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Namn på verktyget L-EARN 

Utbildningstecken för att tjäna och validera kompetenser 

Original länk: https://www.europeanprojects.am/l-earn  

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 

☐ Organisationer 
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☐ Människor från olika sociala kluster 

☐ Institutioner för högre utbildningar 

☒ arbetgivare 

☒ Lärare 

Vilket problem riktar sig detta 

verktyg till?  

I dagens ultra-kopplade och snabbt-förändrande värld, lär sig 

människor på egen hand men även av andra människor, 

ungdomsorganisationer, ungdomsarbetare, lärare, experter 

och samhället i stort, människor tenderar att lära sig mer 

effektivt på icke-formella och informella sammanhang. 

Utbildningstecken representerar online kompetens eller 

prestationer man har uppnått. Det motiverar beteendet för 

inlärning, erkänner prestationer och skapar trovärdighet. 

Detta verktyg "L-EARN" är utvecklat för ungdomar som är 

involverade i ungdomsorganisationer, ungdomsarbete eller 

ungdoms- och volontärprojekt. Emblemet kan erhållas av alla 

som frivilligt ställer upp för en ungdomsklubb, 

ungdomsprojekt eller program, eller som visar specifika 

kunskaper, färdigheter och attityder och förmågor i en 

ungdomsorganisation. 

Emblem-systemet möjliggör verifieringen av färdigheter, 

intressen och prestationer genom trovärdiga organisationer 

och bifogar denna information till emblem bildfilen för 

framtida åtkomst och granskning. 

Vi har uppmärksammat följande färdigheter: 

- Språk 

- Tala inför publik 

- Organisatorisk 

- kommunikation 

- Digital 

https://www.europeanprojects.am/vywre


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  

- Kulturell 

- Interpersonell 

Särskild uppmärksamhet ägnades åt de mjuka färdigheterna 

under kategorin “Interpersonal skills” (social förmåga). Sådana 

kompetenser underskattas ibland. Vi gjorde var och en av dem 

mätbara och bekräftade av andra människor för att förstärka 

valideringen. 

Hur fungerar verktyget? 1. Besök vår online plattform här: 

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

där du kommer att utforska 

kartan över våra emblem. Du 

kommer att behöva registrera 

dig i plattformen 

https://www.badgecraft.eu/ och 

ha ditt personliga konto innan 

du börjar tjäna emblemen. Du 

kan skanna QR-koden från galleriet för att kunna hitta 

projektet.  

2. Vi har tre nivåer för varje kompetens: 1:a är "Newbie", 

den andra nivån är "On my way" och den tredje, den 

högsta nivån är "Guru". Du kanske börjar från 

nybörjaren och sedan fortsätta till de andra nivåerna. 

Vissa märken/emblemen kräver andra specificerade 

märken för att börja låsa upp. 

3. Börja låsa upp märkena genom att slutföra uppgifterna. 

4. När du har uppfyllt kravet på ett visst märke måste du 

lämna ett bevis på det, detta skiljer sig från märke till 

märke. 

5. Vi kommer att kontakta din handledare eller andra 

gruppmedlemmar som du arbetade med för att kunna 

få extra bekräftelse av dem, om märkes uppgiften 

kräver det baserat på bevisen du har lämnat. 

6. När du matchar färdigställnings kraven för varje 

märke, låser du upp det specifika digitala märket. Då 

kan du göra dina märken synliga i dina profiler eller 
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sociala mediers flöden. 

7. Börja låsa upp så många märken som möjligt för att 

lägga till dem i ditt CV och sociala medieker, vilket 

kommer att underlätta för potentiella arbetsgivaren att 

få en uppfattning om dina förmågor. 

Märken är möjliga att tjäna och lagra i form av en 

mobilapplikation, som du kan ladda ner och börja låsa upp 

nya märken. Sök i den och ha ditt emblem plånbok med dig. 

