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Киришүү 
Бул документ «ДаткАйым – Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!» долбоорунун 
алкагында өткөрүлө турган тренингдердин түзүмүн жана мазмунун аныктайт. Бул окуу 
материалдарынын мазмунун иштеп чыгуунун этаптарынын бири жана ошол эле учурда 
долбоордун алкагындагы бардык чөйрөлөрдө гендердик теңчилик темасы боюнча окуу 
базасын иштеп чыгуу үчүн өнөктөштүк үчүн колдонмо болуп саналат: 1) билим берүү; 2) 
жалпыга маалымдоо каражаттары; 3) жарандык коом уюмдары; 4) мамлекеттик 
органдар. 
 

Долбоор жөнүндө 
 
«ДаткАйым – Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!» долбоору билим берүү, 
массалык маалымат каражаттар чөйрөсүндөгү гендердик жана социалдык 
дискриминацияны пропагандалоону жоюу аркылуу, ошондой эле 5- Туруктуу өнүгүү 
максатына ылайык гендердик дискриминацияга натыйжалуу жана жемиштүү таасир 
этүү аркылуу коомдо терең тамырын жайган патриархалдык жүрүм-турумдун 
өзгөрүүсүнө көмөктөшүүнү көздөйт. Долбоор мамлекеттик органдарды, жарандык 
коомдук уюмдарды, билим берүү уюмдарын, массалык маалымат каражаттарын 
гендердик теңчиликти жайылтууда колдоого жана гендердик басмырлоону алдын 
алууга, коомдун бардык деңгээлинде гендердик позитивдүү маалыматтарды 
жайылтууга багытталган. 
 
«ДаткАйым – Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!» долбоору 2019-2022-
жылдары “Социалдык технологиялар агенттиги” коомдук уюму (Кыргыз Республикасы) 
жана “Данило Долчи” чыгармачыл өнүктүрүү борбору (Италия) тарабынан Европа 
Биримдигинин каржылык колдоосу менен ишке ашырылат. (Демократияны жана адам 
укуктарын колдоонун Европалык инструменти – 2018-2019-жылдары Кыргызстанды 
колдоонун мамлекеттик программасы). 
 
АРТЫКЧЫЛЫКТУУ БАГЫТТАР 
 
Стереотиптерден эркин билим берүү 
Стандарттарды жана окуу-усулдук комплекстерди гендердик жана дискриминацияга 
каршы экспертизадан өткөрүүгө колдоо көрсөтүү жана Кыргыз Республикасынын билим 
берүү кызматкерлеринин гендердик компетенттүүлүгүн жогорулатуу. 
 
Гендердик сезимтал ЖМК Стандарттары 
Кыргызстанда гендердик сезимтал журналистиканын стандарттарын иштеп чыгууга 
жана жайылтууга көмөктөшүү, Жогорку окуу жайларга журналистика боюнча адистерди 
даярдоодо бул стандарттарды колдонуу боюнча усулдук колдоо көрсөтүү, массалык 
маалымат каражаттары, гендердик эксперттер жана бейөкмөт уюмдардын ортосундагы 
кызматташтыкты жакшыртуу. 
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Гендердик саясатты ишке ашыруу боюнча кызматташуу 
Гендердик маселелер боюнча жооптуу министрликтердин, ведомстволордун, 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын адистеринин потенциалын 
жогорулатуу жана, гендердик күн тартибин илгерилетүү максатында мамлекеттик 
органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен натыйжалуу өз ара 
аракеттенүү үчүн жарандык коомдук уюмдардын потенциалын чыңдоо аркылуу улуттук 
жана жергиликтүү деңгээлде гендердик басмырлоону жана зомбулукту алдын алуу, ага 
таасир этүү боюнча ведомстволор аралык кызматташууну колдоо. 
 
 
Долбоордун продукттары жана жыйынтыктары: 

 

 Долбоордун артыкчылыктуу багыттары боюнча гендердик изилдөөлөр жана 
аналитикалык серептер; 

 Артыкчылыктуу багыттардын алкагында гендердик маселелерди жөнгө салуучу 
ченемдик укуктук документтер; 

 Долбоордун максаттуу топтору үчүн кыргыз жана орус тилдеринде 
методикалык колдонмолор, окуу куралдары; 

 Кыргыз жана орус тилдериндеги тренингдик модулдар, окутуучу курстар, анын 
ичинде онлайн форматта; 

 Кыргыз жана орус тилдеринде видеороликтер, маалымат жана билим берүүчү 
материалдар, маалыматтык кампаниялар жана акциялар; 

 Бардык деңгээлде натыйжаларды жайылтуу жана максаттуу топторду тартуу 
боюнча иш-чаралар.   

