
Գենդերային հիմնահարցեր և կանանց հզորացում 
թեմայով ՔՀԿ-ների  կարողությունների զարգացման 
եռօրյա դասընթացի գնահատման հարցաշար
     Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը շնորհակալություն է հայտնում Հունիսի 19-ից 21-ը տեղի 
ունեցած դասընթացին մասնակցելու համար։ Խնդրում ենք 20 րոպե ժամանակ հատկացնել գնահատման 
հարցաթերթիկը լրացնելու համար։       

 Համընկա՞ն արդյոք դասընթացից ձեր սպասելիքները արդյունքների հետ։ 

95% (18)

այո

0% (0)

ոչ

5% (1)

մասամբ

0% (0)

այլ

19
Responses

1



 Ստացաք արդյո՞ք բավարար գիտելիքներ կամ գործիքներ, որոնք կօգնեն
ծրագիրը արդյունավետ իրականացնելու համար։   

95% (19)

այո

0% (0)

ոչ

5% (1)

մասամբ

25% (5)

գիտելիքի կամ գործիքի
օրինակ, որը հիշվեց
կամ ինչ կուզենայիք
ստանալ ու չստացաք

25
Responses

2

Մասնակիցների գենդերային հավասարության, գաղափարների և այլ գիտելիքի քարտեզագրում , Խմբային 
աշխատանքներ՝ գենդերային հիմնահարցերի ինտեգրումը աշխատանքում, ծրագրերում և կազմակերպության 
գործունեության մեջ 

ինչպես կարելի է նոր, դեռևս գաղափարի փուլում գտնվող ծրագիրը բովանդակալից ձևով գրել՝ հովանավորում 
ստանալու նպատակով

գենդեր բառի ճիշտ հասկացությունը

Մասնակիցների գենդերային հավասարության, գաղափարների 
և այլ գիտելիքի քարտեզագրում 

Gender mainstreaming



 Արդյո՞ք դասընթացին ներկայացված թեմաները՝  

30% (6)

նոր էին

35% (7)

հիշվող էին

80% (16)

կիրառելի էին ձեր
աշխատանքում

0% (0)

նշվածներից ոչ մեկը

0% (0)

այլ

25% (5)

մեկ կամ ավելի
գաղափար, որ նոր էր,
հիշվող կամ կիրառելի

34
Responses

3

Գենդերային հիմնահարցերով հիմնական դերակատարները Հայաստանում, • Հայաստանում գենդերային 
խնդիրների լուծում

Գենդերային վերլուծության վերաբերյալ գործնական աշխատանքները, որոնք բացահայտում էին գենդերային 
անհավասարություններւը և դրանց պատճառները

գենդերային mainstreaming

Թերևս ամենակարևոր բանը` հասկացա, ինչ է նշանակում գենդեր

հիշվող էր քարտեզագրումը 





Հետևյալ թեմաներից որո՞նք են եղել առավել շատ օգտակար: Խնդրում ենք
գնահատել բոլոր թեմաները 1-5 սանդղակով (որտեղ 1-ը ամենաքիչ
օգտակարն է, իսկ 5-ն՝ ամենաշատ)  

4

Գենդերային հավասարություն և կանանց
հզորացում, գլոբալ և տեղական
համատեքստում

4.85

Գենդերային հասկացություններ,
հիմնահարցերի կոնսոլիդացիա

4.65

Գենդերային հիմնահարցերով հիմնական
դերակատարները Հայաստանում

4.75

Կարևորագույն դուրսբերումներ
իրականացված գենդերային
հետազոտություններից

4.8

Գործնական աշխատանք՝ գենդերային
մեյնսթրիմինգը ծրագրերում

4.95

Գենդերային հավասարության, կանանց
հզորացման և տարբեր ոլորտներում․
գենդերային մեյնսթրիմինգի միջազգային
լավագույն փորձը

4.8

Խմբային աշխատանք՝ գենդերային
հիմնահարցերի ինտեգրումը ամենօրյա
աշխատանքում, ծրագրերում և
կազմակերպության գործունեության մեջ

4.95



0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

3 
(15%)

17 
(85%)

6.6 20 4.85 / 5

0 
(0%)

0 
(0%)

2 
(10%)

3 
(15%)

15 
(75%)

5.62 20 4.65 / 5

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

5 
(25%)

15 
(75%)

5.83 20 4.75 / 5

0 
(0%)

0 
(0%)

2 
(10%)

0 
(0%)

