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Գործիքի անվանումը L-EARN 

Կրթական պիտակներ` ստանալու և վավերացնելու ունակությունները 

Գործիքի հղումը՝ https://www.europeanprojects.am/l-earn  

Գործիքի տեսակը 

 
 

☒ Ինքնագնահատում 

☐ Հրապարակում / ձեռնարկ 

☒                 Պորտֆոլիո 

☒ Կայք / պլատֆորմ / բլոգ 

☐          Գնահատում 

☒                 Վկայական / հավաստատում 

☐          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 

Ժամանակակից գերկապվակցված և արագ փոփոխվող 

աշխարհում մարդիկ սովորում են ինչպես ինքնուրույն, 

այնպես էլ միմյանցից՝ երիտասարդական 

կազմակերպություններից, երիտասարդական 

աշխատողներից, դասընթացավարներից, փորձագետներից և 

համայնքներից, ընդ որում՝ երիտասարդները ոչ ֆորմալ 

համատեքստում շատ ավելի արդյունավետ են սովորում։ 

Կրթական պիտակները ձեր ստացած իմացության և 

նվաճումների առցանց ներկայացումն են։ Այն խրախուսում է 

սովորելու վարքը, ճանաչում է ձեռքբերումները և 

ապահովում վստահելիություն երիտասարդի 

ունակությունների նկատմամբ։ 

«L-EARN» գործիքը մշակվել է երիտասարդների համար, 

որոնք ներգրավված են ցանկացած երիտասարդական 

կազմակերպության, երիտասարդական աշխատանքի 

գործունեության և երիտասարդական-կամավորական 

ծրագրերում։ 

Յուրաքանչյուր ոք, ով երիտասարդական ակումբի, ծրագրի 

կամավոր է կամ ցուցաբերում է հատուկ գիտելիքներ, 

հմտություններ, վերաբերմունք, վարվելակերպ և 

կարողություններ, երիտասարդական կազմակերպությունում 

կարող է ձեռք բերել կրթապիտակ։ Կրթապիտակների 

համակարգը թույլ է տալիս կազմակերպությունների միջոցով 

հաստատել հմտությունները, հետաքրքրություններն ու 

նվաճումները, և այդ տեղեկատվությունը կցում է 

կրթապիտակին հետագա հասանելիության և վերանայման 
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համար։ 

Կրթապիտակների համակարգը ստեղծելիս ուշադրություն 

ենք դարձրել հետևյալ կարողություններին և 

ունակություններին` 

- լեզուների իմացություն 

- հանրային խոսք 

- կազմակերպչական ձիրք 

- հաղորդակցություն 

- թվային գրագիտություն 

- մշակութային զգացողություն 

- միջանձնային հարաբերություններ 

 

Հատուկ ուշադրություն է դարձվել այսպես կոչված «փափուկ 

հմտություններին»՝ միջանձնային հմտությունների բաժնում: 

Այդ հմտությունները հաճախ թերագնահատված և անչափելի 

են մնում: Դրանցից յուրաքանչյուրը մենք փորձեցինք 

դարձնել չափելի և ապացուցված, որպեսզի վավերացումն 

ավելի վստահելի լինի: 

Ինչպե՞ս է գործիքն 

աշխատում 

1. Այցելե՛ք մեր առցանց հարթակ 

(https://www.badgecraft.eu/en/wallet/projects/7909), 

որտեղ դուք կգտնեք մեր կրթապիտակների քարտեզը։ 

Դուք պետք է նախ գրանցվեք և հաշիվ ստեղծեք 

badgecraft.eu հարթակում։ 

Կրթապիտակների քարտեզն 

արագ գտնելու համար կարող եք 

սքանավորել QR կոդը: 

2. Յուրաքանչյուր կարողության 

համար կա 3 մակարդակ։ Առաջինը՝ «Newbie» (թարգ.՝ 

նորեկ), երկրորդ մակարդակը՝ «On My Way» (թարգ.՝ 

գիտելիք և փորձ ձեռք բերելու ճանապարհին), իսկ 
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երրորդը՝ ամենաբարձր մակարդակը՝ «Guru»-ն է 

