տվյալ նե-
րի զու գա հեռ ներ կա տա րել։ Այս 
մո դու լը նպա տա կաուղղ ված է 
վե րաի մաս տա վո րե լու հան րա-
հայտ մշա կու թա յին գո հար նե րը։ 
Քն նարկ վող աշ խա տանք նե րը 
հիմն ա կա նում ներ կա յաց ված են 
դպրո ցա կան ծրագ րե րում։

 ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

 Դա սըն թա ցի ա վար տին մաս նա կի ցը կկա րո ղա նա.

•  Վեր լու ծել գեն դե րա յին խնդիր նե րը գրա կա նութ յան մեջ
•  Զար գաց նել վեր լու ծա կան ու նա կութ յուն նե րը հա սա րա կութ յու-

նում գեն դե րա յին խնդիր նե րի վե րա բեր յալ 
•  Ճա նա չել գեն դե րա յին բռնութ յան լայն սպեկտ րը ա մե նօր յա 

կյան քում
• Դրս ևո րել գեն դե րա յին զգա յու նութ յուն 
•  Կի րա ռել ստաց ված գի տե լի քը ու սումն ա կան գոր ծըն թա ցում
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 ԼՈՒՍԱԲԱՆՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

• Աշ խա տան քի գեն դե րա յին բա ժա նում
• Ա ռաջ նոր դութ յուն և  գեն դեր
•  Գեն դեր, գեն դե րա յին դե րեր
•  Գեն դե րա յին փոխ հա րա բե րութ յուն ներ
•  Գեն դե րա յին խտրա կա նութ յուն 
•  Գեն դե րա յին բռնութ յուն /տնտե սա կան, զգաց մուն քա յին, ֆի զի-

կա կան/
•  Գեն դե րա յին պի տա կա վո րում և  գեն դե րա յին կարծ րա տի պեր
•  Պատ մա կան վեր լու ծութ յուն
•  Կա ռու ցակ ցում
• Է գա լի տար
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ՄՈԴՈՒԼ 4
 ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ

 ՆՊԱՏԱԿ

 Մո դու լը նպա տակ ու նի սահ-
մա նել գեն դե րա յին բռնութ յան և 
 կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան 
տար բեր տե սակ նե րը։ Ըն թեր-
ցա նութ յու նը նա խա տե սում 
է մաս նակ ցին օգ նել հաս կա-
նա լու գեն դե րա յին բռնութ յան 
տա րած վա ծութ յու նը, ազ դող 
գոր ծոն ներն ու ցու ցա նիշ նե րը 

ինչ պես  Հա յաս տա նում, այն պես 
էլ ամ բողջ աշ խար հում։ Անդ րա-
դառ նա լով կար ևոր հղացք նե րի՝ 
մո դու լը նա խա տե սում է մաս-
նակ ցին օգ նել ըմբռ նե լու գեն-
դե րա յին բռնութ յու նը տար բեր 
հա մա տեքս տե րում և  տես նել 
իր դե րը կան խար գել ման և 
 լու ծումն ե րի ա ռու մով։ 

 ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

 Դա սըն թա ցի ա վար տին մաս նա կի ցը կկա րո ղա նա.

•  Ճա նա չել գեն դե րա յին բռնութ յան տար բեր տե սակ նե րը բռնութ-
յան ա ռա վել լայն/ամ բող ջա կան հաս կա ցութ յամբ և  ոչ թե նեղ

•  Վեր հի շել գեն դե րա յին բռնութ յան գլո բալ և  ազ գա յին տա րած-
վա ծութ յան հիմն ա կան գոր ծոն նե րը

•  Սահ մա նել նոր մե րի, վե րա բեր մուն քի, ու ժի ան հա մա պա տաս-
խա նութ յան և  գեն դե րա յին բռնութ յան ա ռա ջաց ման միջև կա-
պե րը

•  Կի րա ռել այս հաս կա ցութ յուն նե րը սե փա կան հա մա տեքս տում 
և պ րակ տի կա յում, հար մա րա վետ զգալ փո փո խութ յուն ի րա-
գոր ծո ղի դե րում
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 ԼՈՒՍԱԲԱՆՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

•  Գեն դե րա յին բռնութ յան սահ մա նում
1. Բռ նութ յան տե սակ ներ՝ ֆի զի կա կան, սե ռա-

կան, է մո ցիո նալ, տնտե սա կան, հոգ ևոր, վե-
րար տադ րո ղա կան, ինս տի տու ցիո նալ, ե րե խա յի 
չա րա շա հում, տա րե ցի չա րա շա հում, խո ցե լի և 
 հաշ ման դա մութ յուն /չ /ու նե ցող բնակ չութ յուն

2.  Յու րա քանչ յուր ոք կա րող է լի նել զոհ, բռնա րար 
կամ եր կու սը միա սին

•  Հաս կա ցութ յուն ներ գեն դե րա յին բռնութ յու նը հաս կա նա լու հա-
մար

1. Բռ նութ յան շա րու նա կա կա նութ յուն. բռնութ յուն, ան-
հա վա սա րութ յուն և  ուժ

2.  Կա ռուց ված քա յին բռնութ յուն. տնտե սա կան ան հա-
վա սա րութ յուն, գեն դե րա յին աղ քա տութ յուն, գեն-
դեր և  աշ խա տանք

3.  Խոր հե լով մշա կույ թի, նոր մե րի և բռ նութ յան մա սին. 
Ու նի վեր սա լիս տա կան ընդ դեմ պլու րա լիս տա կան 
մար դու ի րա վունք ներ

• Ինչ պես կա րող եք գոր ծել
1.  Մի ֆե րի և  լե գենդ նե րի կան խար գե լում (նե րառ յալ 

մի ֆեր, ինչ պես օ րի նակ՝ զո հի մե ղադ րում և  այլ մո-
տե ցումն ե րի օ րի նակ ներ, ո րոնք կա րող են ազ դել)

2.  Հար գա լից հա րա բե րութ յուն ներ. ինք ներս մեր, մեր 
ըն տա նիք նե րը, դպրոց նե րը, հա մայնք նե րը, մեր 
աշ խար հը
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ՄՈԴՈՒԼ 5
ԳԵՆ ԴԵՐ, ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ ԵՎ  ԽԱ ՂԱ ՂՈՒԹ ՅՈՒՆ

 ՆՊԱՏԱԿ

 Դա սըն թա ցի այս թե ման հա-
կիրճ կքննի գեն դե րի և  կա նանց 
փոխ հա րա բե րութ յու նը պա տե-
րազ մի և  խա ղա ղութ յան հետ։ 
Այն կքննար կի հա կա մար տութ-
յան գեն դե րա յին բնույ թը, գեն-
դե րա յին ի րա վունք նե րի խախ-
տու մը և  ռազ մա կա նաց ման 
դե րը հա սա րա կութ յուն նե րում, 
այդ թվում՝  Հա յաս տա նում, մաս-
նա վո րա պես`  Ղա րա բաղ յան 
հա կա մար տութ յան և  աշ խար-
հագ րա կան դիր քի օ րի նա կով։ 
 Մո դու լը նպա տակ ու նի պատ-

կե րա ցում տալ ՄԱԿ-ի  Կա նայք, 
խա ղա ղութ յուն և  անվ տան գութ-
յուն օ րա կար գի վե րա բեր յալ, 
ծա նո թաց նել հա կա մար տութ-
յան ըն թաց քում սե ռա կան և 
 գեն դե րա յին բռնութ յան դի նա-
մի կա յին և  այն կար գա վո րող 
մի ջազ գա յին քրեա կան ի րա-
վուն քին։  Մո դու լը դա սըն թա ցի 
մաս նա կից նե րին կփո խան ցի 
գեն դե րի, խա ղա ղութ յան և  անվ-
տան գութ յան մա սին քննա դա-
տո րեն մտո րե լու գոր ծիք ներ։  

 ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

 Դա սըն թա ցի ա վար տին մաս նա կի ցը կկա րո ղա նա.

•  Պատ կե րա ցում կազ մել կա նանց, տղա մարդ կանց, տղա նե րի ու 
աղ ջիկ նե րի վրա հա կա մար տութ յան գեն դե րա յին ազ դե ցութ-
յուն նե րի վե րա բեր յալ թե՛ հա կա մար տութ յան ըն թաց քում և  թե՛ 
դրա նից հե տո

•  Տի րա պե տել գեն դե րի, խա ղա ղութ յան ու անվ տան գութ յան 
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մա սին տար րա կան տե սութ յա նը և հ նա րա վո րութ յուն ու նե նալ 
քննա դա տո րեն մտո րել այդ հղացք նե րի շուրջ

• Քն նել  Կա նայք, խա ղա ղութ յուն և  անվ տան գութ յուն նոր մա տի-
վա յին շրջա նա կը և  թե ին չու են գեն դե րա յին դա տո ղութ յուն նե-
րը կար ևոր խա ղա ղութ յան և  անվ տան գութ յան հա մար

•  Ծա նո թա նալ սե ռա կան և  գեն դե րա յին բռնութ յան դի նա մի կա-
յին հա կա մար տութ յան ըն թաց քում և դ րա նից հե տո, ինչ պես և  
այն կար գա վո րող մի ջազ գա յին քրեա կան ի րա վուն քի տար րա-
կան կող մե րին

• Հ պան ցիկ կեր պով ու սումն ա սի րել, թե ինչ դեր կա րող են խա-
ղալ տղա մարդ կանց ձայ նե րը գեն դե րա յին բռնութ յու նը նվա-
զեց նե լու հար ցում

