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Назва методики YouTHRec 

Інструмент самооцінки та агітації, щоб допомогти людям пізнати ступінь своїх здібностей у 

молодіжних клубах. 

Оригінальне посилання։ https://www.europeanprojects.am/youthrec  

Тип методики ☒ Інструмент самооцінки 

☒ Публікація / Довідник 

☒ Портфоліо 

☐ Веб-сайт / Платформа / Блог 

☐ Оцінка результатів 

☐ Свідоцтво / атестація 

☒ Агітація 

Розміри офіційного визнання 

методикою  

☒ Соціальне визнання 

☐ Офіційне визнання 

☒ Самопізнання 

☐ Політичне визнання 

Рівень впливу методики ☒ Національний 

☐ Регіональний 

☒ Місцевий 

☒ Організаційний 

☐ Міжнародний 

Цільова група (и) методики ☒ Спеціалісти по роботі з молоддю 

☒ Молоді лідери 

☒ Молодь  

☒ Молодіжні організації  

☐ Організації 

☐ Люди з різних соціальних об’єднань 

☐ Вищі навчальні заклади  

☒ Роботодавці 

☒ Педагогічні працівники 

На яку проблему спрямована ця 

методика? 

Інструмент самооцінки та агітації спрямований на те, 

щоб допомогти волонтерам пізнати ступінь своїх 

здібностей та вдосконалити їх. По-друге, слід 

проводити агітацію для підвищення самооцінки в 
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роботі з молоддю. 

Одним з найпотужніших ключових показників 

діяльності наших молодіжних клубів є оцінка. У 

цьому випадку самооцінка людей, які є членами 

молодіжних клубів, ніколи раніше не проводилась. 

Якщо зробити все правильно, самооцінка може 

зробити процес нашої організації більш ефективним, 

відкрити конструктивне спілкування між 

персоналом, молодими лідерами, спеціалістами по 

роботі з молоддю та волонтерами та надати декілька 

ключових переваг організації та громаді як ефект 

доміно самосвідомості, а в подальшому групової 

свідомості. 

Як працює ця методика? Інструмент самооцінки призначений для спеціалістів 

по роботі з молоддю та волонтерів, які працюють з 

молоддю в молодіжних клубах, щоб замислитися над 

своїми можливостями та покращити їх, де це 

доречно. 

1. Методика включає 10 критеріїв оцінювання в таких 

напрямках: 

• Спільність та молодість 

• Створення мережі зв'язків і контактів 

• Співпраця з місцевими операторами 

• Вплив на питання місцевого значення 

• Цифрові аспекти та соціальні змі 

• Передача і прийом інформації 

• Контакт з молоддю 

• Рівність 

• Забезпечення діяльності, запропонованої 

молоддю 

• Спеціальні групи експертів 

2. Кожен з критеріїв має оцінюватися по 4 позиціям, 

незадовільно, задовільно, добре, відмінно. 

В ідеалі потрібно 40-50 хвилин, щоб продумати та 
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оцінити свої результати діяльності за всіма 

критеріями, але якщо вам потрібно більше часу щоб 

поміркувати, продовжуйте далі. 

3. Після заповнення сітки з "X" є 4 основні питання, 

які підсумовують вищезазначені відповіді, на які вам 

потрібно дати розвернуту відповідь. 

• Які ваші сильні сторони? 

• Якими цінностями ви керуєтесь? 

• Як ви надихаєте молодь в процесі прийняття 

рішення? 

• Чи є у вас хтось, до кого можна звернутися по 

допомогу, якщо є проблема? Якщо так, де? 

4. Знайдіть час для роздумів про те, в яких сферах ви 

хочете вдосконалити свої компетенції. Яка 

неформальна освіта чи підтримка вам потрібна для 

досягнення кращого визнання? Що ви можете 

зробити зі своїми однолітками або волонтерами? 

Методика підходить при використанні в рамках 

агітації за визнання. Ось кілька кроків: 

1. Зробіть онлайн-кампанію на визнання. 

Переважно це перший етап, де ви займаєтесь 

підвищенням просвіти серед молоді своїх 

молодіжних клубів. Наприклад, можете 

розглянути нашу задачу із соціальних мереж в 

Інтернеті - #YouthWorkMatters, яку ви можете 

знайти з хештегом у соціальних мережах. 

2. Офлайн-зустрічі з волонтерами та 

спеціалістами по роботі з молоддю у 

молодіжних клубах. Ви можете завантажити та 

мати при собі друковані копії цього 

документу. У контексті, коли ви пояснюєте 

визнання та підтвердження неформального 

процесу навчання, цей метод є більш 

ефективним у використанні, оскільки 

https://www.europeanprojects.am/vywre


Social and Youth Workers – SYW │ 
A: M. Mashtots 4 - 1/1, Yerevan 0015, Armenia │  
E: youthwork.syw@gmail.com│ T: +374 10 588 768 │  
Website: https://www.europeanprojects.am/vywre  

спеціалісти по роботі з молоддю отримують 

мотивацію "чому робити самооцінку". 

Зазвичай молоді люди з більшим ентузіазмом 

підвищують свою ефективність, коли 

суспільство хвалить і оцінює, визнає їхню 

нелегку працю. 

3. Надайте їм час для агітації, коли спеціалісти по 

роботі з молоддю можуть робити якісь дії для 

соціального визнання своєї роботи. 

4. Знову зустріньтеся з ними для другого 

оцінювання та порівняйте їх попередню 

самооцінку. На цьому етапі ви вже можете 

почати думати про офіційне визнання. 

Як ми можемо створити нову 

ситуацію та внести зміни за 

допомогою цього методу? 

Користь цієї методики полягає у збільшенні 

залученості у процесі оцінки сильних сторін та 

аспектів, які потребують вдосконалення, виявлення 

розбіжностей між людьми та проведення більш 

конструктивних зустрічей з оцінювання, тим самим 

збільшуючи прихильність до стратегічного 

планування молодіжних клубів. як і організації в 

цілому. 

Цю методику можна використовувати в молодіжних 

клубах, при наборі нових членів, та через певний 

проміжок часу повторити оцінювання для 

порівняння результату та подивитися, як змінився 

індивід і як це  впливає на команду. 

Хто затверджує? Експерт з молодіжного клубу, спеціалісти по роботі з 

молоддю та волонтери надають спільне 

підтвердження. 
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