
Social and Youth Workers – SYW │ 
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სახელწოდება Open Online Badges ღია ონლაინ ბაჯები 

საგანმანათლებო ბაჯები მოხალისეები მოტივაციისა და შესაწავლისთვის 

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

საშუალების/ინსტრუმენტის სახეობა ☒ თვითშესაფასების საშუალება  

☐ პუბლიკაცია/სახელმძღვანელო  

☒ პორტფოლიო  

☒ ვებსაიტი/პლატფორმა/ბლოგი  

☐ შეფასება 

☒ სერტიფიცირება/ატესტაცია  

☒ კამპანია  

აღიარების სტატუსი/განზომილება ☒ სოციალური აღიარება  

☐ ოფიციალური აღიარება  

☒ თვითაღიარება  

☐ პოლიტიკური აღიარება  

აღიარების დონე რომელსაც 

პასუხობს ინსტრუმენტი/საშუალება 

☒ ეროვნული 

☐ რეგიონალური  

☒ ადგილობრივი  

☒ ორგანიზაციული  

☐ საერთაშორისო  

საშუალების მიზნობრივი ჯგუფი 

(ჯგუფები) 

☒ ახალგაზრდული მუშაკები  

☒ ახალგაზრდა ლიდერები  

☒ ახალგაზრდები  

☒ ახალგაზრდული ორგანიზაციები  

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


Social and Youth Workers – SYW │ 
A: M. Mashtots 4 - 1/1, Yerevan 0015, Armenia │  
E: youthwork.syw@gmail.com│ T: +374 10 588 768 │  
Website: https://www.europeanprojects.am/vywre  

☒ ორგანიზაციები  

☐ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები 

☐ უმაღლეს სასწავლო დასწესებულებები 

☒ დამსაქმებლები  

☒ მასწავლებლები  

რა პრობლემის გადაწყვეტას ისახავს 

მიზნად ეს საშუალება/ინსტრუმენტი 

 მოხალისეობრივი ახალგაზრდული საქმიანობის 

დროს შეძენილი კომპეტენციები არ არის 

სათანადოთ ასახული, აღიარებული და 

ვალიდირებული ორგანიზაციების მიერ, ევროპის 

მრავალ ქვეყნებში. 

ხელსაწყოს ამოცანაა შექმნას ისეთი სიტუაცია 

რომელიც შეაფასებს, აღიარებს და ვალიდაციას 

გაუწევს კომპეტენციეას რომელიც ახალგაზრდულ 

საქმიანობის დროს არის შეძენილი. 

როგორ მუშაობს ინსტრუმენტი 1. ინსტრუმენტი შექმნილია 

badgecraft.eu პლატფორმაზე და 

მის სანახავად შეგიძლიად 

ესტუმროთ აქ. 

2. სულ გვაქვს 9 სახეობის ბაჯი 

სხვადასხვა კომპეტენციების და 

ერთი ახალგაზრდა მუშაკის ბაჯი. ეს უკანასკნელი 

მიეცემა მას ვინც დააგროვებს სამ ცალ სამ 

ვარსკლავიან ბაჯს.  

3. თითო ბაჯს გააჩნია 3 დონე ანუ ვარსკვალი   

ქვემოთ მოცემულია ბაჯების დასახელებები: 

1.    ლიდერი 

2.    ორგანიზატორი 

3.    კომუნიკატორი 

4.    მიძღვნილი  

5.    თარჯიმანი 

6.    ფონდების მომძიებელი 

7.    მოლაპარაკე  

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://www.badgecraft.eu/en/login?back=%2Fen%2Fwallet%2Fprojects%2F6489
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8.    ციფრული უნარები  

9.    ვებ-გვერდის ამყობი  

10.  ახალგაზრდა მუშაკი 

თითო ბაჯს გააჩნია თავისი დავალება და 

კომპეტენციები რომელიც მოხალისეს უნდა შეეძინა 

დავალების შესრულებისას.   

5. ბაჯის მოსაპოვებლად აუცილებელია 

რეგისტრაცია  

6.  წარმატებული რეგისტრაციისა და დავალების 

შესრულების შემდგომ საჭიროა ვიდეოს, სურათის, 

ტექტსის ან სხვა სახის მტკიცებულების ატვირთვა 

რათა ადმინისტრატორმა მოახდინოს მიდის ან 

დამტკიცება და ბაჯის მინიჭება ან უარყოფა და 

კომენტარის მიწერა.  

