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სახელწოდება YouTHRec 

თვითშეფასება და კამპანიის ინსტრუმენტი, რომელიც დაეხმარება ინდივიდს რომ იცოდეს 

მისი შესაძლებლობა ახალგაზრდულ კლუბებში. 

ორიგინალი ბმული: https://www.europeanprojects.am/youthrec  

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  
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☐ ორგანიზაციები  

☐ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები 

☐ უმაღლეს სასწავლო დასწესებულებები 

☒ დამსაქმებლები  

☒ მასწავლებლები  

რა პრობლემის გადაწყვეტას ისახავს 

მიზნად ეს საშუალება/ინსტრუმენტი 
თვითშეფასებისა და კამპანიის საშუალების 

მიზანია, დაეხმაროს მოხალისეებს, გააცნობიერონ 

თავიანთი შესაძლებლობები და გაუმჯობესდნენ 

მათი საშუალებით. მეორეც,  კამპანიის გაკეთება 

უნდა განხორციელდეს თვითშეფასების 

პოპულარიზაციისა და ახალგაზრდულ საქმეში ამის 

მნიშვნელობის მისაღწევად. 

ჩვენი ახალგაზრდული კლუბების ერთ – ერთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი საკვანძო მაჩვენებელი 

არის შეფასება. ამ შემთხვევაში, ჩვენი პიროვნების 

თვითშეფასება, რომლებიც ახალგაზრდულ 

კლუბებს მოიცავს, აქამდე არასოდეს გაკეთებულა. 

სწორად შესრულების შემთხვევაში, თვითშეფასებამ 

შეიძლება ჩვენი ორგანიზაციის პროცესი უფრო 

ეფექტური გახადოს, გახსნას კონსტრუქციული 

კომუნიკაცია პერსონალთან, ახალგაზრდულ 

ლიდერებთან, ახალგაზრდულ მუშაკებსა და 

მოხალისეებს შორის და რამდენიმე ძირითადი 

სარგებელი მოგვცეს ორგანიზაციასა და 

საზოგადოებას, როგორც დომინოს ეფექტი 

თვითშემცნებისა და შემდეგ ჯგუფური 

ცნობიერების შესახებ. 
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როგორ მუშაობს ინსტრუმენტი თვითშეფასების ინსტრუმენტი არის  

ახალგაზრდული მუშაკებისა და ახალგაზრდულ 

კლუბებში მომუშავე მოხალისეებისთვის, რომ 

ასახონ  თავიანთი შესაძლებლობები და გაზარდონ 

ისინი საჭიროების შემთხვევაში. 

ინსტრუმენტი მოიცავს შეფასების 10 კრიტერიუმს 

სხვადასხვა სფეროებში: 

• საზოგადოება და ახალგაზრდობა 

• ქსელში ჩართვა 

• თანამშრომლობა ადგილობრივ 

ოპერატორებთან 

• ადგილობრივი საკითხების გავლენა 

• ციფრული ასპექტები და სოციალური მედია 

• კომუნიკაცია 

• ახალგაზრდებთან კონტაქტი 

• თანასწორობა 

• ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული 

საქმიანობების განხორციელება 

• აქტიური ჯგუფი 

2. თითოეულ კრიტერიუმს აქვს შეფასების 4 დონე, 

რომელიც არის ცუდი, დამაკმაყოფილებელი, კარგი 

და შესანიშნავი.  

იდეალურ შემთხვევაში, მას სჭირდება 40-50 წუთი, 

ყველა კრიტერიუმის გააზრებისა და 

შეფასებისთვის, მაგრამ თუ გჭირდება მეტი დრო და 

ფიქრი, გამოიყენე მეტი დრო.  

 

3. “X”, ნიშნის შევსების შემდეგომ, 4 ძირითადი 

კითხვა ჩნდება რომელსაც უნდა უპასუხო, რადგან 

მაგის შედეგად დგინდება პასუხები.  

- რა არის შენი ძლიერი მხარე? 

-  რომელი ფასეულობები გიზიდავთ? 

-როგორ ეგუებით ახალგაზრდა ხალხის  

გადაწყვეტილებებს? 