18 
(90%)

7.04 20 4.8 / 5

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

1 
(5%)

19 
(95%)

7.51 20 4.95 / 5

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

4 
(20%)

16 
(80%)

6.2 20 4.8 / 5

0 
(0%)

0 
(0%)

0 
(0%)

1 
(5%)

19 
(95%)

7.51 20 4.95 / 5

4.82 / 5

 

1 2 3 4 5 Standard Deviation Responses Weighted Average

Գենդերային հավասարություն և
կանանց հզորացում, գլոբալ և
տեղական համատեքստում

Գենդերային

հասկացություններ,
հիմնահարցերի կոնսոլիդացիա

Գենդերային հիմնահարցերով
հիմնական դերակատարները
Հայաստանում

Կարևորագույն դուրսբերումներ
իրականացված գենդերային
հետազոտություններից

Գործնական աշխատանք՝
գենդերային մեյնսթրիմինգը
ծրագրերում

Գենդերային հավասարության,
կանանց հզորացման և տարբեր
ոլորտներում․ գենդերային
մեյնսթրիմինգի միջազգային
լավագույն փորձը

Խմբային աշխատանք՝
գենդերային հիմնահարցերի
ինտեգրումը ամենօրյա
աշխատանքում, ծրագրերում և
կազմակերպության

գործունեության մեջ



 Ձևավորվեցի՞ն արդյոք կապեր, որոնք կարող եք օգտագործել հետագայում՝
նոր ծրագրերի մշակման, նոր գաղափարների իրականացման նպատակով և
այլն։   

85% (17)

այո

15% (3)

հնարավոր է

0% (0)

ոչ

35% (7)

խնդրեմ բերեք օրինակ

27
Responses

5

Համայնքում որոշումների կայացման մակարդակում գենդերային հիմնախնդիրների բացահայտմանն ուղղված 
ծրագիր

 Ներկա  գտնվող հկ-ների և կառույցների ներկայացուցիչների հետ ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն, 
հետագայում   համագրոծակցել՝ ծրագրեր իրակաբացման ժամանակ

դասընթացավարներից մեկի հետ ձեռք բերված կապը

Կապեր ստեղծվեց տարբեր համայնքների մասնակիցների հետ, դասընթացավարի հետ հետագա 
համագործակցության պլաններ կազմվեցին:

Ձեռք բերեցինք նոր գործընկերներ, ում հետ կաշխատենք հետագայում

Դասընթացներին փորձել ներգրավել նաև տղամարդկանց

Այնքան ճիշտ խումբ եր ընտրված, որ ցանկացածի հետ կարող ենք համագործակցել 



Ինչպե՞ս եք  պատրաստվում տարածել ինֆորմացիան այս միջոցառման
մասին ձեր մասնագիտական շրջանակում։   

45% (9)

Բանավոր կասեմ

40% (8)

Սոցիալական

մեդիայում կպատմեմ
լուսանկար կդնեմ

80% (16)

Կառաջարկեմ իմ
մասնագիտական

շրջանների

անդամներին հետևել
ԵՀՀ-ի և ՀԲԸՄ ի
միջոցառումներին

մասնակցել

20% (4)

այլ

37
Responses

6

աշխատանքիս մեջ և համապատասխան ոլորտներում մասնագիտական

Դասընթացի տված գիտելիքն ու փորձառությունը մեծ խթան հանդիսացավ նրան, որ դասընթացից անմիջապես 
գենդերային հավասարության թեմայով գրվեց ծրագիր և ներկայացվեց դոնոր կազմակերպությանը

Կազմակերպության շահառուների շրջանում կտարածեմ, ինչպես նաև ինֆորմացիան կօգտագործեմ ծրագրեր 
գրելիս:

Կկատարեմ փորձի փոխանակում աշխատակիցներիս հետ և կկազմակերպեմ դասընթաց ստացած 
գիտելիքներիս հիման վրա





 Պատրաստվում ե՞ք արդյոք կիսվել ստացված գիտելիքներով, գործիքներով
ձեր գործընկերների հետ։   

95% (19)

այո

0% (0)

ոչ

60% (12)

Ինչպե՞ս

31
Responses

7



Դասընթացների հանդիպումների ժամանակ ինչպես ուղղակի տանձին կետով քննարկում իրականացնել, այ պես էլ 
անուղղակի ուշադրության կենտրոնում պահել