 

Документ жөнүндө 
 
Бул документтин мазмуну мыкты тажрыйбаларды чогулткандан кийин иштелип чыккан 
Стандарттык моделди (А1.3 жана А1.4) жана Консультативдик кеңештин мүчөлөрү 
менен фокус топтор тарабынан аныкталган (A2.2), максаттуу топтордун окутууга бардык 
муктаждыктарын чогулткан отчетту (А.2.3) эске алуу менен иштелип чыккан. 
Долбоордо каралган 4 топко арналган тренингдердин ар бири үчүн төмөнкү 
структуралар аныкталган: 1) максаттар; 2) мазмуну; 3) окутуунун натыйжалары; 4) 
канааттандырылышы керек муктаждыктар ; 5) методология; 6) баалоо ыкмасы; 7) 
Туруктуу өнүктүрүүнүн кандай максаттары сунушталган мазмунда камтылган жана 
алар гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук планда каралганбы же жокпу. 
 
1. Билим берүү сектору үчүн колдонмо (A3.2): документ билим берүү стандарттарынын 
мыйзамдык базасын талдоо, ошондой эле антидискриминациялык жана гендердик 
экспертизаны институционалдык жана ченемдик консолидациялоо боюнча колдонмо 
жана сунуштарды түзүү, ошондой эле окуу-методикалык комплекстердин 
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антидискриминациялык жана гендердик экспертиза жүргүзүү методологиясын киргизүү 
колдонмосу түзүүгө арналган. 
 
2. Гендердик сезимтал журналистиканын стандарттары боюнча колдонмо (A3.3): 
журналистика үчүн гендердик маалымдуулук матрицасын иштеп чыгуу үчүн укуктук 
базаны жана практиканы талдоо. Негизги маалымдама документи ЮНЕСКОнун 
гендердик сезгич медиа көрсөткүчтөрү, ошондой эле 2018-2020-жылдарга гендердик 
теңчилик боюнча Улуттук иш-аракеттер планынын 31.3-максаты болот. 
 
3. Жарандык коом уюмдары үчүн колдонмо (A3.4): жарандык сектордун уюмдарынын 
ишмердүүлүгүндө гендердик мейкиндикти камсыз кылуучу сунуштарды жана 
материалдарды, индикаторлордун жана баалуулуктардын сыпаттамасын камтыган 
колдонмо.  
 
4. Мамлекеттик органдарга гендердик саясат боюнча сунуштар (A3.5): Кыргызстанда 
гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Стратегиялык документтерди жана 
программаларды эске алуу менен бул чөйрө үчүн көрсөтмөлөрдү камтыган документ. 
 
Бул документтердин бардыгы төмөндө келтирилген долбоордун бардык максаттуу 
топторунун катышуусу менен тренингдерди өткөрүү үчүн негиз болот:: 
 

Тренингдер Максаттуу топтор 

Мамлекеттик органдарга 
арналган тренингдер 

МТ1: Министрликтердин жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын гендердик маселелер боюнча 
жооптуу 50 мамлекеттик жана муниципалдык 
кызматкерлери. 
МТ6: 100 мамлекеттик/жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын кызматкерлери, мисалы, укук 
коргоо, социалдык коргоо, саламаттыкты сактоо, 
маданият жана маалымат кызматкерлери. 

Жарандык коом 
уюмдарына арналган 
тренингдер 

МТ2: 140 адам укуктары боюнча жарандык коомдун 
өкүлдөрү, гендердик бейөкмөт уюмдар, активисттер, 
гендердик эксперттер, мамлекеттик органдарынын 
коомдук кеңештеринин мүчөлөрү.  

