ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
«ԿԱՆԱՅՔ, ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ»
Երևանի պետական համալսարանի Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության
(ԳՀԱԿ) կենտրոնը ուրախ է տեղեկացնելու «Կանայք, առաջնորդությունը և հասարակությունը»
խորագրով երկրորդ տարեկան գիտաժողովի մասին: Գիտաժողովը տեղի կունենա 2014 թ. հունիսի 10ին Երևանի պետական համալսարանում (Ալեք Մանուկյան 1, Պալեանների անվան դահլիճ):
Վերջին տասնամյակների ընթացքում կանանց մասնակցության
զգալի առաջընթաց է
նկատվում քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալ-մշակութային կյանքում: Օրենսդիր մարմիններում
կանանց մասնաբաժինը աճել է, որով նրանք ապահովում են իրենց ներկայությունը տնտեսական
կառավարման բարձր էշելոններում: Հասարակական ու ոչ պետական կազմակերպությունների
առաջնորդների շրջանակներում կանանց ավելի հաճախ կարելի է հանդիպել: Մշակույթի և արվեստի
մեջ կանանց ներդրում ունենալու հանգամանքը գնալով աճում է: Չնայած նմանատիպ
առաջխաղացումներին՝ կանայք շարունակում են գրեթե ներկայացված չլինել քաղաքական,
տնտեսական, քաղաքացիական ու մշակութային առաջնորդության դաշտում: ԳՀԱԿ-ի գիտաժողովի
շրջանակներում քննադատորեն կգնահատվեն կանանց առաջնորդությունն ու դրա զարգացման
միտումները հասարակության տարբեր ոլորտներում ու այդ առաջխաղացման իրավական,
տնտեսական, և սոցիալ-մշակութային խոչընդոտները: Գիտաժողովի ընթացքում Հայաստանում
կանանց առաջնորդությանը խոչընդոտող խնդիրներին արդյունավետ ռազմավարական լուծումներ
կփնտրվեն՝ հաշվի առնելով գլոբալ համատեքստը:
Գիտաժողովի լայն շրջանակը ներառում է հետևյալ թեմաները.












Կանայք, տղամարդիկ և առաջնորդությունը սոցիալական փոփոխության համատեքստում:
Կանանց առաջնորդության առկա գլոբալ և լոկալ տեսությունները և պրակտիկան:
Կանանց առաջնորդությունը քաղաքականության մեջ:
Կանանց առաջնորդությունը տնտեսության և ձեռներեցության մեջ:
Կանանց առաջնորդությունը մշակութային, կրթական ու գիտական ոլորտներում:
Կանանց առաջնորդությունը սոցիալական և քաղաքացիական շարժումներում և
կազմակերպություններում:
Կանանց առաջնորդությունը ազգային, տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության
պահպանման գործում:
Կանանց առաջնորդության քաղաքական, իրավական, մշակութային և սոցիալ-հոգեբանական
խոչընդոտները:
Կանանց ու գենդերային ուսումնասիրությունների դերը կանանց առաջնորդության
առաջխաղացման մեջ:
Կանանց առաջնորդությանը վերաբերվող հետազոտությունները ոչ ակադեմիական լսարանի
համար:
Հետազոտությունից դեպի քաղաքականության մշակում. հետազոտության արդյունքների
օգտագործումը գործնականում:

Հավելյալ տեղեկության համար դիմել ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և
առաջնորդության կենտրոնի գրասենյակ Ա. Մանուկյան փող. 1, ԵՊՀ, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ,
սենյակ 436, էլ. հասցե. cgls@ysu.am, genderlead@yahoo.com հեռ` +37460710390:

CONFERENCE
WOMEN, LEADERSHIP, AND SOCIETY

Yerevan State University Center for Gender and Leadership Studies is pleased to announce
about its second annual Conference “Women, Leadership, and Society”. The conference will
take place on June 10th, 2014 at Yerevan State University (A. Manoogian str.1, Balian
conference hall).
Recent decades have seen considerable progress in women’s participation in political,
economic, and sociocultural life across the globe. The share of women in legislative bodies
has grown and so has their presence in top echelons of economic management. Women are
increasingly found among leaders of civic and non-governmental organizations. Women’s
contributions to culture and art are increasingly acknowledged. Despite this progress,
women continue to be underrepresented in political, economic, civic, and cultural
leadership. The CGLS Conference will critically examine both the progress in women’s
advancement to leadership roles in different spheres of society and the legal, economic, and
sociocultural obstacles to this advancement. It will seek effective policy solutions to problems
and challenges that hinder women’s leadership in Armenia and globally.
The Conference will address a wide range of topics, including:












Women, men, and leadership in the context of rapid social change.
Global and local theory and practice of women’s leadership
Women’s leadership in politics
Women’s leadership in economic and business life
Women’s leadership in the cultural, educational, and scientific spheres
Women leadership of social and civic movements and organizations
Women’s leadership in national, regional and global peace and security
Political, legal, cultural, and socio-psychological barriers to women’s leadership
The role of women’s and gender studies in advancing women’s leadership in society
Communicating research on women’s leadership to non-academic audiences
From research to policy: translating research findings into practice.

For additional information, please contact the YSU Center for Gender and Leadership
Studies office: A. Manoogian str.1, room #436, Yerevan, Armenia, e-mail: cgls@ysu.am,
genderlead@yahoo.com, phone: +37460710390:

