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ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული მუშაობის პორტფოლიოს შესავალი 

ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ინდივიდებს, გუნდებს და ორგანიზაციებს, 

რომლებიც ახალგაზრდულ მუშაობას ახორციელებენ ევროპაში, შეაფასონ თავიანთი 

კომპეტენცია და განავითარონ ის უფრო ეფექტურად. ამ ინსტრუმენტის გამოყენება ასევე 

შეუძლიათ ტრენერებს, ახალგაზდული მუშაობის მენეჯერებს და პოლიტიკის შემმუშავებლებს 

და ზოგადად ნებისმიერ მსურველს, ვინც დაინტერესებულია ახალგაზრდული მუშაობის 

ხარისხის გაუმჯობესებით და აღიარებით. 

ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული მუშაობის პორტფოლიო არის ინსტრუმენტი, რომელიც 

ეხმარება ახალგაზრდული მუშაობის განმახორციელებლებს განსაკუთრებით ახალგაზრდულ 

მუშაკებსა და ახალგაზრდა ლიდერებს, ასევე მენეჯერებსა და ადმინისტრატორებს, შეაფასონ 

და განავითარონ თავიანთი ახალგაზრდული მუშაობისა და მათი ზედამხედველობის ქვეშ 

მყოფი ადამიანების კომპეტენცია.  

 

 

 
 

გააანალიზეთ, რა 

დონეზეა  

განვითარებული 

თქვენი, როგორც 

ახალგაზრდული 

მუშაკის 

კომპეტენცია 

   

შეაგროვეთ 

მტკიცებულება  

თქვენს მუშაობაზე, 

კომპეტენციაზე და 

იფიქრეთ მის 

გაუმჯობესებაზე 
 

 

 

 

აუხსენით თქვენი 

სამუშაო სხვებს, 

ისე, რომ ეს 

მათთვის გასაგები 

იყოს 

 

პორტფოლიო არის ონლაინ ინსტრუმენტი. ამასთან, ახალგაზრდობის დეპარტამენტმა თავისი 

მომხმარებლების მოთხოვნების საპასუხოდ, ამ პუბლიკაციაში შეაგროვა ვებ-გვერდის 

კონტენტი, მათ მხარდასაჭერად, ვისაც სურს პორტფოლიოს გამოყენება ფიზიკურ სივრცეში. 

ეს პუბლიკაცია წარმოადგენს პორტფოლიოს ვებ–გვერდის უმეტესი შინაარსის რეპროდუქციას. 

ამასთან, იგი არ მოიცავს თვითშეფასებისა და სწავლის მთლიან ციკლს, რომელსაც 

უზრუნევლყოფს ვებ–გვერდის ონლაინ ხელსაწყოები. თუმცა იგი მოიცავს პორტფოლიოს 

გამოყენების პროცესის საფუძველსა და პრეზენტაციას. 

პუბლიკაციაში ასევე შედის: 

 

• ინფორმაცია ახალგაზრდული მუშაობის ძირითადი შემადგენლების შესახებ 

 

• ინფორმაცია ახალგაზრდული მუშაობის კომპეტენციების შესახებ 

 

• სივრცე ევროპის ახალგაზრდულ მუშაკებთან პრაქტიკის გაზიარებისთვის 

 

• სიახლეები ევროპაში ახალგაზრდული მუშაობის აღიარების პროცესის შესახებ. 
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ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული მუშაობის პორტფოლიო შემუშავებულია ევროპის დონეზე, 

მაგრამ ის ძირითადად არ არის განკუთვნილი ევროპულ ან საერთაშორისო დონეზე მომუშავე 

ადამიანებისა და ორგანიზაციებისათვის.  

პორტფოლიოს ადრესატები არიან ახალგაზრდული მუშაკები და ლიდერები, რომლებიც 

მუშაობენ ნებისმიერ დონეზე, ადგილობრივიდან საერთაშორისომდე. 

ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული მუშაობის პორტფოლიო არის ევროპის საბჭოს ინიციატივა 

ისეთ პარტნიორებთან თანამშრომლობით, როგორიცაა ევროკომისია და ევროპის 

ახალგაზრდული ფორუმი. წაიკითხეთ მეტი იმის შესახებ, თუ რატომ და როგორ შეიქმნა იგი 

თავში ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული მუშაობის პორტფოლიოს შესახებ. 

გთხოვთ, გაგვიზიაროთ პორტფოლიოს ონლაინ ან ოფლაინ სივრცეში გამოყენების 

გამოცდილება. ამისათვის, დაუკავშირდეთ ახალგაზრდულ დეპარტამენტს მისამართზე: 

Youthportfolio@coe.int  
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ახალგაზრდული მუშაობის ძირითადი ელემენტები 

აქ შეგიძლიათ გაეცნოთ ძირითად ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა არის ახალგაზრდული 

მუშაობა, მისი ძირითადი მახასიათებლები და მიდგომები, და როგორ უკავშირდება იგი 

საზოგადოებას და საზოგადოებრივ პოლიტიკას. 

ეს ინფორმაცია შეიძლება გამოგადგეთ, როდესაც პორტფოლიოს გამოყენებას დაიწყებთ. 
 

რა არის ახალგაზრდული მუშაობა? 

ზოგადად ახალგაზრდული მუშაობა მიიჩნევა ახალგაზრდების პიროვნული განვითარების, 

სოციალური ინტეგრაციისა და აქტიური მოქალაქეობის ინსტრუმენტად. ახალგაზრდული 

მუშაობა არის ”საკვანძო სიტყვა” ახალგაზრდებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სოციალური, 

კულტურული, საგანმანათლებლო ან პოლიტიკური ხასიათის საქმიანობისთვის. იგი 

მიეკუთვნება 'სკოლისგარეთა' განათლების სფეროს, რომელიც უფრო ხშირად მოიხსენიება. 

როგორც არაფორმალური ან ფორმალურს გარე სწავლება. ახალგაზრდული მუშაობის მთავარი 

მიზანია, შეუქმნას ახალგაზრდებს საკუთარი მომავლის ფორმირების შესაძლებლობები. 

საკითხების დიაპაზონი, რომელსაც ახალგაზრდული მუშაობა მოიცავს, ისეთივე 

მრავალფეროვანია, როგორც ადამიანებისა და ორგანიზაციების ტიპები. პოლიტიკური 

აქტივობა, ქუჩაში მუშაობა, სპორტული საქმიანობა, სოციალური მეწარმეობა და თავისუფალი 

დროის აქტივობა - ყველა ეს საკითხი შეიძლება მოიხსენიებოდეს, როგორც "ახალგაზრდული 

მუშაობა". 

რას ემსახურება ახალგაზრდული მუშაობა? 

საშუალებას აძლევს 

ახალგაზრდებს გააკეთონ ის რაც 

მათ სურთ, ერთად და 

ინდივიდუალურად 

  

 

 

 

 აძლიერებს ახალგაზრდებს 

იმისათვის, რომ შეცვალონ თავის 

უშუალო გარემოცვასა და 

საზოგადოებაში ის, რაც მათი აზრით, 

შესაცვლელია. 

    

საშუალებას აძლევს 

ახალგაზრდებს იყვნენ 

ემანსიპიცირებული1 და 

მოიპოვონ ავტონომია 

  ეხმარება ახალგაზრდებს, ჩაერთონ 

პოლიტიკის შექმნის პროცესსა და 

ხელისუფლებაში 

    

უზრუნველყოფს ახალგაზრდებს 

პირობებით მათთვის 

სასურველი ჯანმრთელი და 

უსაფრთხო დასვენებისა და 

გართობისათვის 

  უზრუნველყოფს ახალგაზრდებს 

მათი კომპეტენციის 

გაუმჯობესებისათვის აუცილებელი, 

შესაბამისი და სასურველი 

არაფორმალური განათლების 

შესაძლებლობებით,  

 

 
1 იხილეთ ტერმინის განმარტება http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=4004  

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=4004
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გავეცნოთ ახალგაზრდული მუშაობის რამდენიმე მაგალითს: 

    

   

   

   

 

 

 

ახალგაზრდობის მუშაობის მახასიათებლები 
ახალგაზრდულ მუშაობას, როგორც წესი, აქვს შემდეგი მახასიათებლები 

 

• ღირებულებზე დაფუძნებული: ახალგაზრდული მუშაობა ცდილობს, ემსახუროს 

ინკლუზიისა და სოციალური ერთიანობის უმაღლეს მიზნებს  

• ახალგაზრდობაზე ორიენტირებული: ახალგაზრდული მუშაობა ემსახურება 

ახალგაზრდობის იმ ძირითად საჭიროებებს და მისწრაფებებს, რომლებსაც თავად 

ახალგაზრდები ავლენენ 

• ნებაყოფლობითი: ახალგაზრდული მუშაობა არ არის სავალდებულო და ეფუძნება 

ახალგაზრდების ნებაყოფლობით მონაწილეობას  

• განმავითარებელი: ახალგაზრდული მუშაობა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების პირად, 

სოციალურ და ეთიკურ განვითარებას  

• თვითდაკვირვებული და კრიტიკული: ახალგაზრდული მუშაობა ცდილობს დარწმუნდეს, 

რომ ყველაფერს აკეთებს თავისი მისიის შესასრულებლად  

• ურთიერთობრივი: ახალგაზრდული მუშაობა ესწრაფვის ახალგაზრდებთან გულღია 

კომუნიკაციას და ცდილობს ხელი შეუწყოს მდგრად სათემო განვითარებას

მე მქვია ანნა. მე ვარ ახალგაზრდული მუშაობის განვითარების ოფიცერი  

ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში, რონელიც მუშაობს სოფლის ახალგაზრდობასთან. მე 

ვახორციელებ ახალგაზრდა მეწარმეთა  მხარდამჭერი პროექტებს.   

მე მქვია ხავიერი. მე ვარ მოხალისე  ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში და ვატარებ 

გასართობ-დასასვენებელ აქტივობებს მოზარდებთან.  

მე მქვია მილოში. მე ვარ მოხალისე  ახალგაზრდული მუშაკი ყოფილი ინდუსტრიული 

ცენტრის ურბანული გარეუბნის სოციო-კულტურულ ორგანიზაციაში. ბავშვები, 

რომლებიც ცენტში დადიან, არასახარბიელო პირობებში ცხოვრობენ - მათ ჰქონიათ 

პრობლემები განათლებაში, შეხება ნარკოტიკებთან და ძალადობასთან და სათემო 

ცენტრში სიარული მათთვის სკოლის მიღმა ერთადერთი აქტივობაა. ჩვენ ასევე 

ვმუშაობთ მუნიციპალურ სოციალურ სამსახურებთან. 

მე მქვია სატუ. მე ვმუშაობ ახალგაზრდული მუშაკად  ჩვენს მუნიციპალიტეტთან 

არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში. ბოლო 2 წელიწადში ჩვენ ჩავატაერეთ ონლაინ 

ახალგაზრდული მუშაობის აქტივობები ახალგაზრდობასთან. ჩვენ მათ ვაძლევთ 

რჩევებს, ვაესაუბრებით ჩატში და ფსიქოლოგიურ დახმარებასაც კი ვთავაზობთ 

ონლაინ სივრცეში.  
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ძალაუფლებისა და 

გადაწყვეტილების 

მიღების გაზიარების 

მომხრე 

 მონაწილეობრივი მიზანმიმართული 
ახალგაზრდობისა 

თანასწორუფლებიანობის 

პატივისმცემი 

ნებაყოფლობითი 
ახალგაზრდობაზე 

კონცენტრირებული 

ახალგაზრდობის რეალურ და 

ცხოვრებისეულ საკითხებზე 

ფოკუსირებული 

ყველასათვის ხელმისაწვდომი      

ახალგაზრდული მუშაობა არის ... 
ემანსიპაციაზე და ავტონომიურობაზე 

ორიენტირებული 
   

სოციალური 

განვითარებისათვის 

თვითრეფლექსიური და 

თვითკრიტიკული 
 

ფასეულობით 

მოტივირებული 

 

პერსონალური 

განვითარებისათვის 

ხარისხზე მზრუნველი    ეთიკური განვითარებისათვის 

ექსპერიმენტატორული      

  ურთიერთობითი    

 
ადამიანებს შორის სოლიდარობაზე 

მზრუნველი 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობების 

გამთვალისწინებელი 

 

 

ევროპაში ახალგაზრდული მუშაობა მრავალგვარია

 

ევროპაში ახალგაზრდული მუშაობა ხორციელდება მრავალი სხვადასხვა ინსტიტუციისა და 

ორგანიზაციისა და ბევრი სხვადასხვა ადამიანის მიერ, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე 

გუნდურად. იგი ძალიან მრავალფეროვანია და ხორციელდება სხვადასხვა ფორმით. ზოგ 

ქვეყანას პროფესიონალური ახალგაზრდული მუშაობის ხანგრძლივი ტრადიციები გააჩნია 

(კვალიფიციური პერსონალი მუშაობს ახალგაზრდებთან ადგილობრივი და ეროვნული 

ხელისუფლების მიერ დაფინანსებული პროგრამებისა და ინსტიტუციების საშუალებით). 

ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში დიდი ხანია ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდული მუშაობის 

მოხალისეთა სტრუქტურები (საქმიანობას ასრულებენ მოხალისეთა ორგანიზაციები). ზოგ 

ქვეყნებში ახალგაზრდული მუშაობა წარმოდგენილია როგორც სოციალური კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფის ნაწილი და ახალგაზრდული მუშაობა პრაქტიკულად დგას დასაქმების, 

სოციალური ჩართულობისა და სოციალური დახმარების სამსახურში. ზოგიერთ ქვეყანაში 

ახალგაზრდული მუშაობა ხდება ახალგაზრდული მუშაობის აღიარებული "პროფესიის" გარეშე 

და ახალგაზრდულ მუშაობაში ჩართული პირები მუშაობენ მოხალისე ლიდერებად. 
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ჭკუის კოლოფი!  

• რა სახის ახალგაზრდულ მუშაობას ეწევით?  

• შეგიძლიათ, ამოიცნოთ ეს თვისებები თქენს ახალგაზრდულ 

მუშაობაში? რომელი მათგანია თქვენთვის ყველაზე მთავარი?  

• რა არის თქვენი ახალგაზრდული მუშაობის მიზანი? 
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ახალგაზრდული მუშაობა და არაფორმალური განათლება 

ახალგაზრდულ მუშაობას ხშირად ძლიერი საგანმანათლებლო მიზანი ან განზომილება აქვს. 

როგორც წესი, განათლება ან სწავლა, რომელსაც ახალგაზრდული მუშაობა ახორციელებს, 

არის "არაფორმალური" - არა "ფორმალური" და არა "ფორმალურს გარე". ახალგაზრდულ 

მუშაობასა და არაფორმალურ განათლებას ბევრი საერთო მახასიათებელი აქვს. ამის 

მიუხედავად, ისინი ერთი და იგივე არ არიან. 

მაშ, რა მახასიათებლები აქვს "არაფორმალურ" განათლებას ან სწავლას? 
 

მოკლედ… სწავლა ხდება ფორმალური განათლების სისტემის სტრუქტურებს 

გარეთ და განსხვავდება მათგან ორგანიზაციის ფორმითა და აღიარების 

ტიპით;  

• სწავლა განზრახული და ნებაყოფლობითია; 

• სწავლის მიზანია, პირველ რიგში, დემოკრატიული ცხოვრების 

ფასეულობებისა და უნარების გადაცემა და პრაქტიკული გამოყენება.  

მეთოდოლოგიური 

თავისებურებები 

• სწავლის კოგნიტური, აფექტური და პრაქტიკული მხარეების 

დაბალანსებული თანაარსებობა და ურთიერთქმედება;  

• ინდივიდუალური და სოციალური სწავლის დაკავშირება 

• პარტნიორობაზე ორიენტირებული სოლიდარობა და სიმეტრიული 

სწავლების/სწავლის ; ურთიერთობები  

• მონაწილეობრივი და მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომები; 

• რეალურ ცხოვრებისეულ პრობლემებთან მიახლოებული, 

ექსპერიმენტული და "კეთებით სწავლაზე" ორიენტირებული, 

რომელიც კულტურათშორის ურთიერთობებსა და შეხვედრებს 

სწავლის ხელსაწყოებად იყენებს.  

ღირებულებები • პიროვნულ განვითარებასთან დაკავშირებული ღირებულებები: 

ავტონომია; კრიტიკული აზროვნება; გახსნილობა და 

ცნობისმოყვარეობა; კრეატიულობა. 

• სოციალურ განვითარებასთან დაკავშირებული ღირებულებები: 

კომუნიკაცია; მონაწილეობა და დემოკრატიული მოქალაქეობა; 

სოლიდარობა და სოციალური სამართლიანობა; პასუხისმგებლობა; 

კონფლიქტის გარდამსახავი ძალა. 

• ეთიკური ღირებულებები: ადამიანის უფლებები; სხვისი პატივისცემა; 

კულტურათშორისი სწავლა და დიალოგი; 

მშვიდობა/არაძალადობრიობა; გენდერული თანასწორობა; 

თაობათაშორისი დიალოგი. 

არაფორმალური 

მასწავლებლები... 

• იყენებენ მონაწილეობრივ მეთოდებს; 
• იყენებენ სხვადასხვაგვარობას, როგორც პოზიტიურ სასწავლო 

ინსტრუმენტს; 

• ამყარებენ კრიტიკულ და ანალიტიკურ კავშირებს კონკრეტულსა და 

აბსტრაქტულს შორის, რათა ხელი შეუწყონ სწავლის პროცესს და 

განუწყვეტლივ გააუმჯობესონ ხარისხი;  

• ფლობენ ცოდნას ევროპაში ახალგაზრდების ცხოვრებისა და 

კულტურის შესახებ. 
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ახალგაზრდული მუშაობა და ახალგაზრდული პოლიტიკა 

ახალგაზრდული მუშაობა ასევე ეხება ახალგაზრდების ადგილს და მათ პრობლემებს 

საზოგადოებაში და საჯარო სფეროში. იგი ასევე ეხება გავლენას საზოგადოებაზე, 

პოლიტიკაზე და ძალაუფლების პოზიციაზე, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ისინი 

ახალგაზრდებს აყენებენ არახელსაყრელ პირობებში, ახდენენ მათ მარგინალიზაციას ან 

გარიყვას. 

 

 

ჭკუის კოლოფი!  

• რა ზეგავლენას ახდენს ახალგაზრდების რეალობა, 

რომლებთანაც თქვენ მუშაობთ, თქვენს მუშაობაზე? 

• როგორ იგებთ, რა საჭიროებები და პრობლემები აქვთ 

ახალგაზრდებს?  

• რა ზეგავლენას ახდენს პოლიტიკა და რეგულაციები 

თქვენი მუშაობის ხასიათზე? 

• როგორ ხედავთ თქვენს როლს უფრო ფართო პოლიტიკურ 

და სოციალურ კონტექსტში, რომელშიც თქვენ მუშაობთ?  