Գործընկեր կազմակերպությունների հետ իրականացնել  հանդիպումներ, որի ժամանակ   քննարկել  և 
տեղեկացնել   սեմինարի ժամանակ  ամփոփված  գիտելիքների, գործիքների, գաղափարների մասին

Ստացված գիտելիքները և գործիքները կօգտագործեմ իմ հասարակական և փորձագիտական՝ այդ թվում 
հետազոտական և վերլուծական աշխատանքներում, ՔՀԿ-ների շրջանում քարոզչական գործունեության մեջ: 
Գործընկերներիս հետ գենդերային դերերի պարզաբանումների և կարծրատիպերի, խոչընդոտների վերացման 
վերաբերյալ քննարկումների անցկացում 

ինչպես բանավոր կերպով, այնպես էլ կատարված աշխատանքով

Մոտ ապագայում պլանավորում ենք կանանց գենդերային թեմայով կազմակերպել դասընթաց և մասնակից 
դարձնել նաև լայն մասսաների

Կիրականացնեմ հանդիպումներ տարբեր խմբերի հետ, կվերանայեմ կազմակերպության ռազմավարությունը, 
ծրագրերի մեջ անպայման գենդերային կոմպոնենտը հաշվի կառնեմ:

Ամեն օր կիսվում եմ հարկ եղած տեղում։

հանդիպումների, ժողովների ժամանակ

արդեն կիսվել եմ  նրանց հետ քննարկելով դասընթացից ստացած գիտելիքներս

Առաջիկայում գործնկեր կազմակերպութունների հանդիպման ժամանակ  կկիսվեմ ստացած գիտելիքներով

Նրանց համար դասընթաց անցկացնելով

Հանդիպումների ժամանակ կփորձենք գործնական աշխատաքներով ամրապնղել գիտելիքները, այդպիսով ավելի 
արդյունավետ կընթանա աշխատանքները



 Միջոցառման ո՞ր պահն էր որ առանձնակի հիշվեց: 8

Խմբային աշխատանքների միջոցով գենդերային մեյնսթրիմինգի գաղափարի մեկնաբանությունը և ներկայացումը

Խմբային աշխատանքների ներկայացումները

Գործնական աշխատանքների, թեմաների ընտրությունը, վերլուծությունը 

Տարբեր տարիքային մասնակիցների կողմից համահունչ վարժությունների իրականացնելը և գործնական 
հատվածները

ավանդական հայ տղամարդու և կնոջ կերպարների ներկայացումները

Հատկապես տպավորիչ էին խմբային գործնական աշխատանքները

Մեկը մյուսին ներկայացնեկու պահը:

Ամբողջ դասընթացը հիշարժան էր, չեմ հիշում կոնկրետ մի պահ, որովհետև ամբողջին ուշադիր հետևել եմ, ինձ 
հետաքրքիր թեմա էր։

Խաղեր, գործնական աշխատանքներ

երբ ներկայացնում էինք տիպիկ կին և տղամարդ

Գործնական առաջադրանքները

միմյանց ներկայացնելու նոր մեթոդը ինչպես նաև մոդելային  քայլերթը

Հրաժեշտի պահը, երբ ամեն մասնակից  կիսվում էր իր ստացած տպավորություններվ և ձեռքբերումներով

Երկրորդ օրվա տարբեր ոլորտների կանանց հիմնախնդիրների ներկայացում/ խմբային աշխատանք 

Իրավիճակային քննարկումները

Խմբային աշխատանքները

գրեթե բոլոր խմբային աշխատանքները

Թիմային աշխատանքները

Միջավայրը այնպիսի ջերմ եր և հետաՔրքիր, որ բոլոր պաՀերը հիշվում են

Միջոցառումը կազմակերպված էր իդելական  և մշակված էր ամենայն մանրամասնությամբ։



 Նշեք 1-2 ուսուցման կարիքներ/բացեր, որ դուք կամ ձեր կազմակերպությունը
ունի։ 
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Ուսուցում ուսուցանողների համար - անհրաժեշտ մեթոդաբանության իմացություն

Ինչպես աշխատել ընտանիքների հետ՝ ընտանիքներում գենդերային հավասարություն ձևավորելու և 
պահպանելու  նպատակով։

Կազմակերպության անդամներն ունեն կանանց կարողությունների հզորացման  թեմայով ուսուցման կարիքներ/
բացեր, հատկապես տնտեսական  կարողությունների հզորացման:  

