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Սույն ուղեցույցը պատրաստվել է «ՄԱԿ Կանայք» կազմակերպության  և ՄԱԿ-ի մանկական 
հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) կողմից՝ ՄԱԿ-ի համատեղ «Կանանց հզորացման արագացում՝ հանուն 
տնտեսական կայունության և նորացման. Հայաստանում COVID-19-ից հետո վերականգնում» ծրագրի 
շրջանակներում, որն իրականացվում է ՄԱԶԾ-ի, ՅՈՒՆԻԴՕ-ի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և «ՄԱԿ Կանայք»-ի 
կողմից: Այս համատեղ ծրագիրը հնարավոր է դարձել Նիդեռլանդների, Դանիայի, Շվեյցարիայի, 
Նորվեգիայի, Շվեդիայի, Կորեայի Հանրապետության, Ֆինլանդիայի, Նոր Զելանդիայի, Խորվաթիայի, 
Իսլանդիայի, Թաիլանդի, Սլովակիայի Հանրապետության և Կամբոջայի կառավարությունների 
կողմից ՄԱԿ-ի Արձագանքման և վերականգնման հիմնադրամում ներդրումների շնորհիվ:ՄԱԿ-ի 
COVID-19-ի արձագանքման և վերականգնման բազմագործընկերային հավատարմագրային 
հիմնադրամի (UN COVID-19 MPTF) կողմից ֆինանսավորվող նախագիծը կնպաստի ՄԱԿ-ի 
COVID-19-ի Սոցիալ-տնտեսական արձագանքման և վերականգնման ծրագրի (ՍՏԱՎԾ/SERRP) 
շրջանակներում սահմանված առաջնահերթությունների իրականացմանը:

 
© 2021 ՄԱԿ Կանայք

Բոլոր իրավունքները պահպանված են:  

Սույն հրապարակման մեջ ներկայացված են հեղինակի (հեղինակների) տեսակետները, որոնք 
պարտադիր չէ, որ արտահայտեն  ՄԱԶԾ-ի, ՅՈՒՆԻԴՕ-ի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և «ՄԱԿ-ի կանայք»-ի 
տեսակետները:

Հեղինակ(ներ) ՝ Օզլեմ Հանգուլ
Խմբագիր(ներ) ՝ Ֆարիա Սալման Ասիֆ, Նվարդ Մանասյան և Շերի Հարթ
Թարգմանիչ(ներ) ՝ Շուշանիկ Աղաբաբյան
Դիզայներ(ներ) ՝ Ասյա Ֆաթմա Բաղչի

 
Դեկտեմբեր, 2021թ.
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Նախ և առաջ… 
Պատմեմ իմ 

մասին:

ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ 
ԱՐՓԻԻՆ

Դե լավ, եկեք սկսենք մեր 
ճանապարհորդությունը:

Որպեսզի հեշտ լինի հետևել ամեն 
ինչին, ես այս ճանապարհորդությունը 
բաժանել եմ երեք մոդուլի:

Սկսենք առաջին մոդուլից:

Ես 12 տարեկան եմ։
Սիրելի կերակուրս սպասն է։
Իմ սիրելի գույնը դեղինն է։
Դպրոցում մաթեմատիկան իմ 
ամենասիրած առարկան է, թեև 
նախկինում այդ առարկայից շատ վատ 
էի:
Ես սիրում եմ գրքեր կարդալ և ֆուտբոլ 
խաղալ ընկերներիս հետ:
Ես նաև սիրում եմ օրագիրվարել: 
Այսօր  ձեզ հետ կկիսվեմ օրագրիս  որոշ 
գրառումներով… :)
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1. ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Արփիին Հետ Գենդեր և Գենդերային 
Կարծրատիպեր
Գենդերային Կարծրատիպեր 
և Կրթություն
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Ստորև տեսնում եք գրառում իմ 
օրագրից. Սա կարևոր է, քանի որ 
ցույց է տալիս, թե ինչպես սկսվեց 
իմ գենդերային իրազեկման 
ճանապարհորդությունը...

Սիրելի օրագիր,

Այսօր ընկերներիս հետ ֆուտբոլ էի խաղում, և մեկը 
եկավ և հարցրեց, թե ինչու եմ խաղում:

Ես չհասկացա նրա հարցը։ Հետո նրանք ասացին. 
«Ինչու է քեզ նման գեղեցիկ աղջիկը տղայի պես ֆուտբոլ 
խաղում»:
Ես շփոթված էի, չէի հասկանում՝ նրանք ինչ-որ լավ բան 
էին ասում, թե վատ… Բայց ինձ անհարմար էի զգում:

10/09/2021Արփիի օրագիրը
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Կարծում եք՝ այն, ինչ ինձ ասացին, հաճելի՞ էր, թե՞ ոչ։

Նրանք լավ բան ասացին. նրանք քեզ հաճոյախոսություններ 
էին անում, Արփի: 

Նրանք ասացին մի բան, որը գեղեցիկ չէ. Արփի, դու ֆուտբոլ 
խաղալու իրավունք ունես։

Հաջորդ օրը դպրոցում  խոսեցի իմ 
մաթեմատիկայի ուսուցչի հետ…

Սիրելի օրագիր,

Այսօր դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցչուհուս 
պատմեցի երեկ կատարվածի մասին։

Նա ինձ ասաց, որ այն, ինչ ինձ ասել են, գենդերային 
կարծրատիպ է և ամենևին էլ գեղեցիկ չէ: 
Սկզբում դա ինձ ավելի շփոթեցրեց. ես չգիտեի, թե ինչ է 
նշանակում «գենդեր» կամ «կարծրատիպ»:
Նա բացատրեց…

11/09/2021Արփիի օրագիրը

ընտրեք ճիշտ պատասխանը 

Գործողոթյուն 1    Ինչ ես կարծում... 