Билим берүү 
кызматкерлерине жана 
окуу-методикалык 
комплекстердин 
авторлоруна арналган 
тренингдер 

МТ4: 70 билим берүү уюмдарынын, педагогикалык 
университеттердин жана мугалимдердин 
квалификациясын жогорулатуу институттарынын  
кызматкерлери, окуу-методикалык материалдарды 
апробациялоого катышкан мугалимдер, мектептик 
окуу материалдарынын авторлору, басмаканалардын 
редакторлору жана адистери, эксперттер. 

Журналисттерге, басма сөз 
кызматтарынын 
өкүлдөрүнө жана медиа-

МТ5: 75 журналисттер, социалдык тармактардын 
жетекчилери, журналисттердин өзүн-өзү башкаруу 
бирикмелери, парламенттин жана министрликтердин  
басма сөз кызматкерлери. 
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эксперттерге арналган 
тренингдер 

 
Кийинки беттерде ар бир тренинг үчүн иш-аракеттердин методологиялык базасы 
көрсөтүлгөн. 
 

1. Билим берүү сектору үчүн тренингдер: Гендердик сезимтал окуу-
методикалык комплекстери 
 
Максаттуу топ: 70 билим берүү уюмдарынын, педагогикалык университеттердин 
жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институттарынын  
кызматкерлери, окуу-методикалык материалдарды апробациялоого катышкан 
мугалимдер, мектептик окуу материалдарынын авторлору, басмаканалардын 
редакторлору жана адистери, эксперттер. 
 

Максаттар - Катышуучулардын гендер жөнүндө маалыматтуулугун 
жогорулатуу; 
- ОМКны антидискриминациялык жана гендердик 
экспертиза жүргүзүүнүн концептуалдык негиздери жана 
методикасы менен тааныштыруу; 
- ОМКда адам укуктары, гендердик, социалдык 
инклюзия, басмырлоого жол бербөө маселелерин эске 
алуунун зарылчылыгы жана маанилүүлүгүн түшүнүүнү 
жогорулатуу; 
- Антидискриминациялык жана гендердик экспертиза 
жүргүзүүнүн инструменттерин иш жүзүндө өздөштүрүү. 

 
 

 Гендерге киришүү: 
o Социалдык айырмачылыкка жана 

теңчиликке болгон мамилени өзгөртүү 
o Социалдык жана биологиялык жыныстын 

ортосундагы айырма 
o Гендердик ролдор жана аларды 

жаңылантуу 
o Аялдардын үч ролу   

 Теңчилик жана дискриминация: түшүнүү жана 
практика 

o Түшүнүктөрдүн жана  стереотиптердин 
калыптанышы калыптандыруу  

o Дискриминациянын түрлөрү жана 
механизмдери 

o Укуктардын теңдиги – мүмкүнчүлүктөрдүн 
теңдиги – натыйжанын теңдиги 
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o Ар кандай тармактарда гендердик 
маселелер (экономика, саясат, зордук-
зомбулук, акидей асылуу, билим берүү 
ж.б.) 

 Гендердик теңчиликти илгерилетүү боюнча 
кадамдар: 

o Эл аралык документтер 
o Улуттук мыйзамдар 

 ОМК антидискриминациялык жана гендердик 
экспертизанын методологиясын иштеп чыгуу  
жана институтташтыруу: 

o Методологиянын укуктук чектери 
o Натыйжага багытталган билим берүү 
o Экспертиза жүргүзүү үчүн негизги 

түшүнүктөр жана категориялар 
o Гендердик теңчилик жана социалдык 

инклюзия жаатындагы ОМКлардын 
экспертизасы үчүн жалпы критерийлер 

o Билим берүү стандарттарына экспертиза 
жүргүзүү боюнча сунуштар  

o Антидискриминациялык жана гендердик 
экспертизанын 
көрсөткүчтөрү/индикаторлору 

 Мазмунун баалоо үчүн 
индикаторлор 

 Визуалдык коштоону баалоо үчүн 
индикаторлор  

 Индикаторлорду колдонууга 
түшүндүрмө  

 Антидискриминациялык жана гендердик 
экспертиза жүргүзүүнүн инструменттерин иш 
жүзүндө өздөштүрүү 

Окутуунун натыйжалары Тренингдин аягында катышуучулар төмөнкү билимдергэ 
ээ болушат : 

