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სახელწოდება Skills Presenter უნარების წარმდგენი 

ეძებ შესაბამის სიტყვას რომ აღწერო შენი მოხალისეობრივი გამოცდილება?უნარების 

წარმდგენი უნარების აუდიტის ხელსაწყო დაგეხმარება! 

ორიგინალი ბმული։ https://www.europeanprojects.am/skillspresenter 

საშუალების/ინსტრუმენტის სახეობა ☒ თვითშესაფასების საშუალება  

☒ პუბლიკაცია/სახელმძღვანელო  

☒ პორტფოლიო  

☐ ვებსაიტი/პლატფორმა/ბლოგი  

☒ შეფასება 

☐ სერტიფიცირება/ატესტაცია  

☐ კამპანია   

აღიარების სტატუსი/განზომილება 

 

☒ სოციალური აღიარება  

☒ ოფიციალური აღიარება  

☒ თვითაღიარება  

☐ პოლიტიკური აღიარება  

აღიარების დონე რომელსაც 

პასუხობს ინსტრუმენტი/საშუალება 

☐ ეროვნული 

☒ რეგიონალური  

☒ ადგილობრივი  

☒ ორგანიზაციული  

☒ საერთაშორისო   

საშუალების მიზნობრივი ჯგუფი 

(ჯგუფები) 

☒ ახალგაზრდული მუშაკები  

☒ ახალგაზრდა ლიდერები  

☒ ახალგაზრდები  

☒ ახალგაზრდული ორგანიზაციები  

https://www.europeanprojects.am/vywre
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☐ ორგანიზაციები  

☐ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები 

☒ უმაღლეს სასწავლო დასწესებულებები 

☒ დამსაქმებლები  

☒ მასწავლებლები  

რა პრობლემის გადაწყვეტას ისახავს 

მიზნად ეს საშუალება/ინსტრუმენტი 

ეს ხელსაწყო ეყრდნობა პირადი უნარ-ჩვევების 

აუდიტს (სასარგებლო ინსტრუმენტი უნარებისა და 

ადამიანური რესურსების გამოცდილების 

გამოსავლენად, თუ გსურთ სწორი კომბინაცია და 

ინდივიდუალური საერთო უნარების რაიმე 

ხარვეზის დადგენა), და წარადგენს მოხალისეთა 

უნარებს / ცოდნას დამსაქმებლებისთვის, 

უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის გასაგები 

და მნიშვნელობით, რაც პირველი ნაბიჯია 

აკადემიური და ფორმალური საგანმანათლებლო 

გარემოში აღიარებული არაფორმალური 

განათლების კომპეტენციის მისაღწევად. 

მიზანი:  ახალგაზრდების მხარდაჭერა 

უნივერსიტეტში დასაქმებულთა და 

დამსაქმებელთათვის მათ მიერ  მოხალისეობრივი 

და სოციალური საქმიანობის შედეგად შეძენილი 

უნარებისა და ცოდნის შესახებ. 

როგორ მუშაობს ინსტრუმენტი 1. გადმოიწერეთ შესაბამისი ფაილი აქ:  

https://8d8b7b5e-495c-4833-998d-

28ad0d5251fa.filesusr.com/ugd/b54ee6_6db337e45d884c

7893403b91df4c832a.pdf 

2. მონაწილე ადგენს შეძენილი უნარების / 

ცოდნის ჩამონათვალს. 

3.  მონაწილე ამოწმებს სტრუქტურის 

ინსტრუმენტს და განსაზღვრავს რომელი 

უნარები შეიძლება მოერგოს მის 

ჩამონათვალს, რომელიც აკლია. 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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4. მონაწილემ დაამატა ყველა გამოტოვებული 

უნარი მის სიას.  

5. მონაწილე ადგენს უნივერსიტეტის 

თანამშრომლებს / დამსაქმებლებს საკუთარი 

უნარების პრეზენტაციის ვარიანტის 

პროექტს, შემოთავაზებული წინადადებების 

გამოყენებას და მაგალითებს დამატებით 

მოცემულ სივრცეში. 