Android: 

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

aft&hl=en  

iOS: 

https://apps.apple.com/us/app/badge-wallet/id1169077003 

Hur kan vi skapa en ny situation 

och göra en förändring med hjälp 

av verktyget? 

Vårt huvudsakliga problem är att det är svårt att synliggöra de 

färdigheter som man får när man volontär arbetar i ett 

ungdomsprojekt, organisation eller när vi deltar i icke-

formella utbildningar. 

Detta verktyg är baserat på att använda märken i ett icke-

formell inlärning. 

Att dela dina märken med de kompetenser som uppnås i 

volontärarbete och ungdomsarbete kommer att leda till 

verkliga möjligheter som att ansluta till potentiella 

kollaboratörer, andra volontärer, ungdomsarbetare, tjäna 

sociala krediter eller kanske till och med ett jobb. 

Volontärarbete ger förmågor och kompetenser som behövs 

mycket på den moderna arbetsmarknaden och bland 

anställda. 

Märken låter oss se att inlärning går utöver klassrummen och 

formell utbildning. Färdigheter som kreativitet eller lagarbete 

blir lika viktiga som matematik eller vetenskap eller kunskap 

om lagen. Märken visar att vårt icke-formella inlärning är mer 

än en samling testresultat och betyg, men som av inlärnings 

vägar som är rika på detaljer och information. Detta gör att 

volontärer och elever kan vägleda sina egna studier, 
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ungdomsarbetare att bättre engagera och motivera ungdomar 

och arbetsgivare att hitta unika talanger och färdigheter som 

de behöver. 

Märken odlar socialt och sammanknuten inlärning, vilket sker 

genom delning. De låter eleven känna igen olika volontära 

kretsar och icke-formella inlärningsmiljöer. 

Märken gör inlärningen mer anpassningsbar till förändringar 

och öppet för innovation. Viktigast är att märken/emblemen 

gör inlärningen till en livslång strävan. Genom att låta oss inse 

att inlärning sker vart som helst och dela det på de platser som 

betyder något, fånga märkens värden för öppen delning och 

innovation i inlärningen idag. 

Vem utför valideringen? Emblem-utgivare, i detta fall Sociala Organisationen för 

ungdomar och ungdomsarbetare, fungerar som ett stöd för 

denna referens. Som en samhällsutvecklande 

ungdomsorganisation tog SYW rollen av validering av 

kompetenser som leder till att man tjänar emblem. 

Alla ungdomsorganisationer kan delta i det här verktyget och 

börja tjäna våra märken för volontärarbete. För det måste 

organisationen bli en samarbetspartner i systemet med 

emblemen genom att skriva ett mejl till SYW NGO 

(youthwork.syw@gmail.com). 

Valideringen av kompetenser kommer att göras av 

handledaren av volontärer som direkt arbetade eller 

koordinerade arbetet för de involverade ungdomarna. Beviset 

på en avslutad uppgift eller uppnådda kunskaper kommer att 

vara huvudbas för att få ett märke. 

 

Ytterligare information Ungdomar över hela Europa får väsentliga kompetenser 

genom icke-formella inlärning verksamheter. Erkännande av 

ungdomsarbete och icke-formellt såväl som informellt lärande 

är en viktig fråga inom ungdomsfältet. När du läser om 

erkännande kanske du snubblar över nyckelord som 
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"validering av icke-formellt och informellt lärande", "genväg" 

eller "ungdoms rapport" ... Du kommer snart att inse att 

erkännande innehåller en mängd olika utvecklingar som är 

kopplade till politiska dokument, verktyg, studier och 

händelser. 

Detta verktyg specificerad för armeniska icke-statliga 

organisationer, där frivilligt engagemang i ungdomsarbete 

sprids i stor utsträckning. Andra europeiska organisationer 

kan också använda denna plattform och de utfärdade 

emblemen. 

När du börjar din volontärresa kommer det att ta 1-2 månader 

att låsa upp ditt första märke vid någon av kompetenserna. 

Mer information om “open digital badges” är tillgänglig på 

Badge Wiki here. 
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