 

საზოგადოება 
პოლიტიკური 

პროცესები და საჯარო 

პოლიტიკა  

ახალგაზრდული მუშაობა 

ახალგაზრდული  მუშაკები 

ახალგაზრდა ლიდერები 

ახალგაზრდობა 
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ახალგაზრდული მუშაობის კომპეტენცია 

ახალგაზრდული მუშაობის კომპეტენცია 

პორტფოლიო წარმოადგენს ახალგაზრდული მუშაობის კომპეტენციის შეფასებისა და მისი 

განვითარების დაგეგმვის საშუალებას. ეს ძალზე მნიშვნელოვანი პროცესია, რადგან 

ახალგაზრდული მუშაკები მუდამ უნდა სწავლობდნენ და თავად ახალგაზრდული მუშაობა 

კი ისეთი სფეროა, რომელიც მუდმივად ვითარდება. აი, საკვანძო კითხვები, რომლებზე 

პასუხის გაცემაშიც ეს პორტფოლიო დაგეხმარებათ: 

როდესაც ფიქრობთ იმ ახალგაზრდულ მუშაობაზე, რომელშიც ჩართული ხართ, რას აკეთებთ 

და რა გჭირდებათ, რომ ეს კარგად გააკეთოთ? რა არის საჭირო, რომ იყოთ კომპეტენტური 

ახალგაზრდული მუშაკი? 

კომპეტენცია არის ამ ინსტრუმენტის გააზრების მთავარი კონცეფცია. 
 

 

ახალგაზრდულ მუშაობაში ითვლება, რომ კომპეტენციაში შედის სამი 

ურთიერთდაკავშირებული განზომილება: 

 

ცოდნა: ეს 

განზომილება ეხება 

ყველა საკითხსა და 

თემას, თქვენი სამუშაოს 

გასაკეთებლად. ეს 

კომპეტენციის 

„კოგნიტური“ განზომილ

ებაა.  

იგი, როგორც წესი, 

ასოცირდება თავთან. 

 
უნარები და 

ჩვევები: ეს 

განზომილება 

ითვალისწინებს იმას, რისი 

კეთებაც თქვენ შეგიძლიათ 

ან რისი ცოდნაც გჭირდებათ 

თქვენი სამუშაოს 

გასაკეთებლად. ეს არის 

კომპეტენციის 

„პრაქტიკული“, ანუ 

უნარების განზომილება.  

იგი, როგორც წესი, 

ასოცირდება ხელებთან. 

                 

დამოკიდებულება 

და ფასეულობები: 

კომპეტენციის 

განზომილება 

ითვალისწინებს იმ 

დამოკიდებულებასა და 

ფასეულობებს, რომლებიც 

თქვენ ეფექტურად უნდა 

გამოიყენოთ თქვენს 

მუშაობაში. კომპეტენციის ეს 

განზომილება, როგორც წესი, 

ასოცირდება გულთან. 
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ჭკუის კოლოფი! 

 

როდესაც ფიქრობთ თქვენს საკუთარ, გუნდის ან ორგანიზაციის  

სამუშაოზე, რა ასოცირდება თქვენთვის თავთან, ხელებთან და 

გულთან?  დაუსვით საკუთარ თავს შემდეგი კითხვები და გამოიყენეთ 

სურათი პასუხის დასაფიქსირებლად.  
 

• რა უნდა იცოდნენ ახალგაზრდულ მუშაობაში ჩართულმა 

ადამიანებმა? 

• რისი გაკეთება უნდა შეეძლოთ ახალგაზრდულ მუშაობაში 

ჩართულ ადამიანებს? 

• რა დამოკიდებულება და ღირებულებები უნდა ჰქონდეთ 

ახალგაზრდულ მუშაობაში ჩართულ ადამიანებს? 

• რას მოუტანთ თქვენ თქვენს ახალგაზრდულ საქმიანობას, რითაც 

ეს კომპეტენტურს გხდით? 

 

პორტფოლიოს კომპეტენციის ჩარჩო 

 
პორტფოლიო მოიცავს იმას, რასაც ახალგაზრდული მუშაობა ჩვეულებრივ ან ყველაზე ხშირად 
აკეთებს. ჩვენ მათახალგაზრდული მუშაობის ფუნქციებს ვუწოდებთ.  
 
ახალგაზრდული მუშაობის ამ ფუნქციებიდან პორტფოლიო ცდილობს უკეთ გააცნობიეროს, 

თუ რისი კეთება უნდა შეეძლოთ ახალგაზრდულ მუშაკებს, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, რა 

კომპეტენციები სჭირდებათ მათ ახალგაზრდული მუშობისათვის. 
 

ახალგაზრდული მუშაობისათვის საჭირო კომპეტენციები იყოფა ორ კატეგორიად: 

 

• ახალგაზრდული მუშაობის სპეციფიკური კომპეტენციები - კომპეტენციები, რომლებიც 

უნიკალურს ხდიან საქმიანობის ამ სფეროს  

• უფრო ზოგადი კომპეტენციები - კომპეტენციები, რომლებიც ეხება საქმიანობის სხვა 

სფეროებს, მაგრამ რომლებიც, ჩვეულებრივ, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდული 

მუშაობისათვის 
 

ეს გამოვლენილი ფუნქციები და კომპეტენციები ერთად ქმნიან იმას, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ 

პორტფოლიოს კომპეტენციის ჩარჩოს.  
 
ჩარჩოში წარმოდგენილი ფუნქციებისა და კომპეტენციების ჩამონათვალი არანაირად არ 

ნიშნავს, რომ იგი ამომწურავია. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ზოგიერთი კომპეტენცია არ არის 

მნიშვნელოვანი თქვენს მიერ შესრულებული სამუშაოსთვის ან შეიძლება მოგინდეთ 

ახალგაზრდული მუშაობისათვის საჭირო სხვა, ძალიან მნიშვნელოვანი, კომპეტენციების 

დამატება.
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რას ნიშნავს კომპეტენციები? 

 

ფუნქცია 1. ითვალისწინებს ახალგაზრდების საჭიროებები და 

მისწრაფებებს 

 
კომპეტენცია 1.1. ამყარებს ახალგაზრდებთან პოზიტიურ, არაგანსჯით ურთიერთობებს 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• უნარები: დემოკრატიული ლიდერობა, აქტიური მოსმენა 

• დამოკიდებულებები და ღირებულებები: ცნობისმოყვარეობა, თანაგრძნობა, 

თვითშეგნება, კონფიდენციალობა, ინტერესი ახალგაზრდების 

შეხედულებებისადმი 
 

კომპეტენცია 1.2. ერკვევა ახალგაზრდების ცხოვრების სოციალურ კონტექსტში 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: საზოგადოებაში არსებული ვითარება, ახალგაზრდობის სტატუსი და 

მდგომარეობა საზოგადოებაში 

• უნარები: ანალიზი, ინფორმაციის მენეჯმენტი 

 

კომპეტენცია 1.3 რთავს ახალგაზრდებს ახალგაზრდული მუშაობის დაგეგმვაში, 
განხორციელებასა და შეფასებაში, მონაწილეობრივი მეთოდების გამოყენებით, 
საჭიროებისდა მიხედვით 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: ახალგაზრდების ინტერესები, პრობლემები და საჭიროებები 

• უნარები: აქტიური მოსმენა, მიზნების იდენტიფიცირება, საჭიროებების 

ანალიზი, ფასილიტაცია, ჯგუფის მართვა 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: პატიოსნება, მოთმინება, 

ახალგაზრდების შეხედულებისადმი ინტერესი, გახსნილობა 

 

კომპეტენცია 1.4 ეპყრობა ახალგაზრდებს, როგორც თანასწორებს 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: ახალგაზრდული მუშაობის ეთიკა 

• უნარ-ჩვევები: საკუთარი იდენტობის წარმოდგენა ახალგაზრდულ მუშაკად  

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: გამოწვევებისთვის მზადყოფნა, 

სოლიდარობა,  ახალგაზრდების შეხედულებებით დაინტერესება
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კომპეტენცია 1.5 არის გახსნილი ახალგაზრდული მუშაობის კონტექსტში წამოჭრილი 
ახალგაზრდობის პირადი და ემოციური საკითხების განხილვისას 
 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: ახალგაზრდული მუშაობის ეთიკა 

• უნარები:  ემოციების მართვა 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: აქტიური მოსმენა, გახსნილობა, 

მოთმინება, მგრძნობელობა, ემოციური სტაბილურობა, სანდოობა, პატიოსნება, 

გამჭვირვალობა, კონფიდენციალობა, თანაგრძნობა,  ახალგაზრდების 

შეხედულებებისადმი ინტერესი 
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ფუნქცია 2. აძლევს ახალგაზრდებს სწავლის შესაძლებლობებს 

კომპეტენცია 2.1 უწყობს ხელი ახალგაზრდებს მათი სასწავლო საჭიროებების, 
სურვილებისა და სტილის განსაზღვრაში, ნებისმიერი განსაკუთრებული საჭიროებების 
გათვალისწინებით 
 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: სწავლის თეორიები (სწავლის სტილები, სასურველი მიდგომები და ა.შ.), 

არაფორმალური განათლება და სწავლა, ჯგუფის დინამიკა, ახალგაზრდობის 

მრავალფეროვნება და გამოწვევები. 

• უნარები: მიზნების განსაზღვრა, საჭიროებების ანალიზი, ფასილიტაცია, 

ლიდერობა, დელეგირება, ინკლუზიური საგანმანათლებლო მიდგომები, 

ინკლუზიური მეთოდები 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: ღიაობა, მრავალფეროვნებისადმი 

მგრძნობელობა, ახალგაზრდების შეხედულებისადმი ინტერესი, ინიციატივიანი 

ახალგაზრდების მხარდაჭერა 

 

კომპეტენცია 2.2 უქმნის ინდივიდებსა და ჯგუფებს უსაფრთხო, მოტივაციურ და 

ინკლუზიურ სასწავლო გარემოს 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: სწავლის თეორიები (სწავლის სტილები, სასურველი მიდგომები და ა.შ.), 

არაფორმალური განათლება და სწავლა, ჯგუფის დინამიკა, ახალგაზრდობის 

მრავალფეროვნება და გამოწვევები. 

• უნარ-ჩვევები: ახალგაზრდების მოტივაცია, ქოუჩინგი, უკუკავშირი, 

კრეატიულობა, ინკლუზიური საგანმანათლებლო მიდგომები, ჯგუფის 

მენეჯმენტი, ფასილიტაცია, დებრიფინგი (სიღრმისეული დებრიფინგი, 

პრობლემების გადაჭრა, მედიაცია და კონფლიქტების ტრანსფორმაცია. 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: ექსპერიმენტების სურვილი, ინიციატივიანი 

ახალგაზრდების მხარდაჭერა, კონფლიქტის პოზიტიური პოტენციალის მიღება 
 

კომპეტენცია 2.3 იყენებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო მეთოდებს, მათ შორის ისეთებს, 

რომლებიც ავითარებენ კრეატიულობას და ზრდიან სწავლის მოტივაციას 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: არაფორმალური განათლება და სწავლა, მრავალფეროვანი მეთოდები, 

ინფორმაციის წყაროები აქტივობის შესახებ 

• უნარები:  კეთებით სწავლა, კრეატიულობა, ფასილიტაციის უნარები, ინფორმაციის 

მართვა, ახალგაზრდების მოტივაცია 

• დამოკიდებულება: ახალგაზრდების შემოთავაზებებისადმი ღიაობა იმ საქმიანობის 

შესახებ, რომელიც მათ მოსწონთ და სურთ გააკეთონ, ექსპერიმენტების სურვილი, 

ცნობისმოყვარეობა 
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კომპეტენცია 2.4 უზრუნველყოფს ახალგაზრდებს შესაბამისი მითითებებითა და 

უკუკავშირით 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
 

• ცოდნა: ახალგაზრდული მუშაობის ეთიკა 

• უნარები: ტრენინგი, ქოუჩინგი, მენტორობა 
• დამოკიდებულება და ღირებულებები: თანაგრძნობა, გახსნილობა, სხვების 

კომფორტის ზონიდან გამოყვანის მზადყოფნა 
 

კომპეტენცია 2.5. აცნობს ახალგაზრდებს სწავლის შესაძლებლობებს და ეხმარება მათ 
ეფექტურად გამოყენებაში 
 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
 

• ცოდნა: ინფორმაცია, კონსულტირება და შესაბამისი 

საგანმანათლებლო/პროფესიული სახელმძღვანელო წყაროები, სწავლის 

ხელმისაწვდომი შესაძლებლობები თემის შიგნით და მის გარეთ, 

საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ა.შ. 

• უნარები: კონსულტირება, ქოუჩინგი, ახალგაზრდების მოტივაცია 
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ფუნქცია 3. ხელს უწყობს და ეხმარება ახალგაზრდებს, შეიცნონ 

საზოგადოება, რომელშიც ცხოვრობენ და ჩაერთონ მასში 

 

კომპეტენცია 3.1. ეხმარება ახალგაზრდებს, განსაზღვრონ თავისი სასურველი როლი 

თემსა და საზოგადოებაში და აიღონ პასუხისმგებლობა მასზე 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: პოლიტიკა, საზოგადოება, ურთიერთობები ხელისუფლებასთან, 

ახალგაზრდებთან დაკავშირებული რეგულაციები 
• უნარები: კრიტიკული აზროვნება, აქტიური მოსმენა, პოლიტიკური წიგნიერება 

 

კომპეტენცია 3.2. ხელს უწყობს ახალგაზრდებს მიზნების დასახვაში, სტრატეგიების 
შემუშავებაში და ინდივიდუალური და კოლექტიური აქტივობების ორგანიზებაში 
სოციალური ცვლილებებისთვის 
 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: ახალგაზრდების ინტერესები და პრობლემები, ის საკითხები, რაც 

ახალგაზრდებს იტაცებთ 

• უნარ-ჩვევები: მონაწილეობრივი გადაწყვეტილების მიღება, დემოკრატიული 

ლიდერობა, აქტიური მოსმენა, კრიტიკული აზროვნება, მოქმედებისა და 

ცვლილებების დაგეგმვა, ჯგუფის მენეჯმენტი, ფასილიტაცია 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: ძალაუფლების განაწილება 
 

კომპეტენცია 3.3. ხელს უწყობს ახალგაზრდებს, განავითარონ კრიტიკული აზროვნება, 

გაერკვნენ საზოგადოებისა და ძალაუფლების საკითხებში, გაიგონ, თუ როგორ 

მუშაობენ სოციალური და პოლიტიკური სისტემები და როგორ შეუძლიათ მათ, 

გავლენა მოახდინონ აღნიშნულ სისტემებზე 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: პოლიტიკა, საზოგადოება, ურთიერთობები ხელისუფლებასთან, 

ახალგაზრდებთან დაკავშირებული რეგულაციები 
• უნარები: პოლიტიკური წიგნიერება, აქტიური მოსმენა, კრიტიკული აზროვნება, 

ფასილიტაცია, ადვოკატირება 

 

კომპეტენცია 3.4. ხელს უწყობს ახალგაზრდებში კომპეტენციისა და 

თავდაჯერებულობის განვითარებას 

ამ კომპეტენციაში შედის:  
• უნარები: ქოუჩინგი, თანაგრძნობა, კომუნიკაცია, უკუკავშირი 
• დამოკიდებულება და ღირებულებები: პასუხისმგებლიანი რისკი, 

ექსპერიმენტების სურვილი 
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ფუნქცია 4. ხელს უწყობს ახალგაზრდებს კულტურათშორისი 

ურთიერთობების აქტიურად და კონსტრუქციულად წარმართვაში 

კომპეტენცია 4.1 ხელს უწყობს ახალგაზრდებს კულტურათშორისი კომპეტენციების 

ათვისებაში 
 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: კულტურათაშორისი თეორია, ადამიანის უფლებები, საერთაშორისო და 

კუკტურულ საკითხებში გაცნობიერება 

• უნარ-ჩვევები: ფასილიტაცია, კომუნიკაცია, კულტურათშორისი სწავლება, 

ადამიანის უფლებების შესახებ განათლება, დებრიფინგი  

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: ემპათია, გაურკვევლობისადმი 

ტოლერანტულობა, სოლიდარობა, თვითშეგნება, ემოციური სტაბილურობა, 

მგრძნობელობა, დაშორება სოციალური როლებისგან, გარკვეულობა საკუთარ 

ღირებულებებში  
 

კომპეტენცია 4.2. ხელს უწყობს, რომ სხვადასხვა რეგიონებისა და ქვეყნების 

წარმომავლობის მქონე ახალგაზრდებს ჰქონდეთ აქტიური ურთიერთობა 

ერთმანეთთან, რათა ისინი გაეცნონ სხვა ქვეყნებს, კულტურულ კონტექსტებს, 

პოლიტიკურ შეხედულებებს, რელიგიებს და ა.შ. 
 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: კულტურათაშორისი თეორია, კულტურული ცნობიერება, უცხო ენები, 

საერთაშორისო ცნობიერება, ახალგაზრდების მრავალფეროვანი 

წარმომავლობა/იდენტობა 

• უნარ-ჩვევები: ფასილიტაცია, კულტურათშორისი სწავლება, ჯგუფის დინამიკა 

და მართვა, მედიაცია, კონფლიქტების ტრანსფორმაცია 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: ემპათია,   გაურკვევლობისადმი 

ტოლერანტულობა, სოლიდარობა, თვითშეგნება, ემოციური სტაბილურობა, 

მგრძნობელობა, დაშორება სოციალური როლებისგან, გარკვეულობა საკუთარ 

ღირებულებებში გაცნობიერება 
 

კომპეტენცია 4.3 შემოქმედებითად მუშაობს კონფლიქტებზე მათი კონსტრუქციულად 
ტრანსფორმაციისათვის 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: კონფლიქტი 

• უნარები: ფასილიტაცია, კონფლიქტის ტრანსფორმაცია, მედიაცია, მოულოდნელ 

სიტუაციებთან გამკლავება 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: მზაობა გამოწვევებისადმი, სხვების 

გამოწვევისთვის მზადყოფნა, ორიენტაცია საყოველთაო სიკეთეზე, სხვისი 

პატივისცემა, გაურკვევლობისადმი ტოლერანტულობა 
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კომპეტენცია 4.4 აქტიურად რთავს სხვადასხვა წარმომავლობისა და იდენტობის მქონე 
ახალგაზრდებს ახალგაზრდული მუშაობის აქტივობებში 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: კულტურათაშორისი თეორია 

• უნარ-ჩვევები: ფასილიტაცია, ინკლუზიური განათლება, კულტურათშორისი 

სწავლება 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: თვითშეგნება,საკუთარ ღირებულებებში  

გარკვეულობა, ემოციური სტაბილურობა 
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ფუნქცია 5. აქტიურად ატარებს შეფასებებს განხორციელებული 

ახალგაზრდული მუშაობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად 

 

კომპეტენცია 5.1 რთავს ახალგაზრდებს შეფასების დაგეგმვასა და ორგანიზებაში 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: ინკლუზიური შეფასების მიდგომები 

• უნარები: დემოკრატიული ლიდერობა, აქტიური მოსმენა, პროცესების მენეჯმენტი, 

ჯგუფის მენეჯმენტი, კვლევის ტექნიკა, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები (ICT) 

 

კომპეტენცია 5.2. შეფასების მონაწილეობრივი მეთოდების სპექტრის დაგეგმვა და 

გამოყენება  

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: ინკლუზიური შეფასების მიდგომები 

• უნარები: მონაწილეობითი მეთოდები, დემოკრატიული ლიდერობა, ფასილიტაცია 
• დამოკიდებულება და ღირებულებები: გახსნილობა კონსტრუქციული კრიტიკისა 