 негизги гендердик түшүнүктөрдү билүү 

 гендердик теңчиликти илгерилетүүнүн тарыхын, 
контекстин билүү 

 гендердик теңчиликти камсыз кылуу үчүн эл аралык 
документтердин жана улуттук мыйзамдардын 
негизги жоболорун, талаптарын билүү, , анын ичинде 
билим берүү тармагында гендердик 
стереотиптердин кайталанышына жол бербөө 

 гендердик сезимтал билим берүү боюнча позитивдүү 
эл аралык жана жергиликтүү тажрыйбалар жөнүндө 
маалымат алуу 
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 гендердик түшүнүктөрдү жана стереотиптерди 
аныктай билүү 

 окуу-методикалык комплекстерге 
антидискриминациялык жана гендердик экспертиза 
жүргүзүүнүн  концептуалдык негиздери жана 
методологиясы менен таанышуу 

 окуу-методикалык комплекстерде жана окуу 
процессинде адам укуктары, гендердик, социалдык 
инклюзия, дискриминациялабоо маселелерин эске 
алуунун маанилүүлүгүн жана зарылдыгын 
жакшыраак түшүнүү; 

 окуу-методикалык комплекстерге 
антидискриминациялык жана гендердик экспертиза 
жүргүзүүнүн  инструменттерин колдоно билүү 

Зарылчылыктар/талаптар  гендердик теңчилик, дискриминацияга жол бербөө 
жана социалдык инклюзия маселелери боюнча 
маалымдуулукту/түшүнүүнү жогорулатуу, окуу-
методикалык комплекстердин 
антидискриминациялык жана гендердик 
экспертизасын жүргүзүүнүн  инструменттерин 
өздөштүрүү зарылчылыктары. 

Методология  чоңдор үчүн интерактивдүү окутуу ыкмалары (ролдук 
оюндар, чакан топтордогу талкуулар, 
презентациялар ж.б.) 

 видеоматериалдарды көрүү жана талкуулоо 

 таркатма материалдарды окуу жана талкуулоо 

 power point презентациялары 

Баалоо ыкмасы  Тренингдин башталышында алдын ала тестирлөө 

 Тренингдин аягында тестирлөө 

Туруктуу өнүктүрүүнүн 
кандай максаттары/ 
гендердик теңчиликке 
жетишүү боюнча улуттук 
пландын кандай 
көрсөткүчтөрү 
сунушталган мазмунда 
камтылган  

Туруктуу өнүгүүнүн 4-максаты, 5-максаты; 
Кыргыз Республикасында 2012-2020-жылдары билим 
берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча 
2018-2020-жылдарга иш-чаралар планынын 2.6-
тапшымасы (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-
жылдын 4-июнундагы No 270 токтому менен 
бекитилген); 
Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча 2018-2020-
жылдарга Улуттук иш-чаралар планынын 4.2.2-милдети 
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-
ноябрындагы No 537 токтому менен бекитилген). 
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2. ЖМКлар үчүн тренингдер: ЖМКнын гендердик маалымдуулугун 
жана гендердик сезимтал журналистиканын стандарттарын 
өнүктүрүү 
Максаттуу топ: 75 журналисттер, социалдык тармактардын жетекчилери, 
журналисттердин өзүн-өзү башкаруу бирикмелери, парламенттин жана 
министрликтердин  басма сөз кызматкерлери. 

Максаттар - ЖМКнын ишинин гендердик аспектилери жөнүндө 
катышуучулардын маалымдуулугун жогорулатуу; 
- ЖМК кызматкерлеринин гендердик сезимталдуу 
чагылдыруу боюнча квалификациясын жогорулатуу 

Мазмуну  Гендерге киришүү: 
o Социалдык айырмачылыкка жана 

теңчиликке болгон мамилени өзгөртүү 
o Социалдык жана биологиялык жыныстын 

ортосундагы айырма 
o Гендердик ролдор жана аларды 

жаңылантуу 
o Аялдардын үч ролу   

 Гендердик теңчиликти илгерилетүү боюнча 
кадамдар: 

o Эл аралык документтер 
o Улуттук мыйзамдар 

 Теңчилик жана дискриминация: түшүнүү жана 
практика 

o Түшүнүктөрдүн жана  стереотиптердин 
калыптанышы калыптандыруу  

o Дискриминациянын түрлөрү жана 
механизмдери 

o Укуктардын теңдиги – мүмкүнчүлүктөрдүн 
теңдиги – натыйжанын теңдиги 

o Ар кандай тармактарда гендердик 
маселелер (экономика, саясат, зордук-
зомбулук, акидей асылуу, билим берүү 
ж.б.) 

