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Գործիքի անվանումը YouTHRec 

Ինքնագնահատման և քարոզչության գործիք՝ անհատներին  իրենց կարողությունների 

սահմանը երիտասարդական ակումբներում չափելու համար: 

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

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
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☒ Երիտասարդական կազմակերպություններ 

☐ Կազմակերպություններ 

☐ Տարբեր սոցիալական խմբերի 

ներկայացուցիչներ 

☐ Բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններ 

☒ Գործատուներ 

☒ Կրթության մասնագետներ  

Ո՞ր խնդիրներն է այս 

գործիքը թիրախավորում 

Ինքնագնահատման և քարոզչության գործիքը նպատակ 

ունի օգնելու կամավորներին չափելու և իմանալու իրենց 

կարողությունների սահմանը և կատարելագործվելու դրանց 

հիման վրա: Քարոզարշավը պետք է արվի 

ինքնագնահատման խթանման և երիտասարդական 

աշխատանքում այն իրականացնելու կարևորության 

համար: 

Երիտասարդական ակումբների գործունեության 

կատարողական ցուցանիշների ամենահզոր բանալիներից 

մեկը գնահատումն է: Նախկինում երբևէ չի արվել 

երիտասարդական ակումբներում ընդգրկված անհատների 

ինքնագնահատում: Երբ պատշաճ կերպով սկսվի 

իրականացվել, ինքնագնահատումը կարող է ավելի 

արդյունավետ դարձնել կազմակերպության 

գործունեությունը, բացել աշխատակազմի, երիտասարդ 

առաջնորդների, երիտասարդական աշխատողների և 

կամավորների միջև կառուցողական երկխոսություն, 

կազմակերպությանը և համայնքին տրամադրել մի քանի 

հիմնական առավելություններ՝ որպես ինքնաճանաչման, 

ապա նաև խմբային իրազեկման՝ դոմինոյի էֆեկտի 

օրինակով: 

Ինչպե՞ս է գործիքն Ինքնագնահատման գործիքն այն երիտասարդական 

աշխատողների և կամավորների համար է, ովքեր 
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աշխատում երիտասարդական ակումբներում աշխատում են 

երիտասարդների հետ։ Գործիքը կօգնի գնահատելու 

երիտասարդական աշխատողների հնարավորությունները 

և ուժեղացնելու դրանք այն ոլորտներում, որտեղ հարկ կա: 

 

1. Գործիքը ներառում է գնահատման 10 չափանիշ 

ներքոնշյալ ոլորտներում: 

 

• Համայնք և երիտասարդություն 

• Գործընկերային կապերի հաստատում 

• Համագործակցություն տեղական շահառուների հետ 

• Ազդել տեղական խնդիրների վրա 

• Թվային լուծումներ եվ սոցիալական մեդիա 

• Հաղորդակցություն 

• Կապի  հաստատում երիտասարդների հետ 

• Հավասարություն 

• Երիտասարդների կողմից նախաձեռնված 

գործողություններ  

• Գործունյա խմբեր 

 

2. Չափանիշներից յուրաքանչյուրն ունի գնահատման 4 

մակարդակ՝ վատ, բավարար, լավ, գերազանց: 

Լավագույն դեպքում կպահանջվի 40-50 րոպե բոլոր 

չափորոշիչներով մտածելու և գնահատելու համար ձեր 

կատարողականը, սակայն կարող եք ավելի երկար 

ժամանակ դրամադրել՝ ըստ կարիքի: 

 

3. «X» նշումով պատասխան պահանջող հարցերից հետո 

առկա է 4 հիմնական հարց, որոնք ազատ ոճի պատասխան 

ակնկալող հարցեր են և ամփոփում են ձեր՝ վերը նշված 

պատասխանները: 

• Որո՞նք են ձեր ուժեղ կողմերը 

• Ո՞ր արժեքներն են առաջ մղում ձեզ  

• Ինչպե՞ս եք խրախուսում երիտասարդներին 

որոշումների կայացման գործընթացում։ 

• Եթե կա տարաձայնություն, խնդիր կամ 

մարտահրավեր, կա արդյո՞ք որեվէ մեկը, որին կարող 

եք դիմել օգնության կամ խորհրդի ակնկալիքով, եթե 

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  

այո՛, ապա ով/քեր են։ 

 