A

B

Հետո նրանք ասացին. «Ինչու է քեզ նման գեղեցիկ 
աղջիկը տղայի պես ֆուտբոլ խաղում»:
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Իմ ուսուցիչն ասաց. «Ավելի լավ հասկանալու 
համար, թե ինչ է գենդերային կարծրատիպը, դու 
պետք է իմանաս, թե ինչ է գենդերը»:

Որպեսզի ես ավելի լավ հասկանամ գենդերը, 
ուսուցիչս ցույց տվեց ինձ այս նկարները և հարցեր 
տվեց: Կարո՞ղ եք պատասխանել այս հարցերին:

«Մարդիկ սովորաբար ծնվում են կա՛մ աղջիկ կամ տղա: Սա նրանց 
«սեռն» է:

Ելնելով մեր սեռից՝ մեր ընտանիքները և հասարակությունը սկսում 
են մեզ սովորեցնել, թե ինչպես վարվել՝ այն դերերի, հատկանիշների 
և վարքագծի հիման վրա, որոնք պատշաճ են համարվում կանանց և 
տղամարդկանց համար: Սա «գենդերի» մասին է։

Օրինակ՝ կանայք կարող են ծննդաբերել. սա նրանց սեռի 
պատճառով է: Բայց եթե ասում եք՝ «աղջիկները նուրբ են, իսկ 
տղաները՝ կոպիտ, ապա խոսքը գենդերի մասին է, քանի որ սա 
կենսաբանական  գործոն չէ։ Սա հասարակական ակնկալիք է»։

Կարո՞ղ եք գուշակել այս 
երեխաների սեռը

Հիմա կարո՞ղ եք գուշակել 
այս երեխաների սեռը

ԳԵՆԴԵՐ

Գործողոթյուն 2

Այո

Ոչ

AԱյո

Ոչ

A

B B

Գենդեր ընդ. սեռի
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ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ 
ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐ 

Ես կարող էի գուշակել միայն երկրորդ նկարում պատկերված 
երեխաների սեռը, քանի որ մեկը կապույտով  (տղա) երեխա էր, իսկ 
մյուսը վարդագույն հագուստով  (աղջիկ):

ենց որ պատասխանեցի երկրորդ հարցին, ուսուցիչս ասաց. 
«Սա գենդերի մասին է: Շատ հասարակություններում կապույտ 
գույնը համապատասխանում է տղաներին, իսկ վարդագույնը՝ 
աղջիկներին: Բայց սա կենսաբանության հետ կապ չունի»։

Օ՜,ես հասկացա, որ տղաների համար մենք միշտ գնում ենք 
կապույտ, իսկ աղջիկների համար՝ վարդագույն: Նույնիսկ 
երեխաների ծնվելուց առաջ մենք որոշում ենք նրանց համար, թե 
որ գույները նրանք պետք է կրեն: Որքա՜ն ծիծաղելի է։ Կարծում եմ՝ 
երեխաները պետք է կարողանան ցանկացած գույն կրել՝ անկախ 
իրենց սեռից:

«Այսպիսով, եթե դուք հաստատուն 
համոզմունք ունեք այն մասին, թե ինչ 
պետք է դուր գա աղջիկներին և տղաներին, 
կամ ինչպես պետք է իրենց պահեն, ապա 
դա գենդերային կարծրատիպ է»:

Մաթեմատիկայի ուսուցիչս շարունակեց 
ինձ մի քանի հարց տալ…
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Մաթեմատիկայի ուսուցչուհիս ինձ ասաց, որ գենդերային 
կարծրատիպերը ոչ արդար են, ոչ էլ ճշմարիտ, քանի որ 
նրանք մարդկանց որոշակի խմբեր են դնում տուփերի մեջ 
և պնդում, որ նրանք բոլորը նույնն են:

Օրինակ՝ ես մի աղջիկ եմ, ով սիրում է ֆուտբոլ խաղալ։ 
Այնպես որ, «աղջիկները ֆուտբոլ չեն սիրում կամ չպետք 
է խաղան» պնդումը  սխալ և անարդարացի է։

1. Բոլոր աղջիկները սիրում են 
վարդագույնը 

4. Բոլոր տղաները սիրում են 
մեքենաներ և բեռնատարներ:

2. Բոլոր տղաները կոպիտ են և 
լաց չեն լինում:

5. Բոլոր տղաները լավ են 
գիտությունից և տեխնիկայից:

3. Բոլոր կանայք լավ խոհարար են 6. Բոլոր տղաները, ի 
տարբերություն աղջիկների, 
սիրում են ֆուտբոլ։

Գործողոթյուն 3 գենդերային

կարծրատի՞պ է, թե ոչ

Գենդերային կարծրատիպ է

Գենդերային կարծրատիպ չէ

A

B

Գենդերային կարծրատիպ է

Գենդերային կարծրատիպ չէ

A

B

Գենդերային կարծրատիպ է

Գենդերային կարծրատիպ չէ

A

B

Գենդերային կարծրատիպ է

Գենդերային կարծրատիպ չէ

A

B

Գենդերային կարծրատիպ է

Գենդերային կարծրատիպ չէ

A

B Գենդերային կարծրատիպ է

Գենդերային կարծրատիպ չէ

A

B
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Մաթեմատիկայի իմ ուսուցչուհին նաև ասաց, որ 
գենդերային կարծրատիպերը կարող են վնասակար, 
խտրական և սահմանափակող լինել, հատկապես 
աղջիկների համար:
Ես դա այնքան էլ չհասկացա, մինչև մեկ ամիս անց մեր 
հարևանները այցելեցին մեզ…

գենդերային

Սիրելի օրագիր,

Այսօր մեր հարևանները եկել էին մեզ հյուր։ Ես նրանց 
ճանաչում եմ շատ փոքրուց։ Նրանք ինձնից 5 տարով մեծ 
դուստր ունեն։

