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Šiose rekomendacijose apibendrinama 2015–2016 m. vykdyto bandomojo projekto „Integrating Open
Badge Standard in ASPnet Schools in Lithuania“ patirtis ir rezultatai.
Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti atvirais skaitmeniniais ženkliukais paremtą pasiekimų pripažinimo
sistemą UNESCO asocijuotosiose mokyklose.
Bandomajame projekte dalyvavo Vilniaus „Žemynos“ gimnazija, Utenos „Saulės“ gimnazija ir Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazija. Ženkliukų sistemos išbandyme dalyvavo beveik 300 mokinių ir mokytojų.
Šį bandomąjį projektą inicijavo Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Lietuvos neformaliojo ugdymo
asociacija. Atvirų skaitmeninių ženkliukų išdavimui buvo naudojama Badgecraft.eu platforma.
Atvirų skaitmeninių ženkliukų inovacija mokyklose buvo priimta ir įvertinta teigiamai. Dauguma
programos dalyvių palankiai vertino ženkliukų naudojimą pasiekimų pripažinimui. Visos trys
bandomajame projekte dalyvavusios mokyklos ketina ir toliau naudoti skaitmeninius ženkliukus bei
išplėsti jų panaudojimo sritis.
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija rekomenduoja atvirus
skaitmeninius ženkliukus naudoti ir kitose UNESCO asocijuotosiose mokyklose.
UNESCO remiama globali studija apie lygiais paremtą pasiekimų pripažinimą mini Atvirus ženkliukus
kaip vieną iš gerųjų praktikų pavyzdžių1.

1
Level-setting and recognition of learning outcomes, James Keevy and Borhene Chakroun
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242887e.pdf
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UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklas

http://www.unesco.lt/svietimas/svietimo-tinklai/unesco-asocijuotuju-mokyklu-projekto-tinklas
UNESCO asocijuotųjų mokyklų projekto tinklas (UNESCO ASPnet) yra didžiausias tarptautinis Jungtinių
Tautų valstybių narių mokyklų tinklas, veikiantis taikos, tarpusavio supratimo ir tarptautinės tolerancijos
labui. 1953 m. sukurtas tinklas vienija daugiau nei 8 tūkstančius mokyklų ir kitų švietimo institucijų
175-iose pasaulio šalyse. Šioje naujovių laboratorijoje gimstančios programos gerina švietimo kokybę,
supažindina mokinius su šiuolaikinio pasaulio iššūkiais, tokiais kaip aplinkos nykimas, globalizacija,
urbanizacija, ir siūlo priemones, kaip lavinti ateities žmogui reikalingus tarpkultūrinės komunikacijos,
taikaus sugyvenimo, prisitaikymo prie besikeičiančios aplinkos įgūdžius.

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija
https://neformaliai.lt/

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija vienija pagal neformaliojo ugdymo principus dirbančius
asmenis Lietuvoje, siekiant neformaliojo ugdymo vertės ir rezultatų pripažinimo, nuolatinio tobulinimosi
galimybių asociacijos nariams ir neformaliojo ugdymo kokybės plėtojimo. Asociacijos misija yra plėtoti ir
propaguoti neformalųjį ugdymą(si), pagrįstą savanoriškumo bei savarankiškumo principais ir įgalinantį
žmogų sąmoningai dalyvauti šiuolaikinės visuomenės gyvenime.
Asociacija savo veiklą įgyvendina trijose srityse: neformaliojo ugdymo pripažinimas, nuolatinio
mokymosi galimybės asociacijos nariams ir neformaliojo ugdymo kokybės plėtojimas.

