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Գործիքի անվանումը Բաց առցանց կրթապիտակներ 

Կրթապիտակներ՝ մոտիվացնելու և խրախուսելու ուսուցումը կամավորների շրջանում։ 

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

Գործիքի տեսակը ☒ Ինքնագնահատում 

☐ Հրապարակում / ձեռնարկ 

☒                 Պորտֆոլիո 

☒ Կայք / պլատֆորմ / բլոգ 

☐          Գնահատում 

☒          Վկայական / հաստատում 

☒          Քարոզարշավ 

Գործիքի կողմից 

հասցեագրվող ճանաչման 

շրջանակը 

☒ Սոցիալական ճանաչում 

☐ Պաշտոնական ճանաչում 

☒ Ինքնաճանաչում 

☐ Քաղաքական ճանաչում 

Գործիքի ազդեցության 

մակարդակը 

☒ Ազգային 

☐ Տարածաշրջանային 

☒ Տեղական 

☒ Կազմակերպության 

☐ Միջազգային 

Գործիքի թիրախային 

խումբ(եր)ը 

☒ Երիտասարդական աշխատողներ 

☒ Երիտասարդ առաջնորդներ 

☒ Երիտասարդներ 

☒ Երիտասարդական կազմակերպություններ 
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☐ Կազմակերպություններ 

☐ Տարբեր սոցիալական խմբերի ներկայացուցիչներ 

☐ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ 

☒ Գործատուներ 

☒ Կրթության մասնագետներ  

Ո՞ր խնդիրներն է այս 

գործիքը թիրախավորում 

Երիտասարդական աշխատանքի ընթացքում ձեռք բերված 

ունակությունները եվրոպական երկրների մեծ մասում 

կազմակերպության կողմից չեն արտացոլվում, ճանաչվում և 

վավերացվում ըստ արժանվույն: 

Գործիքի նպատակն է ստեղծել իրադրություն, որում 

կարտացոլվեն, կճանաչվեն և կվավերացվեն 

երիտասարդական աշխատողների ունակությունները: 

Ինչպե՞ս է գործիքն 

աշխատում 

1. Գործիքը մշակվել է badgecraft.eu հարթակում, որտեղ 

կարող եք մուտք գործել այս հղմամբ: 

2. Կա 9 տեսակի կրթապիտակ ունակությունների և մեկը՝ այն 

երիտասարդական աշխատողի համար, ով ձեռք կբերի 

կրթապիտակներից ցանկացած 3-ը: 

3. Կրթապիտակներից յուրաքանչյուրը ձեռք բերելու համար 

պահանջում է երեք քայլ: 

Ստորև ներկայացված է կրթապիտակների ցանկը. 

1. Առաջնորդ 

2. Կազմակերպիչ 

3. Հաղորդակցվող 

4. Նվիրյալ 

5. Թարգմանիչ 

6. Ֆանդրեյզեր 

7. Բանակցող 

8. Թվային հմտություններ 

9. Կայք ստեղծող 

10. Երիտասարդական աշխատող 

4. Յուրաքանչյուր կրթապիտակ ունի իրեն հատուկ 
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առաջադրանքներն ու ունակությունները, որոնք 

երիտասարդական աշխատողը կամ կամավորը զարգացնելու 

է առաջադրանքի իրականացման ընթացքում: 

5. Կամավորը պետք է գրանցված լինի և սկսի կատարել 

կրթապիտակներից որևէ մեկի առաջադրանքը: 

6. Առաջադրանքը հաջողությամբ իրականացնելուց հետո 

ապացույցները` նկարներ, գրառումներ, տեքստ, վիդեո, 

պետք է կցվեն առաջադրանքին, որոնց հիման վրա 

համակարգողը կհաստատի և կտրամադրի կրթապիտակը: 

Գործիքը պարունակում է նաև քարոզչական բաղադրիչ․ 

1. Տարածման գործիքներ. առաջին հերթին ստեղծե՛ք 

բացատրական հոլովակ հանրության և 

երիտասարդների համար այն մասին, թե ինչպես է 

գործում կրթապիտակային համակարգը: Օրինակն 

այստեղ է՝ https://youtu.be/tEpphbROxi0 

2. Կազմակերպե՛ք հանդիպումներ հետաքրքրված 

կազմակերպությունների (համալսարաններ, ՀԿ-ներ) և 

երիտասարդական կենտրոնների ներկայացուցիչների 

հետ: Այս գործիքը պետք է մանրամասն բացատրվի 

երիտասարդական կազմակերպություններին։ 

Հրավիրե՛ք նրանց համագործակցության և 

թողարկված կրթապիտակներից օգուտ քաղելու: 

Սկզբում կամավորներին ներածական կերպով 

ներկայացրե՛ք գործիքը, ապա խնդրեք ներկաներին 

գրանցվել և հարցեր ուղղել ձեզ: 

3. Հաջորդ քայլը համապատասխան կոնտակտային 

խմբում նրանց ավելացնելն է և գործիքի վերաբերյալ 

պարբերաբար տեղեկություն տրամադրելը: 

Կարևոր է կազմակերպել գնահատմանն ուղղված 
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հանդիպում՝ վերանայելու կամավորների առաջընթացն ու 

ներգրավվածությունը: Ամփոփումը և ապագա անելիքների 

պլանավորումը նույնպես կարևոր են: 

Ինչպե՞ս է գործիքի 

կիրառմամբ փոփոխություն 

առաջ բերվելու և 

իրավիճակ փոխվելու։ 

Գործիքի միջոցով որրոշակիորեն լուծվում է կամավոր 

երիտասարդական աշխատանքի չճանաչվածության խնդիրը: 

Գործիքն օգտագործող կազմակերպությունները կարող են 

խրախուսել իրենց կամավորներին՝ ներգրավվելու և 

ստանալու կամավորական աշխատանքի ընթացքում իրենց 

զարգացրած ունակություններին համապատասխան 

կրթապիտակներ ու հավաստագրեր, այդպիսով՝ ձեռք 

բերելով նոր կամավորներ։  

Պաշտոնական ճանաչումը պետության կամ 

կազմակերպությունների կողմից կլինի առաջընթաց քայլ, 

քանի որ միշտ եղել է հարցը՝ արդյոք այն, ինչ արվում է 

երիտասարդների համար, ճանաչման է արժանանում այլոց 

կողմից։ 

Հարթակը պարզ կառուցվածք ունի․ 5-10 րոպե է 

պահանջվում գրանցվելու և կրթապիտակների ու 

առաջադրանքների վերաբերյալ ինֆորմացիային 

ծանոթանալու համար: 

Ո՞վ է իրականացնում 

վավերացումը 

Ծրագրի համակարգողը վավերացնում է ունակությունները՝ 

կամավորի կողմից հարթակին տրամադրված փաստերի 

հիման վրա: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է հայտ 

ներկայացնել՝ կիրառելու թողարկված կրթապիտակները։ 

Համագործակցության համար կապ հաստատեք մեզ հետ՝ 

youthwork.syw@gmail.com էլ. փոստի միջոցով։ 

Հավելյալ 

տեղեկատվություն 

Թվային կրթապիտակների մասին լրացուցիչ տեղեկություն 

հասանելի է Badge Wiki էջում։ 
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