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Изработка на беџови 

 

Линк до играта 

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 

 

Промотор 

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Uşak MEM (Турција) 

 

Вид на игра 

Мобилна апликација 

 

Целни групи 

7 + 

 

Јазици 

Англиски, литвански, шпански, италијански, грчки, француски, 
португалски, германски и тн. 

 

Просоцилани цели 

Образование 
Етика 
Граѓанско образование 

Просоциални    
вештини 

Комуникација со другите  

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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Цели 

 Дирекни: Поттикнување на позитивно однесување 

 Интердисциплинарни: сериозно размислување 

 Психолошки, социолошки, просоцијални: препознавање што се 
луѓето може да постигнат и направат 

 

Опис на играта 

Може да ја превземете апликацијата и да им направите 
презентација на учениците. Потоа поставете ги целите и покажете 
им ги на учениците. Потоа учениците ќе ги усвојат и вредностите и 
ќе го подобрат однесувањето 

 

Потребна опрема 

Паметни телефони, таблети, компјутер со NOX Андроид емулатор и 
интернет конекција.  

 

Опис на 
активностите 

Беџ Волет е едноставен и безбеден начин да се добијат, зачуваат и 
менаџираат и споделат постигнувањата со користење на Open 
Badges преку Badgecraft (https://www.badgecraft.eu ). 

Со Badge Wallet овозможува:  

- Добивање на беџови преку внесување на беџ кодиви или 
скенирање на QR код 

- Приклучување во беџ проекти и програми за развивање и 
препознавање на компетенции  

- Исполнување на беџ задачи 
- Прикачување на текстови, фотографии, видео материјали 

како доказ за постигнувањата.  
- Споделување на постигнувањата на социјалните мрежи, 

онлајн профили или CV  
- Приказ на компетенциите, постигањата и квалификациите. 

Систем на препознавање 

Започнете со еден беџ, потоа направетего целиот систем. Имајте 
целосна флексибилност во препознавањето.  

Изградете патеки на препознавање со ниво и етапи. Следетего 
напредокот и развојот на вештините. 

Покажете ги можностите за учење и постигнувања. Видете како 
беџовите може да бидат мотивирачки. 

Барања 

Направете мотивирачки пребарувања за да добиете беџови преку 
различи видови на активности. Изработете мотивирачки 

http://psv.europole.org/
https://www.badgecraft.eu/
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пребарувања за да добите беџови 

Дозволете доказите да бидат прикачени во различни формати со 
цел да бидат прилагодени на вашите ученици и оклината за учење.  

Преглдедајтего наученото со користење на различни методи преку 
работа во парови, самооценување и оценување на другиот 

Постигнувања. 

Набјудувајте како учениците ги добиваат беџовите во реално 
време. 

Преглед и анализа на податоците. Користете го тоа за ги 
препознаете  

Издавање на сертификати врз база на добиените беџови и 
отворените постигнувања.  

Соберете докази во секое време и насекаде. Вашите беџови ви се 
секогаш на дофат.  

Лесен начин за да ги прегледате вашите беџови и напредок .... 

Прикажете го вашиот проифил со компетенции.  

Активирајтеги известувањата за да ги мотивирате активности што 
треба да ги направите или истражувањата што треба да ги 
комплетирате. Секогаш следете го напредокот.  

Портфолио на постигнувањата. 

Подредете ги и визуализирајте ги постигнувањата во онлајн 
портфолиото. 

Поставете ги подесувањата за приватност за да може лесно да 
одлучите со кого ќе ги споделувате постигнувањата.  

Споделете ги постигнувањата онлајн или офлајн преку дигитални 
отворени беџови или сертификати достапни за печатење.  

Папка 

Добиените беџови може да ги префлите во отворени беџови во 
папката 

Папката ви дозволува да ги складирате отворени беџови кои ги 
имате добиено, и истите да ги споделувате на различни 
платформи, насекаде на интернет.  

Badgecraft ги исполнува стандардите на Open Badges 1.1 

http://psv.europole.org/
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Повеќејазично решение 

Badgecraft платформата е повеќејазична 

Моментално е достапна на 18 јазици 

 

 

Време 

Може да ја превземете апликацијата и да ја регистрирате вашата 
организација на отворената платформа 

 

Слики или други 
документи  

 

 

Други релевантни 
линкови 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HgLLq7ybDtc 
(воведно видео) 

https://www.youtube.com/channel/UCHDeiVUOkH5cOJGnRBielrA 
(Сите видеа) 

 

Совети 

 

Badgecraft ви нуди забавни алатки за да имате пристап до 
компетенциите, да ги валозирате приоритените цели за учење, 
поддршка за професионален развој, и можност за креирање на 
мотивирачки систем на препознавање за усвојување на 
потигнувањата.  

Badgecraft нуди повеќејазична веб платформа за менаџирање на 
постигнувањата преку користење на дигитални отворени беџови. 
Организациите и поединците може да добиваат, креираат, 
споделуваат, сортираат и да ги прикажуваат беџови онлајн, и исто 
така  

 

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

Се е дадено во линковите. Конзорциум од меѓународни партнери 
го создадоа Badge Wallet: http://www.badgewallet.eu/partners 

Создавањето на Badge Wallet е кофинансирано од Европската Унија 
Ерасмус + програмата. Повеќе за оваа програма може да прочитате 
на следниот линк: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

 

 

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

