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Назва методики Video refleCtiVe 

Відеорезюме, що дає змогу візуально запам’ятовувати ваші компетенції майбутнім 

роботодавцям чи донорам. 

Оригінальне посилання: https://www.europeanprojects.am/videoreflective  

Тип методики ☒ Інструмент самооцінки 

☒ Публікація / Довідник 

☒ Портфоліо 

☒ Веб-сайт / Платформа / Блог 

☐ Оцінка результатів 

☐ Свідоцтво / атестація 

☐ Агітація 

Розміри офіційного визнання 

методикою  

☒ Соціальне визнання 

☐ Офіційне визнання 

☒ Самопізнання 

☐ Політичне визнання 

Рівень впливу методики ☐ Національний 

☐ Регіональний 

☐ Місцевий 

☒ Організаційний 

☒ Міжнародний 

Цільова група (и) методики ☒ Спеціалісти по роботі з молоддю 

☒ Молоді лідери  

☒ Молодь 

☒ Молодіжні організації 

☒ Організації 

☐ Люди з різних соціальних об’єднань 

☒ Вищі навчальні заклади  

☒ Роботодавці 

☒ Педагогічні працівники 

На яку проблему спрямована ця 

методика? 

Неофіційне навчання є однією з ключових частин 

молодіжної роботи, однак результати навчання 

неофіційної освіти не завжди визнаються та 

належним чином підтверджуються в європейській 
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молодіжній роботі. Багато європейських документів 

та декларацій закликають до більшого „визнання та 

підтвердження навчання та досягнень, що 

відбувається завдяки роботі з молоддю в 

неформальних та неофіційних навчальних 

середовищах” [1]. 

У грудні 2012 року Європейська рада випустила 

Рекомендацію [2], в якій просить держави-члени 

розробити стратегію перевірки неформального та 

неофіційного навчання до 2018 року. У галузі 

молоді існує декілька методів, що забезпечують 

посилення самосвідомості, які представляють свої 

компетенції, коли вони претендують на роботу 

(наприклад, Youthpass, Europass тощо). 

Однак ми бачимо, що багатьом добровольцям та 

спеціалістам по роботі з молоддю, які приїжджають 

з нашої мережі, не вистачає сучасних та оновлених 

методик, щоб представити свій волонтерський 

досвід у роботі з молоддю чи в молодіжних 

проєктах, щоб підвищити працевлаштування та 

стати видимими для більшої кількості роботодавців. 

Багато їх важливих компетенцій, некогнітивні 

навички, такі як наполегливість, мотивація, 

міжособистісні навички та самоефективність, 

залишаються прихованими від очей роботодавців, 

які прагнуть знайти людей, які мають не лише 

формальну освіту та досвід. 

Ми погоджуємось із твердженням, що способи та 

інструменти "перекладу" цих компетенцій в інших 

сферах "відсутні" - насамперед у галузі освіти та 

зайнятості, що забезпечує "переносимість" 

компетенцій, сформованих у сфері молоді шляхом їх 

застосування в інших соціальних контекстах. [3 ] 

Участь молоді в (місцевій та міжнародній) 
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молодіжній робочій діяльності розвиває важливі 

компетенції, які можуть бути корисними для них на 

ринку праці. Проблема полягає в тому, що про 

результати навчання слід добре повідомляти. 

Ми об'єднали ідею відео-резюме та саморефлексії 

отриманих компетентностей та створили нове 

поєднання в методиці. Воно має 3 основні 

напрямки: 

1. Допомагає описати, що вони дізналися під час 

своїх волонтерських проєктів, розмірковуючи про 

свій особистий процес навчання. 

2. Сприяє соціальному визнанню молодіжної роботи 

та волонтерства з використанням елементів 

розповідей. 

3. Підвищує працездатність молоді, оскільки вони 

здатні візуально документувати набуті ними 

компетенції. 

[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 

Як працює ця методика? Уміння описувати свої компетенції - важливий 

навик, який іноді є більш цінним, ніж сертифікат 

під час пошуку роботи або початку бізнесу. Наша 

методика має на меті допомогти молодим людям 

знайти потрібне формулювання, щоб описати свої 
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компетенції! 

1. Перейдіть за посиланням і починайте створювати 

відео про ваші компетенції, отримані під час 

стажування та волонтерства. 

2. Не соромтеся використовувати графічні рішення 

та інноваційний підхід, які зможуть привернути 

увагу роботодавця. 

3. Почніть представляти себе таким чином, щоб 

зацікавити роботодавця своєю історією. Спочатку 

візуально продемонструйте свою історію 

волонтерства, а потім виділіть компетенції, які ви 

отримали за кожний досвід навчання. 

4. Спробуйте використовувати хороші 

формулювання. Щоб знайти краще 

охарактеризування, може знадобитися деякий час. 

5. Система дозволяє вільно завантажувати відео з 

водяним знаком, після його створення. 

6. Завантажте відео на YouTube або на ваші особисті 

сховища та додайте посилання у свої заявки на 

роботу чи будь-яку іншу програму забезпечення 

зайнятості молоді. 

Ми пропонуємо використовувати модель STAR 

саморефлексії, якщо ви не знаєте, з чого почати. 

Ситуація: Охарактеризуйте ситуацію, в якій ви 

набули / продемонстрували цю компетентність. 

Завдання: Які завдання вам довелося виконати в цій 

ситуації? 
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Дії: Які дії ви вчинили? 

Результати: Які були результати? Назви 1 або 2 

конкретні компетенції, які були розвинуті протягом 

цього досвіду. 

Як ми можемо створити нову ситуацію 

та внести зміни за допомогою цього 

методу? 

Навчання у сфері молоді та під час проєктів впливає 

на особистісний та соціальний розвиток людей та 

покращує їх працевлаштування. 

Дослідження, проведене Європейським молодіжним 

форумом [1] у 2013 році в 40 країнах Європи, чітко 

показало, що існує відповідність між навичками, які 

вимагають роботодавці, та тими, які розвиваються 

при участі у проєктах молодіжної роботи. 

Молодіжна робота позитивно впливає на 

досягнення. За допомогою цієї методики ми хочемо 

розвинути комунікативні навички саморефлексії 

молоді та представити компетенції, отримані 

завдяки неформальному навчанню в сучасному 

відеорезюме. 

У новій ситуації ми хочемо краще усвідомити 

передачу компетенцій, набутих у молодіжній 

роботі, на трудову діяльність, та покращити 

затвердження цінності компетенцій, набутих у 

молодіжних проєктах. 

[1] Manuel Souto-Otero, Daniela Ulicna, Loraine 

Schaepkens, Viktoria Bognar. Study on the impact of 

Non-Formal Education in youth organisations on young 

people’s employability (European Youth Forum, 2013) 

Хто затверджує? Оскільки це саморефлексивна методика самооцінки, 

підтвердження в основному відбувається людиною, 

яка створює відеорезюме. Це може бути дуже сильне 

підтвердження ваших власних можливостей, якщо 

зробити все правильно. Це означає, що ви повинні 

бути повністю чесними та об'єктивними щодо своїх 

навичок, знань та поглядів. 
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Інше підтвердження може бути надано вашим 

керівником, роботодавцем або колегою, які знають 

вас у роботі як особистість і професіонала і можуть 

надіслати коротке відео характеристику, яке ви 

можете включити до відеорезюме. Але ця методика 

ще не настільки широко застосувується. 
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