Երբ նրանք զրուցում էին ծնողներիս հետ, նրանք ինձ 
հարցրին, թե ինչ կցանկանայի դառնալ, երբ մեծանամ, իսկ ես 
պատասխանեցի՝ «ծրագրաշարի մշակող»: Նրանք ծիծաղեցին 
և ասացին. «Սիրելիս, ինժեներությունը տղաների գործ է, ոչ թե 
աղջիկների: Մեր աղջիկը ցանկանում էր դառնալ տվյալների 
վերլուծաբան, բայց մենք համոզեցինք նրան, որ դրա փոխարեն 
սովորի սոցիալական խնամք: Նա սկզբում վրդովված էր, 
բայց հետո մեզ շնորհակալություն կհայտնի։ Դուք էլ այդպես 
վարվեքարա, այլապես ապագայում ընտանիք ունենալով 
կզղջաս որոշմանդ համար»։

Ես չեմ հասկանում այս մարդկանց: Ինչու ես չեմ կարող սովորել 
ճարտարագիտություն: Ո՞վ ասաց, որ ինժեներությունը միայն 
տղաների աշխատանք է: Սա ծիծաղելի է! Ես խղճում եմ նրանց 
աղջկան։.

10/10/2021Արփիի օրագիրը

Ահա օրագրիս այդ օրվա գրառումը…
Եկեք ընթերցենք:
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1. Հարևաններս ասացին. «Սիրելիս, ինժեներությունը տղաների 
աշխատանք է, ոչ թե աղջիկների»: Արդյո՞ք սա վնասակար և անարդար 
գենդերային կարծրատիպ է:

2. Արդյո՞ք իմ հարևանները սահմանափակել են իրենց դստեր 
կրթական ընտրությունները և ապագա հնարավորությունները:

Գործողոթյուն 4 այո թե ոչ

Այո                Ոչ

Այո                Ոչ

A

A

B

B

Այդ երեկո ավելի ուշ ուղեղումս մի լույս վառվեց, 
և ես վերջապես հասկացա, թե ինչ էր ինձ 
ասում մաթեմատիկայի ուսուցիչը։ Գենդերային 
կարծրատիպերը կարող են վնասակար լինել,քանի 
որ նրանք կարող են սահմանափակել աղջիկների 
հնարավորություններն ու ներուժը:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԸ 
և ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ

Այս հանկարծակի գիտակցումը ստիպեց ինձ 
ավելի շատ սովորել: Ես գնացի իմ սենյակ 
և ամեն ինչ ուսումնասիրեցի գենդերային 
կարծրատիպերի և կրթության մասին: Ես գտա 
այս հիանալի տեսանյութը, եկեք այն միասին 
դիտենք:

Video Resource: Gender Stereotypes and Education 
by European Institute for Gender Equality

Lets Watch the video

https://www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0
https://www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0
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Գործողոթյուն 5 Գենդերային

Որպես աղջիկներ՝ մենք մեծանում 
ենք՝ լսելով, որ ԳՏՃՄ ոլորտը 
տղաների համար է։

Աղջիկները կարող են լսել այնպիսի բաներ, 
ինչպիսին է «ԳՏՃՄ-ը միայն տղաների կամ 
տղամարդկանց համար է» իրենց ընտանիքից, 
ուսուցիչներից կամ ընկերներից: Այդ պատճառով 
աղջիկները կարող են սկսել հավատալ այս 
կարծրատիպի ճշմարտացիությանը և որոշել 
չընտրել  ԳՏՃՄ ոլորտները:

STEM

Science

Technology

Engineering

Mathematics

 

 

 

 

Let’s read a little 
more about STEM

կարծրատիպերը և ԳՏՃՄ-ը

Ընտանիքի 
պատկեր

աղջիկներԸնկերների 
պատկեր

Հասարակու
թյան 

պատկեր

Ուսուցիչների 
պատկեր

https://makethemmainstream.com/2017/10/30/stem-stand-anyway/  
https://makethemmainstream.com/2017/10/30/stem-stand-anyway/  
https://makethemmainstream.com/2017/10/30/stem-stand-anyway/  
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Եթե կարողանանք տեսնել դրա 
անարդարությունը, մենք թույլ չենք 
տա, որ գենդերային կարծրատիպերը 
կանգնեցնեն մեզ: Ահա թե ինչ եմ գրել իմ 
օրագրում այդ երեկո.

Իմ անունը Արփի է։ Ես սիրում եմ ֆուտբոլը, իսկ ապագայում 
ցանկանում եմ ծրագրաշարի մշակող դառնալ։

Եվ գենդերային կարծրատիպերն ՊԵՏՔ ՉԵՆ ինձ կանգնեցնեն 
այն, ինչ ուզում եմ դառնալ:

Աղջիկ լինելը ՉՊԵՏՔ Է սահմանափակի ինձ և իմ 
երազանքները։

10/10/2021Արփիի օրագիրը
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2. ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ 
ՆԵՐՈՒԺԻ ԲԱՑՈՒՄ 
STEM (ԳՏՃՄ) 
ԴԱՇՏԵՐՈՒՄ. 
#STEMUPYOURLIFE
Կիսեք Առասպելները
STEM (ԳՏՃՄ) Հմտություններ
STEM (ԳՏՃՄ) Հնարավորություններ



Լինել գենդերային առումով իրազեկ 
Արփիի հետ

16

Տղաներն ավելի լավ 
են մաթեմատիկայից և 
բնագիտությունից, քան 
աղջիկները

Աղջիկները այնքան հմուտ 
չեն համակարգիչների և 
կոդավորման մեջ, որ ն տղաները

Կանայք ի վիճակի չեն 
աշխատել ԳՏՃՄ ոլորտներում. 
այդ պատճառով էլ այս 
ոլորտներում շատ կանայք չեն 
աշխատում