(թարգ.՝ ուսուցիչ)։ Կարող եք սկսել «Newbie»-ից և 

դրանից հետո անցնել մյուս մակարդակներին։ Որոշ 

կրթապիտակներ պահանջում են ունենալ այլ 

համակցված կրթապիտակներ։  

3. Սկսե՛ք վաստակել կրթապիտակները՝ ավարտելով 

նրանցից յուրաքանչյուրի առաջադրանքները։ 

4. Որևէ կրթապիտակի պահանջը կատարելուց հետո 

անհրաժեշտ է տրամադրել դրա ապացույցը, որը 

տարբեր է ամեն կրթապիտակի համար։ 

5. Որոշ կրթապիտակների հաստատման համար մենք 

կկապվենք ձեր անմիջական ղեկավարի կամ թիմի այլ 

անդամների հետ, որոնց հետ դուք կամավորական 

աշխատանք եք իրականացրել, նրանց կողմից 

լրացուցիչ վավերացում ստանալու համար՝ հիմնվելով 

ձեր տրամադրած ապացույցների վրա։ 

6. Կրթապիտակների պահանջներին 

համապատասխանելու դեպքում, դուք կբացեք և 

կվաստակեք թվային պիտակը։ Այնուհետև կարող եք 

ձեր կրթապիտակները տեսանելի դարձնել ձեր 

սոցիալական մեդիայի տարբեր հարթակներում։ 

7. Սկսե՛ք վաստակել հնարավորինս շատ 

կրթապիտակներ, որպեսզի դրանք ավելացնեք ձեր CV-

ում և սոցիալական մեդիայի հաշիվներում, ինչը թույլ 

կտա հնարավոր գործատուին ավելի հեշտ 

պատկերացում կազմել ձեր «կոշտ» և «փափուկ» 

ունակությունների մասին: 

Կրթապիտակները հնարավոր է վաստակել և պահպանել 

բջջային հավելվածի կրթապիտակների դրամապանակ 

բաժնում, որը կարող եք ներբեռնել և անմիջապես ստանալ 

հասանելիություն նոր կրթապիտակներին։ 

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.badgecr

aft&hl=en 

iOS: https://apps.apple.com/us/app/badge-wallet/id1169077003  
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Ինչպե՞ս է գործիքի 

կիրառմամբ փոփոխություն 

առաջ բերվելու և իրավիճակ 

փոխվելու։ 

Մեր հիմնական խնդիրն այն է, որ դժվար է տեսանելի 

դարձնել «փափուկ հմտությունները», որոնք մենք ստանում 

ենք երիտասարդական ծրագրերի շրջանակում կամ 

կազմակերպությունում կամավոր լինելու ժամանակ՝ 

ներառված լինելով ոչ ֆորմալ կրթության և ուսուցման մեջ: 

Այս գործիքը հիմնված է ոչ ֆորմալ կրթության մեջ խաղային 

էլեմենտներ օգտագործելու վրա, որտեղ մասնակիցը 

ստանում է միավորներ կրթապիտակների տեսքով։։ 

Կամավորական և երիտասարդական աշխատանքում ձեռք 

բերված ունակությունները ցույց տվող ձեր կրթապիտակները 

կբերեն իրական հնարավորություններ, ինչպիսիք են օրինակ 

կապվել հնարավոր գործընկերների, այլ կամավորների, 

երիտասարդական աշխատողների հետ, վաստակել 

սոցիալական վստահություն կամ աշխատանք ստանալ։ 

Կամավորությունը բերում է այնպիսի հնարավորություններ և 

կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են ժամանակակից 

աշխատաշուկայում և աշխատողների շրջանում։ 

Կրթապիտակների շնորհիվ մենք տեսնում ենք, որ սովորելն 

ավելին է, քան դասասենյակներն ու ֆորմալ կրթությունը: 

Ստեղծարարության կամ թիմային աշխատանքի պես 

հմտությունները դառնում են նույնքան կարևոր, որքան 

մաթեմատիկան կամ գիտությունը, իրավունքի իմացությունը: 

Կրթապիտակները ցույց են տալիս, որ ոչ ֆորմալ կրթությունը 

ավելին է, քան պարզապես թեստային միավորների և 

գնահատականների հավաքածուն, այն մանրամասն և 

տեղեկատվությամբ հարուստ ուղիներ բացահայտելու միջոց 

է: Սա կամավորներին և սովորողներին հնարավորություն է 

տալիս առաջնորդել սեփական ուսուցումը, 

երիտասարդական աշխատողներին՝ ավելի արդյունավետ 

ներգրավել և ոգեշնչել երիտասարդներին, և գործատուներին՝ 

գտնել իրենց անհրաժեշտ եզակի տաղանդներին ու 

հմտություններով մարդկանց։ 

Կրթապիտակները զարգացնում են սոցիալական ուսուցումը, 
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ինչը տեղի է ունենում հմտությունների փոխանակման 