და უკუკავშირის მიმართ  

კომპეტენცია 5.3 იყენებს შეფასების შედეგებს საკუთარი პრაქტიკის 

გასაუმჯობესებლად  

ამ კომპეტენციაში შედის:  
• უნარები: შეფასება 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: გახსნილობა კონსტრუქციული კრიტიკისა 

და უკუკავშირისადმი, ადაპტირება ახალ / გაუთვალისწინებელ სიტუაციებთან, 

პირადი ინიციატივა 

 

კომპეტენცია 5.4. მუდამ არის ინფორმირებული ახალგაზრდების მდგომარეობისა და 
საჭიროებების თაობაზე ჩატარებული უახლესი კვლევების შესახებ 
 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: ახალგაზრდული კვლევის მიდგომები, აქტორები და წყაროები 

• უნარები: ანალიზი, ინფორმაციის მენეჯმენტი 
• დამოკიდებულება და ღირებულებები: პირადი ინიციატივა 
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ფუნქცია 6. ხელს უწყობს კოლექტიურ სწავლებას გუნდებში 

 

კომპეტენცია 6.1 აქტიურად აფასებს გუნდურ მუშაობას კოლეგებთან ერთად და 

იყენებს შედეგებს ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
 

• ცოდნა: გუნდური მუშაობა, გუნდური სწავლა 

• უნარები: შეფასება, თანამშრომლობა, კომუნიკაცია, პარტნიორობის შექმნა 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: ნდობა, სხვისი შეხედულებისადმი ღიაობა, 

თვითმენეჯმენტი, ადაპტირება გაუთვალისწინებელ ცვლილებებთან,  

საყოველთაო სიკეთეზე ორიენტაცია, პირადი ინიციატივა, ღიაობა 

კონსტრუქციული კრიტიკისადმი 
 

კომპეტენცია 6.2. ითხოვს და აწვდის უკუკავშირს გუნდური მუშაობის შესახებ 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• უნარები: უკუკავშირი, აქტიური მოსმენა, კონფლიქტების ტრანსფორმაცია, 

მედიაცია 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: კონსტრუქციულობა, კოლეგების გამოწვევა 

და მათგან გამოწვევისადმი მზაობა, ცნობისმოყვარეობა, ნდობა 

 

კომპეტენცია 6.3 უზიარებს კოლეგებს ახალგაზრდული მუშაობის საჭირო 

ინფორმაციას და  პრაქტიკულ გამოცდილებას 
 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• უნარები: კომუნიკაცია, ინფორმაციის მენეჯმენტი 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: სოლიდარობა, რესურსების გაზიარების 

სურვილი 
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ფუნქცია 7. ეხმარება ახალგაზრდებს მათი ორგანიზაციის განვითარებაში 

და პოლიტიკის/პროგრამების უკეთ გამოყენებაში ახალგაზრდობისათვის 

 

კომპეტენცია 7.1 აქტიურად რთავს ახალგაზრდებს მათი ორგანიზაციის პოლიტიკისა და 

პროგრამების ფორმირებაში 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: ორგანიზაციული მენეჯმენტი და განვითარება, ორგანიზაციის პოლიტიკა 

და პროგრამები 

• უნარ-ჩვევები: საჭიროებების ანალიზი, დემოკრატიული ლიდერობა, აქტიური 

მოსმენა, მონაწილეობრივი გადაწყვეტილების მიღება 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: გამჭვირვალობა, პირადი ინიციატივა  

 

კომპეტენცია 7.2 თანამშრომლობს სხვებთან ახალგაზრდული პოლიტიკის 

შემუშავებაზე  

 
ამ კომპეტენციაში შედის:  
• ცოდნა: ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციები, აქტორები და მექანიზმები 

სხვადასხვა დონეებზე (ევროპულიდან ლოკალიზებული) 

• უნარები: კომუნიკაცია, ნეთვორქინგი, თანამშრომლობა, პარტნიორობის შექმნა, 

დემოკრატიული ლიდერობა, ადვოკატირება, საჯარო გამოსვლა, პრეზენტაცია 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: სხვა აქტორებთან პარტნიორობის 

სურვილი, ცნობისმოყვარეობა, გონებაგახსნილობა, მოთმინება, 

გაურკვეევლობისადმი ტოლერანტულობა, პირადი ინიციატივა 
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ფუნქცია 8. შეიმუშავებს, წარმართავს და აფასებს პროექტებს  

კომპეტენცია 8.1 იყენებს პროექტის მენეჯმენტის მიდგომებს  

ამ კომპეტენციაში შედის: 

• ცოდნა: პროექტის მენეჯემენტის ძირითადი საკითხები 

• უნარები: მენეჯმენტი (ფინანსების ჩათვლით), ლიდერობა, დელეგირება, დაგეგმვა, 

ფასილიტაცია, კომუნიკაცია, 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: ახალ / გაუთვალისწინებელ სიტუაციებში 
ადაპტაციის შესაძლებლობა 

 

კომპეტენცია 8.2. იძიებს და მართავს რესურსებს 
 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
 

• ცოდნა: რესურსების მენეჯმენტი 

• უნარ-ჩვევები: ფინანსური მენეჯმენტი, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი და 

განვითარება, კრეატიულობა რესურსების ძიებაში, ფანდრეიზინგი (ფონდების 

მოძიება), კომუნიკაცია, ადვოკატირება, ნეტვორქინგი (კონტაქტების დამყარება). 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: გონებაგახსნილობა, პატიოსნება, 
გამჭვირვალობა 

 

კომპეტენცია 8.3 ზრდის პროექტის ხილვადობას, წერს ანგარიშებს და აკეთებს 

პრეზენტაციებს სხვადასხვა აუდიტორიისათვის 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• უნარ-ჩვევები: პრეზენტაცია, საჯარო გამოსვლა, ანგარიშის დაწერა, თქვენი 

მოხსენების ადაპტირების შესაძლებლობა სხვადასხვა აუდიტორიისთვის 
• დამოკიდებულება და ღირებულებები: თავდაჯერებულობა 
 

კომპეტენცია 8.4 იყენებს ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

საშუალებებს საჭიროების შემთხვევაში 

 

ამ კომპეტენციაში შედის: 
• ცოდნა: საინფორმაციო, საკომუნიკაციო და მედია საშუალებები (ონლაინ) 

• უნარები: საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენება 
ახალგაზრდულ მუშაობაში (პროექტები), კრეატიულობა 

• დამოკიდებულება და ღირებულებები: ცნობისმოყვარეობა, პირადი ინიციატივა 



25  

საკუთარი პორტფოლიოს შექმნა 
ახალგაზრდული მუშაობის პორტფოლიო მოიცავს თვითშეფასებას, რომელიც ეფუძნება 

პორტფოლიოს კომპეტენციის ჩარჩოს და სასწავლო განვითარების გეგმას, რომელიც 

მომხმარებელს საშუალებას აძლევს დასახოს სასწავლო მიზნები. პორტფოლიოს პროცესი არ 

არის ერთჯერადი პროცესი. იგი განიხილება, როგორც დინამიური პროცესი, თვითშეფასებიდან 

სწავლის მიზნების დასახვამდე, მიღწეული მიზნებისა და ცოდნის თვითშეფასებამდე, სწავლის 

ახალი მიზნების დასახვამდე და ა.შ. 

 

როგორ უნდა შეავსოთ თვითშეფასების ფორმა 

თვითშეფასების ფორმა დაყოფილია ახალგაზრდული მუშაობის ფუნქციებად, ხოლო 

თითოეული ფუნქცია კი - ახალგაზრდული მუშაკების კომპეტენციებად. 

თვითშეფასების თითოეული კომპეტენციისთვის უნდა შეაფასოთ პირველ რიგში ამ 

კომპეტენციის შესაბამისობა თქვენს სამუშაოსთან 1-დან 5-მდე შკალით (1 = სრულიად 

შეუსაბამო; 5 = სრულიად შესაბამისი). აქ თქვენ შეძლებთ მიუთითოთ მიზეზები, თუ რატომ 

შეაფასეთ თითოეული მათგანი, როგორც შესაბამისი ან შეუსაბამო. 

თუ გადაწყვეტთ, რომ კომპეტენცია არ შეესაბამება თქვენს ახალგაზრდულ მუშაობას (ე.ი. თქვენი 

პასუხი იქნება  1), მაშინ თქვენ მოგეთხოვებათ არა მისი შეფასება, არამედ მხოლოდ იმ მიზეზების 

მითითება, თუ რატომ არ არის იგი შესაბამისი. მაგალითად, შეგიძლიათ ახსნათ, რომ ეს 
კომპეტენცია არ არის შესაბამისი, რადგან თქვენი ამჟამინდელი ახალგაზრდული მუშაობის 
პრაქტიკა საერთოდ არ არის მასთან კავშირში, ან იმის გამო, რომ თქვენი გუნდში არიან სხვა 
წევრებიც, რომლებიც სპეციალურად მუშაობენ ახალგაზრდული მუშაობის ამ ასპექტზე. 

ამის შემდეგ თქვენ მოგეთხოვებათ შეაფასოთ თქვენი კომპეტენციის დონე 1-დან 5-მდე შკალაზე 

(1 = სრულიად არაკომპეტენტური; 5 = სრულიად კომპეტენტური). 

თქვენ ასევე მოგეთხოვებათ, დაასაბუთოთ თქვენი კომპეტენციის დონე, მოიყვანოთ 

მაგალითები და აღწეროთ, თუ როგორ შეიძინეთ იგი, ან გაიხსენოთ ახალგაზრდული სამუშაოს 

სიტუაციები, სადაც იგი წარმოაჩინეთ. გაეცანით თავს უკუკავშირის მიღებისა და მიწოდების 

შესახებ. 

ეს არის ერთ–ერთი მთავარი საშუალება იმის შესამოწმებლად, რომ ის, რასაც თქვენ საკუთარ 

კომპეტენციად აღიქვამთ, ასევე დაინახონ ის ახალგაზრდულ მუშაობაში ჩართულმა სხვა 

პირებმაც. 

მაგალითად, თქვენ შეიძლება მიუთითოთ, რომ მონაწილეობა მიიღეთ ტრენინგში კონკრეტულ 
საკითხზე ან უნარ-ჩვევაზე. შეგიძლიათ მოიყვანოთ კონკრეტული მაგალითები, თუ როგორ 
იყენებთ თქვენს კომპეტენციას ახალგაზრდებთან მუშაობისას. თქვენ ასევე შეგიძლიათ 
მიუთითოთ, რომ მიიღეთ უკუკავშირი თქვენი კოლეგების ან იმ ახალგაზრდებისგან, ვისთანაც 
მუშაობთ, იმის აღნიშვნით, რომ თქვენ გაქვთ ამ კომპეტენციის გარკვეული დონე. თქვენი 
კომპეტენციის აღწერის სხვა საშუალებებში შედის ახალგაზრდების გამოხმაურებები, 
სარეკომენდაციო წერილები ან სხვა სახის რეკომენდაციები თქვენი დამსაქმებლის ან 
მოხალისეების მენეჯერისგან, კურსების ან/და გამოცდების სერტიფიკატები, მტკიცებულებები 
იმისა, რომ მონაწილეობდით ან ცდილობდით გაგევლოთ სამუშაოსთან შეთავსებული ან სხვა 
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სახის ტრენინგი. 

თითოეული კომპეტენციისთვის თვითშეფასების ბოლო საფეხური არის მითითება, არსებობს 

თუ არა ამ კონკრეტული კომპეტენციის რაიმე მხარე, რომლის გაუმჯობესებაც თქვენ გსურთ. თუ 

მიუთითებთ, რისი სწავლაც გსურთ ამ კომპეტენციასთან დაკავშირებით, გააკეთეთ ეს 

ლაკონურად და იყავით კონკრეტული. ამ კითხვაზე გაცემული თქვენი პასუხი განსაზღვრავს 

თქვენს მუშაობას და იმოქმედებს თქვენი სწავლის განვითარების გეგმაზე. 

 

უმჯობესი იქნება, თუ თქვენ ჯერ გაეცნობით ამ კონკრეტული კომპეტენციის აღწერას, რათა 
შეგექმნათ გარკვეული წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რისი სწავლა გსურთ შემდგომში. ასევე 
აჯობებს, ჯერ თავად კარგად მოიფიქროთ, ან გაესაუბროთ სხვებს იმის შესახებ, თუ რისი 
გაუმჯობესება შეგიძლიათ ამ კომპეტენციასთან დაკავშირებით. 

 
თუ პორტფოლიოს დაბეჭდვას გადაწყვეტთ, დაგჭირდებათ თვითშეფასების კითხვარის 

დაბეჭდვა თითოეული კომპეტენციისთვის და მისი გამოყენება თქვენი კომპეტენციის 

შესაფასებლად. თქვენი 'ფიზიკური' პორტფოლიოსათვის დაგჭირდებათ მხოლოდ საქაღალდე, 

თვითშეფასების ამონაბეჭდი და თქვენი თვითშეფასების გამამყარებელი ყველა დოკუმენტური 

მტკიცებულების ამონაბეჭდი (ფოტოები, იმ კოლეგების ან ახალგაზრდების სამადლობელი 

წერილები, რომლებთანაც მუშაობდით, სარეკომენდაციო წერილები, დიპლომები და ა.შ.). ეს 

პორტფოლიო გამოგადგებათ დამსაქმებლებთან ან მენეჯერებთან თქვენი კომპეტენციის 

განხილვის ან დემონსტრირების დროს, თქვენი რეზიუმეს გადამუშავებისას, ან შეფასებისთვის 

მომზადების პროცესში. 
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ფუნქციებისა და კომპეტენციების ჩამონათვალი 
 

ფუნქცია 1. ითვალისწინებს ახალგაზრდების საჭიროებებს და მისწრაფებებს 

1.1 ამყარებს ახალგაზრდებთან პოზიტიური, არაგანმკითხველი ურთიერთობებს 

1.2 ერკვევა ახალგაზრდების ცხოვრების სოციალურ კონტექსტში 

1.3 რთავს ახალგაზრდებს ახალგაზრდული მუშაობის დაგეგმვაში, განხორციელებასა და შეფასებაში, 

მონაწილეობრივი მეთოდების გამოყენებით, საჭიროებისდა მიხედვით 

1.4 ეპყრობა ახალგაზრდებს, როგორც თანასწორებს 

1.5 არის გახსნილი ახალგაზრდული მუშაობის კონტექსტში წამოჭრილი ახალგაზრდობის პირადი და ემოციური 

საკითხების განხილვისას 

ფუნქცია 2. აძლევს ახალგაზრდებს სწავლის შესაძლებლობებს 

2.1 უწყობს ხელს ახალგაზრდებს მათი სასწავლო საჭიროებების, სურვილებისა და სტილის განსაზღვრაში, 

ნებისმიერი განსაკუთრებული საჭიროებების გათვალისწინებით 

2.2 უქმნის ინდივიდებსა და ჯგუფებს უსაფრთხო, მოტივაციური და ინკლუზიური სასწავლო გარემო 

2.3 იყენებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო მეთოდებს, მათ შორის ისეთებს, რომლებიც ავითარებენ კრეატიულობას და 

ზრდიან სწავლის მოტივაციას 

2.4 უზრუნველყოფს ახალგაზრდებს შესაბამისი მითითებებითა და უკუკავშირით 

2.5 აცნობს ახალგაზრდებს სწავლის შესაძლებლობებს და ეხმარება მათ ეფექტურად გამოყენებაში 

ფუნქცია 3. ხელს უყწობს და ეხმარება ახალგაზრდებს, შეიცნონ საზოგადოება, რომელშიც ცხოვრობენ 

და ჩაერთონ მასში 

3.1 ეხმარება ახალგაზრდებს, განსაზღვრონ თავისი სასურველი როლი თემსა და საზოგადოებაში და აიღონ 

პასუხისმგებლობა მასზე 

3.2 ხელს უწყობს ახალგაზრდებს მიზნების დასახვაში, სტრატეგიების შემუშავებაში და ინდივიდუალური და 

კოლექტიური აქტივობების ორგანიზებაში სოციალური ცვლილებებისთვის 

3.3 ხელს უწყობს ახალგაზრდებს, განავითარონ კრიტიკული აზროვნება, გაერკვნენ საზოგადოებისა და ძალაუფლების 

საკითხებში, გაიგონ, თუ როგორ მუშაობენ სოციალური და პოლიტიკური სისტემები და როგორ შეუძლიათ მათ, 

გავლენა მოახდინონ მათზე 

3.4 ხელს უწყობს ახალგაზრდების კომპეტენციისა და თავდაჯერებულობის განვითარებას 

ფუნქცია 4. ხელს უწყობს ახალგაზრდებს კულტურათშორისი ურთიერთობების აქტიურად და 

კონსტრუქციულად წარმართვაში 

4.1 ხელს უწყობს  ახალგაზრდებს კულტურათშორისი კომპეტენციების ათვისებაში 

4.2 ხელს უწყობს  რომ სხვადასხვა რეგიონებისა და ქვეყნების წარმომავლობის მქონე ახალგაზრდებს ჰქონდეთ 

აქტიური ურთიერთობა ერთმანეთთან, რათა ისინი გაეცნონ სხვა ქვეყნებს, კულტურულ კონტექსტებს, პოლიტიკურ 

შეხედულებებს, რელიგიებს და ა.შ. 

4.3 შემოქმედებითად მუშაობს კონფლიქტებზე მათი კონსტრუქციულად ტრანსფორმაციისათვის 

4.4 აქტიურად რთავს სხვადასხვა წარმომავლობისა და იდენტობის მქონე ახალგაზრდებს ახალგაზრდული მუშაობის 

აქტივობებში 

 

ფუნქცია 5. აქტიურად ატარებს შეფასებებს განხორციელებული ახალგაზრდული მუშაობის ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად 

5.1 რთავს ახალგაზრდებს შეფასების დაგეგმვასა და ორგანიზებაში 

5.2 შეფასების მონაწილეობრივი მეთოდების სპექტრის დაგეგმვა და გამოყენება 

5.3 იყენებს შეფასების შედეგებს მათი პრაქტიკულობის გასაუმჯობესებლად 
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5.4 მუდამ არის კურსში ახალგაზრდების მდგომარეობისა და საჭიროებების თაობაზე ჩატარებული ბოლო კვლევების 

შესახებ 

ფუნქცია 6. ხელს უწყობს კოლექტიურ სწავლებას გუნდებში 

6.1 აქტიურად აფასებს გუნდური მუშაობას კოლეგებთან ერთად და იყენებს შედეგებს ეფექტიანობის 

გასაუმჯობესებლად 

6.2 ითხოვს და აწვდის უკუკავშირს გუნდური მუშაობის შესახებ 

6.3 უზიარებს კოლეგებს საჭირო ინფორმაციასა და ახალგაზრდული მუშაობის პრაქტიკულ გამოცდილებას 

ფუნქცია 7. ეხმარება ახალგაზრდებს მათი ორგანიზაციის განვითარებაში და პოლიტიკის / 

პროგრამების უკეთ გამოყენებაში ახალგაზრდობისათვის 

7.1 აქტიურად რთავს ახალგაზრდებს მათი ორგანიზაციის პოლიტიკისა და პროგრამების ფორმირებაში 

7.2 თანამშრომლობს სხვებთან ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავებაზე 

ფუნქცია 8. შეიმუშავებს, წარმართავს და აფასებს პროექტებს 

8.1 იყენებს პროექტის მენეჯმენტის მიდგომებს 

8.2 იძიებს და მართავს რესურსებს 

8.3 აძლევს სხვადასხვა აუდიტორიას პროექტების ნახვის საშუალებას, წერს ანგარიშებს და აკეთებს პრეზენტაციებს 

8.4 იყენებს ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საშუალებებს საჭიროების შემთხვევაში 
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თვითშეფასების კითხვარი 

 

 

კომპეტენციის თვითშეფასება ..... 

