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Գործիքի անվանումը  Video refleCtiVe 

Տեսաանդրադարձով ինքնակենսագրականը թույլ է տալիս ավելի հիշարժան 

ճանապարհով հաղորդակցվել ձեր ապագա գործատուների կամ դոնոր 

կազմակերպությունների հետ 

Գործիքի հղումը՝ https://www.europeanprojects.am/videoreflective 

Գործիքի տեսակը ☒ Ինքնագնահատում 

☒ Հրապարակում / ձեռնարկ 

☒                 Պորտֆոլիո 

☒ Կայք / պլատֆորմ / բլոգ 

☐          Գնահատում 

☐          Վկայական / հաստատում 

☐          Քարոզարշավ 

Գործիքի կողմից 

հասցեագրվող ճանաչման 

շրջանակը 

☒ Սոցիալական ճանաչում 

☐ Պաշտոնական ճանաչում 

☒ Ինքնաճանաչում 

☐ Քաղաքական ճանաչում 

Գործիքի ազդեցության 

մակարդակը 

☐ Ազգային 

☐ Տարածաշրջանային 

☐ Տեղական 

☒ Կազմակերպության 

☒ Միջազգային 

Գործիքի թիրախային 

խումբ(եր)ը 

☒ Երիտասարդական աշխատողներ 

☒ Երիտասարդ առաջնորդներ 

☒ Երիտասարդներ 

☒ Երիտասարդական կազմակերպություններ 

☒ Կազմակերպություններ 

☐ Տարբեր սոցիալական խմբերի 

ներկայացուցիչներ 

☒ Բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններ 

☒ Գործատուներ 

☒ Կրթության մասնագետներ 

Ո՞ր խնդիրներն է այս Ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցումը երիտասարդական 
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գործիքը թիրախավորում աշխատանքի առանցքային բաղադրիչներից մեկն է, 

սակայն ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության ուսուցման 

արդյունքները միշտ չէ, որ ճանաչվում են և պատշաճ 

կերպով վավերացվում եվրոպական երիտասարդական 

աշխատանքում: Բազմաթիվ եվրոպական փաստաթղթեր և 

հռչակագրեր կոչ են անում ավելի ծավալուն «ճանաչում ու 

վավերացում այն ուսուցման և նվաճման, որը տեղի է 

ունենում երիտասարդական աշխատանքի միջոցով ոչ 

ֆորմալ և ինֆորմալ ուսումնական միջավայրերում»: [1] 

2012 թվականի դեկտեմբերին ԵՄ եվրոպական խորհուրդը 

հանդես եկավ հանձնարարականով, որն անդամ 

երկրներին առաջարկում էր մինչև 2018 թվականը 

սահմանել ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման 

վավերացման ռազմավարություններ: Երիտասարդական 

ոլորտում կան մի շարք գործիքներ, որոնք ապահովում են 

բարձր ինքնաճանաչում, երիտասարդները ներկայացնում 

են իրենց ունակությունները, երբ դիմում են աշխատանքի 

համար (օրինակ՝ Youthpass, Europass և այլն): 

Այնուամենայնիվ, մենք տեսնում ենք, որ մեր ցանցի շատ 

կամավորներ և երիտասարդական աշխատողներ չունեն 

ժամանակակից և արդիականացված գործիքներ՝ 

երիտասարդական աշխատանքում կամ 

երիտասարդական ծրագրերում կամավորի իրենց 

փորձառությունը ներկայացնելու համար՝ իրենց 

աշխատունակությունը բարձրացնելու և ավելի մեծաթիվ 

գործատուների համար տեսանելի դառնալու առումով: 

Նրանց շատ կարևոր ունակություններ, ոչ իմացական 

հմտություններ, ինչպիսիք են տոկունությունը, 

նպատակասլացությունը, միջանձնային հմտությունները և 

ինքնարդյունավետությունը, անհայտ են մնում 

գործատուների աչքից, որոնք ձգտում են գտնել այնպիսի 

մարդկանց, ովքեր ունեն ոչ միայն ֆորմալ կրթություն, այլև 

փորձառություն: 

Մենք համաձայն ենք այն պնդմանը, որ «բացակայում են 

այն միջոցներն ու գործիքները, որոնք այդ 
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ունակություններն այլ բնագավառներ կարող են 

