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Գործիքի անվանումը       #EIVYA2020        

      Էրազմուս+ միջազգային կամավորական 

երիտասարդական մրցանակաբաշխություն 2020       

Երիտասարդական աշխատանքի պարգևատրումը մեկ այլ կարևոր գործիք է` դարձնելու 

այդ աշխատանքն առավել ճանաչված և կայուն: 

Գործիքի հղումը՝ https://www.europeanprojects.am/eivya2020 

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 
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☒ Երիտասարդներ 

☒ Երիտասարդական կազմակերպություններ 

☒ Կազմակերպություններ 

☒ Տարբեր սոցիալական խմբերի 

ներկայացուցիչներ 

☒ Բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններ 

☒ Գործատուներ 

☒ Կրթության մասնագետներ  

Ո՞ր խնդիրներն է այս գործիքը 

թիրախավորում 

Երիտասարդական աշխատանքը, երբ հատկապես 

երկրներից շատերում այն տեղի է ունենում կամավոր 

հիմունքով, սովորաբար մնում է ծրագրային փուլում: 

Բոլորիս առջև ծառացած խնդիրը մեր կողմից 

իրականացվող նախագծերի և նախաձեռնությունների 

անկայունությունն է, քանի որ բոլորս էլ ապավինում ենք 

ֆինանսական աջակցությանը: 

Այս նախագծի կոնսորցիումի շրջանակներում մեր 

նպատակն էր ապահովել մեր նախաձեռնած ճանաչման 

գործընթացի կայունությունը և դարձնել ծրագրի 

արդյունքներն ու գործիքներն առավել հաստատուն և 

տեսանելի: 

Երիտասարդներն ու հասարակության լայն շերտերը 

պատրաստակամորեն մասնակցում են այնպիսի 

միջոցառումների և հանդիպումների, որտեղ մթնոլորտն 

ավելի դրական և տոնական է: Գործիքը նպատակ ունի 

լայնածավալ միջոցառումների և շփման 

հնարավորությունների միջոցով ճանաչելի դարձնել 

երիտասարդական աշխատանքի լավագույն փորձը, 

ինչպես նաև արժևորել երիտասարդական 

աշխատողների և կամավորների ներդրումը մեր 
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հասարակության զարգացման գործում: 

Ինչպե՞ս է գործիքն աշխատում Ունակությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրի 

շրջանակում կոնսորցիումը որոշեց կազմակերպել 

երիտասարդական մրցանակաբաշխություն և գալա 

երեկո: Այս միջոցառումը ծառայում է որպես ճանաչման 

հասնելու գործիք, որը կարող է կիրառվել հատկապես 

ազգային և միջազգային մակարդակներում: Հիմնվելով 

փորձի վրա՝ ստորև ներկայացվում ենք այն 

արդյունավետ դարձնելուն ուղղված համապատասխան 

քայլերը: 

1. Սահմանե՛ք գործընկերների և համագործակցությամբ 

հետաքրքրված կազմակերպությունների ցանկը։ Կարող 

եք ներգրավել ծրագրի գործընկեր 

կազմակերպություններին` համատեղ համակարգելու 

գալա երեկոյի ընդունելությունը: 

2. Մեկնարկե՛ք անվանակարգերում առաջադրվելու 

հայտերի ընդունման գործընթացը։ Անվանակարգերը և 

համապատասխան չափորոշիչները կարող եք ստուգել 

այստեղ՝ https://www.europeanprojects.am/erasmus-awards  

Փորձեք ցուցաբերել ստեղծագործականություն 

անվանակարգերի ընտրության հարցում: 

Ահա 3 օրինակ՝ 

• «Երիտասարդական ոլորտում 

կամավորության ամենաոգեշնչող 

պատմությունը» 

• «Երիտասարդական ամենաազդեցիկ 

կամավորական նախաձեռնությունը կամ 

ծրագիրը» 

• «Տարվա լավագույն գործիքը կամավորության 

ճանաչման համար» 
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3. Զբաղվե՛ք գալա երեկոյի կազմակերպչական 

աշխատանքով։ Մշակե՛ք երեկոյի թեման և սցենարը՝ 

ուշադրության կենտրոնում ունենալով տոնական մասն 

ու շփումներն ու համագործակցային կապերի 

հաստատումը։ Երեկոյի ընթացքում պետք է լինի նաև 

մշակութային հատված և հյուրասիրություն: 