 

რამდენად შეესაბამება ეს 

კომპეტენცია თქვენს 

ახალგაზრდულ 

მუშაობას? 

   

1 სრულიად არ შეესაბამება  

2 ძირითადად არ შეესაბამება  

3 შეესაბამება 

4 ძირითადად შეესაბამება 

5 სრულიად შეესაბამება 

თუ სრულიად არ შეესაბამება, რატომ? ახსენით თქვენი ახალგაზრდული მუშაობის 

ხასიათი მაგალითებით, თუ რატომ არის ან არ არის ეს კომპეტენცია შესაბამისი. 

 

თუ პირველ კითხვაში რომელიმე პასუხს მონიშნავთ 2–დან 5–მდე, მაშინ უპასუხეთ 
ქვემოთ მოყვანილ კითხვებს 

 

რამდენად 

კომპეტენტურად თვლით 

თავს ამ კომპეტენციაში? 

1 სრულიად არაკომპეტენტური  

2 ძირითადად არაკომპეტენტური  

3 კომპეტენტური 

4 ძირითადად კომპეტენტური 

5 სრულიად კომპეტენტური 

აღწერეთ აქ თქვენი კომპეტენცია, მაგალითების მოყვანით, თუ როგორ ავლენთ ამ 

კომპეტენციას ახალგაზრდულ მუშაობაში. შეგიძლიათ, მიუთითოთ წინა სწავლის 

გამოცდილება, რომელმაც განავითარა თქვენ კომპეტენცია და ახალგაზრდული 

მუშაობის მაგალითები, სადაც ამ კომპეტენციას იყენებთ. 

 

თუ გსურთ, რომ კიდევ რაიმე ისწავლოთ ამ კომპეტენციასთან დაკავშირებით, 

ქვემოთ მიუთითეთ ის ძირითადი პუნქტები, რომელთა გაუმჯობესებაც გსურთ. თუ 

აქ რაიმეს ჩასვამთ, ეს ავტომატურად შევა თქვენი სწავლისა და განვითარების 

გეგმაში. 
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როგორ უნდა შეავსოთ სწავლისა და განვითარების გეგმა 

სწავლისა და განვითარების გეგმაში (სგგ) ყურადღება გამახვილებულია 

კომპეტენციებზე, რომელთა გაუმჯობესება, განვითარება, შესწავლა ან ათვისებაც 

გსურთ თქვენ კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში თქვენი თვითშეფასების 

დასრულების შემდეგ, და რომელსაც თავად განსაზღვრავთ. თვითშეფასებისას 

შევსების პროცესში ერთ-ერთი შეკითხვა ეხება, არის თუ არა კიდევ რაიმე 

კომპეტენციასთან დაკავშირებით, რომლის სწავლა ან განვითარებაც გსურთ. 

სწავლისა და განვითარების გეგმა (სგგ) დაგეხმარებათ ორგანიზება გაუწიოთ სწავლას 

და განვითარებას ახალგაზრდულ მუშაობაში. ეს დაგეხმარებათ პრაქტიკაში 

განახორციელოთ სასწავლო პროცესისა და განვითარების ორგანიზება, რომლებიც 

თქვენ ჩათვალეთ საჭიროდ თქვენი კომპეტენციის ასამაღლებლად. 

თვითშეფასების ფორმა ეფუძნება თვითშეფასებისას თქვენს მიერ მითითებულ იმ 

ასპექტებს, რომელთა განვითარებაც თქვენ გსურთ, ან რომელთა შესახებაც უფრო 

მეტის გაგება გსურთ (კითხვარის ფურცლის ბოლო კითხვა). 

სწავლისა და განვითარების გეგმა (სგგ) გთხოვთ, რომ განსაზღვროთ, თუ "როგორ" 

გსურთ თქვენი კომპეტენციის შემდგომი განვითარება და აირჩიოთ სწავლის 

შესაძლებლობების ჩამონათვალის რომელიმე პუნქტი. თქვენ თავად შეგიძლიათ 

გადაწყვიტოთ, თუ რომელია, თქვენი აზრით, ყველაზე მორგებული მიდგომა ან 

მეთოდი თქვენი სწავლისა და განვითარებისათვის. 

ამის შემდეგ, თქვენ გთხოვენ  განსაზღვროთ სწავლის დროითი ჩარჩოები და მომენტი, 

როდესაც თქვენ გსურთ თქვენი სწავლის პროგრესის შემოწმება  სპეციფიკურ 

კომპეტენციაში. თქვენი დროითი ჩარჩოები თქვენ თავად უნდა აირჩიოთ. ეცადეთ, 

რომ ეს რეალისტური იყოს როგორც მოკლევადიანი პირადი ან პროფესიული 

განვითარების საქმიანობისთვის, როგორიცაა მაგალითად, ცოდნის განახლების 

ერთდღიან კურსზე ჩარიცხვა ან მნიშვნელოვან საკითხზე რაიმეს წაკითხვა, ასევე 

უფრო ინტენსიური და მომთხოვნი საქმიანობისთვისაც, როგორიცაა განათლების 

პროცესის თავიდან გავლა ახალი კვალიფიკაციის შესაძენად. 
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სწავლისა და განვითარების გეგმის (სგგ) კითხვარი 

თქვენ გადაწყვიტეთ, 

მეტი შეიტყოთ ...  

 

როგორ გინდათ გაიუმჯობესოთ კომპეტენცია? მაგალითები: მეტი ტრენინგის ან 

უნივერსიტეტის კურსის გავლა, მეტის წაკითხვა ამ საკითხზე, გამოცდა 

ახალგაზრდული მუშაობის საშუალებით, ახალი მიდგომის შემუშავება 

ახალგაზრდულ მუშაობაში, კოლეგებთან ან ახალგაზრდებთან განხილვა, 

თვითრეფლექსია, უკუკავშირის მიღება. 

 

როდის გსურთ 

თქვენი სწავლის 

პროგრესის 

შემოწმება? 

 

 

გსურთ რაიმეს დამატება თქვენი სწავლის შესახებ ამ საკითხზე? 
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უკუკავშირი 

უკუკავშირის გამოყენება თქვენი თვითშეფასების ინსტრუმენტად 

 
თვითშეფასების ჩატარებით ხდება მდიდარი გამოცდილების შეძენა, რომლის 

საშუალებითაც საკუთარ თავზე ბევრი რამ შეგვიძლია გავიგოთ. თუმცა, სხვებისგან 

უკუკავშირის მოთხოვნით ბევრი რამის მიღწევა შეიძლება. უკუკავშირის ან გარე 

შეფასების მიღება შეიძლება მრავალი სხვადასხვა ადამიანისაგან. ბუნებრივი არჩევანია 

უფრო გამოცდილი კოლეგები, ან უფროსები და სანდო თანამშრომლები. ამასთან, ასევე 

მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა იმ ახალგაზრდების შეხედულებების გაგება, 

ვისთანაც და ვისთვისაც მუშაობთ. 

 

ინფორმაციის მიღება იმ ახალგაზრდებისგან, ვისთანაც მუშაობთ 

 
ახალგაზრდები, რომლებთანაც თქვენ მუშაობთ, მათი პრობლემები და მისწრაფებები, 

უნდა იყოს ახალგაზრდული მუშაობის ყურადღების ცენტრში. იმის გაგება, თუ როგორ 

აღიქვამენ ისინი თქვენს კომპეტენციას მათთან მუშაობის დროს, მნიშვნელოვანია 

თქვენი თვითშეფასების უტყუარობისა და სანდოობისთვის, იქნება ეს პირადად 

თქვენთვის, თუ როგორც გუნდის ან ორგანიზაციის წევრისათვის. 

 

არსებობს ახალგაზრდებისგან შეფასებითი ინფორმაციის მიღების მრავალი გზა 

ზოგიერთი მათგანი ახალგაზრდული მუშაობის ჩვეულებრივი პრაქტიკის ნაწილია და 

მოიცავს სხვადასხვა სახის მონაწილეობრივი შეფასების მეთოდებს. თუმცა, თუ თქვენ 

გსურთ ამ განზომილების ჩართვა თქვენი შეფასების პროცესში, ღირს კარგად 

მოიფიქროთ, თუ როგორ შეგიძლიათ მიიღოთ შეფასებითი ინფორმაცია იმ 

ახალგაზრდებისგან, რომლებთანაც მუშაობთ. 

 

აი, რამდენიმე მაგალითი: 

 

• რამდენიმე შეკითხვის დამატება საქმიანობის შეფასების კითხვარში, რომელსაც 

მონაწილეები ავსებენ თქვენი (ან თქვენი გუნდის ან ორგანიზაციის) 

საქმიანობის/ კომპეტენციის შესაფასებლად 

• ჯგუფური ან ინდივიდუალური დისკუსიები თქვენი საქმიანობის 

მონაწილეებთან მათთან თქვენი მუშაობის გამოცდილების შესახებ. იმისათვის, 

რომ ამ სახის დისკუსია სანდო და ლეგიტიმური იყოს და თქვენ შეძლოთ ასეთი 

ჩანაწერების ან შენიშვნების თქვენს პორტფოლიოში ჩართვა თქვენი 

კომპეტენციის დასადასტურებლად, თქვენ უნდა მოიწვიოთ კოლეგა ასეთ 

დისკუსიაზე დასასწრებად და ჩასაწერად. მნიშვნელოვანია, რომ იყოთ 

მაქსიმალურად გამჭვირვალე. 

• თქვენი მონაწილეების სარეკომენდაციო/პირდაპირი განცხადებები თქვენი 

მუშაობის შესახებ. ისინი უნდა იყოს წერილობით და დაწერილი პირველ პირში, 
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მაგრამ შეიძლება მათი ანონიმურად მოყვანა, თუ თვლით, რომ ეს უფრო 

მიზანშეწონილი იქნება. 

• სთხოვეთ ერთ ან რამდენიმე ახალგაზრდას, რომელთანაც თქვენ მუშაობთ, 

მოგაწოდონ უკუკავშირი თქვენს მიერ მომზადებული პორტფოლიოს შეფასების 

შესახებ. აქ ყურადღებით უნდა იფიქროთ ამ ახალგაზრდების კომპეტენციაზე. 

შეგახსენებთ, რომ გამჭვირვალობის მიზნით, ასეთი საუბრები უნდა ჩატარდეს 

სხვა კოლეგის თანდასწრებით. 

• შეიძლება გაგიჩნდეთ უხერხულობის ან დაუცველობის გრძნობა იმის გამო, რომ 

პირდაპირ ეკითხებით თქვენს მონაწილეებს, თუ რას ფიქრობენ ისინი 

უშუალოდ თქვენს მუშაობაზე. მონაწილეებმა ასევე შეიძლება თავი 

დაუცველად იგრძნონ, არ მოისურვონ თქვენი ”წყენინება” და თვითცენზურაში 

გაატარონ ის, რასაც პირში გეუბნებიან. ასეთ შემთხვევაშიც კი, ამის გაკეთება 

მაინც ძალზე მნიშვნელოვანია. პორტფოლიო თვითშეფასების ინსტრუმენტია 

და ეყრდნობა საკუთარი თავის აღქმისა და გარე შეფასებითი აღქმის 

დელიკატურ წონასწორობას, საიმედო და ლეგიტიმური შეფასების 

უზრუნველსაყოფად. თქვენ შეგიძლიათ ზემოთ აღწერილი საქმიანობა 

ჩაატაროთ ანონიმურად, თუ ფიქრობთ, რომ ასეთმა დინამიკამ შეიძლება 

შეცვალოს ახალგაზრდების თქვენთან ურთიერთობის ხასიათი. ტექნოლოგია 

გვთავაზობს ასეთი შეფასებითი ინფორმაციის ანონიმურად მიღების უამრავ 

გზას. 

 

თუ თქვენ ატარებთ "გუნდის" პორტფოლიოს სავარჯიშოებს, მაშინ იდეალურ 

შემთხვევაში გუნდის თითოეული წევრი გასცემს უკუკავშირს და მიიღებს 

უკუკავშირს მთელი გუნდისგან, ინდივიდუალურად თუ კოლექტიურად, იმის გარდა, 

რომ მოითხოვს უკუკავშირს მინიმუმ ერთი "გუნდის გარეთა" ადამიანისაგან. 

 

უკუკავშირი კოლეგებისაგან ან გარეშე პირებისაგან 

 
გაიხსენეთ ვინმე, ვისაც ენდობით და ვისაც უშუალო შეხება ქონდა თქვენს 

საქმიანობასთან ახალგაზრდული მუშაობის ფარგლებში. თქვენი გადასაწყვეტია, თუ 

ვის აირჩევთ და რა დოზით განიხილავთ მათთან თქვენს თვითშეფასებას. მთავარია 

გვახსოვდეს, რომ ეს ადამიან(ებ)ი კარგად უნდა იცნობდეს თქვენს სამუშაოს. 

 

როგორ უნდა ავირჩიო უკუკავშირის მომწოდებელი? 

 
უკუკავშირის მიღება პორტფოლიოს სასწავლო და განვითარების პროცესის 

მნიშვნელოვანი ნაწილია. თქვენს თვითშეფასებაზე "მიუკერძოებელი შეხედულების" 

გარეშე, ძნელია იქნება მისი "სარწმუნოობის" დადასტურება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 

გაძნელდება იმის ჩვენება, რომ ეს თქვენს პირად მოსაზრებაზე უფრო მეტია და, 

შესაბამისად, არ არის მიკერძოებული ან გაზვიადებული. 
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• თქვენი ამოსარჩევია ის ადამიან(ებ)ი, რომლებიც გამოთქვამენ მოსაზრებას თქვენს 

თვითშეფასებაზე. ეს ჩეკლისტი დაგეხმარებათ გადაწყვიტოთ, თუ ვის სთხოვოთ 

გამოხმაურების მოწოდება. 

• ეს ადამიანი კარგად გიცნობთ ახალგაზრდული მუშაობის იმ კონტექსტში, რომელშიც 

აქტიური ხართ. 

• ეს ადამიანი იცნობს ზოგადად ახალგაზრდული მუშაობის კონცეფციებსა და 

პრაქტიკას და თავად აქვს ახალგაზრდებთან მუშაობის გარკვეული გამოცდილება. 

• ამ პიროვნებას აქვს ტრენინგის, სწავლების, კონსულტირების ან კოლეგებისთვის 

პროფესიული უკუკავშირის მიცემის გარკვეული გამოცდილება. 

• ეს პირი მზად არის ჩაატაროს უკუკავშირის პროცესი თქვენთან ერთად და 

შეასრულოს თქვენი გარე ვალიდატორის როლი იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ 

მოისურვებთ წვდომას Open Badges მეთოდზე თქვენი პორტფოლიოს 

სერტიფიცირებისათვის, ყველა იმ დავალების ჩათვლით, რაც მას ამისათვის 

მოეთხოვება. 

• ამ პიროვნებას კარგად იცნობენ, როგორც "მცოდნეს" და "პატივსაცემს", 

ახალგაზრდული მუშაობის პრაქტიკოსთა ფართო წრეებში, რომელსაც ორივე 

მიეკუთვნებით. 

• ამ პიროვნებას შეუძლია თქვენი კონსტრუქციული კრიტიკა (ანუ დამოუკიდებელი, 

მიუკერძოებელი, არ არის ახლო მეგობარი, არც დედათქვენი და ა.შ.). 
 

დაიმახსოვრეთ! თქვენ შეგიძლიათ, უკუკავშირის მისაღებად გამოიყენოთ ერთზე 

მეტი ადამიანი და გადაწყვიტოთ, რომ თქვენი თვითშეფასების სხვადასხვა 

ნაწილებისთვის უკუკავშირის მომწოდებელი იყოს სხვადასხვა პიროვნება. 
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დამატებითი ინფორმაცია უკუკავშირის გაცემასა და მიღებაზე 

უკუკავშირი დინამიური პროცესია, რომელიც ორი მიმართულებით უნდა 

წარიმართოს. განსაკუთრებით, თუ პორტფოლიოს იყენებთ გუნდში ან 

ორგანიზაციული განვითარების მიზნებისთვის, „უკუკავშირის გაცემა“ ამ დინამიკის 

ისეთივე მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება, როგორც „უკუკავშირის მიღება“. 
 

რა არის და რა არ არის უკუკავშირი?1
 

 

რა უნდა 

იყოს 

უკუკავშირი 

რისი თქმა არ შეიძლება 

 

რატომ? 

რა უნდა ითქვას 

 

რატომ? 

 

 

 

აღწერითი 

 

"ეს ცუდია!" ან "ეს კარგია!" 

 

იმიტომ, რომ ასეთი მტკიცებულების 
კრიტერიუმები სუბიექტურია და 
სხვებმა შეიძლება მათ განსხვავებული 
ინტერპრეტაცია მისცენ 

”როლური თამაშის დროს თქვენმა ხმამაღალმა 

საუბარმა ჩემში სტრესის შეგრძნება გამოიწვია.” 

 

იმიტომ, რომ იმ სხვა პიროვნების 
გადასაწყვეტია, თუ რა უნდა გააკეთოს ამ 
უკუკავშირთან დაკავშირებით; ჯობს, მხოლოდ 
აღწეროთ, თუ რა მოხდა და რას გრძნობდით იმ 
დროს. 

 

 

 

კონკრეტული 

 "თქვენ დომინირებთ!" 

 

იმიტომ, რომ ამის ასე თქმა 
უსარგებლოა და დამაპირისპირებელი, 
და იმ სხვა პიროვნებას არაფერს 
ეუბნება კონკრეტულად იმის შესახებ, 
თუ როგორ განიცდიდით ამ სიტუაციას 
თქვენ 

 ”ამ გადაწყვეტილების მიღებისას, მე მქონდა 

შთაბეჭდილება, რომ თქვენ დომინირებდით 

განხილვის პროცესში და რომ მე არ მქონდა 

საშუალება, შემეტანა საკუთარი წვლილი ...” 

 

იმიტომ, რომ ეს მიუთითებს იმაზე, რაც თქვენ 
განიცადეთ და როგორ განიცადეთ ეს სიტუაცია 

 

 

 

 

შესაბამისი 

 

”აი, რა უნდა გააკეთო…” 

 

რადგან ეს თქვენს შეთავაზებას 
წარმოადგენს როგორც ფაქტს და არა 
როგორც მოსაზრებას 

 

რადგან ეს მიუთითებს სხვა 
პირისათვის თქვენი საჭიროებების 
დემონსტრირებაზე 

”მე ვფიქრობ, რომ თქვენ გჭირდებათ...” 