- თუ არის საკითხი/პრობლემა/გამოწვევა, არის 
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ადგილი სადაც შეგიძლია ითხოვო 

დახმარება/რჩევა? თუ კი, სად . 

4. დრო დაუთმეთ თუ რა სფეროებში გსურთ თქვენი 

კომპეტენციების გაუმჯობესება. რომელი 

არაფორმალური განათლება ან მხარდაჭერა 

გჭირდებათ,  რომ უკეთესად მიაღწიოთ აღიარებას.  

რა შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენ თანატოლ 

ახალგაზრდა  მუშაკებთან ან მოხალისეებთან 

ერთად. 

 

ინსტრუმენტი კარგია მაშინ, როცა ხდება მისი 

აღიარება. აქ არის რამდენიე ნაბიჯი: 

 

1. გააკეთე ონლაინ კამპანია აღიარებისთვის. 

ძირითადად, ეს არის პირველი ეტაპი სადაც 

შეძლებთ ახალგაზრდული კლუბების 

ახალგაზრდებს შორის ცნობიერების ამაღლებას. 

მაგალითად, ჩვენი ონლაინ სოციალური მედიის 

გამოწვევაა #YouthWorkMatters   შეგიძლიათ 

იხილოთ hashtag–ით  სოციალურ მედიაში. 

2. კავშირგარეშე შეხვედრები მოხალისეებთან, 

ახალგაზრდა მუშაკებთან და ახალგაზრულ 

კლუბებთან. თქვენ შეიძლება გსურთ 

ჩამოტვირთოთ და თან იქონიოთ ამ ხელსაწყოს 

ბეჭდური ასლები. იმ კონტექსტში, სადაც თქვენ 

განმარტავთ არაფორმალური სწავლების 

პროცესის აღიარებასა და სანდოობას, 

გამოიყენოთ ეს ინსტრუმენტი უფრო 

ეფექტურად, რადგან ახალგაზრდული მუშაკები 

იღებენ მოტივაციას თუ  „რატომ აკეთებენ 

თვითშეფასებას“. ჩვეულებრივ, ახალგაზრდები 

უფრო მეტი  ენთუზიაზმით აძლიერებენ 

თავიანთ წარმოდგენებს, როდესაც საზოგადოება  

აფასებს და  ცნობს მათ შრომას. 

3. მიეცით კამპანიის პერიოდი მათ, რა დროსაც 

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  

ახალგაზრდა მუშაკები შეძლებენ შეასრულონ 

აქტივობები თავიანთი ახალგაზრდული  

მუშაობის სოციალური აღიარებისთვის. 

4. კვლავ შეხვდით მათ ორმაგი შეფასებისთვის და 

შეადარეთ მათი თავდაპირველი თვითშეფასება. 

 ამ ეტაპზე, შენ შეიძლება დაიწყო ფიქრი 

ფორმალურ აღიარებაზე. 

როგორ შეგვიძლია შევქმნათ ახალი 

სიტუაცია და შემოვიტანოთ 

ცვლილებები ინსტრუმენტის 

დახმარებით? 

ხელსაწყოს სარგებლობისთვის საჭირო  არის 

გაზრდილი ჩართულობის პროცესების 

გაუმჯობესება  და ძლიერი მხარეების შეფასების 

პროცესში იდენტიფიცირება ხალხს შორის 

შეუსაბამობებისა და უფრო კონსტრუქციული 

შეფასების ჩატარება. ამრიგად, იზრდება  

ახალგაზრდული კლუბების, ისევე  როგორც 

მთლიანად ორგანიზაციის სტრატეგიული 

დაგეგმვისათვის ერთგულება. 

ეს შეიძლება გამოყენებული იყოს ახალგაზრდული 

კლუბების მიერ, როცა მიიღებენ ახალ წევრს.  

გარკვეული დროის  შემდეგ, გააკეთეთ ეს თავიდან 

და შეადარეთ როგორ შეიცვალა ინდივიდი და რა 

ეფექტი აქვს გუნდს. 

ვინ აკეთებს ვალიდაციას ანუ 

დამოწმებას? 
შემფასებელი ახალგაზრდული კლუბიდან, 

ახალგაზრდული მუშაკები და მოხალისეები ერთად 

თანამშრომლობით. 
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