Հնարավորինս շատ եմ ցանկանում ինքս տիրապետել գործնական աշխատանքների գործիքներին

վիրտուլ բորոլ հարթակներից առավելագույնս օգտվելու հմտություններ՝ ՀԿ-ների կապերը միմյանց միջև 
ուժեղացնելու, համագործակցելու համար

Սոցիալական ձեռներեցություն, կանանց գենդերային հավասարության թեմայով այսպիսի ևս մեկ դասընթաց, 
հետազոտակական գործիքների ուսումնասիրություն

Կցանկանայի վերապատրաստվել  որպես դասընթացավար գենդերային թեմայով և գիտելիքներս օգտագործել 
մեր մարզում: Կազմակերպությունը կարիք ունի մշակելու գենդերային հայեցակարգ կազմակերպության համար:

Արդյունավետ իրազեկման հմտություններ 

Թրեյնինգներ, սեմինարներ, այս ոլորտի մասնագետ

դասընթացավարների պատրաստման կարիք, կազմակերպությունը ունի մեդիա գործիքներով աշխատելու խնդիր, 
անգլերեն լեզվի հետ կապված դասընթացներ

փորձառու մասնագետների պակաս 

ես ավելի շատ կարիք ունեմ ծանոթանալու կազմակերպությունների ֆոնդահայթայթմանը ինչպես նաև  
ֆինանսավորմանը

Ինչպես իրականացնել արդյունավետ դրամահավաք, տեղեկատվություն դաշտում գործող դոնոր 
կազմակերպությունների մասին

Համապատասխան ռեսուրսներից օգտվելու ոչ լիարժեք  հմտություններ 

Մարդկաին ռեսուրսների կառավարում, 

 գենդերային հիմնահարցերի  ուսուցանող .  լավագույն  դրամաշնորհային ծրագրեր գրելու հմտություններ,  
անգլերեն լեզվի իմացություն . 

գենդերայի մեյնսթրիմինգի կիրառման գործնական օրինակներ տեղական մակարդակում

Գործնական ոլորտի գործիքներ՝ծրագրերի ընթացքում

Կարծում եմ, որ դասընթացները եթե լինեն շարունակական, ապա բացերը կլրանան քայլ առ քայլ:



Ուսուցման նոր մեթոդներ



 Խնդրում ենք նշել ցանկացած նկատառում կամ կարծիք այս դասընթացի
մասին, որը վերը չի քննարկվել և կօգնի նմանատիպ դասընթացները
հետագայում է՛լ ավելի արդյունավետ դարձնել։
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Նման նկատառում չկա

Դասընթացներին  ընդգրկել կազմակերպության աշխատակազմից  2-3 անդամ, դասընթացների տևողությունը  
դարձնել 4-5 օր։

Դասընթացը շատ լավ էր կազմակերպված: Ցանկալի է գենդերային թեմաներով ավելի շատ դասընթացներ 
կազմակերպվեն, քանի որ հասարակության մեջ գենդեր հասկացությունը խեղաթյուրված  է ներկայացվում, 
իրազեկման պակաս կա, այժմ էլ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումը մանիպուլացվում է և կոնֆլիկտների 
առարկա է դառնում:

Դժվարանում եմ պատասխանել հիմա

Ընդհանուր առմամբ հետաքրքիր էր բավականին, պարզապես արդյունավետության տեսանկյունից լավ կլիներ 
այնպես կազմակերվեր, որ թարգմանության կարիք չլիներ

Ցանկալի կլիներ, դասընթացին ներկա գտնվեր նաև պետական համապատասխան ստրուկտուրան ներկայացնող 
անձ

-

Ավելի երկար լիներ օրերի քանակով ։

Ամեն ինչ հրաշալի էր

ես գտնում եմ, որ ժամանակը քիչ է 

Կցանկանայի գործնական աշխատանքները ավելի շատ լինեին

ինչպես անել, որ ծրագրերը հաստատվեն, նմանատիպ թեմաները նույնպես կհետաքրքրացնեն հանդիպումը

Չունեմ նման նկատառում, ամեն ինչ  մանրակրկիտ  հաշվի էր առնված

Այդպիսինը չկա

Կարծում եմ, որ ժամանակի ավելի արդյունավետ կառավարում կլիներ, եթե թարգմանությունը տրվեր սարքերով, 
քանի որ մարդիկ ովքեր հասկանում էին անգլերեն նրանց համար երբեմն ձանձրալի էր լինում կրկնակի 
կրկնությունը

Դասընթացը արդյունավետ էր. 