 

იმიტომ, რომ თქვენ ლაპარაკობთ თქვენი 
სახელით, რაც გამორიცხავს ნებისმიერი 
რეაქციის ან მოსაზრების ფაქტად წარმოდგენას 

 

რადგან ეს მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენ 
ფიქრობთ სხვისი საჭიროებების შესახებ და 
იმაზე, თუ რა შეიძლება გააკეთონ მათ ამ 
უკუკავშირთან მიმართებაში 

http://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/feedback#feedback1
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სასარგებლო 

თუ ადამიანი ვერაფერს შეცვლის, მაშინ ამაზე ლაპარაკს აზრი არ აქვს. 

 

იმიტომ, რომ თუ მითითებული საკითხის შეცვლა მათთვის შეუძლებელია, ეს ამ 
ადამიანს გაუჩენს უძლურების შეგრძნებას, და ამის მითითება არ იქნება 
კონსტრუქციული 

 

სასურველი 

უკუკავშირი ყველაზე ეფექტურია, როდესაც ეს სასურველია მიმღები პირისათვის 

 

იმიტომ, რომ თუ ეს სასურველი არ იქნა, ის არ მიიღება, როგორც კონსტრუქციული და 
მისი შესაბამისი გააზრება არ მოხდება 

რა უნდა იყოს 

უკუკავშირი 

რისი თქმა არ შეიძლება 

 

რატომ? 

რა უნდა ითქვას 

 

რატომ? 

 
საჭირო დროს 

თუ ეს შესაძლებელია, უკუკავშირი შთაბეჭდილების მიღებისთანავე უნდა გაკეთდეს. 

 

რადგან, თუ იგი საკმაოდ გვიან გაიცემა, სხვა პიროვნება ვერც სიტუაციას გაიხსენებს და 
ვერც უკუკავშირს ჩათვლის კონსტრუქციულად. 

 
გასაგები 

ჰკითხეთ უკუკავშირის მიმღებს, ხომ არ ჭირდებათ რაიმეს დაზუსტება თქვენს 

მოსაზრებაში. 

 

იმიტომ, რომ შეიძლება თქვენ თვითონ არ ჩამოაყალიბეთ მოსაზრება გასაგებად და მათ 
ეს კარგად ვერ გაიგეს 
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რჩევები უკუკავშირის მიცემისა და მიღების შესახებ 
 

გაცემა მიღება 

იფიქრეთ უკუკავშირის მიმღები პირის 

საჭიროებებზე. ნამდვილად მართებულია თქვენი 

სათქმელი? ეხება იმას, რაზეც შეიძლება იმუშაონ 

ან შეცვალონ? ნამდვილად პასუხობს ეს მათ 

საჭიროებებს თუ ეს თქვენი საკუთარი აზრის 

დემონსტრირებაა? 

 
მოუსმინეთ აქტიურად და ყურადღებით. 

მოისმინეთ უკუკავშირი ბოლომდე და 

დაფიქრდით იმაზე, თუ რისი თქმა 

სურდათ ამით თქვენთვის. 

მაქსიმალურად შეეცადეთ, არ იყოთ განმკითხავი 

(მოერიდეთ „შენ/თქვენ“-ის გამოყენებას). 

გამოიყენეთ ”მე” თქვენს განცხადებებში და 

მოერიდეთ სხვისი სახელით საუბარს (”ჩვენ”). 

შეეცადეთ ღიაობით მოეკიდოთ იმას, რასაც 

თქვენ გეტყვიან. თუ შეატყობთ, რომ 

თავდაცვის პოზიციაში გადადიხართ, 

გონებაში ჩაინიშნეთ ნებისმიერი კითხვა ან 

უთანხმოება და გადაამოწმეთ ისინი 

მოგვიანებით. 

 

თუ თქვენ შეხვდით თავდაცვით ან ემოციურ 

პოზიციას თქვენს უკუკავშირზე, პირველ რიგში 

უნდა მოუაროთ ამ რეაქციებს, ვიდრე შეეცდებით 

დაარწმუნოთ, დაასაბუთოთ ან მიაწოდოთ 

დამატებითი ინფორმაცია. 

თუ არ ხართ დარწმუნებული იმაში, თუ 

რის თქმას ცდილობს ის, ვინც უკუკავშირს 

გაძლევთ, შეეცადეთ სხვა სიტყვებით 

გაიმეოროთ ის, რაც მოისმინეთ და 

გადაამოწმეთ, რომ სწორად გაიგეთ 

ნათქვამი. 

 ყურადღებით იფიქრეთ თქვენს მიერ 

მიღებული გამოხმაურების შესახებ. 

მოსმენილზე რეაგირებას მაშინვე ნუ 

მოახდენთ. 

 დაუბრუნდით თქვენს თვითშეფასებას და 

გადაამოწმეთ, ხომ არ გსურთ რაიმეს 

შეცვლა ან დამატება. 

 

თუ გსურთ, შეიტყოთ მეტი უკუკავშირის გაცემისა და მიღების შესახებ, გაეცანით თავს 

ტრენინგი გუნდებში სტატიაში T-kit Training Essentials. 
 

[1] ადაპტირებულია მასალიდან T-Kit Training Essentials, გვ. 102. ხელმისაწვდომია ინტერნეტით: 

http://youth-partnership- eu.coe.int/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/6/4_action_2.pdf  

https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261287/2_teams.pdf/d994cbec-5557-4ad9-856d-162c2fca5724
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-6-training-essentials
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/6/4_action_2.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/6/4_action_2.pdf
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პორტფოლიოს გამოყენების იდეები 

აქ შეგიძლიათ ნახოთ იდეები, თუ რა გზებით შეიძლება პორტფოლიოს გამოყენება 

ახალგაზრდული მუშაობის ხარისხის განვითარების მხარდასაჭერად. თუ თქვენ გაქვთ 

პორტფოლიოს გამოყენების დამატებითი იდეები, წინადადებები ან გზები, 

რომლითაც თქვენ ისარგებლეთ, გთხოვთ მოგვწეროთ აღნიშნულ ელ-ფოსტაზე 

Youthportfolio@coe.int.  

იდეები ინდივიდუალური ახალგაზრდული მუშაკებისთვის/ახალგაზრდა 

ლიდერებისათვის 

ევროპის ახალგაზრდული მუშაობის ონლაინ პორტფოლიო, როგორც 

ინდივიდუალურ ახალგაზრდულ მუშაკს ან ახალგაზრდა ლიდერს შეიძლება 

გამოგადგეთ შემდეგ საკითხებში: 

• ახალგაზრდული მუშაობის ამჟამინდელი დონის თვითშეფასება 

• სწავლისა და განვითარების მიზნების დადგენა და ამ მიზნების მიყოლა თქვენს 

მიერ განსაზღვრული გზებით  

• გარკვეული დროის შემდეგ, თქვენი თვითშეფასების გადახედვა, რათა ნახოთ, თუ 

რა შეიცვალა, განაახლოთ თქვენი პორტფოლიო ან თავიდან დაიწყოთ ეს პროცესი. 

პორტფოლიოს შექმნა დინამიური პროცესია და ჩვენ გირჩევთ, თუ ამ ინსტრუმენტს 

იყენებთ, რეგულარულად გადახედოთ ხოლმე მას. იგი შეიძლება თქვენი კარგი 

მეგობარი გახდეს, რომელიც ხელს შეგიწყობთ, რომ შეინარჩუნოთ მოტივაცია, გაიგოთ 

მეტი და განავითაროთ თქვენი ახალგაზრდული მუშაობის კომპეტენცია. მარტივად 

შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ვალიდურია თუ არა დროის რაღაც მომენტში 

შესრულებული თვითშეფასება, შემდეგ კი განაახლოთ ის ნაწილები, რომლებიც 

შეიცვალა ან განვითარდა. 

თუ თქვენ ოფიციალურ დაწესებულებაში ან სტრუქტურაში მუშაობთ, შეიძლება 

მოგიწიოთ მონაწილეობის მიღება შესრულების გადახედვაში ან შეფასებაში. უპრიანი 

იქნება, თუ თქვენს პორტფოლიოს გადახედავთ ამგვარი შეფასების ჩატარებამდე ცოტა 

ხნით ადრე, რადგან მას შეუძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია და არგუმენტები, 

რომლებსაც გამოიყენებთ თქვენს ხელმძღვანელთან თქვენი შესრულების 

განხილვისას. 

სხვა შემთხვევაში, თავად შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ, როდის უფრო ექნება აზრი ამის 

გაკეთებას - მაგალითად, გუნდის რეგულარული შეფასების დროს, ან თქვენს 

მოხალისე ან პროფესიონალ ხელმძღვანელთან განხილვისას, სტაჟირების დასაწყისში 

ან/და ბოლოს, ან როცა თქვენ უნდა გადახედოთ თქვენს რეზიუმეს ახალი სამუშაოს 

mailto:youthportfolio@coe.int
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ძიებისას. 

იდეები ახალგაზრდული მუშაკების/ახალგაზრდა ლიდერების გუნდებისათვის 

არსებობს გუნდის კომპეტენციის შეფასების ორი გზა პორტფოლიოს გამოყენებით 

პირველი ხდება ორ ეტაპად, თითოეული გუნდის წევრი ატარებს საკუთარ 

თვითშეფასებას, შემდეგ კი კოლექტიურად განიხილავს გუნდის კომპეტენციის 

ასპექტებს და სახელმძღვანელოდ იყენებს კომპეტენციის ჩარჩოს. 

გუნდის ყველა წევრს ასევე შეუძლია ერთად ჩაატაროს პორტფოლიოს შეფასება, 

რომელშიც შეფასების საგანი იქნება მათი გუნდური მუშაობა და არა 

ინდივიდუალური კომპეტენცია. უმეტეს შემთხვევაში, ამისათვის საკმარისია 

შეცვალოთ ტერმინი "მე" ტერმინით "ჩვენ" შეფასების ჩატარებისას. მაგალითად, 

კულტურათშორის კომპეტენციაზე ფიქრისას, გუნდური სავარჯიშო იქნება იმის 

შეფასება, თუ როგორ ესმის გუნდს ერთობლივად საკუთარი კულტურათშორი 

რეალობა (ე.ი. გუნდის შემადგენლობა და იმ ახალგაზრდული ჯგუფების 

შემადგენლობა, რომლებთანაც იგი მუშაობს) და როგორ მოქმედებს ამასთან 

დაკავშირებით (ე.ი. ერთმანეთთან და ერთობლივად მონაწილეებთან ერთად). 
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იდეები ორგანიზაციებისთვის 

პორტფოლიო შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სწავლისა და განვითარების 

ინსტრუმენტი მთელი ორგანიზაციისთვის! გუნდების მსგავსად, ორგანიზაციებს 

შეუძლიათ ისწავლონ კოლექტიურად და მიაღწიონ უფრო მაღალ პოტენციალს, ხოლო 

პორტფოლიო საშუალებას აძლევს ამ ორგანიზაციების პასუხისმგებელ 

თანამშრომლებს, იმოქმედონ ორგანიზაციის ფუნქციონირებისა და განვითარების 

გზებზე. 

პორტფოლიო შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც „ხარისხის უზრუნველყოფის ჩარჩოს“ 

შემუშავების საფუძველი. ხარისხის უზრუნველყოფის ჩარჩო არის პრინციპებისა და 

გაიდლაინების ერთობლიობა, რომელსაც ორგანიზაცია იყენებს, რომ დარწმუნდეს, 

რომ იგი თავის სამუშაოს ასრულებს ადეკვატურად, თავისი გამოცხადებული მისიისა 

და მიზნების შესაბამისად და ბენეფიციარების საჭიროებების გათვალისწინებით. 

ორგანიზაციის კომპეტენციის შეფასებისა და სასწავლო გეგმის შემუშავება შეიძლება 

გახდეს ასეთი ჩარჩოს საფუძველი და შეიტანოს წვლილი ორგანიზაციის განვითარების 

სტრატეგიაში. 

იდეები ახალგაზრდული მუშაობის მენეჯერებისთვის 

პორტფოლიო შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სწავლისა და განვითარების 

ინსტრუმენტი მთელი ორგანიზაციისთვის! გუნდების მსგავსად, ორგანიზაციებს 

შეუძლიათ ისწავლონ კოლექტიურად და მიაღწიონ უფრო მაღალ პოტენციალს, ხოლო 

პორტფოლიო საშუალებას აძლევს ამ ორგანიზაციების პასუხისმგებელ 

თანამშრომლებს, იმოქმედონ ორგანიზაციის ფუნქციონირებისა და განვითარების 

გზებზე. 

თუ ხართ ახალგაზრდული მუშაობის მენეჯერი, პორტფოლიო შეგიძლიათ 

გამოიყენოთ როგორც „ხარისხის უზრუნველყოფის ჩარჩოს“ შემუშავების საფუძველი. 

ხარისხის უზრუნველყოფის ჩარჩო არის პრინციპებისა და გაიდლაინების 

ერთობლიობა, რომელსაც ორგანიზაცია იყენებს, რომ დარწმუნდეს, რომ იგი თავის 

სამუშაოს ასრულებს ადეკვატურად, თავისი გამოცხადებული მისიისა და მიზნების 

შესაბამისად და ბენეფიციარების საჭიროებების გათვალისწინებით. ორგანიზაციის 

კომპეტენციის შეფასებისა და სასწავლო გეგმის შემუშავება შეიძლება გახდეს ასეთი 

ჩარჩოს საფუძველი და შეიტანოს წვლილი ორგანიზაციის განვითარების 

სტრატეგიაში. 

თქვენ ასევე შეგიძლიათ პორტფოლიოში შემავალი ახალგაზრდული მუშაკის 

როლებისა და კომპეტენციების ინტეგრირება იმ ახალგაზრდული მუშაკების ან 

ახალგაზრდა ლიდერების შეფასებისა და მიზნების დასახვის პროცესში, რომლებსაც 
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თქვენ უწევთ კოორდინაციას. 

გარდა ამისა, პორტფოლიოს სტრუქტურა შეგიძლიათ გამოიყენოთ, როგორც 

ინსტრუმენტი, რათა განსაზღვროთ იმ ახალგაზრდული მუშაკებისა და ახალგაზრდა 

ლიდერების სასწავლო საჭიროებები, რომლებსაც თქვენ მართავთ თქვენს 

დაწესებულებაში ან ორგანიზაციაში. 

იდეები ახალგაზრდული მუშაკების ტრენერებისათვის 

ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული მუშაობის პორტფოლიო შეიძლება ძალიან 

სასარგებლო ინსტრუმენტი იყოს ახალგაზრდული მუშაკების და ახალგაზრდა 

ლიდერების ტრენინგებისთვის. 

სასწავლო კურსზე, ტრენერებს შეუძლიათ გამოიყენონ პორტფოლიო, როგორც 

საინფორმაციო წყარო სასწავლო კურსის გეგმის შემუშავებისას. 

პორტფოლიო, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც თვითშეფასების 

ინსტრუმენტი ახალგაზრდულ მუშაობასთან დაკავშირებული ტრენინგის კურსების 

მონაწილეებისთვის. მაგალითად, მონაწილეებს შეუძლიათ გამოიყენონ პორტფოლიო 

ტრენინგის კურსის დასაწყისში, რათა შეაფასონ, თუ რა ნიშნულზეა ახლა მათი 

ახალგაზრდული მუშაობის კომპეტენცია და ასევე გამოიყენონ ის იმ სასწავლო 

მიზნების დასახვისთვის, რომელთა მიღწევაც სურთ ტრენინგის კურსის 

განმავლობაში. ტრენერებს შეუძლიათ გამოიყენონ თავიანთი მონაწილეების სასწავლო 

მიზნები, რათა ჩამოაყალიბონ და დახვეწონ თავიანთი ტრენინგის კურსის სასწავლო 

გეგმა. 

პორტფოლიო გამოიყენება ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული დეპარტამენტის 

ტრენინგების უმრავლესობაში ახალგაზრდული მუშაობის საკითხებზე. ის 

გამოიყენება კურსის სასწავლო გეგმის დასადგენად და თითოეული მონაწილის 

პირადი პორტფოლიოს შესაქმნელად. როგორც ასეთი, ის ასევე საფუძვლად დაედო 

სასწავლო კურსების სერტიფიცირებას. 

ტრენერებს ასევე შეუძლიათ გამოიყენონ პორტფოლიო, როგორც დამხმარე 

ინსტრუმენტი ტრენინგთან დაკავშირებული პროცესებში, როგორიცაა სწავლება ან 

ქოუჩინგი. 

იდეები პოლიტიკის შემქმნელებისთვის 

პორტფოლიოს ინიციატივა წარმოადგენს ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების 

ვალდებულების სპეციალურ მაგალითს, ხელი შეუწყონ ახალგაზრდული მუშაობის 

აღიარებას არაფორმალური განათლების პრინციპებზე დაყრდნობით. ეს 

ვალდებულება ოფიციალურად იქნა გაფორმებული ევროპის საბჭოს მინისტრთა 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e00a9
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კომიტეტის Rec(2003)8 რეკომენდაციაში წევრი ქვეყნებისადმი, ახალგაზრდებისთვის 

არაფორმალური განათლების / სწავლის პოპულარიზაციისა და აღიარების შესახებ     

და შემდგომ დოკუმენტებში. ინდივიდების, გუნდებისა და ორგანიზაციებისათვის 

პორტფოლიო წარმოადგენს მათი კომპეტენციის შესაფასებელ საშუალებას და ხელს 

უწყობს ახალგაზრდული მუშაობის ხარისხის გამჭვირვალობის გაზრდას. 

ნებისმიერი დონის პოლიტიკის შემქმნელებს, ადგილობრივიდან ევროპულამდე, 

შეუძლიათ გამოიყენონ პორტფოლიო, ახალგაზრდული მუშაობის აღიარების 

სტანდარტებისა ან ინსტრუმენტების შესამუშავებლად. 

მაგალითად, პორტფოლიო შეიძლება გახდეს ახალგაზრდული მუშაკის 

კვალიფიკაციის განვითარების საფუძველი, რომელსაც შეუძლია ხელი შეუწყოს 

ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიად აღიარებას. 

პოლიტიკის შემქმნელებს შეუძლიათ გამოიყენონ პორტფოლიო ახალგაზრდული 

მუშაკების ტრენინგების სასწავლო გეგმის განსაზღვრისას. პორტფოლიო, ასევე 

შეიძლება სასარგებლო იყოს ტრენინგის ან სწავლის შედეგების სერტიფიცირებისას, 

რომლებიც ახალგაზრდულმა მუშაკებმა გაიარეს ახალგაზრდული მუშაობის 

ტრენინგის შედეგად. 

იმ რეალობებში, როდესაც ახალგაზრდულ მუშაკებს უკვე სჭირდებათ სპეციალური 

ტრენინგის გავლა, რათა მიიღონ აღიარება, როგორც ახალგაზრდულ მუშაკებმა, 

პორტფოლიო შეიძლება გახდეს თვითშეფასების და განვითარების დამატებითი 

ინსტრუმენტი. 

პოლიტიკის შემქმნელებს შეუძლიათ მხარი დაუჭირონ ახალგაზრდულ 

ორგანიზაციებს პორტფოლიოს, როგორც ახალგაზრდობის ხარისხის გაუმჯობესების 

ინსტრუმენტის გამოყენებაში 

პორტფოლიოს თარგმანი 

ასევე, შეგიძლიათ თარგმნოთ პორტფოლიო თქვენს ენაზე: გაიგეთ, როგორ! ევროპის 

საბჭოს ახალგაზრდული მუშაობის პორტფოლიოს ხელმისაწვდომობა მრავალ ენაზე, 

რომლებზეც მომხმარებლები და ბენეფიციარები საუბრობენ, მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს ახალგაზრდული მუშაობისადმი მისი მიდგომების გავრცელებაში. 