Գործողոթյուն 6 Երբևէ լսե՞լ եք, որ 

մարդիկ ասեն հետևյալը…

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

A

A

A
B

B

B

Եթե հարցերից որևէ մեկին ԱՅՈ եք 
պատասխանել, ապա պետք է իմանաք, 
որ մենակ չեք:

Մարդկանց մեծ մասը դեռ հավատում 
է գենդերային կարծրատիպերի շուրջ 
առասպելներին:
Առասպելն, ի դեպ, լայնորեն տարածված 
գաղափար է, որը կեղծ է. Առասպելները 
պետք է տապալվեն. առասպելներ 
տապալելը զվարճալի է:

Նրանցից մի քանիսը միասին 
տապալե՞նք: :)
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“Կանայք և աղջիկները լավ չեն 
բնագիտությունից և մաթեմատիկայից: 
Տղամարդիկ և տղաները բնատուր լավ են 
այդ առարկաներից”

Ես նախկինում բազմիցս լսել էի այս առասպելը, 
բայց իմ մաթեմատիկայի ուսուցչուհին ինձ 
սովորեցրեց, որ գենդերը կապ չունի ԳՏՃՄ 
ոլորտներում աղջիկների ընդունակությունների 
հետ:

 Ես այստեղ եմ այս կարևոր հաղորդագրությունը 
տարածելու համար.
Ունակության պակաս չէ, այլ հավատի պակասը, 

որը խանգարում է աղջիկներին ներգրավվել 
ԳՏՃՄ  ոլորտներում… 

Լավ նորությունն այն է, որ ես մենակ 
չեմ:Ավելի ու ավելի շատ աղջիկներ են կոտրել 
այս առասպելը:Աղջիկները գնալով ավելի շատ 
են ներգրավվում ԳՏՃՄ կրթության մեջ ամբողջ աշխարհում:

Հայաստանում ԳՏՃՄ ծրագրերի շրջանավարտների իգական սեռի 
մասնաբաժինը 2017թ.-ի 32.8%-ից 2018թ.-ին հասել է 39.8%-ի: Այո՛:

ԱՌԱՍՊԵԼ ՓԱՍՏ
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“ԳՏՃՄ-ով հետաքրքրվող աղջիկները 
գիքեր են”

Գիտեի՞ք, որ «Միսս Տիեզերք Իռլանդիա 
2019»-ն աշխատում է ՆԱՍԱ-ում:

Ֆիոնհուալա Օ’Ռեյլին ՆԱՍԱ-ի 
տվյալների գիտնական է, և նա շատ 
է աշխատում՝ աղջիկներին STEM-
ում ներգրավելու համար՝ կոտրելով 
գենդերային կարծրատիպերը:

Բացի այդ, ես սիրում եմ 
մաթեմատիկան և ուզում եմ 
ինժեներ դառնալ: Ես գիք չեմ; 
ինչպես ասում են ընկերներս՝ ես 
սոցիալական թիթեռնիկ եմ:

ԱՌԱՍՊԵԼ ՓԱՍՏ
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“Աղջիկները լավ չեն տիրապետում 
տեխնոլոգիային”

Առաջինը, ով ալգորիթմ հրապարակեց, 
կին էր։
Դուք գիտե՞ք, թե ով էր նա:

Ավգուստա Ադա Քինգը, 
հայտնի որպես Ադա 
Լավլեյսը անգլիացի 
մաթեմատիկոս էր, ով 
համարվում էր 1800-ականների 
կեսերին գրված առաջին 
համակարգչային ծրագրի 
հեղինակը։ 12 տարեկանում նա 
նախագծել է գոլորշու շարժիչով 
թռչող սարք։

ԱՌԱՍՊԵԼ ՓԱՍՏ

Այո

Ոչ

A

B
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Գործողոթյուն 7 Տեխնոլոգիա և ԳՏՃՄ

Բջջային հեռախոսիս միջոցով տեքստային 
հաղորդագրությունների օգնությամբ

Սոցցանցերի միջոցով

Մեր տան հեռախոսով

Միանում եմ համացանցին և Google-ով որոնում

Գնում եմ գրադարան և փնտրում գրքերում

A

A

B

B

Տեխնոլոգիայի թեմայի վերաբերյալ թույլ 
տվեք ձեզ մի քանի հարց տալ.
Ինչպե՞ս եք հաղորդակցվում ձեր 
ընկերների հետ, երբ միասին չեք: 
Ընտրեք բոլոր կիրառելի տարբերակները:

Եթե ինձ անհրաժեշտ է տեղեկատվություն 
փնտրել, ես սովորաբար… (Ընտրեք բոլոր 
կիրառելի տարբերակները

Այսօր, 20 տարի առաջվա համեմատությամբ, 
մենք օգտագործում ենք տեխնոլոգիա գրեթե 
ամեն ինչի համար՝ հաղորդակցության, 
տեղեկատվության, ճանապարհորդության 
պլանավորման և շատ ավելին:Մեզ համար 
տեխնոլոգիան ավելի ու ավելի կարևոր է 
դառնում:

c
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Գիտեի՞ք, որ ԳՏՃՄ հմտությունները 
կենսական նշանակություն ունեն ապագա 
աշխատանքի հեռանկարների համար:

Ապագայում տեխնոլոգիան անհրաժեշտ 
կլինի մեր կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում: 
Աշխատանքների մեծ մասի համար կպահանջվեն 
ԳՏՃՄ հմտություններ ունեցողներ:

Որո՞նք են ԳՏՃՄ հմտությունները:Ես 
կարծում էի, որ չունեմ մաթեմատիկայի համար 
անհրաժեշտ հմտություններ: Ստորև կարդացեք 
անցյալ տարվա իմ օրագրի գրառումը…

Սիրելի օրագիր,

Պետք է ընդունեմ, որ ես մաթեմատիկական հմտություններով 
չեմ ծնվել։ Ես պարզապես չեմ կարող մաթեմատիկա անել…

