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საშუალების/ინსტრუმენტის სახელი L-EARN (სწავლა) 

საგანმანათლებლო ბეჯების დამსახურებისა და დამტკიცების კომპეტენციები 

ორიგინალი ბმული: https://www.europeanprojects.am/l-earn  

საშუალების/ინსტრუმენტის სახეობა ☒ თვითშესაფასების საშუალება  

☐ პუბლიკაცია/სახელმძღვანელო  

☒ პორტფოლიო  

☒ ვებსაიტი/პლატფორმა/ბლოგი  

☐ შეფასება 

☒ სერტიფიცირება/ატესტაცია  

☐ კამპანია  

აღიარების სტატუსი/განზომილება 

 

☒ სოციალური აღიარება  

☐ ოფიციალური აღიარება  

☒ თვითაღიარება  

☐ პოლიტიკური აღიარება  

აღიარების დონე რომელსაც პასუხობს 

ინსტრუმენტი/საშუალება 

☒ ეროვნული 

☐ რეგიონალური  

☐ ადგილობრივი  

☒ ორგანიზაციული  

☐ საერთაშორისო  

საშუალების მიზნობრივი ჯგუფი 

(ჯგუფები) 

☒ ახალგაზრდული მუშაკები  

☒  ახალგაზრდა ლიდერები  

☒ ახალგაზრდები  

☒ ახალგაზრდული ორგანიზაციები  

☐ ორგანიზაციები  
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☐ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები 

☐ უმაღლეს სასწავლო დასწესებულებები

  

☒ დამსაქმებლები  

☒ მასწავლებლები  

რა პრობლემის გადაწყვეტას ისახავს 

მიზნად ეს საშუალება/ინსტრუმენტი 

დღეისათვის ულტრადაკავშირებულ და ძალიან 

სწრაფად განვითარებად სამყაროში, ხალხი 

სწავლობს როგორც დამოუკიდებლად ისევე 

ერთმანეთისგან, ახალგაზრდული 

ორგანიზაციებისგან, ახალგაზრდა მუშაკებისგან, 

ტრენერებისგან, ექსპერტებისა და თემისგან. ისინი 

სწავლობენ არაფორმალურ და ფორმალურს გარე 

კონტექსტებს უფრო ეფექტურად. საწავლო ბეჯები 

წარმოადგენენ შენს მიერ შეძენილი 

კომპეტენციების ან მიღწევების ელექტრონულ 

დასტური.  იგი გამოტივირებს და გბიძგავს  

სწავლებისკენ, აღიარებს მიღწევას და ზრდის 

სანდოობას. 

 “L-EARN”  ინსტრუმენტი შექმნილია ნებისმიერი 

ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში ჩართული 

ახალგაზრდისთვის, ახალგაზრდული საქმიანობის 

აქტივობისა და მოხალისეობრივი 

პროექტებისთვის. სამკერდე ნიშნების (ბაჯების) 

მიღება შეუძლია ყველას, ვინც მოხალისეობს 

ახალგაზრდულ კლუბებში, ახალგაზრდული 

პროექტებში ან პროგრამებში და წარმოადგენს 

გარკვეულ უნარებს, ცოდნასა და 

დამოკიდებულებას ახალგაზრდულ 

ორგანიზაციაში. 

სამკერდე ნიშნის (ბაჯის) სისტემა საშუალებას 

აძლევს დაამტკიცოს უნარ-ჩვევები, ინტერესი და 
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მიღწევები სანდო ორგანიზაციების საშუალებით 

და მიამაგროს ეს ინფორმაცია სამკერდე ნიშნის 

ფაილში, მომავალი წვდომისა და განხილვისთვის. 

 

ჩვენ ყურადღება მივაქციეთ შემდეგ უნარებს: 

-ენა 

-საჯარო გამოსვლები 

-ორგანიზაციული 

-კომუნიკაცია 

-ციფრული 

-კულტურული 

-ინტერპერსონალური 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ე.წ. რბილს 

უნარებს, ინტერპერსონალური უნარების 

კატეგორიაში. მზგავსი კომპეტენციები ზოგჯერ 

არის არასათანადოთ შეფასებული. თითოეული 

მათგანი გავხადეთ გაზომვადი სხვა ადამიანების 

მიერ, რათა უფრო მეტი ვალიდაცია ჰქონოდა.  

როგორ მუშაობს ინსტრუმენტი ეწვიეთ ჩვენს ონლაინ პლატფორმას აქ: 

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

სადაც აღმოაჩენთ ჩვენს სამკერდე ნიშნიბს 

(ბაჯებს). სანამ სამკერდე 

ნიშნის მოპოვებას დაიწყებთ, 

თქვენ უნდა 

დარეგისტრირდეთ 

პლატფორმაზე https: 

//www.badgecraft .eu / და 

გქონდეს პირადი ანგარიში (ექაუნთი). შეგიძლიათ 

დაასკანეროთ QR კოდი გალერეიდან, და იპოვოთ 

პროექტი. 

თითოეული კომპეტენციისთვის გვაქვს 3 დონე: 

პირველი არის "ახალბედა", მეორე დონე არის "ჩემი 
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გზა", ხოლო მე -3, ყველაზე მაღალი დონე არის 

"გურუ". თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ Newbie- დან, 

ხოლო შემდეგ გადახვიდე სხვა დონეებზე. 

ზოგიერთ სამკერდე ნიშანს სჭირდება სხვა 

მითითებული სამკერდე ნიშნები, რათა გაიხსნას. 

3. გახსენით სამკერდე ნიშნები, დავალებების 

შესრულებით. 

4. სამკერდე ნიშნის მოთხოვნის დასრულების 

შემდეგ, თქვენ უნდა მიაწოდოთ ამის 

დამადასტურებელი საბუთი, რომლებიც 

განსხვავდება სამკერდე ნიშნების მიხედვით. 

5. ჩვენ დაუკავშირდებით თქვენს უშუალო 

ხელმძღვანელთან ან გუნდის სხვა წევრებთან, 

რომელთანაც თქვენ მუშაობდით, რათა მივიღოთ 

მათგან დამატებითი დამადასტურებელი 

ინფორმაცია, რათქმა უნდა თუ სამკერდე ნიშნის 

დავალება მოითხოვს ამას.  

6. როგორც კი დააკმაყოფილებთ ყველა სამკერდე 

ნიშნის დასრულების მოთხოვნებს, გახსნით 

კონკრეტულ ციფრულ სამკერდე ნიშანს. შემდეგ 

შეგიძლიათ თქვენი სამკერდე ნიშნები გააზიაროთ 

სოციალურ ქსელებში. 

7. დაიწე სამკერდე ნიშნების (ნაჯების) გახსნა და 

დაამატე ისინი თვენს CV-ში და სოციალურ 

ქსელებში, რათა თქვენს პოტენციურ დამსაქმებელს 

გაუადვილოთ წარმოდგენის შექმნა თქვენს 

უნარებისა და შესაძლებლობების შესახებ. 

შესაძლებელია ბაჯის მიღება და შენახვა მობილურ 

აპლიკაციაში, რომელიც შეგიძლიათ 

ჩამოტვირთოთ და დაიწყოთ ახალი ბაჯების 

გახსნა. მოძებნე და იქონიე თან შენი სამკერდე 
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ნიშნების (ბაჯების) საფულე. 

როგორ შეგვიძლია შევქმნათ ახალი 

სიტუაცია და შემოვიტანოთ 

ცვლილებები ინსტრუმენტის 

დახმარებით? 

ჩვენი მთავარი პრობლემა ის არის რომ ძნელია 

გამოვავლინოთ ის მარტივი/მსუბუქი უნარ-

ჩვევები რომელსაც ვიღებთ ახალგაზრდულ 

პროექტებში ან ორგანიზაციებში მოხალისეობისას, 

არაფორმალურ განათლებასა და სწავლაში 

ჩართვის დროს. 

ეს უნარები დაფუძნებულია არაფორმალური 

სწავლისას ბაჯის გამოყენებაზე. 

თქვენი ბაჯის გაზიარებით, რომელიც ასახავს 

მოხალისეობასა და ახალგაზრდულ საქმიანობაში 

მიღებულ კომპეტენციებს, რეალურ 

შესაძლებლობამდე მიგვიყვანს, მაგალითად 

დაკავშირებას ძლიერ თანამშრომლებთან, სხვა 

მოხალისეებთან, ახალგაზრდულ მუშაკთან, 

მიიღებთ სოციალური კრედიტს ან ნახავთ 

სამსახურს.  

მოხალისეობა ხელსუწყობს კომპეტენციების 

განვითარებას რომლებიც საჭიროა თანამედროვე 

სამუშაო ბაზარზე. 

ბაჯები გვიჩვენებს, რომ სწავლა სცილდება 

საკლასო ოთახებსა და ფორმალურ განათლებას. 

კრეატიულობის ან გუნდური მუშაობის უნარი, 

ისეთივე მნიშვნელოვანი ხდება, როგორც 

მათემატიკა ან მეცნიერება ან კანონის ცოდნა. 

ბაჯები გვაჩვენებენ, რომ ჩვენი არაფორმალური 

სწავლება უფრო მეტია, ვიდრე ტესტებისა და 

შეფასების ქულების შეგროვება, მაგრამ როგორც 

სასწავლო ბილიკები, რომლებიც მდიდარია 

დეტალებითა და ინფორმაციებით. ეს საშუალებას 

აძლევს მოხალისეებსა და შემსწავლელებს 

უხელმძღვანელონ საკუთარ თვითგანვითარებას, 

ახალგაზრდული მუშაკები უკეთესად ჩაერთონ და 

მოტივაცია გაუწიონ ახალგაზრდებს, და 
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დამსაქმებლებმა იპოვონ მათთვის საჭირო ნიჭი და 

უნარები. 

ბაჯები ანვითარებენ სოციალურ და 

დაკავშირებულ სწავლებას, რაც ხდება ცოდნის 

გაზიარების გზით. იგი აძლევს საშუალებას იყო 

აღიარებული სხვადასხვა მოხალისეობრივი 

სივრცეებისა და არაფორმალური სწავლების 

გარემოების მეშვეობით. 

ბაჯები გახლავთ სწავლის პროცესის 

ცვლილებებისადმი  ადაპტირებადი და  ღია 

ინოვაციების მიმართ. და რაც ყველაზე მთავარია, 

ბაჯები სწავლას უწყვეტად ეწევა. იგი გვაძლევს 

საშუალებას რათა შევიგნოთ რომ სწავლება ხდება 

ყველგან და მისი გაზიარება შესაძლებელია იმ 

ადგილებაში სადაც მნიშვნელოვანია, ბაჯები 

ქმნიან ფასეულობებს ინოვაციებისა და ღია 

გაზიარებას სწვლების პროცესში. 

ვინ აკეთებს ვალიდაციას ანუ 

დამოწმებას? 

სამკერდე ნიშნის გამცემი, ამ შემთხვევაში, 

არასამთავრობო ორგანიზაცია, სოციალური და 

ახალგაზრდული მუშაკები გახლავთ, რომლებიც 

ემსახურებიან ამ სერტიფიკატის დამოწმებას.  

როგორც თემის განვითარებაზე ორიენტირებული 

ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ, SYW მიითვისა 

კომპოეტენციების დამოწმების როლი. 

ნებისმიერ ახალგაზრდულ ორგანიზაციას 

შეუძლია გაწევრიანება და მოხალისეობრივი 

საქმიანობის შედეგად სამკერდე ნიშნების 

(ბაჯების) დაგროვება. ამისათვის საჭიროა, რომ 

ორგანიზაცია შემოგვიერთდეს პლატფომაზე და 

მოგვწეროს ელ. წერილი მისამართზე: 

youthwork.syw@gmail. კომპეტენციებს ვალიდაცია 

მოხდება მოხალისეების ხელმძღვანელისა ან მათ 

მიერ ვინც უშუალოდ კოორდინირებდა ამ 

ახალგაზრდების მუშაობას. სამკერდე ნიშნის 

მიღების საფუძველი იქნება დასრულებული 

https://www.europeanprojects.am/vywre
mailto:youthwork.syw@gmail
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დავალების ან მიღებული უნარის დადასტურება. 

დამატებითი ინფორმაცია ახალგაზრდები, მთელი ევროპის მასშტაბით, 

იძენენ კონპეტენციებს არამხოლოდ 

არაფორმალური განათლების მეშვეობით არამედ 

ყოველდღიურ საქმიანობაში და ცხოვრებაში.  

ახალგაზრდული მუშაობის, ისევე როგორც 

არაფორმალური სწავლის აღიარება 

ახალგაზრდულ სფეროში მნიშვნელოვანი 

საკითხია. აღიარების წაკითხვისას შეიძლება 

გაგიჩნდეთ კითხვა არაფორმალური სწავლის 

დამოწმებასთან, მის გზებთან და ახალგაზრდულ 

მოხსენებასთან დაკავშირებით, თუმცა მალე 

მიხვდებით, რომ აღიარება მოიცავს ფართო 

სპექტრს, რომელიც უკავშირდება პოლიტიკურ 

დოკუმენტებს, ინსტრუმენტებს, კვლევებსა და 

მოვლენებს. 

ეს ინსტრუმენტები სპეციფიკურია სომხეთის 

არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, სადაც 

ახალგაზრდულ საქმიანობაში ნებაყოფლობითი 

ჩართულობა მაღალია. სხვა ევროპულ 

ორგანიზაციებს შეუძლიათ გამოიყენონ ზემოთ 

აღნიშნული პლატფორმა და მოქმედი სამკერდე 

ნიშნები. 

თქვენი მოხალისეობრივი საქმიანობის დაწყების 

შემდეგ პირველი სამკერდე ნიშნის გახსნას 

(ნებისმიერ კომპეტენციაში) დაახლოებით 1-2 თვე 

სჭირდება. 

მეტი იფორმაცია ღია ციფრული სამკერდე ნიშნის 

(ბაჯების) შესახებ ხელმისაწვდომია შემდეგ 

საიტზე: Badge Wiki here. 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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