„Badgecraft“

https://www.atvirizenkliukai.lt
Techninis projekto partneris „Badgecraft“ siūlo daugiakalbę internetinę platformą pasiekimų valdymui
naudojant Atvirų ženkliukų standartą. Asmenys ir organizacijos gali gauti, kurti, išduoti, rūšiuoti ir
atvaizduoti ženkliukus internete bei jais dalytis. Badgecraft platforma siūlo įvairias funkcijas, leidžiančias
panaudoti visą atvirų skaitmeninių ženkliukų potencialą:
• lengvai ir greitai sukurti ženkliukų projektus, kurti ir išduoti atvirus skaitmeninius ženkliukus;
• projekto valdytojams priskirti skirtingas funkcijas (pvz., savininko ar vadovo);
• ženkliukams priskirti suformuluotas užduotis ir misijas, kurias norintieji gauti ženkliuką privalės
įgyvendinti. Galima prašyti pateikti įrodymus ir numatyti, kokiu būdu vyks mokymosi proceso į(si)
vertinimas (asmeninis, bendraamžių, vadovų patvirtinimas);
• ženkliukų gavėjai gali atvaizduoti, bendrinti ir parsisiųsti savo pelnytus atvirus skaitmeninius
ženkliukus, taip pat atsispausdinti ženkliukų turiniu grįstą sertifikatą;
• patikimų partnerių tinklas, naudodamas integruotus vertimo įrankius, nuolatos atnaujina platformos
turinį ir pateikia jį vis naujomis kalbomis.
Platformos funkcionalumas yra kuriamas ir tobulinamas glaudžiai bendradarbiaujant su
besimokančiaisiais, edukatoriais ir darbdaviais.
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Atviri skaitmeniniai ženkliukai pasiekimų pripažinimui
Atviri skaitmeniniai ženkliukai (angl. Open Badges) – tai skaitmeninis sertifikatas, kuriame užkoduota
informacija, susijusi su ženkliuko gavėjo mokymosi procesu, pasiekimais ar kompetencijomis. Tai
inovatyvus skaitmeninis įrankis, padedantis pripažinti mokymąsi ir tuos gebėjimus, kuriuos dažnai
sunku įvertinti ar apčiuopti formalaus ugdymo rėmuose (socialiniai emociniai gebėjimai, įgyti požiūriai,
dalyvavimas, asmenybės pomėgiai ir pan.). Ženkliukai savyje talpina esminę informaciją apie pasiekimą:
pavadinimą, aprašymą, kriterijus, kas išdavė, įrodymus, išdavimo datą ir kitą papildomą informaciją.

