БаджКрафт
1)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.badgecraft
2) https://itunes.apple.com/lt/app/badge-wallet/id1169077003?
mt=8
Линк към играта

3)https://www.badgecraft.eu/
4) https://www.badgewallet.eu

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Uşak MEM (Турция)
Предложена от

Мобилни апликации
Вид игра

7+
Целева възраст
Английкси, литовски, испански, италиански, гръцки, френски,
португалси, немски и др.
Език/ци
Образоване
етика
ПроСоциални
ценности

гражданство

Комуникация с другите
ПроСоциални
умения

http://psv.europole.org/
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Цели

Описание на
играта

Необходими
инструменти

Описание на
дейностите

↘ Директен: затвърждаване на положителното поведение
↘ Интер и дисциплинарни: да комуникират смислено
↘ Психологически, социологически, просоциален: разпознаване
на това, което хората постигат и могат да направят
Можете да изтеглите приложението и да направите
презентация. След това задайте учебните си цели и ги
покажете на учениците.

Смартфони, таблети, компютри с NOX Android Emulator
Интернет връзка

Badge Wallet е лесен и сигурен начин да печелите, съхранявате,
управлявате и споделяте постиженията, като използвате
дигитални отворени значки, издадени чрез Badgecraft
(https://www.badgecraft.eu).
Знакът за входове ви позволява да:
- Спечелите значки чрез въвеждане на код на значка или
сканиране на QR код;
- Присъединете се към проекти и програми за знания, за да
развиете и разпознаете компетенции;
- Завършете задачите
-Направете текст, снимка, видео или
доказателство в подкрепа на постиженията;

файлове

- Преглед на
постиженията;

развитието

напредъка

на

ученето,

като
и

- Съхранявате пълномощия и постижения на едно място;
- Споделете постиженията в социалните мрежи, онлайн
профилите или CV;
- Покажете компетенциите, постиженията и пълномощията.
Още
за
функциите
http://www.badgewallet.eu

на

значката

на

банкнотата:

Системи за разпознаване

http://psv.europole.org/
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Започнете с една значка, след това създайте цели системи.
Имате пълна гъвкавост в разпознаването.
Изградете пътища за разпознаване с нива и важни етапи.
Проследявайте напредъка и наблюдавайте развитието на
уменията.
Покажете възможности за учене и постижения. Вижте как
значките могат да насърчат проактивността.
Гости
Създайте ангажиращи и мотивиращи задачи, за да печелите
значки, използвайки разнообразни дейности. Създайте
ангажирани задачи, за да печелите значки.
Позволете да се качват доказателства в различни формати,
които да отговарят на вашите ученици и учебна среда.
Прегледайте ученето чрез различни методи, включително
опции за връстниците, за себе си и оценителя.
Въздействие и постижения
Наблюдавайте как хората реагират в реално време.
Преглеждайте и анализирайте данните за разпознаване.
Използвайте го, за да установите тенденциите и моделите.
Издавайте сертификати въз основа на спечелени значки и
отключени постижения.
Значка за покер
Съберете доказателства по всяко време навсякъде. Вашите
значки винаги са на върха на пръстите ви.
Лесен начин да прегледате собствените си значки и напредъка
си в куестове. Покажете своя потребителски профил.
Използвайте известията, за да мотивирате действията, които да
предприемете, или да ги завършите.
Портфейл за постижения
Сортирайте и
портфолиото.

визуализирайте

постиженията

в

онлайн

Управлявайте настройките за поверителност, за да решите
лесно с кого споделяте постиженията си.
Споделете постиженията си онлайн и офлайн с цифрови

http://psv.europole.org/
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Открити значки и сертификати за печат.
Раница
Доставчиците на значки могат да експортират отворени значки
в раницата.
Раницата ви позволява да съхранявате отворените значки,
които печелите, и да ги споделяте между различни платформи,
навсякъде в мрежата.
Badgecraft изпълнява стандартен Open Badges 1.1 *.
Многоезично решение
Платформата за Badgecraft и допълнителните решения,
включително приложението "Значка", са многоезични.
Понастоящем се поддържат 18 езика

Времетраене

Можете да изтеглите приложението и да регистрирате
организацията си, а след това и отворената си платформа и
нямате ограничение за време за пускане.

Снимки или
други
документи/детайл
и

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=HgLLq7ybDtc (въведение)
Други източници
на информация

Източници

http://psv.europole.org/

https://www.youtube.com/channel/UCHDeiVUOkH5cOJGnRBielr
A (всички други видеа)
Badgecraft предлага забавно, но същевременно надеждно
средство за оценка на компетенциите, валидиране на
предварителното обучение, подпомагане на професионалното
развитие на персонала и създаване на мотивиращи и
ангажиращи системи за признаване за постижения.
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Badgecraft предлага многоезична уеб платформа за управление
на постиженията, използвайки цифрови отворени значки.
Организациите и физическите лица могат да печелят, създават,
издават, споделят, сортират и показват онлайн значки, както и
да ги използват, за да обменят постиженията си в местата,
които са от значение.
Всичко това е дадено в линковете. Развива се от консорциума
от
международни
партньори
Badge
Wallet:
http://www.badgewallet.eu/partners
Линк към играта

http://psv.europole.org/

Badge Wallet е ко-финансиран от Европейския Съюз и по
програма Еразъм +. Повече за програмата може да прочетете
тук: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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