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Кожне досягнення молодої людини 
важливе



Визнавання досягнень з перспективи 
молодої людини



використовува
ти молодіжну 

мову 

візуальним/
наглядним 

привабливим



Відкриті цифрові відзнаки можуть бути 
привабливим для молоді інструментом для 
навчання в школі і поза нею.



Ми використовуємо відкриті відзнаки понад 5 
років, бо віримо, що люди мають мати:
докази власних досягнень можливість 
продемонструвати їх, коли вважають за 
потрібне



Чому ми почали використовувати 
відкриті цифрові відзнаки (беджі)?

Мотивація, 
залучення та 
оцінювання

Візуальні і 
привабливі 
для молоді

Цифрові і 
безпечні



Беджі можна застосовувати 
для досягнення різних цілей

● Мотивувати до навчання

● Залучати до навчання

● Оцінювати навчальні 
досягнення

● Визнавати навчальні результати

● Визнавати зусилля освітян

● Збирати данні про навчальний 
прогрес і результати 



Головне про відзнаки



Беджі можна застосовувати 
для досягнення різних цілей

● Хто надає 

● Назва 

● Опис 

● Критерії надання

● Чому його надали (докази)

● Оцінка доказів

● Дата надання

● Хто отримав



Climate Action
Дії задля клімату

Опис 
Я підтримую ціль “Зміна 
клімату” та  дію, щоб 
протистояти зміні клімату. 

Я спланував діяльність для 
досягнення цієї мети.



Критерії/Місії 
1. Дізнайся про ціль “Дії задля клімату” 
та існуючі виклики. Запиши, з якими 
викликами тобі хотілося б 
попрацювати, чому це важливо для 
тебе? (затверджується самостійно)

2. Створи план дій: дії, коли будеш їх 
здійснювати, обов’язки, хто може 
допомогти (переглядається ментором) 



Критерії/Місії 
3. Здійсни заплановане та додай 
докази (затверджується самостійно)

4. Пошир інформацію про свої 
досягнення. Поділись нею з своїми 
друзями або долучи їх до діяльності. 

Надай докази, що ти поширив 
інформацію про свої дії 
(затверджується однолітками)







Ви можете створювати 
беджі та встановлювати 
критерії відповідно до 
вашої  освітньої програми 
та діяльності.



Можна створити один бедж 
для окремої теми, або один 
бедж для окремої навички 
або один бедж на урок.





Можна створювати відзнаки 
різних рівнів.
Наприклад, якщо особа отримала 
бедж “Зміна Клімату” і бедж 
“Відповідальне споживання”, вона 
отримує бедж доступу до рівня в цілі 
“Глобальне громадянство ”. 

Якщо вона отримає 5 беджів, які 
стосуються цієї цілі, вона отримує 
бедж «Глобальне громадянство. 
Наступний рівень». Ви можете 
збудувати скільки завгодно рівнів. +



Якщо ви знаєте інтереси 
молодих людей і що мотивує 
їх до участі, ви зможете 
створити місії, які їх захоплять, 
і беджі, які матимуть для них 
значення



Ви можете вирішити, яка 
цінніть беджа і що він може 
відкривати:

- оцінку/бал

- наступний рівень місії

- щось особливе, як от візит 
кудись, зустріч, нагорода, 
тощо
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