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Namn på Verktyget Open Online Badges 

Pedagogiska emblemen för att motivera och uppmuntra inlärningen av volontärer  

Orginal länk: https://www.europeanprojects.am/openonlinebadges 

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/openonlinebadges
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☐ Organisationer 

☐ Människor från olika sociala kluster 

☐ Institutioner för högre utbildningar 

☒ Arbetsgivare 

☒ Lärare 

Vilket problem riktar sig detta verktyg 

till?  

De kompetens som erhållits under volontär-och 

ungdomsarbeten reflekteras, erkänns och valideras 

inte på ett korrekt sätt av organisationerna i de flesta 

europeiska länder. 

Målet med verktyget är att skapa en situation som 

speglar, erkänner och validerar ungdomsarbetarnas 

kompetens. 

Hur fungerar verktyget? 1. Verktyget är utvecklat på plattformen 

badgecraft.eu, som du kan komma åt här. 

2. Det finns 9 typer av märken för kompetenser och 1 

märke för ungdomsarbetare, som kommer att ges till 

den som får 3 av totalt antal märken. 

3. Varje märke har tre-steg / stjärna som ska fångas. 

Nedan anger vi listan över märken: 

1.    Ledare 

2.    Organisatör 

3.    Kommunikatör 

4.    Engagerad 

5.    Tolk 

6.    Insamlare 

7.    Förhandlare 

8.    Digitala Kompetenser 

9.    Hemsidebyggare 

10 - Ungdomsarbetare 

4. Varje märke har sin egen uppgift och kompetens 

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://www.badgecraft.eu/en/wallet/projects/6489
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som volontär- och ungdomsarbetare kommer att 

utveckla under genomföringen av uppgifterna. 

5. Volontären måste vara registrerad och påbörja 

uppgiften för något av märkena. 

6. Efter en framgångsrik implementering av 

uppgifterna bör bevisen - video, bilder, inlägg, text, 

bifogas med uppgiften, baserat på det som anges 

tidigare kommer administratören att godkänna och 

lämna ett märke. 

Verktyget har även en kampanj komponent för att 

kunna nå bättre resultat. 

1. Spridningsverktyg - först börjar du med en 

upplysnings video för allmänheten och unga 

för att kunna förstå hur märke systemet 

fungerar. Du kan titta på animerade 

videon som vi har skapat, en kort 

handlednings video på hur man registrerar sig 

och presenterar.  

2. Arranger möten med intresserade 

organisationer (universitet och icke-statliga 

organisationer) och ungdomsföreningar. Detta 

verktyg bör förklaras väl för 

ungdomsorganisationer. Be dem att komma till 

dig som kollaboratörer samt få förmåner 

genom de utfärdade märkena. Ha en 

introduktionspresentation för volontärer till 

att börja med, där du ber deltagarna att 

registrera sig och ställa frågor till dig.  

3. När vi lägger till dem i grupperna för vidare 

förbindelser och tillhandahåller dagligen 

information om verktyget. Vi sprider 

animeringen och videon som ett huvudverktyg 

för motivation och tekniskt stöd. 

4. Vi arrangerar också ett utvärderingsmöte för 

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://youtu.be/tEpphbROxi0
https://youtu.be/tEpphbROxi0
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att se hur långt volontärarbetes processen och 

engagemanget har nått. En summering och 

planering av framtida åtgärder är av stor vikt. 

Hur kan vi skapa en ny situation och 

göra en förändring med hjälp av 

verktyget? 

Verktyget ger lösningen på frågan om icke-erkänd 

volontär- och ungdomsarbeten. 

Organisationer som använder verktyget kan motivera 

sina volontärer att engagera sig och få märken/ 

certifikat till de kompetenser som de utvecklar under 

sitt arbete, detta hjälper organisationen att samla fler 

volontärer och uppmuntra existerade. 

Det formella erkännandet från staten eller 

organisationerna kommer att vara ett stort steg 

framåt, eftersom vi alltid fick frågan om det vi kämpar 

för och gör för ungdomarna erkänns av andra. 

Plattformen är väldigt enkel och animeringsvideon är 

ett stöd för systemet eftersom det ger en förklaring till 

varför någon ska använda den. Det tar 5-10 minuter 

att få registret, läsa informationen om märken och 

uppgifterna. 

Vem utför valideringen? Projektets administratör gör valideringen av 

kompetensen baserat på bevis som volontärerna 

tillhandahåller plattformen. Varje organisation kan 

ansöka om att bli en samarbetspartner av verktyget 

och använda de utfärdade märkena. Kontakta oss för 

samarbete. 

Ytterligare information Mer information om öppna digitala märken finns på 

Badge Wiki. 

 

  

https://www.europeanprojects.am/vywre
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