 Гендердик сезимтал журналистиканын 
стандарттары: 

o Эл аралык тажрыйба 
o Улуттук тажрыйба 
o Гендердик сезимтал журналистиканын 

инструменттери (контентке талаптар, медиа 
материалдардын визуализациясы, гендердик 
туура тил, гендердик статистика жана 
гендердик дата-журналистикасы) 
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o ЖМКны башкаруу саясатында гендердик 
комплекстүү мамиле 

 Практикум: 
o ЖМКнын материалдарына гендердик талдоо 

жүргүзүү куралдарын колдонуу боюнча  
o гендердик сезимтал материалдарды даярдоо 

боюнча 

 Басылмаларды даярдоодо мамлекеттик органдар 
жана жарандык коом уюмдары менен өз ара 
аракеттенүү:: 

o Булактар жана ресурстар боюнча сунуштар 
o Эксперттер үчүн сунуштар 

Окутуунун натыйжалары Тренингдин аягында катышуучулар төмөнкү билимдергэ 
ээ болушат : 

 негизги гендердик түшүнүктөрдү билүү 

 гендердик теңчиликти илгерилетүүнүн тарыхын, 
контекстин билүү 

 гендердик теңчиликти камсыз кылуу үчүн эл 
аралык документтердин жана улуттук 
мыйзамдардын негизги жоболорун, талаптарын 
билүү, , анын ичинде ЖМК жаатында дагы 

 гендердик сезимтал журналистиканын 
позитивдүү эл аралык жана жергиликтүү 
тажрыйбалары жөнүндө маалымат алуу 

 гендердик түшүнүктөрдү жана стереотиптерди 
аныктай билүү 

 гендердик сезимтал журналистиканын 
стандарттарын билүү 

 гендердик сезимтал материалдарды даярдоо 
боюнча квалификациясын жогорулатуу 

Зарылчылыктар/талаптар  гендердик теңчилик, дискриминацияга жол бербөө 
жана социалдык инклюзия маселелери боюнча 
маалымдуулукту/түшүнүүнү жогорулатуу, гендердик 
сезимтал журналистиканын стандарттарынын 
инструменттерин өздөштүрүү зарылчылыктары. 

Методология  чоңдор үчүн интерактивдүү окутуу ыкмалары (ролдук 
оюндар, чакан топтордогу талкуулар, 
презентациялар ж.б.) 

 видеоматериалдарды көрүү жана талкуулоо 

 таркатма материалдарды окуу жана талкуулоо 

 power point презентациялары 

Баалоо ыкмасы  Тренингдин башталышында алдын ала тестирлөө 

 Тренингдин аягында тестирлөө 
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Туруктуу өнүктүрүүнүн 
кандай максаттары/ 
гендердик теңчиликке 
жетишүү боюнча улуттук 
пландын кандай 
көрсөткүчтөрү 
сунушталган мазмунда 
камтылган  

Туруктуу өнүгүүнүн 4-максаты, 5-максаты; 
Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча 2018-2020-
жылдарга Улуттук иш-аракеттер планынын 26.3, 31.3, 
31.4-милдеттери (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2018-жылдын 19-ноябрындагы No 537 токтому менен 
бекитилген). 

 
 
 

3.Мамлекеттик органдар үчүн тренингдер: Мамлекеттик 
органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын ишиндеги комплекстүү гендердик мамиле 
 
Максаттуу топ: Министрликтердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын гендердик маселелер боюнча жооптуу 50 мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматкерлери. 
 