ჩვენ მოგიწოდებთ ჰენდაუთის დაბეჭდვას და 

დაუთმოთ 40-50 წუთი ფიქრზე და ჩაამატოთ 

შესაბამისი მაგალითები. 

როგორ შეგვიძლია შევქმნათ ახალი 

სიტუაცია და შემოვიტანოთ 

ცვლილებები ინსტრუმენტის 

დახმარებით? 

ინსტრუმენტი ეხმარება ახალგაზრდილ 

მოხალისეობრიობას წარადგინოს საკუთარი 

უნარები და თვითშეფასება. ამ ინსტრუმენტის 

გამოყენებით, არაფორმალურ განათლებაში ან 

გაცვლით პროგრამებში მონაწილე ახალგაზრდა 

სტუდენტებს შეუძლიათ საუკეთესოდ წარმოაჩინონ 

თავიანთი ცოდნა, რათა მათ ღირებული გახადონ 

ოფიციალური განათლების სისტემაში, მაგალითად, 

საშუალო სკოლებში ან უნივერსიტეტის 

პერსონალსა და მასწავლებლებზე. 

ინსტრუმენტს გამოიყენებენ უნივერსიტეტისა და 

სხვა ოფიციალური საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების სტუდენტები, განამტკიცონ NFE– 

ით და გაცვლითი პროგრამების საშუალებით 

მიღებული კომპეტენციები, დაეხმარონ 

სტუდენტებს დაუკავშირონ თავიანთი უნარები 

შრომის ბაზარზე. ინსტრუმენტი ასევე გაზრდის 

ახალგაზრდების დაინტერესებას ნებაყოფლობით 

და სოციალურ ინიციატივებში, როგორც სწავლის 

შემდეგ მიღებული გამოცდილების წყარო და 

თეორიული ცოდნის მიღება.  

ვინ აკეთებს ვალიდაციას ანუ 

დამოწმებას? 

ინსტრუმენტის განმტკიცება/ვალიდაცია პირველ 

რიგში, თავად სტუდენტმა უნდა განახორციელოს. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

უფლებამოსილი პირები ასევე უნდა იყვნენ 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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ჩართულნი განმტკიცების პროცესში. 

წარმომადგენელი, როგორიცაა უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ადამიანური 

რესურსების სპეციალისტი, შეაფასებს და 

დაადასტურებს ფორმას. 

დამატებითი ინფორმაცია ეს ინსტრუმენტი შემუშავდა გუნდში, რომელსაც 

აქვს გამოცდილება ფორმალურ და არაფორმალურ 

განათლებაში, პროფესიონალური რჩევებით 

დნიპროს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის 

სერთიფიცირებული HR- სპეციალისტის მიერ. 

ინსტრუმენტი მოითხოვს მოტივაციას 

თვითშეფასებისთვის, ამიტომ არ იქნება 

სასარგებლო მათთვის, ვისაც არ აინტერესებს 

უნარების აუდიტი და თვითგანვითარება. 

არის რამდენიმე კომპანია, რომლებიც უნარების 

აუდიტის მომსახურებას სთავაზობს ფასიან 

საფუძველზე. არსებობს გარკვეული აუდიტის 

ტესტები (ონლაინ / ოფლაინ), მაგრამ ისინი არ არიან 

ადაპტირებულნი მოხალისეობის გამოცდილებაზე 

და სპეციფიკურ უნარებზე. რაც დამატებით 

ღირებულებას ანიჭებს ამ ხელსაწყოს. თუ გსურთ 

შეამოწმოთ ინსტრუმენტი, მოგვაწოდოთ 

რეკომენდაციები ან დაგვეხმაროთ მის 

გავრცელებაში, დაგვიკავშირდით ქვემოთ მოცემულ 

ელექტრონულ ფოსტაზე. 

დაწვრილებით იხილეთ უნარ-ჩვევების აუდიტის 

ინსტრუმენტის შესახებ აქ: 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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