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საშუალების/ინსტრუმენტის სახელი Video refleCtiVe 

ვიდეო CV, რომელიც საშუალებას აძლევს გადასცე ინფორმაცია თქვენი კომპეტენციების 

შესახებ ვიზუალურად, დასამახსოვრებელი გზით, თქვენს მომავალ დამსაქმებლებს ან 

დონორებს. 

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

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  

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


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  

☒ ახალგაზრდული ორგანიზაციები  

☒ ორგანიზაციები  

☐ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები 

☒ უმაღლეს სასწავლო დასწესებულებები 

☒ დამსაქმებლები  

☒ მასწავლებლები  

რა პრობლემის გადაწყვეტას ისახავს 

მიზნად ეს საშუალება/ინსტრუმენტი 

არაფორმალური და ფორმალურს გარე სწავლება 

ახალგაზრდული მუშაობის ერთ – ერთი მთავარი 

ნაწილია, თუმცა, არაფორმალური და ფორმალურს 

გარე განათლების სწავლის შედეგები ყოველთვის 

არ არის აღიარებული და სათანადოდ 

დამოწმებული ევროპის ახალგაზრდულ 

მუშაობაში. მრავალი ევროპული დოკუმენტი და 

დეკლარაცია მოითხოვს სწავლისა და მიღწევების 

უფრო მეტ აღიარებას და დადასტურებას, 

რომელიც მიმდინარეობს ახალგაზრდული 

მუშაობის შედეგად, არაფორმალურ და 

ფორმალურს გარე სწავლების გარემოში”[1].  

2012 წლის დეკემბერში, ევროპულმა საბჭომ 

გამოსცა რეკომენდაცია[2] , რომელიც წევრ 

სახელმწიფოებს მოუწოდებს, არაფორმალური და 

ფორმალური სწავლების დასადასტურებლად, 

ჩამოაყალიბონ სტრატეგიები 2018 წლისთვის. 

ახალგაზრდულ სფეროში, არსებობს მრავალი 

ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს 

თვითგანვითარების გაუმჯობესებას, წარმოაჩენს 

მათ კომპეტენციებს, როდესაც ახალგაზრდები 

სამუშაოს მოძებნისას მიმართავენ (როგორიცაა 

Youthpass, Europass და ა.შ.). 

ამასთან, ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენს ქსელში მოსულ 

ბევრ მოხალისესა და ახალგაზრდულ მუშაკს არ 

აქვს თანამედროვე და განახლებული 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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ინსტრუმენტი ახალგაზრდული მუშაობის ან 

ახალგაზრდულ პროექტებში საკუთარი 

მოხალისეობრივი გამოცდილების წარმოჩენის 

მიზნით, რათა გაზარდოს მათი დასაქმების 

შესაძლებლობა და ხილული გახდეს უფრო მეტი 

დამსაქმებლისათვის. მათი მრავალი 

მნიშვნელოვანი კომპეტენცია, არაკოგნიტური 

უნარი, როგორიცაა მოტივაცია, 

ინტერპერსონალური უნარები და 

თვითეფექტურობა, იმალება დამსაქმებლებისგან, 

რომლებიც ცდილობენ იპოვონ ადამიანები, ვისაც 

აქვთ არა მხოლოდ ფორმალური განათლება და 

გამოცდილება. 

ჩვენ ვეთანხმებით იმ განცხადებას, რომ 

”დაკარგული არის ეს კომპეტენციები სხვა 

სფეროებში” თარგმნის ”და, პირველ რიგში, 

განათლებისა და დასაქმების შესაძლებლობების 

უზრუნველსაყოფად, ახალგაზრდულ სფეროში 

განვითარებული კომპეტენციების” გადაცემის 

”უზრუნველყოფა, მათი გამოყენების სხვა 

სოციალურ კონტექსტებში.[3] 

ახალგაზრდების მონაწილეობა (ადგილობრივი და 

საერთაშორისო) ახალგაზრდულ სამუშაო 

საქმიანობაში განავითარებს მნიშვნელოვან 

კომპეტენციებს, რაც მათთვის სასარგებლო 

შეიძლება იყოს შრომის ბაზარზე. საკითხი ის არის, 

რომ სწავლის შედეგებს კარგად უნდა 

დაუკავშირდეს.  

ჩვენ შევკრიბეთ ვიდეო CV– ს იდეა და მიღებული 

კომპეტენციების თვითრეფლექსია და 

ინსტრუმენტში შევქმენით ახალი კომბინაცია. მას 

აქვს 3 ძირითადი მიმართულება: 

1. ეხმარება აღწეროთ რა ისწავლეს 

მოხალისეობრივი პროექტების დროს, თავიანთი 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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პირადი სწავლების პროცესზე ასახვაში. 

2. ხელსუწყობს ახალგაზრდული საქმიანობისა და 

მოხალისეობის სოციალურ აღიარებას 

სთორითელინგის ელემენტების გამოყენებით. 

3. აუმჯობესებს ახალგაზრდების დასაქმების 

შანსებს, რადგან მათ შეუძლიათ ვიზუალური 

დოკუმენტაცია მოახდინონ მათი 

კომპეტენციების. 