Максаттар - Катышуучулардын гендер жөнүндө маалыматтуулугун 
жогорулатуу; 
- Комплекстүү гендердик мамиленин концептуалдык 
негиздери жана методологиясы менен таанышуу; 
- мамлекеттик башкаруунун ар кандай секторлорунда 
гендердик аспектилер боюнча билимди өркүндөтүү; 
- гендердик маалыматтар, статистика, гендердик талдоо 
каражаттары менен иштөө жана гендердик сезимталдуу 
пландоо, бюджетти түзүү, мамлекеттик органдардын 
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
ишине мониторинг жүргүзүү боюнча көндүмдөрдү 
жогорулатуу 
- гендердик саясат чөйрөсүндө мамлекеттик 
органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын жана ЖКУлардын ортосундагы 
кызматташтыкты кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө 
маалымдуулукту жогорулатуу 
- гендердик саясат чөйрөсүндө мамлекеттик 
органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын жана жарандык коом уюмдарынын 
ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү 
мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымдуулукту 
жогорулатуу; 

Мазмуну  Гендерге киришүү: 
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o Социалдык айырмачылыкка жана 
теңчиликке болгон мамилени өзгөртүү 

o Социалдык жана биологиялык жыныстын 
ортосундагы айырма 

o Гендердик ролдор жана аларды 
жаңылантуу 

o Аялдардын үч ролу   

 Гендердик теңчиликти илгерилетүү боюнча 
кадамдар: 

o Эл аралык документтер 
o Гендердик саясат чөйрөсүндөгү улуттук 

мыйзамдар, улуттук стратегиялык жана 
программалык документтер 

 Теңчилик жана дискриминация: түшүнүү жана 
практика 

o Түшүнүктөрдүн жана  стереотиптердин 
калыптанышы калыптандыруу  

o Дискриминациянын түрлөрү жана 
механизмдери 

o Укуктардын теңдиги – мүмкүнчүлүктөрдүн 
теңдиги – натыйжанын теңдиги 

 Ар бир мамлекеттик органдын/жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органынын комплекстүү 
гендердик мамилени ишке ашыруу деңгээли боюнча 
экспресс талдоо (өзүн-өзү диагностикалоо) 

 Пландоо, бюджетти түзүүдө жана саясатты ишке 
ашырууда комплекстүү гендердик мамиле 

o Концепция 
o Укуктук база 
o Жетишкендиктер жана кыйынчылыктар 
o Мониторинг жана баалоо инструменттери 

 Кыргызстандагы гендердик саясат: жетишкендиктер 
жана көйгөйлөр 

o Мыйзамдар, стратегиялар, программалар 
o Эл аралык милдеттенмелер 
o Тармактар боюнча учурдагы абал 
o Гендердик статистика 
o Бул чөйрөлөрдө гендердик саясатты иштеп 

чыгууда, координациялоодо, ишке ашырууда 
жана баалоодо министрликтердин, 
ведомстволордун, жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын ролу 

 Мамлекеттик органдардын/жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын ишмердигинде Туруктуу 
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өнүктүрүү максаттарынын гендердик аспектилерин 
эске алуу 

o Колдонмонун/инструкциянын презентациясы 
o Иштин ар кандай чөйрөлөрүндө Туруктуу 

өнүгүү максаттары боюнча сунуштарга сереп 
салуу 

 Министрликтерде, ведомстволордо, жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарында комплекстүү 
гендердик мамилени жайылтуу боюнча кийинки 
кадамдарды пландаштыруу 

 Гендердик саясатты ишке ашырууда мамлекеттик 
органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын жана жарандык коом уюмдарынын өз 
ара аракеттенүүсү: 

o Булактар жана ресурстар боюнча сунуштар  
o Гендердик бейөкмөт уюмдардын жана 

эксперттердин маалымат базасы 

Окутуунун натыйжалары Тренингдин аягында катышуучулар төмөнкү билимдергэ 
ээ болушат : 

 негизги гендердик түшүнүктөрдү билүү 

 гендердик теңчиликти жана комплекстүү 
гендердик мамилени илгерилетүүнүн тарыхын, 
контекстин билүү 

 гендердик теңчиликти камсыз кылуу үчүн эл 
аралык документтердин жана улуттук 
мыйзамдардын негизги жоболорун, талаптарын 
билүү 

 өз ишинде комплекстүү гендердик мамиленин 
инструменттерин колдоно алышат 

 гендердик маалыматтарды жана статистиканы 
кантип табуу жана колдонууну билүү 

 мамлекеттик органдардын тармактык иштерине 
гендердик талдоо жүргүзүүгө жана тиешелүү 
гендердик пландарды түзүүгө жөндөмдүү 

