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„Ženkliukų amatas“ („Badge Craft“)  

 
Nuoroda 

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  

 
Rekomenduoja 

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Uşak MEM, Turkija. 

 
Žaidimo tipas 

Mobilioji programėlė. 

 
Tikslinė grupė 

Nuo 7 metų. 

 
Kalba(-os) 

Anglų, lietuvių, ispanų, italų, graikų, prancūzų, vokiečių ir kitos kalbos.  

 
Vertybės 

Švietimas, etika, pilietiškumas. 

 
Įgūdžiai 

Bendravimas. 

 
Tikslai 

Tiesioginiai: skatinti pozityvų elgesį. 

Vidiniai ir tarpdisciplininiai: prasmingai komunikuoti. 

Psichologiniai, sociologiniai, prosocialiniai: atpažinti, ką žmonės pasiekė 
ir ką gali padaryti. 

 
Aprašymas 

Jūs galite atsisiųsti programėlę ir paruošti pristatymą mokiniams. 
Žinoma, reiktų nustatyti mokymosi tikslus ir etapus, numatyti, kada 
mokiniai supras vertybes ir ims keisti savo elgesį.  

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.badgewallet.eu/
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Reikalinga įranga 

Išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, kompiuteriai su NOX 
Android emuliatoriumi. 

 
Veiklų aprašymas 

Ženkliukų piniginė yra paprastas būdas užsidirbti, laikyti, valdyti ir 
dalintis savo pasiekimais (https://www.badgecraft.eu ). 
Ženkliukų piniginė Jums leidžia: 
- užsidirbti ženkliuką nurodant jo kodą ar nuskaitant QR kodą; 
- prisijungti prie programų ir įgyti naujų kompetencijų; 
- pabaigti ženkliukų užklausas ir užduotis; 
- įkelti tekstus, nuotraukas, filmukus, kurie įrodytų Jūsų gebėjimus; 
- peržiūrėti savo mokymosi pasiekimus; 
- laikyti visus savo pasiekimus vienoje vietoje; 
- pasidalinti savo pasiekimais socialiniuose tinkluose ar CV. 
Apie kitas programos galimybes galite sužinoti apsilankę 
http://www.badgewallet.eu.  
Pripažinimo sistema 
Pradėkite su vienu ženkliuku, o vėliau sukurkite visą sistemą. 
Pastatykite pripažinimo sistemą pasiekdami tam tikrus lygius ar etapus. 
Sekite savo progresą ir peržiūrėkite įgytus gebėjimus. Stebėkite, kaip 
gauti ženkliukai skatina mokytis.  
Paieška 
Susikurkite motyvuojančią mokymosi aplinką. 
Galite įkelti įrodymus įvairiu formatu. Programoje galite peržiūrėti 
įvarius mokymosi metodus – savarankiškas ir mokymasis kartu su 
bendraamžiais. 
Pasiekimai  
Peržiūrėkite, kaip kiti gauna ženkliukus realiu laiku. Peržiūrėkite ir 
analizuokite pripažinimo sistemą. Susikurkite sertifikatus pagal gautus 
ženkliukus ar pasiekimus. 
Ženkliukų piniginė 
Surinkite įrodymus bet kuriuo metu. Jūsų ženkliukai yra pasiekiami bet 
kuriuo metu. Tai patogus būdas peržiūrėti savo ženkliukus ir pakeisti 
pasiekimų profilį. Galite įjungti pranešimus, kurie skatintų pabaigti 
užduotis ar praneštų, kai užduotis pabaigta.  
Pasiekimų portfelis 
Rūšiuokite pasiekimus ir kurkite savo portfelį nuotoliniu būdu. 
Pasirinkite reikalingus nustatymus, kad galėtumėte savo pasiekimais 
dalintis su kitais. Dalınkitės savo pasiekimais internete arba susikurkite 
spausdintą sertifikato versiją.  
Kuprinė 
Ženkliukai gali būti eksportuojami į kuprinę. Kuprinė leidžia laikyti 
gautus ženkliukus bei jais dalintis įvairiose platformose. Ženkliukų 
patobulinimai turėtų būti Open Badges 1.1 standard*. 
Kalbos 
Ženkliukų programėlė bei piniginė siūlo skirtingas kalbas. Šiuo metu 
programėlė yra prieinama 18 skirtingų kalbų.  

http://psv.europole.org/
https://www.badgecraft.eu/
http://www.badgewallet.eu/
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Trukmė 

Jūs galite parsisiųsti programėlę ir užregistruoti savo organizaciją, 
tuomet platforma yra atvira ir galite bet kada ja naudotis.  

 
Paveikslėliai ir kita 

informacija 

        

 
Naudingos nuorodos 

Įvadinis filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HgLLq7ybDtc  
Vsi filmukai: 
https://www.youtube.com/channel/UCHDeiVUOkH5cOJGnRBielrA  

 
Patarimai 

Ši programėlė yra patogus įrankis, leidžiantis įgyti naujų komptencijų. 
Programėlėje sukurta tinkama pripažinimo programa, todėl kiekvienas 
vartotojas gali stebėti savo progresą.  
Programėlė prieinama įvairiomis kalbomis ir ja galima naudotis 
nuotoliniu būdu. Organizacijos ar individai gali gauti, sukurti, išleisti, 
dalintis skirtingais ženkliukais.  

 
Šaltiniai 

Visą informaciją apie partnerius, padėjusius plėtoti programėlę, rasite 
atvėrę nuorodą: http://www.badgewallet.eu/partners.    
Ženkliukų piniginės programėlė buvo sukurta gavus Europos Sąjungos 
programos „Erasmus+“ lėšas. Daugiau apie šią programą rasite: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/  
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