Մենք մաթեմատիկայի նոր ուսուցիչ ունենք։ Նա գեղեցիկ է և 
շատ, ՇԱՏ խելացի:

Նա հավանաբար բնատուր շնորհ ունի:
Այսօր, երբ ես նրան ասացի, որ կցանկանայի ինժեներ դառնալ, 
բայց չունեմ այն հմտությունները, որոնք պետք է ունենա 
ինժեները, նա ինձ մի քանի հարց տվեց…

09/03/2020Արփիի օրագիրը
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Գործողոթյուն 8 ԳՏՃՄ-ն և դու

1. Սիրու՞մ ես խնդիրներ լուծել: (Սա կարող է լինել օգնելը ձեր 
ընկերներին կամ նույնիսկ ձեր ընտանի կենդանուն, երբ նրանք 
աջակցության կարիք ունեն) 

2. Սիրու՞մ ես նոր բաներ սովորել և հետազոտություններ անել:

3. Ստեղծագո՞րծ ես,կամ սիրու՞մ ես իրեր ստեղծել:

4. Ցանկանու՞մ ես ունենալ ֆինանսական ազատություն և 
վերահսկել կյանքնդ և որոշումներ կայացնելը: 

5. Ցանկանու՞մ ես աշխարհն ավելի լավը դարձնել: 

6. Ցանկանու՞մ ես օգնել 
մարդկանց:

7. Ցանկանու՞մ ես հզորացնել 
աղջիկներին՝ օրինակ ծառայելով: 

Մաթեմատիկայի իմ ուսուցչուհին ինձ տվեց հետևյալ 
հարցերը… Կարո՞ղ եք պատասխանել այս հարցերին:

Այո!!! Քեզ հարրմար են 
ԳՏՃՄ ոլորտները

Այո               ՈչA B

Այո               ՈչA B

Այո               ՈչA B

Այո               ՈչA B

Այո               ՈչA B

Այո               ՈչA B

Այո               ՈչA B
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Գիտեի՞ք, որ ԳՏՃՄ կրթությունն առաջարկում է 
կարիերայի հնարավորությունների շատ լայն շրջանակ:

Որպես ԳՏՃՄ շրջանավարտ՝ դուք կարող եք ընդունել 
ցանկացած մարտահրավեր՝ էկոլոգիապես մաքուր 
ավտոմեքենաներ ստեղծելուց մինչև էթիկական և կայուն 
նորաձևության ձևավորում:

Բացի այդ, շատ ընկերություններ նախընտրում են 
աշխատանքի ընդունել ԳՏՃՄ շրջանավարտներին, 
քանի որ ԳՏՃՄ հմտությունները, ինչպես խնդիրների 
լուծումը, կարևոր են ցանկացած աշխատանքի համար:

Եկեք ավելին լսենք մասնագետից:

Երբ  պատասխանեցի իմ մաթեմատիկայի ուսուցչուհու 
հարցերին, նա ասաց ինձ, որ ես լավ  ինժեներ կլինեմ: Ինձ շատ 
ուրախացրեց, որ նման խելացի կինը հավատում է ինձ։ :) 

Նա ասաց, որ եթե ես կարող եմ հաշվել իմ գումարը, ապա ես 
ունեմ մաթեմատիկական հմտություններ: Նա նաև ասաց, որ 
ես կարող եմ ավելի կատարելագործել իմ մաթեմատիկական 
հմտությունները, քանի որ ԳՏՃՄ հմտությունները կարելի է 
սովորել; Պարտադիր չէ, որ մարդիկ «բնակատուր օժտված» 
լինեն հաջողության հասնելու համար: 
Նա ասաց, որ քանի դեռ մարդ սովորելու ցանկություն ունի և 
հավատում է ինքն իրեն, ուրեմն կարող է ամեն ինչ սովորել։
Ես սիրում եմ նրան! Նա հրաշալի է: :)

09/03/2020Արփիի օրագիրը

Երաժշտության 
ոլորտ

Բժշկություն

ՏՏ Նորաձևոթյուն Շինարութարյուն

Սննդի ոլորտ Եվ շատ ավելին
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ԳՏՃՄ-ում

Գործողոթյուն 9 Հնարավորությունները

“STEM ոլորտներում կարիերան 
սահմանափակ է և ձանձրալի”

“Եթե ուսումնասիրում եք ԳՏՃՄ, ապա աշխարհի 
բոլոր դռները բաց են ձեռ առջև»:

Մենք արդեն կոտրեցինք ԳՏՃՄ աշխատանքների 
մասին ամենահայտնի առասպելներից մեկը: :) 
Պատկերացրեք՝ աշխատում եք հավելվածի 
վրա, որը նպատակ ունի լուծել արտակարգ 
իրավիճակների ժամանակ տեղափոխման խնդիրը:

Ինչպե՞ս կարող է դա ձանձրալի լինել:

«Աշխատատեղերի աճը երկրաչափական է: 
Տեխնոլոգիան հեղափոխել է բոլոր ոլորտները՝ 
մեդիա, երաժշտություն, նորաձևություն, 
առողջապահություն, տրանսպորտ, և 
նրանք բոլորը աշխատող են փնտրում»

Հելեն Վոլաստոն, ԳՏՃՄ-ում կանանց 
մասնակցությունը խթանող WISE 
կազմակերպության  գործադիր տնօրեն
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Գիտեի՞ք, որ ԳՏՃՄ ոլորտներում աշխատատեղերը 
աշխարհի ամենալավ վարձատրվող աշխատատեղերից են 
և Հայաստանում:

Գիտեի՞ք, որ STEM-ի միջոցով կարող եք օգնել մարդկանց 
և փոխել աշխարհը:

ԳՏՃՄ ուսուցումը կարող է ձեզ համար բացել 
մի շարք լավ վարձատրվող աշխատանքի 
հնարավորություններ: Հայաստանում ամենաբարձր 
վարձատրվող երկու աշխատատեղերը ԳՏՃՄ 
ոլորտներից են։

Սա ձեզ հնարավորություն կտա ունենալ 
ֆինանսական ազատություն և իշխանություն 
ձեր սեփական կյանքի և որոշումների կայացման 
նկատմամբ:

Ո՞վ չէր ցանկանա ֆինանսական անկախություն և 
իշխանություն սեփական կյանքի նկատմամբ: :)

Կցանկանա՞ք օգնել մարդկանց և աշխարհն ավելի լավը դարձնել:

Դուք կարող եք դա անել ԳՏՃՄ-ի միջոցով: 
Չէ, չեմ չափազանցնում։ Եթե դուք այնքան էլ համոզված չեք, եկեք 
լսենք Եվա Հյուսյանին՝ Sololearn-ի գործադիր տնօրենից, հարթակ, 
որն օգնում է մարդկանց սովորել կոդավորում:



Լինել գենդերային առումով իրազեկ 
Արփիի հետ

26

Մի խոսքով, ԳՏՃՄ-ը կարող է հզորացնել ձեզ 
և թույլ տալ օգնել կարիքավոր մարդկանց: 
Ոգևորիչ է, չէ՞: 

Զորացնենք մեզ և ուրիշներին:  
#STEMPOWER   :)

«Ես ուզում եմ, որ երեխաները  ժպտան: 
Ես ուզում եմ, որ նրանք լինեն առողջ, 
երջանիկ և ունենան ինքնաիրացման 
բոլոր հնարավորությունները ՝ ինչ ոլորտ
էլ որ ընտրեն: 

Այսօրվա աշխարհում մենք 
հնարավորություն ունենք լուծելու 
խնդիրները ավելի քիչ գումարով և ձգտել 
հասնելու նույն սկզբնակետին աշխարհի 
բոլոր երեխաների համար, անկախ 
նրանից, թե որ երկրում են նրանք ծնվել: 
Իմ ռադարի հաջորդ ոլորտը 
առողջապահությունն է»: Եվա Հյուսյան

Sololearn-ի գործադիր տնօրեն 
և համահիմնադիր
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3. ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ 
ՎՍՏԱՀՈՒԹՅԱՆ 
ՁևԱՎՈՐՈՒՄ STEM (ԳՏՃՄ) 
ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ ՀԵՏԱԳԱ 
և ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ 
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱՐ. #GIRLSCANSTEM 
Մարտահրավեր Գենդերային 
Կողմնակալությանը և 
#STEMUPYOURLIFE 
#GirlsCanSTEM 
#STEMVisionYourself 
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Գործողոթյուն 10 Երբևէ մտածե՞լ եք? 

1. Ես բավականաչափ ծելացի չեմ ԳՏՃՄ սովորելու համար …

2. Ես սա չեմ կարող անել…

3. Ես չունեմ ուժեղ ԳՏՃՄ հմտություններ…

4. Արդյո՞ք այս ոլորտը ճիշտ է ինձ համար: Քանի որ այս ոլորտում 
կանայք շատ չեն …

5. Իսկ եթե չկարողանա՞մ  աշխատանք գտնել այս ոլորտում:

Եթե այս հարցերին «Այո» եք պատասխանել, մի 
անհանգստացեք, քանի որ դուք մենակ ՉԵՔ:
Մինչեւ վերջերս ես մտածում էի, որ բավականաչափ խելացի 
չեմ ԳՏՃՄ ուսումնասիրելու համար։ Հետո ես հասկացա, որ 
խնդիրը ոչ թե Արփին է ինքն իրեն չի հավատում. գենդերային 
կարծրատիպերն ու
կողմնակալությունն էին, որ խանգարեցին Արփիին հավատալ 
ինքն իրեն:

Կբացատրեմ, թե ինչպես, բայց նախ, եկեք 
միասին արագ թեստ անցնենք: Մի կարճ 
պատմվածք կկարդամ ու հարց կտամ. 
Դուք պետք է փորձեք պատասխանել այս 
հարցին առանց երկար մտածելու:

Այո               ՈչA B

Այո               ՈչA B

Այո               ՈչA B

Այո               ՈչA B

Այո               ՈչA B
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Գործողոթյուն 11 մարտահրավեր 

գենդերային կողմնակալությանը 

Հայր ու որդի ավտովթարի են ենթարկվում 
և շտապ տեղափոխվում հիվանդանոց: 
Հայրը մահանում է։ Տղային տանում են 
վիրահատարան, և վիրաբույժն ասում է՝ ես 
չեմ կարող այս տղային վիրահատել, քանի 
որ նա իմ որդին է։

Շատերը չեն կարողանում կռահել, որ 
վիրաբույժը տղայի մայրն է. գիտե:՞ք ինչու:

Քանի որ հոգու խորքում մենք կարծում ենք, որ կանայք 
չեն կարող վիրաբույժ լինել։ Մենք մեծացել ենք այնպիսի 
հասարակություններում, որտեղ լսում ենք, որ մարդիկ 
ասում են՝ «կանայք դա չեն կարող անել» կամ «կանայք 
այնքան խելացի չեն, որքան տղամարդիկ»։ Մենք 
ներքինացնում և նորմալացնում ենք այս գենդերային 
կարծրատիպերը:Նույնիսկ առանց գիտակցելու, մենք 
կարող ենք կանխակալ վերաբերմունք ունենալ կանանց 
նկատմամբ: Սա կոչվում է անգիտակից գենդերային 
կողմնակալություն:

Հարց.  Ո՞վ է վիրաբույժը
Պատասխան  ………………………..………
……………………………………………..……..…..
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Գործողոթյուն 12 #StemUpYourLife

