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Назва методики L-EARN 

Навчальні значки для отримання та підтвердження компетентностей 

Оригінальне посилання: https://www.europeanprojects.am/l-earn  

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 
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На яку проблему спрямована ця 

методика? 

У сьогоднішньому ультрапов’язаному світі, що 

швидко змінюється, люди навчаються як 

самостійно, так і одне від одного. Молодіжні 

організації, спеціалісти по роботі з молоддю, 

тренери, експерти та громади обмінюються 

знаннями і навчаються в неформальному та 

неофіційному контекстах ефективніше. Навчальні 

значки - це форма представлення в Інтернеті 

компетентності чи досягнень, які ви заробили. Це 

мотивує поведінку навчання, визнає досягнення та 

встановлює довіру. 

Ця «L-EARN» методика розроблена для молоді, яка 

бере участь у будь-якій молодіжній організації, 

молодіжній роботі та молодіжних та волонтерських 

проєктах. Значки можуть заробити всі, хто 

займається волонтерством у молодіжному клубі, 

молодіжному проєкті чи програмі або демонструє 

конкретні знання, вміння, ставлення та здібності в 

молодіжній організації. 

Система значків дозволяє перевірити навички, 

інтереси та досягнення через надійні організації та 

додає цю інформацію до файлу зображення значка 

для подальшого доступу та огляду. 

Ми звернули увагу на наступні навички: 

- Мовні 

- Ораторське мистецтво 

- Організаційні 

- Комунікаційні 

- Цифрові 

- Культурні 

- Міжособистісні 

Особлива увага приділялася навичкам 

міжособистісного спілкування в категорії 

Міжособистісні навички. Такі компетенції іноді 

недооцінюються. Ми придали значення кожній з 

цих компетенцій, достовірно підтвердивши 
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значущість іншими людьми, щоб посилити 

перевірку валідності. 

Як працює ця методика? 1. Завітайте на нашу онлайн-платформу тут: 

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

ви зможете ознайомитися з  картою наших значків. 

Потрібно зареєструватися на платформі 

https://www.badgecraft.eu/ та 

мати свій особистий кабінет, 

перш ніж починати заробляти 

значки. Ви можете сканувати 

QR-код з галереї, щоб знайти 

проєкт. 

2. У нас є 3 рівні для кожної компетентності: 1-й - 

«Новачок», другий - «В дорозі» і 3-й, найвищий - 

«Гуру». Ви можете почати з Новачка, а після 

завершення переходити на інші рівні. Деякі значки 

потребують для розблокування інші вказані значки. 

3. Почніть розблокувати значки, виконуючи 

завдання. 

4. Виконавши вимоги для розблокування певного 

значка, вам потрібно надати докази цього, які 

відрізняються від значка до значка. 

5. Ми зв’яжемось з вашим безпосереднім керівником 

або іншими членами команди, з якими ви 

працювали, щоб отримати додаткове підтвердження 

від них, якщо завдання значка вимагає цього, 

виходячи з того, який ви надали доказ. 

6. Після того, як ви дотримаєтесь вимог для 

завершення кожного значка, ви розблокуєте 

конкретний цифровий значок. Тоді ви можете 

зробити свої значки видимими у своїх профілях чи 

каналах соціальних мереж. 

7. Почніть розблокувати якомога більше значків, 
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щоб додати їх у свої резюме та соціальні медіа, що 

полегшити потенційному роботодавцю зрозуміти 

ваші здібності. 

Значки можна заробляти і зберігати також у 

мобільному додатку, який ви можете завантажити та 

почати відкривати нові значки на ходу. Шукайте 

його і майте при собі свій гаманець значка. 

Як ми можемо створити нову ситуацію 

та внести зміни за допомогою цього 

методу? 

Наше головне питання полягає в тому, що важко  

помітити ті навички міжособистісного спілкування, 

які ми отримуємо, коли добровільно працюємо в 

молодіжному проєкті чи організації, беручи участь 

у неформальній освіті та навчанні. 

Ця методика заснована на застосуванні значків у 

неформальному навчанні. 

Розміщення значків показує здобуті навички 

волонтерської та молодіжної роботи, призведе до 

реальних можливостей, таких як зв’язок з 

потенційними співробітниками, іншими 

волонтерами, спеціалістами по роботі з молоддю, 

заробіток на соціальних кредитах або влаштування 

на роботу. 

Волонтерство приносить можливості та компетенції, 

які дуже потрібні на сучасному ринку праці та 

серед працівників. 

Значки дозволяють нам побачити, що навчання 

виходить за межі аудиторій та формальної освіти. 

Навички, такі як творчість чи робота в команді, 

стають такими ж важливими, як математика чи 

наука чи знання закону. Значки показують, що наше 

неформальне навчання - це більше, ніж сукупність 

тестових балів та оцінок, але як навчальних шляхів, 

багатих деталями та інформацією. Це дозволяє 

волонтерам та учням орієнтуватися на власне 

навчання, спеціалістам по роботі з молоддю краще 
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залучати та мотивувати молодих людей, а 

роботодавцям знайти унікальні таланти та набори 

навичок, які вони потребують. 

Значки розвивають соціальне та суміжне навчання, 

що відбувається шляхом спільного використання. 

Вони дозволяють визнати учня та перенести його 

через різні волонтерські простори та неформальне 

середовище навчання.  

Значки роблять навчання більш пристосованим до 

змін та відкритим для інновацій. І найголовніше, 

значки роблять навчання заняттям протягом усього 

життя. Значки виховують цінності відкритого 

обміну та інновацій у навчанні сьогодні, даючи нам 

зрозуміти, що навчання відбувається де завгодно, і 

ділитися ним важливо. 

Хто затверджує? Емітент, який видає значки, в даному випадку - 

громадська організація «Соціальні та молодіжні 

працівники», виступає в якості затверджувача цих 

даних. Як молодіжна організація, що розвивається у 

громаді, СМП взяв на себе роль підтвердження 

компетенцій, що призводить до отримання значків. 

Будь-яка молодіжна організація може приєднатися 

до цієї методики та почати заробляти значки за 

волонтерство. Для цього організації потрібно стати 

співробітником у системі значків, написавши 

електронний лист до неурядової організації СМП 

(Youthwork.syw@gmail.com). 

Перевірка компетенцій буде здійснюватися 

керівником волонтерів, який безпосередньо 

працював або координував роботу тих молодих 

людей, які беруть участь у проєкті. Доказ 

виконаного завдання або набутий навик буде 

основою отримання значка. 
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Додаткова інформація Молодь у всій Європі здобуває основні компетенції 

завдяки неформальній навчальній діяльності  

щоденно. Визнання молодіжної роботи та 

неформального, а також неофіційного навчання є 

важливим питанням у галузі молоді. Читаючи про 

офіційне визнання, ви можете натрапити на такі 

ключові слова, як "визнання неформального та 

неофіційного навчання", "Маршрути" або "Звіт про 

молодь" ... Ви незабаром зрозумієте, що офіційне 

визнання включає широкий спектр подій, які 

пов'язані між собою політичними документами, 

методиками, дослідженнями та подіями. 

Ця методика особливо визначена для вірменських 

громадських організацій, де добровільне залучення 

до молодіжної роботи широко поширене. Інші 

європейські організації також можуть 

використовувати цю платформу та видані значки. 

Після того, як ви розпочнете свою волонтерську 

подорож, вам знадобиться 1-2 місяці, щоб відкрити 

свій перший знак у будь-якій з компетенцій. 

Більш детальну інформацію про відкриті цифрові 

значки можна отримати Badge Wiki here. 
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