[1] Declaration of the 2nd European Youth Work 

Convention https://www.salto-youth.net/downloads/4-

17-3241/EYWC2015+Final+report+booklet.pdf 

[2] Council Recommendation on the validation on non-

formal and informal learning 

(2012) https://www.cedefop.europa.eu/files/Council_Re

commendation_on_the_validation_20_December_2012.

pdf 

[3] Handbook “Valued by you valued by other”, Salto 

Resource centre 2019 

როგორ მუშაობს ინსტრუმენტი შესაძლებლობა იმისა, რომ აღწერო კომპეტენცია 

არის მნიშნველოვანი უნარი, ხანდახან უფრო 

ფასდება ვიდრე სერტიფიკატი, როდესაც 

სამსახურს ეძებ ან იწყებ ბიზნესს. ჩვენი 

ინსტრუმენტი მიზნად ისახავს დაეხმაროს 

ახალგაზრდებს იპოვოს საჭირო ენა/სიტყვები მათი 

კომპეტენციების ასახსნელად. 

1. გაყევი ბმულს და დაიწყე ვიდეოს შექმნა 

მოხალისეობრივი და ახალგაზრდული 

საქმიანობის შედეგად შეძენილი კომპეტენციების 

შესახებ. 

2. არ დაიზაროთ გრაფიკული დიზაინის და 

ინოვაციური მიდოგმების გამოყენება, რომელიც   

დამაქმებლის ყურადღებას მოიპყრობს. 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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https://www.cedefop.europa.eu/files/Council_Recommendation_on_the_validation_20_December_2012.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/Council_Recommendation_on_the_validation_20_December_2012.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/Council_Recommendation_on_the_validation_20_December_2012.pdf


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  

3. დაიწყე შენი თავის წარდგენა ისე რომ 

დააინტერესო მაყურებელი შენი ისტორიით. 

დაიწყე შენი მოხალისობრივი ისტორიის 

ვიზუალური პრეზენტაცია, შემდგომ ყურადღება 

გაამხვილე კომპეტენციებზე რომელიც შეიძინო 

თითო აქტივობიდან. 

4.  ეცადე კარგი ვორდინგი გამოიყენო, იგი 

შესაძლოა გარკევული დრო მოითხოვოს, უკეთ 

ახსნისთვის. 

5. შექმნის შემდგომ შეგიძლია გადმოწერო ვიდეო. 

სისტემა გაძლევს შესაძლებლობას გადმოწერო. 

6. ატვირთე ვიდეო YouTube-ზე ან შენს 

კომპიუტერში და გამოიღენე ბმული შენს 

აპლიკაციაში სამსახურის ან სხვა ახალგაზრდული 

შესაძლებლობებისთვის. 

თუკი არ იცი საიდან დაიწყო ჩვენ გთავაზობთ 

გამოიყენოთ STAR მოდელი თვით-

რეფლექციისათვის. 

სიტუაცია: აღწერე სიტუაცია სადაც მოხდა 

კომპეტენციის შეძენა. 

დავალება: რა დავალება/საქმიანობას 

ახორციელებდი იმ სიტუაციაში? 

ქმედება: რა ქმედავას ახროციელებდი? 

შედეგი: რა იყო ამის შედეგი? დაასახლე 1 ან 2 

კონკრეტული კომპეტენცია რომელიც განავითარე. 

როგორ შეგვიძლია შევქმნათ ახალი 

სიტუაცია და შემოვიტანოთ 

ცვლილებები ინსტრუმენტის 

დახმარებით? 

სწავლება ახალგაზრდულ სფეროში ან პროექტების 

დროს ზეგავლენას ახდენს ინდივიდის პიროვნულ 

და სოციალურ განვითარებაზე და აუმჯობესებს 

მათ დასაქმების შანსებს. 

ევროპული ახალგაზრდული ფორუმის კველვის[1] 

მიხედვით, 2013 წელს 40 ევროპულ ქვეყანაში 

მკაფიოდ გამოჩნდა თახნვედრა ახალგაზრდულ 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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საქმიანობაში შეძენილ უნარებსა და 

დამსაქმებლების მოთხოვნებს შორის. 

ახალგაზრდულ საქმიანობას პოზიტიური გაველნა 

ჰქონდა მიღწევებზე. ამ ინსტრუმენტით ჩვენ 

გვინდა განვავითაროთ ახალგაზრდების 

კომუნიკაბელური თვითრეფლექციის უნარი და 

წარვადგინოთ თანამედროვე ვიდეო CV-ის 

მეთოდი. 

ახალ სიტუაციაში, გვინდა ავამაღლოთ ცნობიერება 

ახალგაზრდულ საქმიანობაში შეძენილი 

კომპეტენციების საჭიროებაზე დასაქმების დროს, 

და ამით გავაუმჯობესოთ ახალგაზრდულ 

საქმიანობის დროს შეძენილი კომპეტენციების 

აღიარება. 
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ვინ აკეთებს ვალიდაციას ანუ 

დამოწმებას? 

 

გამომდინარე იქედან რომ ეს არის 

თვითრეფლექციისა და თვით შეფასების 

ინსტრუმენტი, მისი ვალიდაცია ხდება იმ 

ადამიანის მიერ ვინც ქმნის ვიდეო CV-ს. ეს 

შესაძლებელია იყოს ძლიერი ვალიდაცია შენი 

პირადი შესაძლებლობების თუკი ყველაფერი 

სწორედ გაკეთდა. რაც გულისხმობს, რომ შენ უნდა 

იყო ბოლომდე გულწფელი და ობიექტური 

უნარებისა, ცოდნის და დამოკიდებულების 

დასახელებისას. 

სხვა და არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვალიდაცია 

შესაძლებელია მოხდეს შენი სუპერვაიზერის, 

დამსაქმებლის ან თანამშრომლის მიერ, ვინც იცის 

შენი მუშაობის და პროფესიონალიზმის შესახებ. 

მათ შეუძლია გამოგზავნონ ვიდეო ვალიდაცია, 

რომელიც შენ შეგიძლია დაურთო ვიდეო CV-ს 

https://www.europeanprojects.am/vywre