ամեն ինչ հրաշալի էր

Հրաշալի դասընթացավար 

Շատ ակտուալ թեմա է աշխատանքի ընդունելու տարիքային սահմանափաԿումները



Նման նկատառում չկա



 Ինչպես եք պատրաստվում կիրառել դասընթացի ժամանակ ներկայացված,
քննարկված թեմաները և գաղափարները ձեր հետագա գործունեության և
կամ պլանավորվող ծրագրերում։ Բերել 2-3 օրինակ, որոնք արդեն ունենք
անգամ ձեր մտքում։  
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Համայնքներում գենդերային հավասարության գաղափարի տարածմանն ուղղված միջոցառումների 
իրականացում

Կազմակերպության աշխատակազմի և շահառուների համար իրականացնել  իրազեկման հանդիպումներ՝  
նպատակ ունենալով նրանց իրազեկելու ՀՀ իրականացվող  գենդերային քաղականաույան  ռազմավարական 
ծրագրի մասին ։ 

Մինչ այժմ էլ իմ գործունեության մեջ կիրառել եմ քննարկված թեմաները: Հետագայում էլ կկիրառեմ ԿԶՆ 
սոցիալական ոլորտի աշխատանքային խմբի աշխատանքներում, ԿԶՆ -ի 5-րդ նպատակի և կապակցված 
թիրախների ուղղությամբ ծրագրային և քարոզչական գործունեության մեջ, սոցիալ-տնտեսական գենդերային 
հետազոտություններում, որոշումների կայացման գործընթացներում կանանց մասնակցության և իրազեկության 
մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ:

Աշխատանքային գործունեության շրջանակներում կազմակերվող դասընթացների շրջանակներում և այլ 
կառույցների հետ համագործակցության շրջանակներում

Գենդերային հավասարակշռությունը պահպանելու անհրաժեշտությունը միշտ հաշվի կառնվի հետագա 
ծրագրերում

1, Պատրաստվում ենք կազմակերպել մարզային դասընթաց այս նույն թեմայով : 2, Ծրագրում ենք ևս մեկ 
դրամաշնորահային ծրագիր ներկայացնել

Պատրաստվում եմ վերանայել համայնքի քառամյա պլանը և հասկանալ, թե որքանով է գենդերային կոմպոնենտը 
հավասարաչափ բախշված: Այսուհետ մեր բոլոր ծրագրերում գենդերային զգայունությունը կօգտագործվի:

Օգտագործում եմ աշխատանքում, առօրյա կյանքում։

1.Բանավոր խոսքի միջոցով 
2.սոցցանցերի միջոցով 
3.Յուրաքանչյուր թեմայի կամ ծրագրի մեջ ներառել գենդերային հիմնահարցերին վերաբերող կետեր։

խաղային, պրակտիկ 

ինքս նմանատիպ դասընթացներ կկազմակերպեմ իմ համայնքում

դասընթացի միջոցով բացահայտեցի նոր մեթեդներ գենդերային անալիզ անելու համար, դա կօգտագործեմ  մեր 
ՀԿ-ում հետագա  վերլուծություններ անելիս

Պատրաստվում եմ իրականացնել ծրագիր, որը կնպաստի ընտանիքներում գենդերային հավասարության 
հաստատմանը։ Ցանկացած նախաձեռնության մեջ հաշվի առնել  գենդերային հավասարության  
հիմնաղնդիրները և պահպանել այդ հավասարությունը։ 

Օգտագործելով  ստացած  գիտելիքները և ինտերակտիվ մեթոդները՝  իրականացնել ՛՛Կանանց հզորացում 
գյուղական համայնքներում՛՛ ծրագիրը Արարատի մարզի ևս հինգ համայնքում:



Փոխանցել գործընկերներիս, կազմակերպել դասընթաց քաղաքացիների համար

Առաջիկայում իրականացնել ծրագրեր  տվյալ թեմաներով , միջոցոռումներ կազմակերպել ,որում  կընդգրկվեն 
տվյալ հարցերը:

Ստացածս գիտելիքները կիրառելու եմ մագիստրոսական թեզի շրջանակներում տարվող հետազոտության մեջ

Կիսվելով ընկրների, գործընկերների շրջանակներում, ծրագրերի ընթազցքում կիրառել

Ասեմ անկեղծ արդեն կիրառում եմ հանդիպումների, տարբեր տրենինգնե րի և հեռախոսով շփումների ժամանակ


