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Namn på Verktyget Skills Presenter 

Letar du efter lämpliga ord för att beskriva din volontärupplevelse? kompetensreprestentant 

skicklighetsgransknings verktyget kommer att vara till stor hjälp! 

Orginal länk։ https://www.europeanprojects.am/skillspresenter 

Typ av verktyg 

 
☒ Självvärderingsverktyg  

☒ Publikation/Handbook 

☒ Portfölj 

☐ Webbplats/Platform/Blogg 

☒ Bedömning 

☐ Certifikate/intyg 

☐ Kampanj 

Erkänningsmått som verktyget ger  ☒ Social Erkännande 

☒ Formell Erkännande 

☒ Själv Erkännande 

☐ Politisk Erkännande 

Verktygets inflytningsnivå ☐ Nationell 

☒ Regional 

☒ Lokal 

☒ Organisatorisk 

☒ Internationell 

Verktygets målgrupp(er) ☒ Ungdomsarbetare 

☒ Ungdomsledare 

☒ Ungdomar 

☒ Ungdomsorganisationer 

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://www.europeanprojects.am/skillspresenter
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☐ Organisationer 

☐ Människor från olika sociala kluster 

☒ Institutioner för högre utbildningar 

☒ Arbetsgivare 

☒ Lärare 

Vilket problem riktar sig detta verktyg 

till?  

Verktyget är baserat på självfärdighetsgranskning (ett 

användbart verktyg för att kartlägga skicklighet samt 

kompetens för personalresurser för att se om du har 

rätt blandning och för att identifiera eventuella brister 

i personens övergripande färdigheter), och presenterar 

volontärens färdigheter / kunskaper på ett förståeligt 

och meningsfullt sätt för arbetsgivare, 

universitetspersonal som är första steget att få 

kompetenser från den icke-formella utbildningen 

erkända för den akademiska och formella 

utbildningsmiljön.  

Verktygsmål: att stödja ungdomar med identifieringen 

och presentationen av kunskaper för universitetets 

personal och arbetsgivare som de fått genom sitt 

volontärarbete och sociala aktiviteter 

Hur fungerar verktyget? 1. Ladda ner följade dokument här. 

2. Deltagaren gör en lista över kompetenser / 

kunskaper som den har fått. 

3. Deltagaren kontrollerar verktyget med 

avseende på strukturen och identifierar vilken 

typ av färdigheter som kan matcha hans / 

hennes lista, och vad som saknas. 

4. Deltagaren lägger till alla kompetenser som 

hen saknar i sin lista 

5. Deltagaren gör utkastet till en presentation av 

sin skicklighet för universitetets personal / 

arbetsgivare med hjälp av föreslagna meningar 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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och lägger till exempel i de angivna 

utrymmena. 

Vi uppmuntrar att skriva ut handout och spendera 40 

- 50 minuter på att tänka och lägga till konkreta 

exempel. 

Hur kan vi skapa en ny situation och 

göra en förändring med hjälp av 

verktyget? 

Verktyget är till hjälp i ungdomars volontärarbete att 

presentera tjänade kompetenser och själv bedömning. 

Med hjälp av detta verktyg kan unga studenter som 

deltar i icke-formell utbildning eller utbytesprogram 

representera sina färdigheter på bästa sätt för att göra 

det värdefullt för det formella utbildningssystemet, 

till exempel gymnasier eller universitetspersonal och 

föreläsare. 

Verktyget kommer att användas av studenter vid 

universitetet och andra formella 

utbildningsinstitutioner för att validera kompetenser 

som erhållit sig genom NFE och utbytesprogram, 

hjälpa studenter att koppla sina kompetenser till 

arbetsmarknaden. Verktyget kommer också att öka 

ungdomarnas intresse för volontärarbete och sociala 

initiativ som en källa för upplevelsen vid sidan av 

studierna och få teoretisk kunskap. 

Vem utför valideringen? Valideringen av verktyget bör i första hand komma av 

eleven själv. Institutionernas myndigheter bör också 

involveras i valideringsprocessen. Representanten, 

såsom HR-specialist på HEI, kommer att bedöma och 

bekräfta formuläret. 

Ytterligare information Detta verktyg har utvecklats av teamet med 

erfarenhet inom formell och icke-formell utbildning 

med professionell rådgivning av den certifierade HR-

specialisten från Dnipro University of Technology. 

Verktyget kräver en motivation från pastor för 

självbedömning, det kommer alltså inte att vara 

användbart för personer som inte är intresserade av 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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kompetensgranskningen och självutveckling. 

Vissa företag erbjuder tjänster för 

kompetensgrnaskning mot betalning. Det finns några 

kompetensgrnasknings tester tillgängliga (online / 

offline) men de är inte anpassade till 

volontärerfarenheter och specifika skickligheter. Det 

ger också mervärde till det här verktyget. Om du vill 

testa verktyget och ge oss feedback eller hjälpa oss i 

spridningen, kontakta oss via nedan angivet mejl: 

Lär mer om kompetens grnaskningsverktyget här:  

Skills audits: tools to identify talent Final report 

by Directorate-General for Employment, Social 

Affairs and Inclusion of the European Commission, 

2018. 
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