Գիտե՞ք, որ վեց տարեկանում աղջիկներն արդեն մտածում 
են, որ տղաներն իրենցից խելացի են։ Սա ազդում է մեր 
ինքնավստահության վրա:

Եվ ուրեմն, ի՞նչ պետք է անենք
Պետք է … (ընտրեք բոլոր կիրառելի տարբերակները)

Մարտահրավեր նետել գենդերային կարծրատիպերին
Իրազեկ  լինել գենդերային կողմնակալության մասին
Ոգեշնչվել կանանց դերի մոդելներից
Միշտ հավատալ, որ կանայք կարող են #GirlsCanSTEM

Այդ իսկ պատճառով ես, ինչպես շատ այլ 
աղջիկներ, մտածում էի, որ բավականաչափ 
խելացի չեմ STEM-ի համար։

Իմ մաթեմատիկայի ուսուցչուհու 
շնորհիվ  այժմ հավատում եմ իմ 
ուժերին:
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Ծանոթացեք Լիլիա 
Բուդաղյանի՝ հայ ծածկագրողի,  
համակարգչային ոլորտի գիտնականի հետ, ով 
հայտնի է Բուլյան ֆունկցիաների վերաբերյալ 
իր աշխատանքներով։ Բուդաղյանը Բերգենի 
համալսարանի Անվտանգ հաղորդակցության 
Սելմեր կենտրոնի և Բուլյան ֆունկցիաների 
հետազոտական խմբի ղեկավարն է:

Գործողոթյուն 13 #GirlsCanSTEM

ԳՏՃՄ-ում հաջողակ կանանց անթիվ 
օրինակներ կան: Ես ուրախ եմ ձեզ 
ներկայացնել դրանցից մի քանիսը 

Ծանոթացեք Պարիս Պիշմիշ 
դե Ռեսիլասն է, ականավոր 
աստղագետներից մեկը, ով աջակցեց 
այլ կանանց նույնպես աստղագետ 
դառնալ: 

Սա Մարի Կյուրին է, առաջին կինը, ով 
արժանացել է Նոբելյան մրցանակի և 
առաջինը, ով այդ մրցանակին արժանացել 
է երկու  անգամ: Ռադիոակտիվության 
վերաբերյալ նրա առաջատար  
հետազոտությունը հսկայական ներդրում 
է ունեցել քաղցկեղի բուժման համար:
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“

“

Ծանոթացեք Առողջապահության ազգային 
ինստիտուտների կլինիկական կենտրոնի 
ամերիկահայ համաճարակաբան բժիշկ 
Նինեթ Սինայի հետ:

Սա Թու Յույուն է՝ դեղագետ 
քիմիկոս, ով մշակել է մալարիայի 
բուժման դեղամիջոցները: Նրա 
հայտնագործությունը փրկել է բազմաթիվ 
կյանքեր ամբողջ աշխարհում: Նա նաև 
առաջին չինուհին էր, ով արժանացավ 
Նոբելյան մրցանակի

       Համաճարակաբանությունը 
համընկնում էր մարդկանց հանդեպ իմ 
խանդավառության, հիվանդությունը 
հասկանալու ցանկության և գիտական 
գործընթացի մաս լինելու իմ 
շահագրգռվածության հետ»:

«Ես ապրում եմ «Ապրիր այն, ինչ սիրում ես» 
նշանաբանով։ Շատ բախտավոր եմ, որ գտել 
եմ իմ  պրոֆեսիոնալ կոչումը: Այն ինձ դրդում 
է քրտնաջան աշխատել և հաղթահարել 
մարտահրավերները: Համառությունը 
հաջողության հասնելու բանալին է:

     Յուրաքանչյուր գիտնական երազում 
է անել մի բան, որը կարող է օգնել 
աշխարհին

“

“
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Սա դոկտոր Մեյ Ջեմիսոնն է՝ 
առաջին սևամորթ կինը, ով 
ճանապարհորդել է տիեզերք:

“    Կյանքում առաքելություն գտեք և ինչ-որ բան նվիրեք 
մարդկությանը: Ինձ համար գիտությունը համընդհանուր լեզու է, 
որը վեր է ազգությունից, կրոնից և սեռից: Այն կարող է օգնել լուծել 
մեր աշխարհի առջեւ ծառացած ցանկացած խնդիր:

“

Սա դոկտոր Հայաթ Սինդին է՝ աշխարհի 
առաջատար կենսատեխնոլոգներից մեկը: 
Նա առաջին սաուդցի կինն էր, ով ընդունվեց 
Քեմբրիջի համալսարան՝ կենսատեխնոլոգիայի 
ոլորտ:
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Սա Ջուլիանա Ռոտիչն է, 
տեխնոլոգիական ոլորտի ձեռներեց, 
ով աշխատում է  Նայրոբիում, 
Քենիա: Նրա տեխնոլոգիական 
ընկերությունը հնարավորություն է 
տալիս հաղորդակցվել Քենիայի ցածր 
ենթակառուցվածքային միջավայրերում:

Սա Աննա Կազանչյան Լոնգոբարդոն 
է, առաջին կինն է, ով Կոլումբիայի 
համալսարանից ստացել է գիտության 
բակալավրի կոչում մեքենաշինության 
ոլորտում: Նա կին ինժեներների 
ընկերության հիմնադիրներից էր։ Նա 
առաջին կինն էր, ով արժանացավ Էգլեսթոնի 
մեդալին իր ինժեներական նվաճումների 
համար: Ավելի ուշ նա ընդգրկվեց Նյու Յորքի 
«100 ազդեցիկ կանանցից»:

“    Մենք՝ կանայքս, պետք է աշխատենք 
մեր ինքնագնահատականի վրա և թույլ 
չտանք անհաջողություններ։