 гендердик саясат чөйрөсүндө башка мамлекеттик 
органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары жана бейөкмөт уюмдар менен өз ара 
аракеттенүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө 
маалыматтарды билүү 

Зарылчылыктар/талаптар  гендердик сезимталдыкты жогорулатуу 
зарылчылыгы 

 министрликтердин, ведомстволордун, 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
ишмердүүлүгүндө комплекстүү гендердик 
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мамилени колдонуу боюнча билимдерди 
тереңдетүү жана көндүмдөрдү өркүндөтүү 
зарылчылыгы 

Методология  чоңдор үчүн интерактивдүү окутуу ыкмалары (ролдук 
оюндар, чакан топтордогу талкуулар, 
презентациялар ж.б.) 

 видеоматериалдарды көрүү жана талкуулоо 

 таркатма материалдарды окуу жана талкуулоо 

 power point презентациялары 

Баалоо ыкмасы  Тренингдин башталышында алдын ала тестирлөө 

 Тренингдин аягында тестирлөө 

Туруктуу өнүктүрүүнүн 
кандай максаттары/ 
гендердик теңчиликке 
жетишүү боюнча улуттук 
пландын кандай 
көрсөткүчтөрү 
сунушталган мазмунда 
камтылган  

Туруктуу өнүгүүнүн 4-максаты, 5-максаты; 
Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча 2018-2020-
жылдарга Улуттук иш-аракеттер планынын 29.2, 32.4 -
милдеттери (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-
жылдын 19-ноябрындагы No 537 токтому менен 
бекитилген). 

 
 

4. Жарандык коом үчүн тренингдер: жарандык коом уюмдарынын 
мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдары менен 
кызматташтыгын жакшыртуу аркылуу гендердик теңчилик 
саясатын илгерилетүү 
 
Максаттуу топ: 140 адам укуктары боюнча жарандык коомдун өкүлдөрү, гендердик 
бейөкмөт уюмдар, активисттер, гендердик эксперттер, мамлекеттик органдарынын 
коомдук кеңештеринин мүчөлөрү. 
 

Максаттар - Катышуучулардын гендер жана гендердик сезимталдык 
боюнча маалыматтуулугун жогорулатуу; 
- Гендердик теңчиликти илгерилетүү боюнча жарандык 
коом уюмдарынын ролун түшүнүүнү жана мамлекеттик 
органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары менен кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн 
жакшыртуу 

Мазмуну  Гендерге киришүү: 
o Социалдык айырмачылыкка жана 

теңчиликке болгон мамилени өзгөртүү 
o Социалдык жана биологиялык жыныстын 

ортосундагы айырма 
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o Гендердик ролдор жана аларды 
жаңылантуу 

o Аялдардын үч ролу   

 Теңчилик жана дискриминация: түшүнүү жана 
практика 

o Түшүнүктөрдүн жана  стереотиптердин 
калыптанышы калыптандыруу  

o Дискриминациянын түрлөрү жана 
механизмдери 

o Укуктардын теңдиги – мүмкүнчүлүктөрдүн 
теңдиги – натыйжанын теңдиги 

 Гендердик теңчиликти илгерилетүү боюнча 
кадамдар: 

o Эл аралык документтер 
o Гендердик саясат чөйрөсүндөгү улуттук 

мыйзамдар, улуттук стратегиялык жана 
программалык документтер 

 Пландоо, бюджетти түзүүдө жана саясатты ишке 
ашырууда комплекстүү гендердик мамиле 

o Концепция 
o Укуктук база 
o Жетишкендиктер жана кыйынчылыктар 
o Мониторинг жана баалоо инструменттери 

 Кыргызстандагы гендердик саясат: жетишкендиктер 
жана көйгөйлөр 

o Мыйзамдар, стратегиялар, программалар 
o Эл аралык милдеттенмелер 
o Тармактар боюнча учурдагы абал 
o Гендердик статистика 
o Бул чөйрөлөрдө гендердик саясатты иштеп 

чыгууда, координациялоодо, ишке ашырууда 
жана баалоодо министрликтердин, 
ведомстволордун, жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын ролу 