4. Սահմանե՛ք հյուրերի ցանկը ռազմավարական 

մոտեցմամբ, թե ում եք ցանկանում հրավիրել որպես 

երիտասարդական աշխատանքը ոչ միայն 

սոցիալապես, այլև պաշտոնապես ճանաչելի դարձնելու 

ուղերձի հիմնական թիրախ։ Գուցե ցանկանաք 

հրավիրել կառավարության և որոշումներ կայացնող այլ 

կառույցների ներկայացուցիչների որպես ոլորտի 

հիմնական կարգավորողներ: 

5. Պատրաստե՛ք և տպագրե՛ք երիտասարդական 

մրցանակաբաշխության որոշ գովազդային նյութեր՝ 

մրցանակը, հավաստագրեր կամ միջոցառման 

տարբերանշանով այլ օգտակար նյութեր, որոնք 

կբաժանվեն հյուրերին: 

6. Երեկոյի ընթացքում հստակորեն ներկայացրե՛ք այս 

երիտասարդական մրցանակաբաշխությունը 

կազմակերպելու նպատակը․ այն լոկ զվարճանքի կամ 

ընկերների հետ հանդիպման համար չէ: Հավաքույթի 

մասնակիցները պետք է տեղյակ լինեն, որ աշխատում 

եք ճանաչման ուղղությամբ՝ մի նոր մակարդակում 

տեսանելի դարձնելու և պաշտոնապես վավերացնելու 

լավագույն օրինակներն ու հաջողության 

պատմությունները: Շատերն առաջին անգամ են 

մասնակցելու նման միջոցառման, ուստի ջանացե՛ք 

տպավորիչ լինել: 

7. Պահպանե՛ք կապը հյուրերի հետ միջոցառումից 

հետո․ ուղարկե՛ք շնորհակալական նամակ՝ կցելով 
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համապատասխան նյութերը (հաղթողների 

պատմությունները և հակիրճ կենսագրական 

տեսաձայնային ակնարկներ, ինչպես են որոշումները 

կայացվել, ովքեր են եղել ժյուրիի կազմում և այլն): 

Հիշե՛ք, որ այս տեղեկությունը պետք է առկա լինի ի 

սկզբանե: 

8. Միջոցառումը դարձրե՛ք ամենամյա։ 

Ինչպե՞ս է գործիքի կիրառմամբ 

փոփոխություն առաջ բերվելու 

և իրավիճակ փոխվելու։ 

Կամավորական երիտասարդական աշխատանքի 

մրցանակների շնորհիվ պարգևատրվում են 

երիտասարդների զարգացմանը նպատակաուղղված 

գործունեության մեջ ավանդ ունեցող երիտասարդական 

աշխատողներն ու կամավորները: 

Մրցանակները տեսանելի են դարձնում բացառիկ 

երիտասարդների աշխատանքը, ովքեր ղեկավարում են 

տարատեսակ երիտասարդական 

նախաձեռնություններ։ 

Տարեցտարի մրցանակներն ավելի ու ավելի ճանաչված 

են դառնալու՝ շատերի մոտ առաջացնելով 

առաջադրվելու և հաղթելու ցանկություն, ինչի շնորհիվ 

ճանաչումն էլ ավելի կաճի: 

Մրցանակները ղեկավարների և քաղաքականություն 

մշակող այլ անձանց ու կառույցների առջև ի ցույց են 

դնում երիտասարդների դերի կարևորությունը 

հասարակական և քաղաքական զարգացման 

գործընթացում: Մրցանակները նաև ոգեշնչում են այլ 

երիտասարդների՝ գործունեություն ծավալել իրենց 

համայնքներում: Երիտասարդական աշխատանքը և 

կամավորությունը կարող են անդրադառնալ մի շարք 

ոլորտների, որոնց թվում են դասընթացները, արվեստն 

ու մշակույթը, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, 

կրթությունը, առողջությունն ու բարեկեցությունը, 

մարդու իրավունքները, տեխնոլոգիաները, սպորտը, 

գիտությունը և այլն: 
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Մենք հավատում ենք, որ 

#ԵրիտասարդականԱշխատանքըԿարևորԷ 

#ԿամավորությունըԿարևորԷ 

Ո՞վ է իրականացնում 

վավերացումը 

Սա գործիք է, որն առաջին հերթին պահանջում է 

վավերացում հասարակության կողմից: Եթե հաջողեք՝ 

երիտասարդական մրցանակաբաշխության և գալա 

երեկոյի մասնակիցները հետագայում կխոսեն դրա 

մասին, այդպիսով՝ այն դարձնելով տեսանելի և 

նպաստելով վավերացման գործընթացին: 

Մրցանակների վավերացումը պետք է կատարվի 

վստահված ժյուրիի կողմից, որի թիմի անդամները 

փորձառու են երիտասարդական աշխատանքի և 

կամավորության ոլորտում: 

 

 

https://www.europeanprojects.am/vywre

