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ფონდმა „სოხუმმა“ ჩეხეთის არასამ
თავრობოორგანიზაცია„დამოუკიდე
ბელი სოციალურეკოლოგიური მოძ
რაობის“ (NESEHNUTI) მხარდაჭერით
ქუთაისში განახორციელა პროექტი
„ადგილობრივი ხელისუფლების  პო
ლიტიკისშეცვლაგენდერულბიუჯე
ტირებასთანმიმართებაში“.
პროექტი მიეძღვნა მუშაობას გენდე
რულსაკითხებზესკოლამდელდაწესე
ბულებებში:ჩატარდავორკშოპებისა
ბავშვობაღებში,ტრენინგიპედაგოგე
ბისათვის, საინფორმაციოშეხვედრე
ბი ჟურნალისტებთან, ეთერში გავიდა
სატელევიზიოდარადიოგადაცემები.
ამ აქტივობებმა გარკვეულწილად
შეცვალა მონაწილეთა  დამოკიდებუ
ლებაგენდერულისაკითხებისადმი.

ბროშურამკითხველსაძლევსინფორ
მაციას სხვადასხვა გენდერული ცნე
ბისშესახებ.
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cmtcb - fqybiyfdc flfvbfybc ,bjkjubeh 

resdybkt,fc vltlhj,bsb lf vfvhj,bsb 

cmtcbcflvb lf t[t,f mfkbcf lf vfvfrfwbc 

abpbjkjubeh fnhb,ent,c+ 

utylthb  - uekbc[vj,c reknehbs ufy - 

gb hj ,t,ek it[tlekt,t,c mfkbcf lf vf - 

vfrf wbc byntktmტუfkehb itcf . kt,kj-

,t,bc= vfsb gbhjdyekb sdbct ,t,bcf lf 

mwtdbc itcf[t,+ utylthb= hj ujhw cj- 

 wbfkehb ofhvjyfmvyb= bmvyt,f cf pj-

uf ljt,bc vbth+ bc ofhvjflutyc mf kb-

cf lf vfvfrfwbc mwtdbc vjltkc= hjvt-

kbw ufycfpqdhfdc vfs hjkcf lf vluj-

vfhtj,fc cfpjufljt,hbdb w[jd ht ,bc 

c[df lfc[df cathjib+

uty lt hb ufy cfp qdhfdc mf kbc lf vf vf-

rf wbc acb mj kj ub eh ybi yt,c= it cf.kt,-

kj ,t,c= vjq df otj,bc cat hjc= ghj at-

cb fc= cfm vb f yj,fc lf tv 'f ht,f fq phlbc 

cbc nt vfc= nhf lb wb fc lf otc-xdt e kt,t,c= 

cf vfh skt,hbd yjh vt,c+
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uty lt he kb hj kt,b  ofh vj fl ut yty mwt  - 

dbc ufy cfp qdhek ajh vt,c= yjh vt,c lf 

qb ht,ekt,t,c= hjv kt,cfw vj wt vek cf-

pj uf ljt,fib vb f res dyt,ty vltl hj,bsb 

lf vfv hj,bsb cmt cbc ofh vj vfl uty kt,c+ 

tc hj kt,b ufy cfp qdhf dty= hf f[fcb f-

st,s vf vf rf wt,c lf hf – mf kt,c+ uty lt-

he kb hj kt,b 'f kb,lt,f mf kb cf lf vf vf-

rf wbc cmt ct,c ij hbc ufyc[df dt,bc it cf[t, 

cnt ht j nb ge kb rek ne hek-nhf lb wb e-

kb it[tle kt,t,bc rjy ntm cnib+ 

გენდერულიმიდგომანიშნავსსხვადასხვა

სფეროში სქესისაგან დამოუკიდებელი შე

საძლებლობების უზრუნველყოფის ხერხე

ბისშემუშავებას.

გენდერული მიდგომა თანაბრადაა მიმა

რთული გოგონებისა და ბიჭებისადმი (ქა

ლებისადამამაკაცებისადმი).
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გენდერული მიდგომა გულისხმობს, რომ
ყურადღება უნდა მიექცეს ქალსაც (გოგო
ნებსაც)დამამაკაცსაც(ბიჭებსაც),მათრო
ლებს,მოვალეობებს,მოთხოვნილებებს,პო
ტენციალს.

გენდერულიმიდგომანებისმიერსფერო
შივარაუდობს,რომგენდერულიგანსხვა
ვებებიმამაკაცებისადაქალებისქცევებსა
დააღზრდაშიგანისაზღვრებაარაიმდენად
მათი ფიზიოლოგიური, ბიოლოგიური, ანა
ტომიურითავისებურებებით,რამდენადაც
სოციოკულტურულიფაქტორებით.