• Ա ռանձ նաց նել ՄԱԿ-ի  Կա նայք, խա ղա ղութ յուն և  անվ տան-
գութ յուն օ րա կար գի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում ի հայտ ե կած 
ո րոշ մար տահ րա վեր ներ, դա սեր և  հա ջող ված պրակ տի կա ներ։

 ԼՈՒՍԱԲԱՆՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

•  Գեն դեր, հա կա մար տութ յուն և  խա ղա ղութ յուն
•  Հա կա մար տութ յան գեն դե րա յին բնույ թը
•  Գեն դե րա յին դե րե րի փո փո խութ յու նը հա կա մար տութ յան ժա-

մա նակ
•  Ռազ մա կա նա ցում
•  Սե ռա կան և  գեն դե րա յին բռնութ յուն և  մի ջազ գա յին ի րա վունք
• Տ ղա մարդ կանց և տ ղա նե րի ձայ նե րի նե րա ռու մը.  Կա նայք, խա-

ղա ղութ յուն և  անվ տան գութ յուն ու անդ րա դարձ ՍԳԲ-ին
•  Կա նայք, խա ղա ղութ յուն և  անվ տան գութ յուն (ԿԽԱ) օ րա կարգ
•  Կա նայք, խա ղա ղութ յուն և  անվ տան գութ յուն նոր մա տի վա յին 

շրջա նակ
•  Կա նայք որ պես խա ղա ղա րար ներ
•  Կա նայք, խա ղա ղա պա հութ յուն և  հա կա ռազ մա տեն չութ յուն
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ՄՈԴՈՒԼ 6
ԳԵՆԴԵՐ ԵՎ ՄԵԴԻԱ

 ՆՊԱՏԱԿ

 Մո դու լի նպա տակն է վեր լու-
ծա կան հա յացք նե տել մե դիա յի 
և  գեն դե րի փո խազ դե ցութ յա նը 
մաս նա վո րա պես՝ դի տար կել 
գեն դե րա յին կարծ րա տի պերն 
ու բռնութ յան պատ կե րումն 
ու շրջա նա ռու մը մե դիա յում և 
 մե դիա յի մի ջո ցով։  Դա սըն թա ցի 
մաս նա կի ցը ձեռք կբե րի քննա-
դա տա կան մտա ծո ղութ յան 
մի ջոց ներ գնա հա տե լու՝ թե ինչ 
է մեզ «ա ռա ջար կում» մե դիան, 

թե ինչ մե դիա հնար ներ և 
 մի ջոց ներ է օգ տա գործ վում լսա-
րա նի և ս պա ռող նե րի վրա ազ-
դե լու հա մար, և  թե ինչ մե դիա 
բո վան դա կութ յուն ենք մենք 
սպա ռում, մաս նա վո րա պես՝ 
գեն դե րա յին հար ցե րի և խն-
դիր նե րի վե րա բեր յալ:  Մո դու լը 
նա խա տե սում է մաս նակ ցի մոտ 
զար գաց նել այս ա մե նը տար բեր 
մե դիա ժան րե րի հա մա տեքս-
տում քննե լու ու նա կութ յուն։ 

 ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

 Դա սըն թա ցի ա վար տին մաս նա կի ցը կկա րո ղա նա.

• Ընդ լայ նել քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յու նը մե դիա յի վե րա-
բեր յալ և  վեր լու ծել այն որ պես սո ցիա լա կան ինս տի տուտ

•  Վե րա նա յել և  ընդ լայ նել տար բեր մե դիա ժան րե րում գեն դե րա-
յին կա ռուց ված քի վե րա բեր յալ մտա ծո ղութ յու նը

• Ա ռա վել զգա յու նութ յուն և քն նա դա տութ յուն ցու ցա բե րել գեն-
դե րաց ված մե սիջ նե րի (գեն դե րա յին դե րեր, կարծ րա տի պեր, 
բռնութ յուն, և  այլն) վե րա բեր յալ, ո րոնց բախ վում են մե դիա յում
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•  Կա ռու ցել խե լա միտ զրույց մե դիա շրջա նակ նե րում գեն դե րա յին 
հար ցե րի վե րա բեր յալ

 ԼՈՒՍԱԲԱՆՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

•  Մե դիա, գեն դեր և  գեն դե րա յին դե րեր
•  Կարծ րա տի պե րի, բռնութ յան պատ կե րում և շր ջա նա ռում մե-

դիա յում
•  Մե դիա և  գեն դե րա յին կա ռու ցակ ցում
•  Մե դիան որ պես սո ցիա լա կան ինս տի տուտ
•  Հա ղոր դակ ցում մե դիա ժան րե րում (գո վազդ, ամ սագ րեր, սե-

րիալ ներ)
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Լ րա ցու ցիչ ըն թեր ցա նութ յան ցանկ
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