«փոխադրել»՝ առաջնահերթ կրթության և աշխատանքի 

ոլորտում, որոնք երաշխավորում են երիտասարդական 

ոլորտում զարգացրած ունակությունների 

«փոխանցելիությունը» սոցիալական այլ 

իրավիճակներում:[3] 

Երիտասարդների մասնակցությունը (տեղական և 

միջազգային) երիտասարդական աշխատանքի 

գործողություններին զարգացնում է կարևոր 

ունակություններ, որոնք կարող են նրանց համար 

օգտակար լինել աշխատաշուկայում: Խնդիրն այն է, որ 

ուսումնառության արդյունքները պետք է լավ 

հաղորդակցվեն: 

Մենք միավորեցինք տեսաանդրադարձ 

ինքնակենսագրականի գաղափարը և ձեռք բերված 

ունակությունների ինքնաարտահայտումը՝ ստեղծելով նոր 

համադրություն միավորված գործիքի միջոցով: Այն ունի 3 

հիմնական ուղղություն. 

1. Օգնում է նկարագրել այն, ինչ երիտասարդները սովորել 

են կամավորական ծրագրերի ընթացքում՝ 

անդրադառնալով անձնական կրթական գործընթացին: 

2. Նպաստում է երիտասարդական աշխատանքի և 

կամավորության սոցիալական ճանաչմանը՝ պատմվածքի 

ստեղծման տարրերի օգտագործման միջոցով: 

3. Բարելավում է երիտասարդների աշխատունակությունը, 

քանի որ նրանք ի վիճակի են տեսողականորեն 

փաստաթղթավորել իրենց ձեռք բերած ունակությունները: 

[1] Declaration of the 2nd European Youth Work 

Convention https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-

3241/EYWC2015+Final+report+booklet.pdf 

[2] Council Recommendation on the validation on non-formal 

and informal learning (2012) 

https://www.cedefop.europa.eu/files/Council_Recommendation

_on_the_validation_20_December_2012.pdf 

[3] Handbook “Valued by you valued by other”, Salto Resource 

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3241/EYWC2015+Final+report+booklet.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3241/EYWC2015+Final+report+booklet.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/Council_Recommendation_on_the_validation_20_December_2012.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/Council_Recommendation_on_the_validation_20_December_2012.pdf
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centre 2019 

Ինչպե՞ս է գործիքն 

աշխատում 

Անձի՝ սեփական ունակությունները նկարագրելու 

կարողությունը նույնպես կարևոր ունակություն է։ Հաճախ 

այս ունակությունը ավելի արժեքավոր է աշխատանք 

փնտրելիս կամ բիզնես սկսելիս, քան որևիցե վկայական։ 

Մեր ստեղծած գործիքը նպատակ ունի օգնելու 

երիտասարդներին գտնելու իրենց ունակությունները 

նկարագրելու և այլ մարդկանց հաղորդակից դարձնելու 

ճիշտ ձևը: 

1. Հետևե՛ք հղմանը և սկսե՛ք ստեղծել 

տեսանյութ ինքնակենսագրական՝ 

երիտասարդական ոլորտում աշխատանքի և 

կամավորության միջոցով ձեռք բերված ձեր 

ունակությունների վերաբերյալ։ 

2. Օգտագործե՛ք գրաֆիկական լուծումներ և 

նորարարական մոտեցում ցուցաբերե՛ք. այն 

կգրավի է գործատուի ուշադրությունը:  

3. Ինքներդ Ձեզ ներկայացրե՛ք այնպես, որ 

hետաքրքրեք Ձեր պատմությամբ։ Սկսե՛ք 

պատկերավոր ներկայացնել Ձեր կամավորական 

պատմությունը, այնուհետև ընդգծե՛ք 

ունակությունները, որոնք Դուք ձեռք եք բերել 

յուրաքանչյուր կամավորական փորձառությունից։ 

4. Փորձե՛ք լավ ձևակերպումներ օգտագործել: 

Ավելի լավ նկարագրություններ գտնելը կարող է 

որոշակի ժամանակ պահանջել։ 

5. Ստեղծելուց հետո կարող եք ներբեռնել 

տեսանյութը: Համակարգը թույլ է տալիս ազատորեն 

ներբեռնել այն՝ կազմակերպության լոգոյով:  

