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Գործիքի անվանումը Skills Presenter 

Դուք փնտրո՞ւմ եք համապատասխան բառեր ձեր կամավորական փորձը նկարագրելու 

համար։ Հմտությունները ներկայացնելու համար ստեղծված «հմտությունների աուդիտ» 

գործիքը կօգնի  ձեզ:  

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

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 

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://www.europeanprojects.am/skillspresenter


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  

☒ Երիտասարդական կազմակերպություններ 

☐ Կազմակերպություններ 

☐ Տարբեր սոցիալական խմբերի 

ներկայացուցիչներ 

☒ Բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններ 

☒ Գործատուներ 

☒ Կրթության մասնագետներ  

Ո՞ր խնդիրներն է այս 

գործիքը թիրախավորում 

Գործիքը հիմնված է սեփական հմտությունների աուդիտի 

վրա (այն օգտակար է մարդկային ռեսուրսների 

հմտություններն ու փորձը քարտեզագրելու  համար, 

տեսնելու՝ արդյոք դուք ունեք ունակությունների ճիշտ 

համադրություն, պարզելու ձեր ընդհանուր 

հմտությունների բացթողումները) և գործատուներին ու 

համալսարանական անձնակազմին հասկանալի և 

բովանդակալից ներկայացնում է կամավորների 

հմտությունները, գիտելիքները, ինչը ակադեմիական և 

ֆորմալ կրթության միջավայրում ճանաչված ոչ ֆորմալ 

կրթությունից կարողություններ ստեղծելու առաջին քայլն 

է:  

Գործիքի  նպատակն է աջակցել երիտասարդությանը` 

համալսարանական աշխատողներին և գործատուներին 

իրենց կամավորական և սոցիալական գործունեության 

արդյունքում ձեռք բերված հմտությունների և գիտելիքների 

հստակեցման և ներկայացման գործում: 

Ինչպե՞ս է գործիքն 

աշխատում 

1. Ներբեռնե՛ք անհրաժեշտ հարցաթերթիկն 

այստեղից: 

2. Մասնակիցը կազմում է ձեռք բերված 

հմտությունների / գիտելիքների ցանկը, 

3. ստուգում է գործիքի կառուցվածքը և որոշում է, թե 

ինչպիսի հմտություններ կարող են 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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համապատասխանել իր ցանկին, ինչն է 

բացակայում: Ցանկում ավելացնում է պակաս բոլոր 

հմտությունները: 

4. կազմում է իր հմտությունների ներկայացման 

նախագիծը համալսարանի աշխատակազմի, 

գործատուի համար` օգտագործելով առաջարկվող 

նախադասությունները և ավելացնելով օրինակներ 

հատկացված տարածքում: 

Մենք առաջարկում ենք տպել հարցաթերթիկը և 40 - 50 

րոպե տրամադրելու մտածելու և կոնկրետ օրինակներ 

ավելացնելու համար: 

Ինչպե՞ս է գործիքի 

կիրառմամբ փոփոխություն 

առաջ բերվելու և իրավիճակ 

փոխվելու։ 

Գործիքը երիտասարդներին օգնում է կամավորության մեջ 

ներկայացնել ձեռք բերված հմտությունները և տալ 

ինքնագնահատական: Այս գործիքի օգտագործմամբ 

երիտասարդ ուսանողները, որոնք ներգրավված են ոչ 

ֆորմալ կրթության կամ փոխանակման ծրագրերում, 

կարող են լավագույնս ներկայացնել իրենց 

հմտությունները` ֆորմալ կրթության համակարգի համար, 

ինչպիսիք են ավագ դպրոցները,  համալսարանի 

աշխատակազմը և դասախոսները, այն դարձնելով 

արժեքավոր: 

Գործիքը կօգտագործվի համալսարանի ուսանողների և 

ֆորմալ կրթական այլ հաստատությունների կողմից՝ 

հավաստելու ոչ ֆորմալ կրթության և փոխանակման 

ծրագրերի միջոցով ձեռք բերված ունակությունները, 

օգնելով ուսանողներին կապել իրենց հմտությունները 

աշխատաշուկայի պահանջների հետ: Գործիքը նաև 

կբարձրացնի երիտասարդության հետաքրքրությունը 

կամավորական և հասարակական 

նախաձեռնություններում՝ որպես սովորելուն զուգահեռ 

փորձի աղբյուր և տեսական գիտելիքների ստացում:  

Ո՞վ է իրականացնում 

վավերացումը։ 

Գործիքի վավերացումը նախևառաջ պետք է լինի հենց 

ուսանողի կողմից: Բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների ղեկավարությունն առավել քան 

պետք է ներգրավված լինի վավերացման գործընթացում: 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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Ներկայացուցիչը, ինչպիսին է բուհերի մարդկային 

ռեսուրսների կառավարման մասնագետը, կգնահատի և 

կհավաստի ունակությունների առկայությունը: 

Հավելյալ տեղեկություն Այս գործիքը մշակվել է ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության 

փորձ ունեցող թիմի՝ Դնեպրի տեխնոլոգիական 

համալսարանի կողմից՝ երաշխավորված ՄՌԿ 

մասնագետից ստացած մասնագիտական 

խորհրդատվությամբ: 

Գործիքը պահանջում է անձի մոտիվացիա 

ինքնագնահատման համար, այնպես որ այն օգտակար 

կլինի այն մարդկանց համար, ովքեր հետաքրքրված են 

հմտությունների աուդիտով և ինքնազարգացմամբ: 

Կան ընկերություններ, որոնք վճարովի հիմունքներով 

հմտությունների աուդիտի ծառայություններ են 

առաջարկում: Գոյություն ունեն հմտությունների աուդիտի 

թեստեր (օնլայն և օֆլայն), բայց դրանք հարմարեցված չեն 

կամավորական փորձի առանձնահատուկ հմտությունների 

համար: Սա նաև հավելյալ արժեք է տալիս այս գործիքին: 

Եթե ցանկանում եք փորձարկել գործիքը և մեզ հետ 

հետադարձ կապ հաստատել կամ օգնել դրա տարածման 

հարցում, գրե՛ք մեզ հետ ստորև նշված էլ. փոստին: 

Կարդալ ավելին հմտությունների և աուդիտի գործիքի 

մասին այստեղ՝ 

Skills audits: tools to identify talent Final report by Directorate-

General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the 

European Commission, 2018. 
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