თარგმანის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ პორტფოლიოს 

ვებსაიტზე. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e00a9
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668227/COE_rec_2003_8_en.pdf/7f6642ac-c3ea-4d5d-8b66-35492d37f9d1
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668227/COE_rec_2003_8_en.pdf/7f6642ac-c3ea-4d5d-8b66-35492d37f9d1
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დამატებითი ინფორმაცია 
გაიგეთ მეტი პორტფოლიოს და ახალგაზრდული მუშაობის აღიარების შესახებ დღევანდელ 

ევროპაში ქვემოთ მოცემული კითხვებისა და პასუხების საშუალებით. 

 

ვინ შექმნა პორტფოლიო? 
ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული მუშაობის პორტფოლიო შემუშავებულია ევროპის 

საბჭოს და მისი პარტნიორების მიერ ევროპის ახალგაზრდულ სექტორში. 1949 წელს 

დაარსებული ევროპის საბჭო არის კონტინენტის წამყვანი ადამიანის უფლებათა 

დამცველი ორგანიზაცია. მასში შედის 47 წევრი ქვეყანა, რომელთაგან 27 ევროკავშირის 

წევრიცაა. ევროპის საბჭოს მისიაა ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის 

უზენაესობის დაცვა. მისი ძირითადი ინსტრუმენტებია ადამიანის უფლებათა და 

ძირითადი თავისუფლებების ევროპული კონვენცია, და ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლო. გაიგეთ მეტი ევროპის საბჭოს შესახებ: www.coe.int.  

ევროპის საბჭოს და მის პარტნიორებს სურთ უფრო მეტი ახალგაზრდის წახალისება, 

რათა მათ აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა ევროპაში სამოქალაქო საზოგადოების 

განმტკიცებაში და ადამიანის უფლებების, კულტურული მრავალფეროვნებისა და 

სოციალური ერთობის ღირებულებების დაცვაში. ისინი ასევე დაინტერესებულნი არიან 

ახალგაზრდული პოლიტიკის პოპულარიზაციითა და განვითაერებით და 

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული აქვთ ახალგაზრდობის 

მონაწილეობაზე. 

ევროპის საბჭოს მთავარი მისია ახალგაზრდებთან მიმართებაში არის მათთვის აქტიურ 

მოქალაქეებად ჩამოყალიბების შესაძლებლობის მიცემა. ევროპის საბჭო თვლის, რომ 

ახალგაზრდულმა ეროვნულმა და საერთაშორისო პოლიტიკამ ახალგაზრდებს უნდა 

შეუქმნას შემდეგი შესაძლებლობები, საშუალებები და ხელმისაწვდომობა: 

• კეთილდღეობა 

• ფორმალურს გარე, არაფორმალური და ფორმალური სწავლა 

• საზოგადოებაში ჩართულობა 
• მონაწილეობა და გადაწყვეტილების მიღება, განსაკუთრებით იმ საკითხებზე, 

რომლებიც მათ ცხოვრებას ეხება.  

შემდეგ დიაგრამაზე ჩანს ამ მიდგომის შეჯამება: 

 

ჩართულობა 
              

            სწავლა 

ახალგაზრდები 

აქტიური მოქალაქეები 

კეთილდღეობა  მონაწილეობა 

http://www.coe.int/
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ევროპის საბჭოს აქვს ახალგაზრდობის დეპარტამენტი, რომელსაც ერთობლივად მართავენ 

ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და მთავრობებისგან შემდგარი ორგანოები, რომლებსაც 

აქვთ გადაწყვეტილების მიღების თანაბარი უფლებამოსილებები. ახალგაზრდობის საქმეთა 

დეპარტამენტს აქვს ევროპაში ახალგაზრდული მუშაკებისა და ახალგაზრდა ლიდერების 

მომზადებისა და აღზრდის დიდი ხნის ტრადიცია. გაიგეთ მეტი ევროპის საბჭოს 

ახალგაზრდული დეპარტამენტის, თანადაფინანსების სისტემის, ჩართული პარტნიორების და 

მისი საქმიანობის შესახებ აქ www.coe.int/youth.  

 

რატომ შეიქმნა პორტფოლიო? 
 

1. პორტფოლიო არის ინსტრუმენტი ახალგაზრდული მუშაობის აღიარების გასაუმჯობესებლად: 

 

ევროპის მასშტაბით ახალგაზრდული მუშაობის პრაქტიკოსთა საზოგადოებამ, რეგულარული 

დებატებისა და გაცვლების საშუალებით, წარმოაჩინა იმ ინსტრუმენტის საჭიროება, რომელიც მათ 

დაეხმარება თავიანთი საქმიანობის უკეთესად აღიარებაში. ამისათვის პორტფოლიო პრაქტიკოსთა 

საზოგადოების წევრებს უწევს შემდეგ დახმარებას: 

 

• მათი კომპეტენციების იდენტიფიცირება, შეფასება და ჩაწერა 

• მათი კომპეტენციების აღწერა სხვებისათვის 

• საკუთარი სწავლისა და განვითარების შემდგომი მიზნების დადგენა. 
 

პორტფოლიო შემუშავებულია ევროპის საბჭოს ახალგაზრდა ლიდერებისა და ახალგაზრდული 

მუშაკების ტრენინგების მრავალწლიანი პრაქტიკის გათვალისწინებით. 1972 წელს სტრასბურგში 

ევროპული ახალგაზრდული ცენტრის დაარსების შემდეგ, ევროპის საბჭოს ახალგაზრდულმა სექტორმა 

შეიმუშავა ტრენინგების ფართო სპექტრი ახალგაზრდულ მუშაობაში ჩართული ადამიანებისა და 

ორგანიზაციებისათვის, მულტიპლიკატორების, არაფორმალური პედაგოგების, საჯარო მოხელეებისა 

და მკვლევარებისთვისაც კი მთელი ევროპის მასშტაბით, ისეთ თემებზე, როგორიცაა ადამიანის 

უფლებები და ანტირასიზმი, კონფლიქტების ტრანსფორმაცია და სოციალური ინკლუზია, 

მონაწილეობა და დემოკრატია. გაიგეთ მეტი ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული დეპარტამენტის 

საგანმანათლებლო მუშაობისა და პუბლიკაციების შესახებ: www.coe.int/youth.  
 

2. პორტფოლიო არის ახალგაზრდული პოლიტიკისადმი ევროპის პის საბჭოს მიდგომის 

პოპულარიზაციის ინსტრუმენტი: 

 

ევროპის საბჭო ახალგაზრდობის ეროვნული და საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ ამოცანად ხედავს 

ახალგაზრდების აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებისათვის აუცილებელი პირობების შექმნას. ეს 

ამოცანა ახალგაზრდების ცხოვრების იმდენ ასპექტს ეხება, რომ ახალგაზრდული პოლიტიკა მოიცავს 

საჯარო პოლიტიკის სხვადასხვა სექტორებს, მათ შორის, განათლებას, ჯანმრთელობას, სოციალურ 

საკითხებს, ოჯახს, სამართლიანობას, საცხოვრებელს და ა.შ. ამიტომ მისი განხორციელება პოლიტიკის 

სხვადასხვა სექტორების კოორდინირებული მუშაობით უნდა ხდებოდეს. ევროპის საბჭო ხელს უწყობს 

მუშაობის ამ "სექტორთაშორის" მეთოდს მის წევრ სახელმწიფოებში ახალგაზრდების საჭიროებებისა და 

პრობლემების გადასაჭრელად. 

 

http://www.coe.int/youth
http://www.coe.int/youth
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სექტორთაშორისი მიდგომა ახალგაზრდული პოლიტიკისადმი ნიშნავს, რომ იგი განხორციელდება 

ჩარევის სხვადასხვა საშუალებების გამოყენებით, დაწყებული იურიდიული ზომებით და 

დამთავრებული სპეციალური ტიპის პროგრამებით ახალგაზრდებისთვის. ევროპის საბჭოს ძირითადი 

განზომილებაა საგანმანათლებლო საკითხი. ახალგაზრდული პოლიტიკა ხელს უწყობს ახალგაზრდებს 

აქტიური მოქალაქეობისათვის საჭირო კომპეტენციების მოპოვებაში (მაგალითად, ავტონომია, 

პასუხისმგებლობა, ინიციატივა, ჩართულობა, სოლიდარობა და ა.შ.). ამიტომაც, არაფორმალური 

განათლებისა და სწავლის პრინციპებზე დაფუძნებული ახალგაზრდული მუშაობა წარმოადგენს 

ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ სამუშაო ინსტრუმენტს. 

 

პორტფოლიო არის ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ახალგაზრდულ მუშაობაში ჩართულ 

ადამიანებსა და ორგანიზაციებს, გაიაზრონ, თუ როგორ უწყობენ ისინი ხელს ახალგაზრდებს აქტიური 

მოქალაქეობისათვის საჭირო კომპეტენციის შეძენაში. ეს მათ მოუწოდებს დაფიქრდნენ იმაზე, თუ 

როგორ შეუძლიათ თავიანთი ცოდნით, დამოკიდებულებებითა და უნარებით ხელი შეუწყონ 

ახალგაზრდული პოლიტიკის ამ უმთავრეს მიზანს. 
 

3. პორტფოლიო არის ევროპის საბჭოს და ევროპის ახალგაზრდული სექტორის ღირებულებების 

პოპულარიზაციის ინსტრუმენტი  

 

ევროპის საბჭო თვლის, რომ ინდივიდების, ორგანიზაციების და ინსტიტუციების ახალგაზრდული 

მუშაობის მრავალფეროვანი პრაქტიკა მთელს ევროპაში, ასახავს საზოგადოების მათეულ ხედვას და იმ 

ღირებულებებს, რომელთა პოპულარიზაციაც მათ სურთ. 
 

ევროპის საბჭოს მისიაა ისეთი ევროპის პოპულარიზაცია, რომელიც: 
 

• პატივს სცემს ადამიანის უფლებებსა და ადამიანის ღირსებას 

• ახალისებს მონაწილეობრივ დემოკრატიას 

• ესწრაფვის სოციალური ერთიანობის, სოციალური სამართლიანობისა და გენდერული 

თანასწორობის მიღწევას 

• პლურალისტურ მულტიკულტურულ საზოგადოებაში ერთად ცხოვრებას განიხილავს, როგორც 

შენაძენს და სოციალური და ეკონომიკური წინსვლის შესაძლებლობას, და არა როგორც 

პრობლემას 

• ხელს უწყობს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას 
• აქტიურად მუშაობს რასიზმისა და დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოსაფხვრელად, 

რომლებიც ეფუძნება სოციალურ და ეთნიკურ წარმოშობას, რელიგიასა და სექსუალურ 

ორიენტაციას 

• ხელს უწყობს მსოფლიოში ცხოვრების გაუმჯობესებას გლობალური სოლიდარობის აქტიური 

ღონისძიებების საშუალებით. 

ამ ფასეულობებს პორტფოლიო ასახავს იმის გაგებაში, თუ რა არის ახალგაზრდული სამუშაო, როგორ 

უნდა განხორციელდეს იგი და რომელი კომპეტენციებია საჭირო მისი წარმატებით შესასრულებლად. 

თავად თვითშეფასების ინსტრუმენტის იდეა, რომელიც საშუალებას აძლევს ინდივიდებს, გუნდებს და 

ორგანიზაციებს, ჩაუფიქრდნენ თავიანთ კომპეტენციას ახალგაზრდულ მუშაობაში და განავითარონ 

საკუთარი გეგმები, ემყარება ახალგაზრდული მუშაობის ხედვას, როგორც განუწყვეტელ სწავლის 

პროცესსა და ემანსიპაციას, როგორც მათთვის, ვინც ამას პრაქტიკულად აკეთებს, ასევე მათთვის, ვინც 

ამაში მონაწილეობს. 
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რას ეხება ევროპული დებატები ახალგაზრდული მუშაობის აღიარებაზე? 
 

2000-იანი წლების დასაწყისიდან საგრძნობლად გაიზარდა ინ პოზიტიური როლის მნიშვნელობა, 

რომელსაც სოციალური ინტეგრაციის, აქტიური მოქალაქეობისა და ახალგაზრდების დასაქმებისთვის 

ასრულებს ახალგაზრდული მუშაობა, არაფორმალური განათლების პრინციპებზე დაყრდნობით. ამ 

მზარდმა ინფორმირებულობამ ახალგაზრდული მუშაობა და არაფორმალური სწავლება მრავალი 

სახელმწიფოს მთავრობისა და საერთაშორისო ინსტიტუტის პოლიტიკურ დღის წესრიგში დააყენა. 

ახალგაზრდული მუშაობისადმი ეს მზარდი პოზიტიური დამოკიდებულება მეტწილად 

ახალგაზრდული მუშაობის ორგანიზაციების და პროვაიდერების მიერ უკეთესი აღიარების 

მოსაპოვებლად განხორციელებული მცდელობების შედეგია. მათი ადვოკატირების შედეგად 

განხორციელდა ევროპული ინსტიტუტების უფრო სტრატეგიული მიდგომა, რათა მთავრობებმა ხელი 

შეუწყონ ამგვარი სამუშაოს დაფასებას, აღიარებასა და მხარდაჭერას სპეციალური პოლიტიკის, 

პროგრამებისა და რესურსების საშუალებით. ის, რაც დღეს "ევროკავშირის აღიარების დებატების" 

სახელით არის ცნობილი, ეხება ოთხ ძირითად "როგორ უნდა" შეკითხვას, როგორც ეს მოცემულია 

ქვემოთ: 

ევროპული დებატები აღიარებაზე 

 
როგორ გავზომოთ, 

შევინარჩუნოთ და 

გავაუმჯობესოთ 

მიწოდება, პროცესი და 

მიხწევებში 

ახალგაზრდებში 

როგორ 

გავაპროფესიონალუროთ 

არაფორმალური განათლების 

სფერო დადგენილი 

სტანდარტებით ისე, რომ 

ზედმეტად არ 

გავაფორმალუროთ იგი. 

როგორ 

ვუზრუნველვყოთ 

ახალგაზრდული 

მუშაობისათვის 

საჭირო რესურსებისა 

და მხარდაჭერის 

არსებობა 

როგორ განვავითაროთ 

და გავაუმჯობესოთ  

ახალგაზრდული 

მუშაობის სოციალური 

და პოლიტიკური 

აღიარება, ანუ 

დაფასება 

ევროპის თანამშრომლობა ახალგაზრდულ სექტორში 

ეს დებატები ტარდება პრაქტიკოსთა სხვადასხვა ჯგუფებში, დაწყებული განათლებით დამთავრებული 

სოციალური მუშაობით, საზოგადოებრივ ინსტიტუტებსა და სამოქალაქო ორგანიზაციებში, როგორც 

ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. აღიარება არის ევროპის საბჭოს და ევროკავშირის მუშაობის 

ძირითადი სფერო ახალგაზრდულ პოლიტიკაში. პოლიტიკოსები, ახალგაზრდული მუშაკები და 

მკვლევარები მთელი ევროპის მასშტაბით მონაწილეობენ საუკეთესო და სტრატეგიული გზების 

შედგენაში იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ახალგაზრდულმა მუშაობამ მიიღოს აღიარება, რაც საჭიროა 

ახალგაზრდების წინაშე აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად. მონაწილე მხარეების 

ძირითადი მიზანი შეიძლება შეჯამდეს შემდეგ ციტატაში 2011 წელს მიღებული პოლიტიკური 

დოკუმენტიდან, რომელიც ეხებოდა ევროპაში არაფორმალური სწავლების აღიარებას: 

 

[…] ერთობლივი მუშაობა ევროპაში ახალგაზრდული მუშაობის აღიარების და არაფორმალური 

სწავლების საშუალო და გრძელვადიანი კოორდინირებული სტრატეგიის ერთიანი საფუძველის 

შესაქმნელად, სხვადასხვა პოლიტიკის სექტორის აქტორებისა და დაინტერესებული მხარეების 

მონაწილეობით. [I] 
 

[i] პარტნიორობა ევროკომისიასა და ევროპის საბჭოს შორის ახალგაზრდობის სფეროში, Getting There… 

Strasbourg, 2013 წ. ხელმისაწვდომია ინტერნეტით: [i] პარტნიორობა ევროკომისიასა და ევროპის საბჭოს 

შორის ახალგაზრდობის სფეროში, Getting There. სტრასბურგი, 2013 წ. ხელმისაწვდომია ინტერნეტში: 

http://pjp-eu.coe.int/  

http://pjp-eu.coe.int/
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როგორ ჯდება პორტფოლიო ევროპის აღიარების დებატებში? 

 

პორტფოლიოს ინიციატივა წარმოადგენს ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების 

ვალდებულების სპეციალურ მაგალითს, ხელი შეუწყონ ახალგაზრდული მუშაობის აღიარებას 

არაფორმალური განათლების პრინციპებზე დაყრდნობით. ეს ვალდებულება ოფიციალურად 

იქნა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის Rec(2003)8 რეკომენდაციაში, წევრი ქვეყნებისადმი 

ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური განათლების/სწავლის პოპულარიზაციისა და აღიარების 

შესახებ და შემდგომ დოკუმენტებში. (დამატებითი საკითხავი იხილეთ შემდეგ განყოფილებაში). 

ინდივიდების, გუნდებისა და ორგანიზაციებისათვის პორტფოლიო წარმოადგენს მათი 

კომპეტენციის შესაფასებელ საშუალებას და ხელს უწყობს ახალგაზრდული მუშაობის ხარისხის 

გამჭვირვალობის გაზრდას. პორტფოლიოს გამოყენება გვიჩვენებს, რომ ინდივიდუალურ 

პრაქტიკოსს, გუნდს ან ორგანიზაციას არ ეშინიათ, რომ მათი კომპეტენციისა და მუშაობის 

ხარისხი დაიდოს მიკროსკოპის ქვეშ. ეს გვიჩვენებს, რომ მათ არ ეშინიათ თვითკრიტიკულად 

იფიქრონ იმაზე, თუ რამდენად წარმატებით აღწევენ იმას, რაც, მათი განცხადებით, შეუძლიათ. 

თუმცა, ცნობილია, რომ ევროპის მასშტაბით ახალგაზრდული მუშაობის ავანგარდში მყოფ უფრო 

მეტ პრაქტიკოსს სჭირდება პორტფოლიოს გამოყენება, რათა მან დადებითი გავლენა მოახდინოს 

სასურველ აღიარებაზე. 

 

ევროპის საბჭოს ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის გადაწყვეტილების მიმღები 

ორგანოების მიერ ინიცირებული "სტრასბურგის პროცესი" მოითხოვს აქტიური პოლიტიკური 

თანამშრომლობის პროცესს არაფორმალური სწავლების ვალიდაციისა და ახალგაზრდული 

მუშაობის აღიარების მიზნით. იგი სთხოვს ინსტიტუტციებს, შეიმუშაონ ბოლონიის უმაღლესი 

განათლების პროცესის მსგავსი ინსტრუმენტი 2 . ამ პროცესის შედეგად, პოლიტიკური 

გადაწყვეტილების მიმღები პირები შეთანხმდნენ, რომ ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული 

ბიუჯეტის 5% მოხმარდება საქმიანობებს, რომლებიც ხელს შეუწყობენ არაფორმალური 

სწავლებისა და ახალგაზრდული მუშაობის აღიარებას. 