ინსტრუმენტს გააჩნია ასევე კამპანიის კომპონენტი.  

1. გასავრცელებელი საშუალება - თავიდან 

უნდა წარადგინო ვიდეო ტუტორიალი და 

ანიმაციური ვიდეო სადაც მარტივად 

ახსნილია თუ როგორ უნდა დარეგისტრირდე 

და თვითონ ხელსაწყოს არსი.  . 

2. დანიშნე შეხვედრა დაინტერესებულ 

პირებთან ორგანიზაციები, უნივერსიტეტები 

და არასამთავრობოები.  ხელსაწყო კარგად 

უნდა იქნას ახსნილი ახალგაზრდულ 

ორგანიზაციებისთვის. შესთავაზე 

თანამშრომლობა ბაჯების შექმნაში. პირველ 

რიგში წარდენითი პრეზენტაცია მოამზადე 

მოხალისეებისთვის და სთხოვე 

დარეგისტრირება და კითხვების დასმა.   

3. შემდეგ დაიმატე ჯფუდში სამომავლო 

ყოველდღიუს საჭირო კომუნიკაციისთვის. 

ჩვენ ვავრცელებთ ანიმციურ და ტუტორიალ 

ვიდეობს როგორც მთავარი ინსტრუმენტი 

მოტივაციისა და ჩართვისთვის.   

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://www.youtube.com/watch?v=tEpphbROxi0&feature=youtu.be
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ჩვენ ასევე ჩანიშნული გვაქვს შემაჯამებელი 

შეხვედრა რათა შევაფასოთ თუ რა გამოწვევები და 

დადებით მხარეები გამოაჩინა ინსტრუმენტმა 

მოხალისეობრივი საქმიანობის დროს. 

როგორ შეგვიძლია შევქმნათ ახალი 

სიტუაცია და შემოვიტანოთ 

ცვლილებები ინსტრუმენტის 

დახმარებით? 

 ინსტრუმენტი ხელსუწყობს მოხალისეობრივი 

ახალგაზრდული საქმიანობის არ აღიარების 

საკითხის მოგვარებას. 

ორგანიზაციები რომლებიც გამოიყენებენ 

ინსტრუმენტს შეძლებენ მოტივაციის მიცემა მათ 

მოხალისეებს და გასცენ ბაჯები და ონლაინ 

სერტიფიკატები მათი კომპეტენციების 

ასაღარებლად. იგი ხელსშეუწყობს მოხალისეების 

მოზიდვას და არსებულების გააქტიურებას. 

სახელმწიფოს მიერ ფორმალური აღიარება იქნება 

დიდი ნაბიჯი გადადგმული, რადგან 

პრეზენტაციების დროს ყოველთვის ჩვენ 

გვეკითხებოდნენ ამას 

პლატფორმა არის ძალიან მარტივი ხოლო 

ანიმაციური ვიდეო დაგეხმარებათ სისტემაში 

გარკვევას და გასცემს პასუხს თუ რატომ უნდა 

ჩაერთოს ვინმე ამ საქმიანობაში. სულ დაგჭირდება 

5-10 წუთი რათა სიღრსმისეულად გაერკვიოთ 

ბაჯების მოპოვებისა და დავალებების 

შესრულებაში. 

ვინ აკეთებს ვალიდაციას ანუ 

დამოწმებას? 

პროექტის ადმინისტრატორი ახორციელებს 

კომპეტენიცების ვალიდაციას, იმ მტკიცებულებების 

საფიძველზე რომელიც იქნება წარდგენილი 

პლატფორმაზე. ნებისმიერ ორგანიზაციას შეუძლია 

ითანამშრომლოს ინსტრუმენტის გამოყენებაში და 

გამოსცეს ბაჯი. დაგვიკავშირდით 

თანამშრომლობისთვის. 

დამატებით ინფორმაცია მეტი იფორმაცია ღია ციფრული სამკერდე ნიშნის 

(ბაჯების) შესახებ ხელმისაწვდომია შემდეგ საიტზე: 

Badge Wiki here. 

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://badge.wiki/wiki/Main_Page

