
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  

Назва методики Open Online Badges 

Навчальні значки для мотивації та заохочення до навчання волонтерів 

Оригінальне посилання: https://www.europeanprojects.am/openonlinebadges 

Тип методики ☒ Інструмент самооцінки 

☐ Публікація / Довідник 

☒ Портфоліо 

☒ Веб-сайт / Платформа / Блог 

☐ Оцінка результатів 

☒ Свідоцтво / атестація 

☒ Агітація 

Розміри офіційного визнання 

методикою  

☒ Соціальне визнання 

☐ Офіційне визнання 

☒ Самопізнання 

☐ Політичне визнання 

Рівень впливу методики ☒ Національний 

☐ Регіональний 

☒ Місцевий 

☒ Організаційний 

☐ Міжнародний 

Цільова група (и) методики ☒ Спеціалісти по роботі з молоддю 

☒ Молоді лідери 

☒ Молодь  

☒ Молодіжні організації 

☐ Організації 

☐ Люди з різних соціальних об’єднань 

☐ Вищі навчальні заклади 

☒ Роботодавці 

☒ Педагогічні працівники 

На яку проблему спрямована ця 

методика? 

Компетенції, набуті під час добровільної молодіжної 

роботи, не відображаються належним чином, не 

визнаються та не затверджуються організацією в 

більшості європейських країн. 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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Мета цієї методики - створити ситуацію, яка буде 

відображати, визнавати та підтверджувати 

компетенції спеціалістів по роботі з молоддю. 

Як працює ця методика? 1. Методика розроблена на 

платформі badgecraft.eu, до якої 

ви можете отримати 

доступ access here. 

2. Існує 9 типів значків для 

компетенцій та 1 значок для 

спеціаліста по роботі з молоддю, який буде наданий 

тому, хто отримає будь-які 3 з усіх значків. 

3. Щоб опанувати кожен значок, треба пройти 3 

етапи  

Нижче ми надаємо список значків: 

1. Лідер 

2. Організатор 

3. Комунікатор 

4. Цілеспрямованість 

5. Перекладач 

6. Організатор збору коштів 

7. Переговорник 

8. Цифрові навички 

9. Веб-конструктор 

10. Спеціаліст по роботі з молоддю 

4. Кожен значок має свої завдання та компетенції, які 

молодий волонтер розвиває під час виконання 

завдання. 

5. Волонтер повинен зареєструватися і розпочати 

завдання будь-якого значка. 

6. Після успішного завершення завдання, надаються 

докази - відео, фотографії, повідомлення, текст, які 

прикріплюються до виконаного завдання і на його 

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://www.badgecraft.eu/en/wallet/projects/6489
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основі адміністратор затвердить та надасть значок. 

Методика також має агітаційний компонент для 

досягнення кращих результатів. 

1. Методика розповсюдження інформації - 

спочатку ви робите пояснювальне відео для 

широкої громадськості та молодих людей, щоб 

пояснити, як працює система значків. Ви можете 

переглянути створене нами анімаційне відео ( the 

animation video ), навчальний посібник щодо 

реєстрації та презентації. 

2. Організуйте зустрічі із зацікавленими 

організаціями (університетами та недержавними 

організаціями) та молодіжними центрами. Цю 

методику слід добре пояснити молодіжним 

організаціям. Попросіть їх прийти до вас як 

співпрацівників і отримати користь від виданих 

значків. По-перше, проведіть вступну презентацію 

для волонтерів, попросивши учасників 

зареєструватися та задати вам питання. 

3. Після ми додаємо їх до груп для подальшого 

підключення та надання інформації про методику 

щодня. Ми поширюємо анімацію та підручник як 

головний інструмент для мотивації та технічної 

допомоги. 

4. Ми також організовуємо оціночну нараду, щоб 

побачити, наскільки далеко пішов прогрес 

волонтерів та їх добровільного залучення. 

Підбиття підсумків та планування майбутніх дій 

дуже важливі. 

Як ми можемо створити нову 

ситуацію та внести зміни за 

допомогою цього методу? 

Методика дозволяє вирішити питання про невизнану 

практику добровільної роботи молоді. 

Організації, що використовують цю методику, 

можуть мотивувати своїх волонтерів займатися та 

отримувати значки та сертифікати на компетенції, які 

вони розвивають під час своєї роботи. Це допомагає 

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://youtu.be/tEpphbROxi0
https://youtu.be/tEpphbROxi0
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організації залучити більше волонтерів та мотивувати 

вже існуючих волонтерів. 

Офіційне визнання з боку держави чи організацій 

стане величезним кроком вперед, тому що ми завжди 

запитували, чи визнається те, що ми робимо для 

молоді іншими. 

Платформа дуже проста, а анімаційне відео (the 

animation video ) - це підтримка системи, оскільки 

воно дає пояснення, чому хтось повинен цим 

користуватися. Щоб отримати реєстр, прочитати 

інформацію про значки та завдання, потрібно 5-10 хв. 

Хто затверджує? Адміністратор проєкту здійснює перевірку 

компетенцій на основі доказів, наданих волонтером 

платформі. Будь-яка організація може подати заявку, 

щоб стати співробітником методики та 

використовувати видані значки. Зв'яжіться з нами для 

співпраці. 

Додаткова інформація Більш детальну інформацію про відкриті цифрові 

значки можна отримати в Badge Wiki here. 
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