სკოლამდელგანათლებაშიგენდერულიმი
დგომისძირითადიიდეამდგომარეობსიმაში,
რომ გოგონების და ბიჭების სათანადო გან
ვითარებისათვის  გათვალისწინებულ იქნას
საგანმანათლებლოპროცესისსპეციფიკური
ზემოქმედების ყველა ფაქტორი (არსი, სწავ
ლებისმეთოდებიდაფორმები,გარემოს და
სივრცის ორგანიზება, პედაგოგიური ურთი
ერთობადაა.შ.).
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გენდერულიმიდგომისმაჩვენებლები:

•	 მამაკაცებისა და ქალების (გოგონებისა
და ბიჭების) ინტერესთა სხვაობა ცალკე
აღებული ოჯახური მეურნეობის ფარ
გლებში;

•	 ტრადიციადაიერარქიულიორიენტირე
ბი,რომლებიცგანსაზღვრავენქალებისა
და მამაკაცების პოზიციებს ოჯახში, სა
ზოგადოებაში, რის მეშვეობითაც, რო
გორც წესი, მამაკაცები  დომინირებენ
ქალებზე;

•	 განსხვავებები ქალებსა და მამაკაცებს
შორის,რომლებიცდამყარებულია ასაკ
ზე,სიმდიდრეზე,ეთნიკურდასხვაფაქ
ტორებზე;

•	 გენდერული როლებისა და ურთიერთო
ბების მიმართულებების ცვლილებები,
რაც საკმაოდ სწრაფად ხორციელდება
სოციალური, ეკონომიკური და ტექნო
ლოგიურიტენდენციებისშედეგად.
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გენდერულიგანსხვავებები
სკოლამდელსიტუაციებში

ბიჭებიგოგონები

უფრომეტსივრცესიკავე
ბენსათამაშომოედანზე

თავსიყრიანჯგუფე
ბად,მცირესივრცეს
იკავებენ

მოედანზეთამაშისდროს
მეტსდარბიან,არიან
უფროუხეშები,მამაცები
დააგრესიულები.
თანამშრომლობაზემეტად
შეჯიბრიმოსწონთ

მოედანზეთამაშები
უფროწყნარი
დანაკლებად
აქტიური,უფრო
თანამშრომლობითია

თამაშებისთვისდამახა
სიათებელიაფიზიკური
კონტაქტი,მოქმედების
უწყვეტიდინება

თამაშისდროსიცავენ
რიგს,ახასიათებთ
არაპირდაპირი
კონკურენცია

მეტადაქვთგამოხატული
მეტყველებისპრობლემები

ნაკლებადაქვთგამო
ხატულიმეტყველების
პრობლემები

რაიმეამბისგადმოცემისას
დამახასიათებელია
ეგზალტირებული
თხრობა,ჟესტიკულაცია,
მსხვერპლისიგნორირება

თხრობისასყურადღე
ბაგამახვილებულია
ადამიანებსშორის
ურთიერთობებზე,მსხვე
რპლისგრძნობებზე

გრძნობებსგამოხატავენ
მოქმედებისსაშუალებით

გრძნობებსგამოხატა
ვენსიტყვების
საშუალებით
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გენდერულიგანსხვავებები

გოგონები(ბიჭებთანშედარებით)
•	 უფროორიენტირებულნიარიანსაკუთარი

თავის,მასწავლებლისდამშობლისმიმართ
•	 უკეთეს მოტორულ ჩვევებს ავლენენ ნა

ტიფიმოძრაობებისკონტექსტში
•	 უფრო ბეჯითნი არიან და პასუხისმგებ

ლობისგრძნობითხასიათდებიან
•	 უყვართსასუსნავიდაკაშკაშასინათლე
•	 ხასიათდებიანაუდიალურისტილით

ბიჭები(გოგონებთანშედარებით)
•	 უფროორიენტირებულნიარიანთანატო

ლებზე
•	 უფრო ვიზუალური და კინესთეტიკუ

რი/ტაქტილურისტილითხასიათდებიან
(ბიჭების95%სმუდმივიმოძრაობისმო
თხოვნილებააქვს)

•	 უყვართხმაური
•	 ნაკლებად აკონტროლებენ საკუთარ იმ

პულსებს
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tkajcnf| womansukhumi@gmail.com
dt,udthlb| www.fsokhumi.ge
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