 

ევროპის საბჭო ასევე იყენებს სხვა ინსტიტუტებთან პარტნიორობას აღიარების 

ხელშესაწყობად. სწორედ ამიტომ, პორტფოლიოს ინიციატივა დაკავშირებულია სხვა 

ევროპული ინსტიტუტების პროექტებთან, განსაკუთრებით ევროკომისიასთან და მის 

საგანმანათლებლო და უწყვეტი სწავლის პროგრამებში ჩართულ სხვადასხვა სტრუქტურებთან, 

როგორიცაა Erasmus + პროგრამის ეროვნული სააგენტოები, SALTO-ს რესურსცენტრები და 

პროფესიული სწავლების განვითარების ევროპული ცენტრი (CEDEFOP).   
 

კერძოდ, ევროპის საბჭოს 2012 წლის 20 დეკემბრის რეკომენდაციის მიღება   არაფორმალური 

და ფორმალურს გარე სწავლების ვალიდაციის შესახებ  აღიარებს იმ მნიშვნელოვან როლს, 

რომელიც ამ პროცესს შეუძლია შეასრულოს განათლების გადააზრებაში, შრომის ბაზარზე 

უნარ-ჩვევების მიწოდების გაუმჯობესებაში, მობილობის ხელშეწყობაში, 

 
2 მოგახსენებთ, რომ აღნიშნული პროცესი დაწყებულია, მსგავსი ინსტრუმენტი შემუშავდა და 2020 წლის დეკემბერის თვეში 

ახალგაზრდულ მე-3 კონვენციაზე იქნა დაწყებული ბონის პროცესი ფარგლებში. https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/eywc-2020  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e00a9
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e00a9
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e00a9
http://ec.europa.eu/youth/partners_networks/national_agencies_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/partners_networks/national_agencies_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2012%3A398%3A0001%3A0005%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2012%3A398%3A0001%3A0005%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2012%3A398%3A0001%3A0005%3AEN%3APDF
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/eywc-2020
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კონკურენტუნარიანობისა და ეკონომიკური ზრდის ამაღლებაში.  

 

SALTO-ს სასწავლო და თანამშრომლობის რესურსცენტრის მიერ აღიარებისათვის 

განხორციელებულ მიმდინარე საქმიანობებში შედის კომპეტენციის პროფილის შემუშავება და 

გამოქვეყნება ახალგაზრდული მუშაკებისათვის, რომლებიც “საერთაშორისო გუნდებში 

მუშაობენ” და მხარს უჭერენ ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ ახალგაზრდულ პროგრამას 

Erasmus+. პორტფოლიოში შემუშავებული კომპეტენციის პროფილსა და ამ კომპეტენციის 

პროფილს შორის არსებობს რამდენიმე ძირითადი გადაფარვა. ეს განსაკუთრებით ეხება 

ახალგაზრდული მუშაობის საერთაშორისო და კულტურათშორის განზომილებებს. გარდა 

ამისა, პორტფოლიოსა და Youthpass–ის  ძირითადი ცნებები და მიზნები, გადამოწმების და 

სერტიფიცირების მეთოდი ახალგაზრდული პროგრამის ღონისძიებების მონაწილეებისთვის, 

ძალიან ჰგავს ერთმანეთს. პორტფოლიოს მომხმარებლების ამოცნობის ვარიანტების შესახებ 

შეგიძლიათ შეიტყოთ შემდეგ განყოფილებაში. 

 

როგორია პორტფოლიოს მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი აღიარების 

ვარიანტები? 

 
ამ ეტაპზე არ არსებობს პორტფოლიოსთან ასოცირებული სპეციალური აღიარების, 

ვალიდაციის ან სერტთიფიცირების პროცესი. გარდა ამისა, არ არსებობს ”ერთი ფანჯარა”, 

სადაც განიმარტება აღიარების, ვალიდაციისა და სერტიფიცირების ვარიანტები მთელ 

ევროპაში ახალგაზრდულ მუშაობაში ჩართული ადამიანებისათვის. ამ ორმა ფაქტმა შეიძლება 

გაურთულოს ახალგაზრდობის მუშაობაში ჩართულ პირებს მათი მიღწევებისა და მუშაობის 

ღირებულების აღიარება. 

 

პორტფოლიო, როგორც კომპეტენციების თვითშეფასების ინსტრუმენტი, არის აღიარების 

მრავალი არაფორმალური მეთოდიდან ერთერთი, რომელიც ხელმისაწვდომია 

ახალგაზრდებისთვის. პორტფოლიოში გაერთიანებულია თვითშეფასების და გამოცდილების 

დამადასტურებელი საბუთები, თქვენი აქტივობების მონაწილეთა მადლობები, 

რეკომენდატორების გამოხმაურებები, შემდგომი განათლებისა და ტრენინგის სერტიფიკატები 

და ამით პორტფოლიოს მფლობელს უზრუნველყოფს მისი კომპეტენციის ისტორიით. 
ფოტოგრაფის ან გრაფიკული დიზაინერის მსგავსად, რომელიც ქმნის თავისი მხატვრული 

შემოქმედების პორტფოლიოს, ახალგაზრდულ მუშაობაში ჩართულპირებს შეუძლიათ 

პორტფოლიოს გამოყენება იმის საჩვენებლად, თუ რა გაუკეთებიათ და რატომ ფიქრობენ ისინი 

და, საბოლოო ჯამში, სხვებიც, რომ ამის კომპეტენცია აქვთ. 

 

თუმცა, ევროპაში არსებობს ”ფორმალური” აღიარების, ვალიდაციისა და სერტიფიცირების 

სხვადასხვა შესაძლებლობები. ეს უფრო ხშირად ორგანიზებულია ეროვნულ დონეზე, მაგრამ 

არსებობს ევროპული ვარიანტებიც. თქვენს კონტექსტში მუშაობის საშუალებით თქვენ 

საუკეთესოდ შეაფასებთ, თუ რა აღიარებაა სასარგებლო ან საჭირო თქვენი სიტუაციისა და 

განვითარებისათვის. აქ გთავაზობთ რამდენიმე რჩევას, თუ როგორ გამოიყენოთ პორტფოლიო 

აღიარებისაკენ მიმავალ გზაზე. 

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/about/
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/about/
http://www.youthpass.eu/
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შემოწმების და სერტიფიცირების ოფიციალური პროცედურები, ჩვეულებრივ, 

ორგანიზებულად ტარდება სახელმწიფოს შიგნით, აღიარებული ეროვნული, რეგიონული ან 

ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ტიპის ინსტიტუტების მიერ. ისინი ძალიან 

ბევრნაირია. ყოველ ქვეყანას სხვადასხვა ფორმა და პროცედურა აქვს, ზოგიერთ ქვეყანას კი 

აღიარების მოპოვების რამდენიმე განსხვავებული გზაც კი გააჩნია. მაგალითად, ზოგიერთ 

ქვეყანას აქვს უნივერსიტეტის დონის ბაკალავრის ხარისხის სასწავლო პროგრამები და სხვებს 

კი აქვთ პროფესიული მომზადების პროგრამები. სხვები აძლევენ საშუალებას ადამიანებს, 

მოიპოვონ ახალგაზრდული მუშაობისთვის საჭირო კვალიფიკაცია სამუშაოსთან შეთავსებული 

პრაქტიკით. ზოგიერთ ქვეყანაში საერთოდ არ არსებობს სპეციალური პროფესიული ან 

აკადემიური კვალიფიკაციის სისტემა ახალგაზრდული მუშაობისთვის. გარდა ამისა, ზოგიერთ 

ქვეყანას აქვს რამდენიმე გზა, რომელთა არჩევა ან შერწყმა შეიძლება, პიროვნების ინტერესის, 

სწავლის სტილისა და შესაძლებლობების შესაბამისად. ბევრ ქვეყანაში, ადგილობრივი და 

რეგიონალური ხელისუფლება და სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სხვა ინსტიტუტები 

გვთავაზობენ პროფესიულ მომზადებას და შემდგომი პროფესიული განათლების 

შესაძლებლობებს მოკლე და გრძელვადიანი კურსის ფორმატში, სხვადასხვა სახის 

სერტიფიკაციით. 

 

თქვენს ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა გზების შესახებ ინფორმაციის მიღება კვლევასა და 

დროს მოითხოვს. აი, რამდენიმე სასარგებლო საწყისი წერტილი, მეტი ინფორმაციის 

მისაღებად: 

 

1. თქვენს ქვეყანაში, რეგიონში ან ქალაქში უმაღლესი განათლების, პროფესიული სწავლების 

ან მოზრდილთა განათლების ორგანოებს შეუძლიათ ინფორმაცია გასცენ მომსახურების 

მიმწოდებელი ქსელებისა და სხვა შესაბამისი შესაძლებლობების შესახებ. მონაწილე 

ქვეყნებისათვის EURYDICE ქსელი უზრუნველყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ 

რომელი ლოკალური თუ ეროვნული დონის ორგანოები არიან პასუხისმგებელნი 

სხვადასხვა სახის განათლებაზე, ტრენინგზე და აღიარებაზე და ა.შ.  

2. ევროკომისიის Erasmus+ პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებში, პროგრამაზე პასუხისმგებელ 

ეროვნულ სააგენტოებს შეუძლიათ გასცენ ინფორმაცია კონკრეტული ეროვნული 

ინიციატივების შესახებ ახალგაზრდობის, პროფესიული სწავლებისა და ზრდასრულთა 

განათლების სფეროში, მათ შორის ინფორმაციაც აღიარების შესახებ.  Eurodesk-ის პორტალი 

სასარგებლოა ახალგაზრდებისთვის საჭირო ინიციატივების შესახებ მეტი ინფორმაციის 

მისაღებად. Eurodesk არის ინფორმაციის მთავარი მომწოდებელი ევროპული პოლიტიკისა 

და შესაძლებლობების შესახებ ახალგაზრდებისთვის და მათთან მომუშავე პირებისათვის. 

3. Youthpass არის ევროკომისიის სტრატეგიის ნაწილი, რომელიც ხელს უწყობს 

არაფორმალური სწავლების აღიარებას. ის ხელმისაწვდომია Erasmus + Youth in Action (2014-

2020) და Youth in Action (2007-2013) პროგრამების მიერ დაფინანსებული პროექტებისთვის. 

როგორც სწავლის შედეგების ვიზუალიზაციისა და ვალიდაციის საშუალება, იგი 

პრაქტიკაში იყენებს პოლიტიკას და პოლიტიკაში კი პრაქტიკას: 

i. მათი Youthpass სერტიფიკატის დამხმარე პირთან ერთად შექმნით, პროექტების 

მონაწილეებს შეუძლიათ, აღწერონ, თუ რა გააკეთეს თავიანთ პროექტში და რომელი 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
http://www.eurodesk.org/edesk/
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/
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კომპეტენციები შეიძინეს. ამრიგად, Youthpass ხელს უწყობს რეფლექსიას პიროვნული 

არაფორმალური სწავლის შესახებ.  

ii. პროექტის დამატებითი ღირებულების დოკუმენტირება, Youthpass-ი ვიზუალიზაციას 

და მხარდაჭერას ახდენს ახალგაზრდების და ახალგაზრდული მუშაკების აქტიური 

ევროპული მოქალაქეობას  

iii. Youthpass, როგორც ახალგაზრდულ სფეროში არაფორმალური სწავლების 

ვალიდაციის პანევროპული ინსტრუმენტი, ხელს უწყობს საზოგადოების მიერ 

ახალგაზრდული მუშაობის აღიარების განმტკიცებას.  

iv. სერტიფიკატის მეშვეობით ძირითადი კომპეტენციების გათვალსაჩინოებითა და 

ვალიდაციით, Youthpass საბოლოო მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისა და 

ახალგაზრდულ მუშაკთა დასაქმების უნარიანობის მხარდაჭერას. 
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UNIQUE სასწავლო ბეჯების პროექტი 
 

ვიზუალური აღიარების ონლაინ პლატფორმა 
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აკრედიტაცია 

საგანმანათლებლო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებს სჭირდებათ 

სერტიფიკატების, დიპლომებისა და კვალიფიკაციების გაცემის ნებართვა. 

აკრედიტაცია არის პროცესი, რომლის გავლაც მათ უწევთ ამ ნებართვის მისაღებად. 

მაგალითად, უნივერსიტეტებს სჭირდებათ აკრედიტაცია დიპლომების გასაცემად და 

ისინი ამას ჩვეულებრივ იღებენ ეროვნული საგანმანათლებლო ორგანოებისგან, 

რომლებიც ენდობიან მათ მიერ მინიჭებული ხარისხის საიმედოობას. 

შეფასება 

რაიმეს ხასიათის, შესაძლებლობის ან ხარისხის შეფასების პროცესი. [I] ოფიციალურ 

განათლებაში შეფასებები ტარდება გამოცდების გამოყენებით, შესრულებისა და 

მიღწევების გასაზომად და, როგორც წესი, შედეგების მიხედვით ადგენენ მათ, ვისაც 

საუკეთესო და ყველაზე ცუდი შედეგი ჰქონდა წინასწარ განსაზღვრული სტანდარტის 

შესაბამისად. შეფასება ასევე ხდება არაფორმალურ განათლებაში, მაგრამ ჯგუფური 

გამოცდილება და პროცესები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ინდივიდუალური 

მიღწევები; არაფორმალურ განათლებაში ასევე გამოიყენება შეფასების სხვადასხვა 

მეთოდი. შეფასებისა და დებრიფინგის (სიღრმისეული განხილვა) მონაწილებრივი 

პროცესები უფრო სასურველია, ვიდრე ტესტირება და რანჟირება. თვითშეფასება არის 

საკუთარი თავის შეფასების პროცესი მოცემული სტანდარტის ან კრიტერიუმების 

კომპლექსის მიხედვით. პორტფოლიოს შემთხვევაში, პორტფოლიოს კომპეტენციის 

ჩარჩო უზრუნველყოფს სტანდარტს, რომლის თანახმადაც ხდება თვითშეფასება, და 

მითითებება, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს და როგორ მოხდეს მისი შედეგების 

დოკუმენტირება. 

[i] Oxford online dictionary: www.oxforddictionaries.com/definition/english/assess  

სერტიფიცირება 

ცოდნის, ნოუ-ჰაუს, უნარებისა ან/და კომპეტენციების ვალიდაციის ფორმალური 

პროცესი. სერტიფიკატები "ქაღალდის ფურცლებია", რომლებზეც სერტიფიცირების 

შედეგები ფიქსირდება. მათ, როგორც წესი, აქვთ ოფიციალური დოკუმენტების 

სტატუსი და წარმოადგენენ აკადემიური თუ პროფესიული მიღწევების კომუნიკაციის 

ფართოდ გავრცელებულ საშუალებას. 

კომპეტენცია 

რაიმეს წარმატებით ან ეფექტურად შესრულების შესაძლებლობა. ამ ტერმინს ხშირად 

ურევენ ტერმინში „უნარი“. კომპეტენციას უნარისგან ორი რამ განასხვავებს და აყენებს 

კომპეტენციას უნარზე მაღლა. როცა კომპეტენტური ხარ, შეგიძლია გამოიყენო ის, რაც 

იცი, დავალების ან გამოწვევის დროს და შეგიძლია ეს შესაძლებლობა გადაიტანო 

სხვადასხვა სიტუაციებს შორის. არაფორმალურ განათლებაში ითვლება, რომ 

კომპეტენციას აქვს სამი ურთიერთდაკავშირებული განზომილება: ცოდნა, ცოდნა 

http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_edn1
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_ednref1
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/assess
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როგორ უნდა გააკეთო და ცოდნა, როგორ უნდა იყო. მათ ხშირად სიმბოლურად 

გამოხატავენ თავით, ხელებით და გულით. 

ემპათია 

სხვა ადამიანის გრძნობების გაგების და გაზიარების უნარი. [I] ემპათიას ასევე აღწერენ, 

როგორც შესაძლებლობას "დააყენონ თავი სხვის ადგილას"  

[i] www.oxforddictionaries.com/definition/english/empathy  

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=12224 

შეფასება 

რაიმეს თაობაზე დასაბუთებული განსჯის გაკეთება. ტერმინი შეფასება არაფერს ამბობს 

იმ განსჯაზე, რომელიც კეთდება: არც მიზანზე, არც მეთოდზე და არც იმის შესახებ, 

შედეგი კარგია თუ ცუდი. ეს აღნიშნავს მხოლოდ პროცესს. 

მტკიცებულება 

რაიმეს დამადასტურებელი მტკიცებულება. პორტფოლიოს შეფასების კონტექსტში 

თქვენ უნდა წარმოადგინოთ თქვენი კომპეტენციის მტკიცებულება. ეს მტკიცებულება 

ნიშნავს ყველაფერს, რაც, თქვენი აზრით, ადასტურებს თქვენს კომპეტენციას, 

რომელზეც პრეტენზიას აცხადებთ. ეს შეიძლება იყოს თქვენი ყოფილი წევრების 

მოგონებები, სარეკომენდაციო წერილები ან თქვენი დამსაქმებლის ან მოხალისეთა 

მენეჯერის რეკომენდაციები, თქვენს მიერ გავლილი კურსების ან/და გამოცდების 

სერტიფიკატები, მტკიცებულებები იმისა, რომ მონაწილეობდით ან ცდილობდით 

გაგევლოთ სამუშაოსთან შეთავსებული ან სხვა სახის ტრენინგი, ან ნებისმიერი სხვა 

რამ, რაც, თქვენი აზრით, აჩვენებს თქვენი კომპეტენციის ხარისხს . მტკიცებულებება 

ასევე შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფორმატის - ვიდეო, აუდიოჩანაწერები, ფოტოები, 

ბლოგები და ა.შ. კომპეტენციის შეფასების გამამყარებელი მტკიცებულებების 

მოპოვების ასევე კარგი გზაა იმ ახალგაზრდებისგან უკუკავშირის მიღება, ვისთანაც 

მუშაობთ. ასევე შეგიძლიათ თხოვოთ ვინმეს, ვისაც იცნობთ და ენდობით და ვინც 

თქვენ გიცნობთ ახალგაზრდული მუშაობის კონტექსტში, მოგაწოდოთ თავისი 

შეხედულებები თქვენი კომპეტენციის თვითშეფასებაზე. 

კულტურათშორისი კომპეტენცია 

კულტურათშორისი კომპეტენცია არის დამოკიდებულებების, ცოდნის, გაგებისა და 

უნარების ერთობლიობა, რომელიც გამოიყენება იმ ქმედებების საშუალებით, 

რომლებიც საშუალებას აძლევს ერთ ადამიანს, მარტო ან სხვებთან ერთად: 

• გაუგოს და პატივი სცეს იმ ადამიანებს, ვინც ითვლება მისგან განსხვავებული 

კულტურული წარმოშობის მქონედ  

• სათანადოდ, ეფექტურად და პატივისცემით მოახდინოს რეაგირება ასეთ 

ადამიანებთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციისას 

• დაამყაროს პოზიტიური და კონსტრუქციული ურთიერთობები ასეთ ადამიანებთან 

http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_edn1
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_ednref1
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/empathy
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=12224
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• გააცნობიეროს საკუთარი თავი და საკუთარი მრავალკულტურული 

მიკუთვნებულობა კულტურულ "განსხვავებულობასთან" გადაკვეთის საშუალებით. 