 Мамлекеттик органдардын/жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын ишмердигинде Туруктуу 
өнүктүрүү максаттарынын гендердик аспектилерин 
эске алуу 

o Колдонмонун/инструкциянын презентациясы 
o Иштин ар кандай чөйрөлөрүндө Туруктуу 

өнүгүү максаттары боюнча сунуштарга сереп 
салуу 

 

 Гендердик саясатты ишке ашырууда мамлекеттик 
органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
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органдарынын жана жарандык коом уюмдарынын өз 
ара аракеттенүүсү: 

o Коомдук мониторинг жана баалоо  
o Мамлекеттик органдар/жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдары тарабынан 
коомдук талкууга коюлган ченемдик укуктук 
актылардын долбоорлоруна гендердик 
экспертиза 

o Гендердик саясат чөйрөсүндө улуттук 
стратегияларды, пландарды ишке ашырууга 
катышуу 

o Иш-чараларды биргелешип пландаштыруу 
жана ишке ашыруу (мисалы, аялдарга карата 
зомбулукка каршы 16 күндүк кампания, 8-
март акциясы ж.б.) 

o Аялдарга карата дискриминациянын бардык 
формаларын жок кылуу жөнүндө 
конвенциянын жана башка конвенциялардын 
аткарылышы боюнча улуттук баяндамаларды 
даярдоо 

o Бюджеттик угуулар 
o Ведомстволор аралык жумушчу топтордун 

ишине катышуу 

Окутуунун натыйжалары Тренингдин аягында катышуучулар төмөнкү билимдергэ 
ээ болушат : 

 негизги гендердик түшүнүктөрдү билүү 

 гендердик теңчиликти жана комплекстүү гендердик 
мамилени илгерилетүүнүн тарыхын, контекстин 
билүү 

 гендердик теңчиликти камсыз кылуу үчүн эл аралык 
документтердин жана улуттук мыйзамдардын 
негизги жоболорун, талаптарын билүү 

 өз ишинде комплекстүү гендердик мамиленин 
инструменттерин колдоно алышат 

 гендердик талдоо жүргүзүүгө, мамлекеттик 
органдардын жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын ишине мониторинг 
жүргүзүүгө жөндөмдүү 

 мамлекеттик башкаруунун ар кандай секторлорунда 
гендердик аспектилер боюнча билимди өркүндөтүү; 

 гендердик саясат жаатында мамлекеттик органдар, 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен 
өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө 
көбүрөөк билүү 
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 гендердик маалыматтар, статистика, гендердик 
талдоо инструменттери менен иштөө жана 
гендердик сезимтал пландаштыруу, бюджет түзүү, 
мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын ишине мониторинг 
жүргүзүү боюнча көндүмдөрдү алуу 

Зарылчылыктар/талаптар  гендердик сезимталдыкты жогорулатуу 
зарылчылыгы 

 өзүнүн ишмердүүлүгүндө жана министрликтердин, 
ведомстволордун, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын ишмердүүлүгүндө комплекстүү 
гендердик мамилени колдонуу боюнча билимдерди 
тереңдетүү жана көндүмдөрдү өркүндөтүү 
зарылчылыгы 

Методология  чоңдор үчүн интерактивдүү окутуу ыкмалары (ролдук 
оюндар, чакан топтордогу талкуулар, 
презентациялар ж.б.) 

 видеоматериалдарды көрүү жана талкуулоо 

 таркатма материалдарды окуу жана талкуулоо 

 power point презентациялары 

Баалоо ыкмасы  Тренингдин башталышында алдын ала тестирлөө 

 Тренингдин аягында тестирлөө 

Туруктуу өнүктүрүүнүн 
кандай максаттары/ 
гендердик теңчиликке 
жетишүү боюнча улуттук 
пландын кандай 
көрсөткүчтөрү 
сунушталган мазмунда 
камтылган  

Туруктуу өнүгүүнүн 5-максаты, 16-максаты; 
Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча 2018-2020-
жылдарга Улуттук иш-аракеттер планынын 17.3, 26.3, 
31.3, 31.4 -милдеттери (Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-ноябрындагы No 537 
токтому менен бекитилген). 

 
 
 
 
 

mailto:ngo.sta.kg@gmail.com
mailto:her0datkaiym@gmail.com