6. Վերբեռնե՛ք տեսանյութը YouTube-ի Ձեր 

ալիքում կամ անձնական հիշողության կրիչներում 

և ներառե՛ք հղումն աշխատանքի կամ  

երիտասարդական ցանկացած այլ 

հնարավորության համար Ձեր 

հայտադիմումներում։ 

Մենք առաջարկում ենք օգտագործել ինքնարտահայտման 

«STAR» մոդելը, եթե Դուք չգիտեք՝ ինչից պետք է սկսել։ 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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Իրավիճակ – Նկարագրե՛ք այն իրավիճակը, որում Դուք 

ձեռք եք բերել կամ ցուցադրել այդ ունակությունը։ 

Առաջադրանքներ – Ներկայացրե՛ք, թե ինչ 

առաջադրանքներ էիք ստիպված եղել հաղթահարել այդ 

իրավիճակում։ 

Գործողություններ – Խոսե՛ք այն գործողությունների 

մասին, որ ձեռնարկել եք։ 

Արդյունքներ – Պատմե՛ք, թե որոնք էին արդյունքները։ 

Նշե՛ք 1 կամ 2 հստակ ունակություններ, որոնք զարգացրել 

եք այդ փորձառության ընթացքում։ 

Ինչպե՞ս է գործիքի 

կիրառմամբ փոփոխություն 

առաջ բերվելու և իրավիճակ 

փոխվելու։ 

Երիտասարդական ոլորտում և ծրագրերի իրականացման 

ընթացքում ուսուցումն ազդում է անհատների անձնական 

և սոցիալական զարգացման վրա և բարձրացնում է նրանց 

աշխատունակությունը: 

Եվրոպական երիտասարդական ֆորումի կողմից 2013թ-ին 

40 եվրոպական երկրներում կատարված 

ուսումնասիրությունը [1]  ցույց տվեց, որ նմանություն կա 

գործատուների կողմից պահանջված հմտությունների և 

այն ունակությունների միջև, որոնք զարգանում են 

երիտասարդական աշխատանքի ծրագրերին 

մասնակցելիս։ Երիտասարդական աշխատանքն ունի 

դրական ազդեցություն նվաճումների հասնելիս։ Այս 

գործիքի միջոցով մենք ցանկանում ենք զարգացնել 

երիտասարդների ինքնարտահայտման հաղորդակցման 

հմտությունները և ներկայացնել ոչ ֆորմալ ուսուցման 

ընթացքում ձեռք բերված ունակությունները 

տեսաանդրադարձ ինքնակենսագրական արդիական 

մեթոդով: 

Նոր իրավիճակում մենք ցանկանում ենք ավելի լավ 

տեղեկացվածություն երիտասարդական աշխատանքում 

ձեռք բերված ունակությունների՝ դեպի աշխատաշուկա 

փոխանցման հնարավորության մասին և  բարելավել 

երիտասարդական նախագծերում ձեռք բերված 

ունակությունների ճանաչումը և արժևորումը: 

[1] Manuel Souto-Otero, Daniela Ulicna, Loraine Schaepkens, 

Viktoria Bognar. Study on the impact of Non-Formal Education 

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  

in youth organisations on young people’s employability 

(European Youth Forum, 2013) 

Ո՞վ է իրականացնում 

վավերացումը 

Քանի որ սա ինքնագնահատման և ինքնանդրադարձի 

գործիք է, վավերացումը հիմնականում բխելու է այն 

մարդուց, ով ստեղծում է տեսանյութ-

ինքնակենսագրականը։ Եթե ինքներդ ձեզ հետ արդար 

լինեք, սա կարող է շատ ուժգին ինքնավավերացում լինել 

ձեր սեփական ունակությունների նկատմամբ։ Այսպիսով՝ 

դուք պետք է ամբողջությամբ անկեղծ լինեք ձեր 

հմտությունների, գիտելիքի և վերաբերմունքի, պահվածքի 

գնահատման ժամանակ։ 

Վավերացման մյուս աղբյուրը կարող են լինել ձեր 

գործընկերները, ղեկավարը կամ թիմի առաջնորդը, ում 

դուք կարող եք խնդրել կարճ տեսանյութ-վավերացում, 

որպեսզի այն ևս ներառեք այս տեսակի 

ինքնակենսագրականում։ 
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