4. Ժամանակ հատկացրեք խորհելու, թե որ ոլորտներում 

կարիք ունեք կատարելագործելու Ձեր կարողությունները: 

 

Գործիքն արդյունավետ է, երբ օգտագործվում է ճանաչման 

համար արշավի շրջանակում: Ահա մի քանի քայլ: 

 

1. Իրականացրե՛ք ճանաչման առցանց արշավ: 

Հիմնականում սա առաջին փուլն է, որտեղ դուք ձեր 

երիտասարդական ակումբների երիտասարդների 

շրջանում իրականացնում եք իրազեկվածության 

բարձրացում: Օրինակ, սոցիալական մեդիայում 

իրականացված մեր առցանց մարտահրավերը 

#YouthWorkMatters է, դուք կարող եք այն գտնել 

սոցիալական մեդիայում հեշթեգի որոնման միջոցով: 

2. Երիտասարդական ակումբների կամավորների և 

երիտասարդական աշխատողների հետ օֆլայն 

հանդիպում իրականացրե՛ք: Գուցե ցանկանաք 

ներբեռնել և ձեզ հետ ունենալ այս գործիքի տպագիր 

պատճենները: Այն համատեքստում, որտեղ դուք 

բացատրում եք ոչ ֆորմալ ուսուցման գործընթացի 

ճանաչումը և վավերացումը, գործիքն ավելի 

արդյունավետ է օգտագործելը, քանի որ 

երիտասարդական աշխատողները ավելի 

մոտիվացված են պատասխանելու «ինչու անել 

ինքնագնահատում» հարցին: Սովորաբար, 

երիտասարդներն ավելի շատ են ոգևորվում 

բարձրացնելու իրենց կատարողականը այն 

ժամանակ, երբ հասարակությունը ողջունում, 

արժևորում և  գնահատում  է նրանց քրտնաջան 

աշխատանքը: 

3. Նրանց համար քարոզարշավի ժամանակահատված 

նախատեսեք, որի ժամանակ երիտասարդական 

աշխատողները կարող են որոշակի 

գործողություններ իրականացնել իրենց 

աշխատանքի սոցիալական ճանաչման ուղությամբ: 

4. Կրկին հանդիպե՛ք նրանց հետ՝ երկրորդային 
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գնահատման նպատակով և համեմատե՛ք նրանց 

նախորդ արդյունքի հետ: Այս փուլում կարող եք սկսել 

մտածել նաև ֆորմալ ճանաչման մասին: 

Ինչպե՞ս է գործիքի 

կիրառմամբ փոփոխություն 

առաջ բերվելու և իրավիճակ 

փոխվելու։ 

Գործիքի առավելությունն ուժերի գնահատման 

գործընթացում ներգրավվածության աճն է և բարելավման 

կարիք ունեցող ոլորտների հայտնաբերումը, մարդկանց 

ունակությունների անհամաչափ զարգացումը և ավելի 

կառուցողական գնահատման հանդիպում անցկացնելը, 

այդպիսով՝ ավելացնելով երիտասարդական ակումբների 

ռազմավարական պլանավորման  

կարևորությունը, ինչպես նաև կազմակերպությունը որպես 

մեկ ամբողջություն: 

Այն կարող է օգտագործվել երիտասարդական ակումբների 

համար, երբ հավաքագրվում են նոր անդամներ: Որոշակի 

ժամանակահատվածից հետո, կրկին կիրառե՛ք գործիքը, 

համեմատեք արդյունքները, տեսեք, թե ինչպես է անհատը 

փոխվել և ինչ ազդեցություն է ունեցել այն թիմի վրա: 

Ո՞վ է իրականացնում 

վավերացումը 

Երիտասարդական ակումբի ու երիտասարդական 

աշխատողների գնահատողը և կամավորները միասին 

համագործակցելով: 
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