միջոցով: Նրանք սովորողին ճանաչելու և տարբեր 

կամավորական հարթակներ և ոչ պաշտոնական 

ուսումնական միջավայրեր տեղափոխվելու 

հնարավորություն են տալիս: 

Կրթապիտակներն օգնում են, որ ուսուցումն ավելի 

համապատասխան լինի փոփոխություններին և բաց՝ 

նորարարությունների համար: Եվ, ամենակարևորը, 

կրթապիտակները սովորելը դարձնում են ամբողջ կյանքում 

կրթվելու և զարգանալու նպատակ։ Թույլ տալով գիտակցել, 

որ սովորելը տեղի է ունենում ցանկացած միջավայրում, 

կրթապիտակներն այսօր ուսուցման մեջ մշակում են բաց 

հաղորդակցելու արժեքներ, իսկ կրթության մեջ 

նորարարություն։ 

Ո՞վ է իրականացնում 

վավերացումը 

Կրթապիտակ թողարկողը, տվյալ դեպքում՝ Սոցիալական և 

երիտասարդության աշխատողներ ՀԿ-ն, գործում է որպես 

այս կրթապիտակների վավերացնող։ Որպես 

երիտասարդներին և հասարակությանը զարգացնող, 

երիտասարդական կազմակերպություն՝ SYW-ն ստանձնել է  

ունակությունների վավերացման դերը։ 

Ցանկացած երիտասարդական կազմակերպություն կարող է 

օգտագործել այս գործիքը և վաստակել կամավորության 

համար նախատեսված մեր արդեն իսկ թողարկված 

կրթապիտակները։ Կազմակերպությունը պետք է 

կրթապիտակների համակարգում գրանցվի որպես 

համագործակցող՝ էլ. նամակ գրելով SYW ՀԿ-ին 

(youthwork.syw@gmail.com)։ 

Ունակությունների վավերացումը կկատարվի կամավորների 

վերահսկողի կողմից, որը անմիջականորեն աշխատել կամ 

համակարգել է ներգրավված այդ երիտասարդների 

աշխատանքը: Ավարտված առաջադրանքի կամ ձեռք բերված 

հմտության ապացույցը կլինի կրթապիտակ ստանալու 

հիմքը: 
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Հավելյալ տեղեկատվություն Երիտասարդներն ամբողջ Եվրոպայում ամեն օր ձեռք են 

բերում հիմնական ունակություններ ոչ ֆորմալ ուսուցման 

միջոցով: Երիտասարդական աշխատանքի ճանաչումը և ոչ 

ֆորմալ, ինչպես նաև ինֆորմալ ուսուցումը կարևոր խնդիր է 

երիտասարդության ոլորտում: Ճանաչման մասին կարդալիս 

կարող եք հանդիպել առանցքային այնպիսի բառերի, 

ինչպիսիք են` «ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման 

վավերացում», «կրթական ուղիներ» կամ «երիտասարդության 

զեկույց»։ Շուտով Դուք կհասկանաք, որ ճանաչումը 

ներառում է քաղաքական փաստաթղթերի, գործիքների, 

հետազոտությունների և այլ իրադարձությունների հետ 

կապված զարգացումների լայն շրջանակ: 

Գործիքը հարմարեցված է հատկապես հայկական 

երիտասարդական ՀԿ-ների համար, որտեղ կամավորական 

աշխատանքը ընդունված և տարածված է։ Այլ եվրոպական 

կազմակերպություններ նունպես կարող են օգտվել արդեն 

իսկ թողարկված կրթապիտակներից։  

Կրթապիտակներ վաստակելու “L-EARN” գործիքի 

օգտագործումը շատ հեշտ է։ Կամավորի՝ ձեր 

ճանապարհորդությունը սկսելուց հետո, 1-2 ամիս 

կպահանջվի ցանկացած ունակության կրթապիտակը 

բացելու համար։ Բոլոր պահանջները նկարագրված են 

հարթակում։ 

Եթե ունեք հարցեր կամ ձեզ անհրաժեշտ է ավելի 

մանրամասն տեղեկատվություն, կարող եք կապ հաստատել 

մեզ հետ հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով 

youthwork.syw@gmail.com։ 

Բաց թվային կրթապիտակների վերաբերյալ մանրամասն 

տեղեկատվությունը հասանելի է Badge Wiki կայքում։ 
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