მიუხედავად იმისა, რომ ზემოთ მოცემულ კულტურათშორისი კომპეტენციის 

განმარტებაში ნათქვამია, რომ ასეთი კომპეტენცია გულისხმობს იმ ადამიანების 

პატივისცემას, რომლებსაც მისგან განსხვავებული კულტურული მიკუთვნებულობა 

აქვთ, მნიშვნელოვანია განვასხვავოთ პატივისცემა ადამიანებისადმი და პატივისცემა 

ქმედებებისადმი. ადამიანები და მათი განუყოფელი ადამიანის უფლებები, ყველა 

ადამიანის ღირსება და თანასწორობა ყოველთვის უნდა იყოს დაცული, მაგრამ 

მოქმედებების მიმართ პატივისცემას აქვს შეზღუდვები: არ შეიძლება პატივისცემით 

მოკიდება იმ ქმედებების მიმართ, რომლებიც არღვევენ ადამიანის უფლებების, 

დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის ფუნდამენტურ პრინციპებს. ქმედებები, 

რომლებიც არღვევენ ამ პრინციპებს, არ უნდა იქნან განხილული "კულტურული 

განსხვავებულობის" ჭრილში. [i]  

[i] წყარო: Barrett, M., Byram, M., Lázár, I. and Mompoint-Gaillard, P., Stravroula Philippou, 

Developing Intercultural Competence through Education, Council of Europe, Directorate of Democratic 

Citizenship and Participation, January 2013  

ცოდნა 

ის, რაც ვინმემ იცის ინდივიდუალურად, ან ჯამი იმისა, რაც მოცემულმა ჯგუფმა იცის 

ერთობლივად. განათლებაში, ცოდნა არის ის, რაც უნდა ვისწავლოთ, მაგრამ ეს არ 

ნიშნავს, რომ ეს კარგი ან სასარგებლოა. მას უნდა შეუერთდეს უნარ-ჩვევები (გახდეს 

სასარგებლო) და პრინციპები და ღირებულებები (გახდეს ღირებული). 

სწავლის შედეგები 

სასწავლო პროცესის შედეგები. მათი გამოხატვა მრავალნაირად შეიძლება (არა 

მხოლოდ სერტიფიკატების საშუალებით) და ისინი შეიძლება გაიზომოს მრავალი (არა 

მხოლოდ გამოცდების) საშუალებით. სწავლის შედეგების ამსახველი დოკუმენტაცია  

უბრალოდ დროის კონკრეტული მონაკვეთის ნაწილია ნებისმიერი სასწავლო პროცესის 

განმავლობაში. 

უწყვეტი განათლება 

”მუდმივი, ნებაყოფლობითი და თვითმოტივირებული”. [i]  ცოდნის ძიება პირადი თუ 
პროფესიული მიზეზების გამო მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის იდეა 
აღიარებს, რომ სწავლა არ შემოიფარგლება მხოლოდ ბავშვობით ან საკლასო ოთახით, 
არამედ ხდება მთელი ცხოვრების მანძილზე და სხვადასხვა სიტუაციებში. ბოლო 
ორმოცდაათი წლის განმავლობაში, მუდმივმა სამეცნიერო და ტექნოლოგიურმა 
ცვლილებებმა აჩვენა, რომ სწავლა მუდმივად ხდება სხვა ადამიანებთან და ჩვენს 

გარშემო არსებულ სამყაროსთან ყოველდღიური ურთიერთქმედების შედეგად[ii]. 
კვლევამ აჩვენა, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლას შეუძლია 
გააუმჯობესოს პიროვნული განვითარება, აქტიური მოქალაქეობა და სოციალური 

ჩართულობა.[iii]  

http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_edn1
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_ednref1
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi3.pdf
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_edn1
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_edn1
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_edn2
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_edn3
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_edn3
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[i] განათლებისა და მეცნიერების დეპარტამენტი, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში 

სწავლა: თეთრი წიგნი მოზრდილთა განათლების შესახებ. Dublin: Stationery Office, 2000. 

ხელმისაწვდომია ინტერნეტში: www.education.ie/en/Publications/Policy-  

Reports/fe_aduled_wp.pdf 

[ii] განმარტება ადაპტირებულია აქედან: http://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning  

[iii] ევროპული საზოგადოების კომისია, მოზრდილთა სწავლა: სწავლა არასოდეს არის გვიან. 

COM(2006) 614 final. Brussels, 2006 

კვალიფიკაცია 

ოფიციალური ჩანაწერი ან დოკუმენტი, რომელიც მოწმობს იმ ფაქტს, რომ პირმა 

წარმატებით დაასრულა მოცემული კურსი ან მიაღწია მოცემულ სტანდარტს დარგის, 

უნარის ან კომპეტენციისთვის. ხშირად გამოიყენება როგორც მოწმობის ან დიპლომის 

სინონიმი. 

ცრურწმენა 

წინასწარ წარმოდგენილი მოსაზრება, რომელიც არ ემყარება ლოგიკურ საფუძველს ან 

რეალურ გამოცდილებას. [I] ცრურწმენა ყველაზე ხშირად უარყოფითია და 

ცრურწმენებს იშვიათად ამყარებენ ფაქტები ან მტკიცებულებები.  

[i] წყარო http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/prejudice  

აღიარება 

ოფიციალური და ხშირად იურიდიული გზა იმის საჩვენებლად, რომ სწავლაში 

მონაწილეობა და მისი შედეგები წარმოადგენს რაიმე ღირებულებას. სერტიფიკატი 

არის ოფიციალური აღიარების ფორმა. არსებობს ასევე აღიარების ნაკლებად 

ოფიციალური ფორმები, როგორიცაა სოციალური აღიარება. ეს ნიშნავს, რომ 

პრაქტიკოსთა ფართო საზოგადოება რაღაცას თვლის ღირებულად, მაშინაც კი, თუ მისი 

ღირებულება არ "დასტურდება" ოფიციალური დოკუმენტებით. 

უნარი 

კონკრეტული ამოცანის ან სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო ცოდნისა და 

გამოცდილების ერთობლიობა. "დაოსტატებული" აღნიშნავს იმას, ვინც ისწავლა რა 

უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა გააკეთოს ეს, და შეუძლია ამის ჩვენება. 

სოლიდარობა 

გრძნობებსა და მოქმედებებში ერთიანობა ან შეთანხმება, განსაკუთრებით საერთო 

ინტერესების მქონე ადამიანებს შორის; მხარდაჭერა სხვა პირებისა, რომლებიც 

განიცდიან გარკვეულ სირთულეს ან პრობლემებს, რომელთა იდენტიფიცირებაც 

შეიძლება მოახდინოს პიროვნებამ ან პიროვნების ჯგუფმა/საზოგადოებამ; 

ურთიერთდახმარება ჯგუფის შიგნით.[i] 

[i] ადაპტირებულია აქედან http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/solidarity?q=solidarity  

 

http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_ednref1
http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/fe_aduled_wp.pdf
http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/fe_aduled_wp.pdf
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_ednref2
http://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_ednref3
http://www.oapee.es/documentum/MECPRO/Web/weboapee/servicios/documentos/documentacion-convocatoria-2008/com20060614en01.pdf?documentId=0901e72b8000447b
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_edn1
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_ednref1
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/prejudice
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_edn1
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_ednref1
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/solidarity?q=solidarity
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სტერეოტიპი 

გარკვეული ტიპის ადამიანის ან საგნის ფართოდ გავრცელებული, მაგრამ 

ფიქსირებული და გამარტივებული გამოსახვა ან იდეა. [i] სტერეოტიპები შეიძლება 

იყოს დადებითი ან უარყოფითი. შესაძლოა ერთი კონკრეტული სწორი მაგალითის 

განზოგადებით ავრცელებედეს ცრუ შეხედულებებს კონკრეტულ სიტუაციაზე, ან 

ჯგუფებზე.  

[i] წყარო: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/stereotype  

გაურკვევლობისადმი ტოლერანტულობა 

განსხვავებული ინტერესების, მოლოდინებისა და საჭიროებების მოთმენისა და 

მათთვის შეღავათების დაშვების უნარი ადამიანებს შორის ურთიერთგაგების 

დამყარების პროცესში ან სხვა ახალ სიტუაციებში ან გაურკვევლობაში. [i]  

[i] ადაპტირებულია აქედან: Otten, H., Ten Theses on the correlation between European 
youth encounters, intercultural learning and demands on full and part-time staff in these 
encounters, IKAB, 1997: http://www.ikab.de/reports/Otten_thesen_en_1997.pdf  

ვალიდაცია 

აღიარების მსგავსად, ეს აღნიშნავს რაღაცის ფორმალური ან/და არაფორმალური 

ღირებულების ან ფასეულობის დადგენის პროცესს. საგანმანათლებლო სფეროში ეს 

ნიშნავს სწავლის პროგრესისა და შედეგების, როგორც სანდო და ღირებულის, 

აღიარებას. 

http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_edn1
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_ednref1
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/stereotype
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_edn1
http://www.coe.int/fr/web/youth-portfolio/glossary#_ednref1
http://www.ikab.de/reports/Otten_thesen_en_1997.pdf


61  

მადლიერებები  

წლების მანძილზე, პირველი ვერსიიდან ამ სრულ რედაქციამდე, მრავალი ადამიანი 

მონაწილეობდა ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული მუშაობის პორტფოლიოს 

შემუშავებასა და გაუმჯობესებაში. ევროპის საბჭო მადლობას უხდის ყველას, ვინც 

წვლილი შეიტანა პორტფოლიოს შემუშავებაში: 

მადლიერებები  2015 წლის გამოცემა  

შესწორებული ვერსიის ავტორი 

• იაელ ოჰანა  

 

ექსპერტთა ჯგუფი 

 

• Claude Bodeving, Service National De La Jeunesse Luxembourg (CDEJ) 

• Merja Hovi, Chief Planner, Helsinki City Youth Department, Local Services Unit 

• Elise Drouet, Board Member, European Youth Forum 

• Laura Lopez, Policy Officer, European Youth Forum 

• Luis Alvarado Martinez, Advisory Council on Youth, Council of Europe 

• José Pedro Castro, European Steering Committee on Youth, Council of Europe 

• Marti Taru, Youth Researcher 

• Tony Gallagher, OFSTED United Kingdom 

• Gisele Evrard, expert 

• Rita Bergstein, SALTO Training and Co-operation Resource Centre 

• Tony Geudens, SALTO Inclusion 

• Philippe Tissot, European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) 

• Marine Manucharyan, Advisory Council on Youth 

• Adina Calafateanu, Advisory Council on Youth 

• Jan Vanhee, European Steering Committee for Youth, Council of Europe 

• Thierry Dufour, Bureau International Jeunesse (CDEJ) 

 

მონაწილეები სემინარისა "Unfolding youth work" (2014 წლის ნოემბერი, ევროპის საბჭოს 
ახალგაზრდული დეპარტამენტი) 
 

• Arpine Kostanyan, FYCA  (სომხეთი) 

• Sviatlana Savik, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus  (ბელარუსი) 

• Madalena Sousa, AEGEE-Europe  (ბელგია) 

• Pieter Willems  (ბელგია) 

• Gerd Tarand, Estonian National Youth Council (ესტონეთი) 

• Sari Hoyla, HUMAK University of Applied Sciences (ფინეთი) 

• Tommi Ripatti, Youth department of Helsinki (ფინეთი) 

• Saide Atmani, Association Migration Solidarité et Echanges Pour le Développement - AMSEd 

(საფრანგეთი) 
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• Viktoria Bedo, European Federation for Intercultural Learning (საფრანგეთი) 

• Otar Khutsishvili, Human Rights Association (საქართველო) 

• Irakli Zhorzholiani, LEPL Children and Youth development Fund under the Ministry of Sport 

and Youth Affairs of Georgia (საქართველო) 

• Eugenia Karamouzi, EUROTEAM VOCATIONAL & LIFELONG LEARNING CENTER S.A. 

(საბერძნეთი) 

• Polyxeni Koutentaki, ALLIANCE OF TEH EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE 

ORGANISATION (საბერძნეთი) 

• Eleni Zografou, STATE SCHOLARSHIP FOUNDATION / HELLENIC NATIONAL AGENCY 

FOR ERASMUS+ (საბერძნეთი) 

• Andras Deri, ELTE Faculty of Primary and Pre-School Education (უნგრეთი) 

• Julius Adalsteinsson, Bandalag íslenskra skáta, BIS, (The Icelandic Boy and Girl Scout 

Association) (ისლანდია) 

• Francesca D’Erasmo, Giovanisì Project - Tuscany Region (იტალია) 

• Enrico Elefante, Forum della Gioventù di Santa Maria la Carità (იტალია) 

• Laimonas Ragauskas, Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija (ლიეტუვა) 

• Haythem Kamel (ლუქსემბურგი) 

• Marc Boes, Professional Open Youth Work in Europe (ნიდერლანდები) 

• Matia Losego, Dínamo - Associação de Dinamização Sócio-Cultural (პორტუგალია) 

• Marius Pop, European Alliance of YMCAs (YMCA Europe) (რუმინეთი) 

• Dina Stoianova, Young Guard (რუსეთის ფეერაცია) 

• Ivan Topalovic, NAPOR – National Association of Youth Workers (სერბია) 

• David Alvarez, IVAJ.GVAJOVE (INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD) (ესპანეთი) 

• Aleksandra Cvetkovska, Center for Intercultural Dialogue (CID) (“იუგოსლავიის ყოფილი 

რესპუბლიკა მაკედონია”) 

• Halit Guneri, Youth Work Department, Ministry of Youth and Sports of the Republic of Turkey 

(თურქეთი) 

• Lyn Boyd, University of Huddersfield (გაერთიანებული სამეფო) 

• Pauline Grace, Newman University (გაერთიანებული სამეფო) 

• Laura Hallsworth, International Falcon Movement - Socialist Education International (IFM-SEI) 

(გაერთიანებული სამეფო) 

• Iryna likhtetska, Division of International cooperation and European Integration, Ministry of 

Youth and Sports of Ukraine (უკრაინა) 

• Sofiya Oshchebska, Youth Project Assistant, Project “Strengthening National Capacity for 

Effective Youth Development and HIV/AIDS Response in Ukraine”, United Nations 

Development Programme (უკრაინა) 

• Larysa Moskalenko, State Institute for Family and Youth Policy (უკრაინა) 

• Sabine Klocker (ავსტრია) 

• Riccardo Gulletta (იტალია) 

• Iida Hayrinen (ფინეთი) 

 

სატესტო ჯგუფი (ანბანის მიხედვით) 

• Colin Brent, United Kingdom, Bollo Brook Youth Centre 
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•  Susanna Hunter-Darch, United Kingdom, Castelnau Centre Project 

•  Tatevik Margaryan, Armenia, World Independent Youth Union 

•  Deniz Memedi, “former Yugoslav Republic of Macedonia”, Centre for Intercultural Dialogue 

•  Maria Nomikou, Greece, AEGEE 

•  Lee Patterson, United Kingdom, Cardiff Youth Service 

•  Laura Paunonen, Finland, Fallkulla , Helsinki Youth Department 

•  Marko Paunovic, Serbia, YEU International 

•  Jo Peeters, The Netherlands, Scouting Gelderland 

•  Galina Petcu, Moldova, National Youth Council of Moldova 

•  Lucille Rieux, Belgium, AEGEE 

•  Elizabeth Smith, United Kingdom, CATCH 22 

•  Madalena Sousa, Belgium, Portuguese Youth Council 

•  Admir Veljovic, Serbia, Youth Office of Municipality Prijepolje 

 

ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული დეპარტამენტის სამდივნო 

• Mara Georgescu, Educational Advisor, Education and Training Unit (project 

coordination, editing) 

• Rui Gomes, Head of the Education and Training Unit 

• André-Jacques Dodin, Intergovernmental Co-operation Unit 

 

ევროკომისიასა და ევროპის საბჭოს შორის პარტნიორობა ახალგაზრდობის სფეროში 
• Marta Medlinska, Hans-Joachim Schild 

სხვა კონტრიბუტორები 

• Kuntzel Bastian, INCONTRO Training 

პირველი გამოცემის კონტრიბუტორები 

 
პირველი ვერსიის კონსულტანტი მწერალი და მკვლევარი 

 

Mark Taylor 

 

წინა გამოცემების კონტრიბუტორები (ანბანის მიხედვით) 
Ageeva Ludmila (რუსეთი), Aigro Mariann (ესტონეთი), Akdevelioglu Ilknur (თურქეთი), Almeida 

Laranjeira Henriques de Joana (პორტუგალია), Altinsoy Guler (თურქეთი), Andersen Jakob (დანია), 

Arvaniti Chrysafo (საბერძნეთი), Asanidze Vaxtang (საქართველო), Belletti Michelangelo (იტალია), 

Bilger Sophie (საფრანგეთი), Bjaeldager Jakob (დანია), Bock Damon (ესტონეთი), Bodeving Claude 

(ლუქსემბურგი), Bodson Nathalie  (ბელგია), Boulanger Pascale  (ბელგია), Bowyer Jonathan 

(გაერთიანებული სამეფო), Brecelj Markucic Arijana (სლოვენია), Briedova Barbara (სლოვაკია), 

Busemann Nina (გერმანია), Candek Sonja, Cares Mike (გერმანია), Carniel Cristina (იტალია), Cauwelier 

Johan  (ბელგია), Chachava Kate (საქართველო), Chakvetadze Nato (საქართველო), Cotis Sophy 

(საბერძნეთი), Cremer Françoise  (ბელგია), Cummings Andrew (გაერთიანებული სამეფო), Da Silva 

Nuno (პორტუგალია), Dagkos Anastasios (თურქეთი), De Vilder Dirk  (ბელგია), Dechenaux Claire 
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მოკლე ინფორმაცია პორტფოლიოზე - ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება 

ინდივიდებს, გუნდებს და ორგანიზაციებს, რომლებიც ახალგაზრდულ მუშაობას 

ახორციელებენ ევროპაში, შეაფასონ თავიანთი კომპეტენცია და განავითარონ ის უფრო 

ეფექტურად. ამ ინსტრუმენტის გამოყენება ასევე შეუძლიათ ტრენერებს, 

ახალგაზდული მუშაობის მენეჯერებს და პოლიტიკის შემმუშავებლებს და ზოგადად 

ნებისმიერ მსურველს, ვინც დაინტერესებულია ახალგაზრდული მუშაობის ხარისხის 

გაუმჯობესებით და აღიარებით. 

 

ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული მუშაობის პორტფოლიო არის ინსტრუმენტი, 

რომელიც ეხმარება ახალგაზრდული მუშაობის განმახორციელებლებს 

განსაკუთრებით ახალგაზრდულ მუშაკებსა და ახალგაზრდა ლიდერებს, ასევე 

მენეჯერებსა და ადმინისტრატორებს, შეაფასონ და განავითარონ თავიანთი 

ახალგაზრდული მუშაობისა და მათი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი ადამიანების 

კომპეტენცია.  
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სახელმწიფოსაგან შედგება, რომელთა შორისაა 
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