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Ново време, а обичаји стари

• Формално образовање vs. живот

• Неформално образовање - “Ништа нама 
без нас” филозофија

• Дигитални урођеници – бајковит поглед на • Дигитални урођеници – бајковит поглед на 
Рођене конзументе

• Нови видови личног израза и социјално 
појачана стварност

• Послодавци вреднују неке нове квалитете

• Soft skills (личне професионалне и 
социјалне вештине)





Дигитални беџ

Савремено сведочанство
да је његов власник усвојио
неком обуком предвиђена 
знања или овладао 
одређеним сетом вештина. 

Дигитални беџ је индикатор
сачињен од метаподатака
који описују како га је власник
стекао и која институција га је
доделила.

одређеним сетом вештина. 



Курс “Компетенције за школе 
21. века”

Учесник курса који је успешно 
завршио овај модул постигао је 
следеће исходе учења: 1. Разуме шта 
се подразумева под "кључним 
компетенцијама“, познатим и као
"Вештине за 21. век", и зашто их је 
толико важно развијати у данашњој толико важно развијати у данашњој 
школи; 2. Схвата да су дефиниције 
компетенција различите, да 
национални и интернационални 
оквири варирају, али да имају 
заједничке тачке; 3. Упознат је са 
основним принципима за подучавање 
и процену кључних компетенција; и 4. 
Упознат је како се у Европи 
имплементира образовање засновано 
на  компетенцијама, нарочито у 
Ирској, која је земља чији се пример 
користи током курса.







Образовни систем РС & Беџеви

• Пројекат GRASS
https://sites.google.com/site/llpgrassproject/
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Мудл & беџеви



Ниво сајта Ниво курса

Беџ може бити додељен:
• ручно
• ако су завршени одређени 
курсеви
• ако је попуњен профил 
корисника

Беџ може бити додељен:
• ручно
• ако је курс завршен
• ако је завршена одређена 
активност

• Постоји могућност повезивања са Mozilla Backpack-ом 
корисника.
• Могуће је извести беџ из Мудла и поставити га на неку 
од платформи за приказ дигиталних беџева.



Ниво 
курса



Ниво сајта







Нушић Мудл - Noodle







Беџеви су слике...

Креирање 3D беџева

http://www.onlinebadgemaker.com/

Беџеви за ваш МудлБеџеви за ваш Мудл

http://moodlebadges.com/



Беџеви – ЗА и  ПРОТИВ
Активирају мотивацију ученика за 
учење.

Смањују мотивацију ученика за 
учење.

Обезбеђују већу флексибилност - да 
се уочи и призна читав опсег 
вештина изграђен на начин који
помаже конструкцију 
функционалних знања.

Атомизирају и деконцептуализују 
учење.

Омогућавају уклапање низа 
вештина и способности стечених у 

Збуњујућ и превелики низ беџева 
не сведочи адекватно о вештинама вештина и способности стечених у 

више образовних окружења.
не сведочи адекватно о вештинама 
или знањима.

Препознају нове вештине и знања 
која  тренутно нису препозната у 
формалном систему образовања.

Претварају учење у робу, а учење је 
развојни процес.

Негују учења на различитим 
локацијама и ситуацијама.

Није могуће упоредити исти беџ
стечен у два веома различита 
образовна окружења.

Отварају систем акредитације 
новим заинтересованим 
ентитетима. 

Недостатак ауторитета и поверења 
ствара непоуздане и неважеће 
акредитиве.



Али, можда грешим у вези свега овога.
Можда ће постојећи образовни 
системи живети дуго и срећно као 
последњи преостали пружаоци 
стандардизованих услуга у кориснички 
оријентисаном свету.

But maybe I’m wrong about that. 
Maybe the existing educational systems will live happily 
ever after as the last remaining provider-oriented, one-
size-fits-all enterprise in a user-centered world.

Kyle Peck | Professor of Education, Penn State University
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