“

“        Երբ ես փոքր էի, դեռ ընդունված էր, որ դու ավարտում ես դպրոցը, 
ամուսնանում ես, դառնում ինչ-որ մեկի կինը, և դու երեխաներ ես 
ունենում և նվիրվում  նրանց: Կարծում եմ, որ իսկապես կարևոր է 
հասնել ինչ-որ բանի: Հիշում եմ, որ կարդում էի Մեյ Ջեմիսոնի՝ այդ 
տիեզերագնացի մասին: Դա ինձ համար անսահման ֆանտաստիկ էր: 
Այս կինը գնաց լուսին. Դա այնքան հուսադրող էր և ոգեշնչող…:

“
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“     Երբեք մի թերագնահատեք ձեր 
հիանալի լինելու ունակությունը…

“    Մի՛ մտածիր, մի՛ կասկածիր, պարզապես գտի՛ր այն, ինչում լավ 
ես և իրականություն դարձրու:

“

Սա Եվա Հյուսյանն է՝ գործադիր 
տնօրեն և Sololearn-ի համահիմնադիրը՝ 
հարթակ, որն օգնում է մարդկանց 
սովորել կոդավորման հմտություններ:
Նա օգտագործում է տեխնոլոգիա 
երեխաներին հզորացնելու և օգնելու 
համար:

Սա «Բոլորը հանուն Հայաստանի» 
կազմակերպության համահիմնադիր 
Արազ Քեքեջյանն է։ Եկեք միասին 
լսենք նրա ԳՏՃՄ  պատմությունը:

“

Գործողոթյուն 14 #GirlsCanSTEM

Lets Watch the video

https://www.youtube.com/watch?v=9LV0h_IEvL8 
https://www.youtube.com/watch?v=9LV0h_IEvL8 
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Գիտե՞ք, թե ինչպես են հաջողել այս կանայք:

Նրանք հաջողության են հասել, քանի որ գենդերային 
կարծրատիպերին և կողմնակալությանը խանգարելու 
փոխարեն նրանք հավատացին իրենց և իրենց 
գաղափարներին:! 

Այո, կարող եք:

Որովհետև ամեն ինչ հնարավոր է, երբ 
հավատում ես:

Դուք հավատու՞մ եք ինքներդ ձեզ:
Հավատո՞ւմ եք որ կարող եք:
#YouCanSTEM?
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ԳՏՃՄ-Ի ԿԱՆԱՆՑ ՄԻ 
ՔԱՆԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 
ԳՏՃՄ-Ի ԱՂՋԻԿՆԵՐԻՆ

Հարցեր տվեք, ուսումնասիրեք 
ձեզ շրջապատող աշխարհը

Մեծ երազանքներ ունեցեք

Հավատացեք ձեր ուժերին

Կենտրոնացեք ձեր ուժեղ 
կողմերի վրա

Տոնեք ձեր ձեռքբերումները

Զրուցեք ԳՏՃՄ-ում աշխատող 
մարդկանց հետ

Կատարեք ձեր 
հետազոտությունը, որովհետև 
ԳՏՃՄ-ի կարիերան անվերջ է

Մասնակցեք ԳՏՃՄ-ի 
մենթորական ծրագրերին 
կամ  ԳՏՃՄ-ի առցանց 
սեմինարներին՝ ձեր 
հմտությունները բարելավելու 
և համախոհների հետ կապ 
հաստատելու համար

Մի՛ սահմանափակեք 
ինքներդ ձեզ

Մի՛ հապաղեք

Մի՛ համեմատեք ձեզ այլոց 
հետ

Մի՛ վախեցեք 
անհաջողություններից 
կամ սխալներից
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Իմ անունը Արփիի է,

Ես ծրագրաշարի մշակող եմ։ Ես ունեմ իմ սեփական 
տեխնոլոգիական ընկերությունը: Ես մշակում եմ հավելվածներ, 
որոնք աջակցում են մարդկանց հոգեկան առողջությանը: Ես 
նաև մենթոր եմ։ Ես խրախուսում եմ աղջիկներին քրտնաջան 
սովորել և աշխատել ԳՏՃՄ ոլորտներում:

Ես երջանիկ եմ, քանի որ ուժեղ կին եմ և սիրում եմ այն, ինչ 
անում եմ:

Իմ ուղերձն աշխարհի բոլոր աղջիկներին հետևյալն է.«Դուք 
եզակի եք և կարևոր, երբեք մի թերագնահատեք ձեր ուժը: 
Ունեցեք մեծ երրազանքներ և գնացե՛ք դրան»:

Ես …..եմ  (ձեր անունը) 

Ես …..եմ ………. (որն է ձեր երազանքի մասնագիտությունը)

Ես  ……... (ինչ եք անում)

Ինչ եք զգում և ինչու ………..

Իմ ուղերձն աշխարհի բոլոր աղջիկներին հետևյալն է
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Արփիի ԳՏՃՄ տեսլականը 

Գործողոթյուն 15 Ստեղծեք ձեր
STEMVision տեսլականը
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Ստեղծեք ձեր

        ԳԵՆԴԵՐ, ՍԵՌՆ, ՏՂԱՆԵՐ, 
ԱՂՋԻԿՆԵՐԸ,  
       ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ, ԿԱՆԱՅՔ, 
ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐ, 
                        ԿՈՂՄՆԱԿԱԼՈՒԹՅԱ, 
 ԴԵՐԵՐ, ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ 
ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ,  
                       ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ,  
         ԳՏՃՄ ՈԼՈՐՏԸ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,  

                ՏԵԽՆԻԿԱՅԻՑ , ԻՆԺԵՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,             
                  ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, 
                               ԱՌԱՍՊԵԼ, ՓԱՍՏ
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Շնորհակալ եմ, որ ինձ միացար այս 
ճանապարհորդությունում:

Երբեք չդադարես հավատալ ուժերիդ: 
#STEMUPYourLife Կյանքումդ ներառիր ԳՏՃՄ և հիշիր, որ 

սահմանը երկինքն է միայն:


