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BadgeCraft 

 

Oyun Linki 

1)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.badgecraft 
2) https://itunes.apple.com/lt/app/badge-wallet/id1169077003?mt=8  
3) https://www.badgecraft.eu/ 
4) https://www.badgewallet.eu  

 

Geliştirici 

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Uşak MEM (Türkiye) 

 

Oyun Türü 

Mobil uygulama 

 

Hedef Yaşi 

7 + 

 

Dil(ler) 

İngilizce, Litvanyaca, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Fransızca, 
Portekizce, Almanca ve diğerleri. 

 

Prososyal Değer(ler) 

Eğitim  
Etik 
Vatandaşlık 

 

Prososyal Beceri(ler) 

Diğerleri ile iletişim 

 

Hedefler 

 Doğrudan: pozitif davranışları desteklemek 

 Disiplinler arası ve çapraz disiplinli: Anlamlı iletişim kurma 

 Psikolojik, sosyolojik, prososyal: Başkalarının neleri yapabildiği ve 
başardığını görmek. 

http://psv.europole.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.badgecraft
https://itunes.apple.com/lt/app/badge-wallet/id1169077003?mt=8
https://www.badgecraft.eu/
https://www.badgewallet.eu/
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Oyunların Tanımı 

Uygulamayı indirip öğrencilere sunum yapabilirsiniz. Sonrasında 
öğrenme hedeflerinizi belirleyin ve öğrencilere gösterin. Ondan sonra 
öğrenciler uygulamayı kullandıkça değerleri ve davranışları 
kazanacaklar.   

 

Gerekli Ekipman 

Akili telefon, tabletler, NOX Android Emulator’u olan bilgisayarlar ve 
internet bağlantısı 

 

Aktivitenin Tanımı 

Rozet Cüzdanı güvenli bir şekilde “Badgecraft” tarafından çıkarılan 
başarı rozetlerini kazanma, depolama, yönetme ve paylaşma platformu 
https://www.badgecraft.eu ).   
Rozet cüzdanı şu özellikleri sunar: 

- Rozet kodlarını yazarak veya QR kodlarını taratarak rozetleri 
kazan 

- Rozet projelerine ve programlarına katılarak yeterlilik geliştirilir. 
- Rozet araştırma ve programlarını tamamla. 
- Başarıları desteklemek amacıyla yazı, fotoğraf, video ve 

dosyalar yüklenebilir. 
- Öğrenme, gelişim ve basari ilerlemesi görme 
- Niteliklilik, başarılar in noktada depolanabilir 
- Başarılar sosyal medyada, çevrimiçi profillerde veya CV lerde 

paylaşılabilir. 
- Yeterlilik, başarılar ve niteliklilik gösterilebilir. 
- Rozet cüzdanı diğer özellikleri hakkında daha fazla bilgi  

(http://www.badgewallet.eu) 
Tanınma sistemleri: 
Uygulamaya bir rozet ile başlanır ve sonrasında bütün bir sistem 
oluşturulabilir. Tanınma geliştirmede rahatlığa sahip olunabilir.   
Seviyelerle ve dönüm noktalarıyla tanınma yolu oluşturulabilir. 
İlerlemeler takip edilebilir ve yetenek gelişimi izlenebilir. 
Öğrenme ve başarılar için fırsatları sun ve kazanılan rozetlerin nasıl 
kişilerin daha sonraki durumlarda yaratıcılığı ve kontrolü arttırdığı 
görülebilir. 
Görevler: 
Yeni rozetler kazanmak için çeşitli aktiviteleri kullanarak çekici ve 
motive edici görevler oluştur. 
Öğrenciler ve onların öğrenme çevreleriyle uyum içinde olması için 
kanıtların farklı formatlarda yüklenmesine izin ver. 
Çeşitli seçenekleri (kendisi, arkadaş ve öğrenmen) kullanarak, 
öğrencilerin öğrenmelerini gözden geçir. 
Etki ve Başarılar 
Anlık olarak kişilerin nasıl rozet kazanma aktivitelerini tamamladıklarını 
gözlemle.  
Tanıma verilerini gözlemle ve analiz et ve sonuçları kullanarak eğilimleri 
ve modelleri tanımla. 

http://psv.europole.org/
https://www.badgecraft.eu/
http://www.badgewallet.eu/
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Kazanılmış ve açık başarıları kontrol ederek sertifikalar hazırla.  
Rozet Cüzdanı 
Her yerde ve her zaman kanıtları topla. Rozetler her zaman senin 
parmaklarının ucunda. 
Görevlerdeki basarilerini ve rozetlerini kontrol etmenin en kolay yolu.  
Taninmiş profilini sun.  
Görevleri almak ve tamamlamak için bildirimleri aktif et böylece 
başardığında hemen öğren. 
Basari Portföyü 
Çevrimiçi portföyündeki başarıları düzenle ve görüntüle. 
Başarılarını kimlerle paylaştığını gizlilik ayarlarından kolayca ayarla. 
Başarılarını çevrimiçi ve çevrimdışı olarak dijital açık rozetlerle veya 
yazdırılabilir sertifikalarla paylaş. 
Sırt çantası 
Rozet kazanan kişilerin açık rozetlerini sırt çantalarına taşıyabilirler. 
Bu sırt çantası kazandığın açık rozetleri depolama ve internet üzerinde 
farklı platformlarda paylaşma olanağı sağlar.  
Badgecraft açık rozetler 1.1 standart kullanır.        
Çok dilli Çözüm 
Badgecraft platformu ve rozet cüzdanı uygulamasında çoklu dil 
seçeneği mevcuttur. Şuanda 18 dil desteklenmekte.  
 

 

Zaman 

Uygulamayı indirip, kayıt olduktan sonra uygulama kullanıma hazirdir 
ve herhangi bir zaman limiti yoktur. 

 

Resimler ve Diğer  

Belgeler 

        

 

Diğer Alakalı Linkler 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HgLLq7ybDtc 
(Giriş Videosu) 
https://www.youtube.com/channel/UCHDeiVUOkH5cOJGnRBielrA 
(Bütün Videolar) 

http://psv.europole.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HgLLq7ybDtc
https://www.youtube.com/channel/UCHDeiVUOkH5cOJGnRBielrA
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İpucu ve Hileler 

Badgecraft yeterlilik elde etmek, öğrenimi doğrulama, personelin 
profesyonel gelişimi desteklemek ve başarıya ulaşmak için motive eden 
bir tanıma sistemi oluşturan güvenli bir araçtır.  
Badgecraft dijital açık rozetleri kullanarak başarılarınızı 
gösterebileceğiniz çok dilli bir web platformu. Bireyler ve 
organizasyonlar bu rozetleri online olarak kazanabilirler, yaratabilirler, 
paylaşabilirler, düzenleyip ve sergileyebilirler, buna ek olarak bu rozetler 
gerekli yerlerde başarılarınızı on plana çıkarmak için kullanılabilir. 

 

Kaynak 

Rozet cüzdanı uluslararası geliştiricilerine aşağıdaki linklerden 
ulaşılabilir: http://www.badgewallet.eu/partners    
Rozet Cüzdanın gelişmeleri Avrupa birliği ve Erasmus+ programı 
tarafından desteklenmektedir. Bu program hakkında daha fazla bilgi 
için: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/  

 
 

http://psv.europole.org/
http://www.badgewallet.eu/partners
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