Šaltinis: Kyle Bowen

2011 m. „Mozillos“ fondas pristatė atvirų ženkliukų infrastruktūrą, kaip naują bendrą techninį standartą,
padedantį pripažinti įgūdžius ir pasiekimus. Ženkliukai, kurie yra suderinami su „Mozillos“ atvirų
ženkliukų standartu, atitinka techninį protokolą, kuriame aprašyti reikalavimai ženkliuko paveikslėliui,
jo metaduomenys, ženkliuko išdavimo ir laikymo procesai.
Asmuo, gavęs skaitmeninį ženkliuką, gali jį paviešinti socialiniuose tinkluose, prisidėti prie savo gyvenimo
aprašymo (CV) ir taip patikimai pristatyti savo pasiekimus stodamas į universitetą, ieškodamas darbo
ar dalyvaudamas organizacijų veiklose. UNESCO pasiekimų programos pabaigoje surinkti ženkliukai
patenka į individualų pasiekimų pripažinimo išrašą – sertifikatą, kurį galima atsispausdinti.
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UNESCO asocijuotųjų mokyklų pasiekimų programa
UNESCO asocijuotųjų mokyklų pasiekimų programa (toliau – Pasiekimų programa) padeda mokiniams
ir mokytojams fiksuoti ir pripažinti įvairius gebėjimus bei pasiekimus, įgyjamus dalyvaujant UNESCO
asocijuotųjų mokyklų tinklo veikloje. Pasiekimų pripažinimui naudojama „Mozillos“ atvirų ženkliukų
technologija. 2015–2016 m. bandomojoje programoje dalyvavo trys Lietuvos mokyklos: Kuršėnų Lauryno
Ivinskio gimnazija, Utenos „Saulės“ gimnazija ir Vilniaus „Žemynos“ gimnazija.
Pasiekimų programos tikslai:
• ugdyti UNESCO asocijuotųjų mokyklų mokinių, mokytojų ir bendruomenės globalų pilietiškumą,
pasaulinių iššūkių suvokimą ir gebėjimą juos spręsti;
• vertinti ir pripažinti mokinių, mokytojų ir mokyklų bendruomenės pasiekimus asocijuotųjų mokyklų
tinklo veikloje;
• skatinti tarpkultūrinio ir aplinkosauginio sąmoningumo gebėjimų ugdymą.
Prie pasiekimų sistemos kūrimo nuo pat pradžių prisidėjo pačios mokyklų bendruomenės: mokiniai,
mokytojai ir administracija. Tiesioginių susitikimų metu su konsultantais dalyviai susipažino su atvirtų
ženkliukų technologija ir įrankiais, skirtais kurti, išduoti ir atsiimti skaitmeninius ženkliukus, mokėsi kurti
prasmingas ženkliukų sistemas. Šių susitikimų rezultatas – mokyklai pritaikyta UNESCO asocijuotųjų
mokyklų tinklo ženkliukų sistema.
Išbandomos ženkliukų sistemos biblioteką sudarė 17 skirtingų šabloninių ženkliukų. Jie buvo išskirstyti
į septynias skirtingas Asocijuotųjų mokyklų tinklo veiklos sritis:
1. tarptautiniai teminiai projektai (du ženkliukai);
2. teminiai projektai ir (arba) tęstinės veiklos Lietuvoje (du ženkliukai);
3. tarptautinis bendradarbiavimas internetu (du ženkliukai);
4. tarptautinių dienų minėjimas (du ženkliukai);
5. teminiai renginiai (trys ženkliukai);
6. teminės pamokos (du ženkliukai);
7. bendrieji pasiekimai (asmeninio iššūkio projektas (vienas ženkliukas), inovacijos diegimo veikla
(vienas ženkliukas), teminė sklaida (du ženkliukai).
2016 m. pavasarį sukurtos sistemos buvo išbandomos mokyklose. Kiekviena mokykla pritaikė sukurtus
ženkliukų šablonus pagal savo numatytas ugdymo programas. Mokiniai ir mokytojai įgyvendino tinklo
veiklas mokyklose ir atsiėmė pelnytus atvirus ženkliukus, naudodami išmaniuosius telefonus, planšetes
ir kompiuterius.
Ženkliukų pavyzdžiai:
Pavadinimas

Aprašymas

Kriterijai

Išdavė

„Aš tolerantiškas“
Aš dalyvavau respublikiniame „Savaitės be patyčių“ minėjimo
renginyje. Kartu su kitais mokiniais ir mokytojais susipažinau
su šio renginio svarba. Kūrybinių veiklų (piešimo, diskusijos,
tyrimo) metu kartu su klase turėjau galimybę susipažinti su
šios dienos tema (patyčios ir empatija) ir plačiau ją panagrinėti
praktiškai, taip pat suprasti šios dienos svarbą man, Lietuvai ir
pasauliui.
1. Dalyvauti bent vienoje iš veiklų, skirtų tarptautinei
dienai paminėti. Patvirtinti dalyvavimą specialiuoju
kodu.
2. Pasidalyti įspūdžiais iš dienos veiklų pasirinktoje
medijoje. Įkelti pasidalijimo įrodymus.
3. Apmąstyti ir pasidalyti, kuo ši diena svarbi asmeniškai,
Lietuvai ir pasauliui.
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija
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Pavadinimas

Aprašymas

Debatai „Vertinimo sistemų įvairovė“
Aš prisidėjau organizuojant UNESCO asocijuotosios mokyklos
Debatų klubo debatus tema „Vertinimo sistemų įvairovė. Gerai
ar blogai?“.
Debatų metu turėjau galimybę susipažinti su šiuo klausimu
ir panagrinėti jį praktiškai, taip pati suprasti, kuo ši tema yra
svarbi man ir mano aplinkai.
Stiprinau savo kūrybiškumo, organizavimo, koordinavimo
gebėjimus ir parodžiau atsakingą požiūrį įgyvendindamas
savo prisiimtas atsakomybes.

Kriterijai

1. Inicijuoti ir tiesiogiai įsitraukti į teminio renginio
pasiruošimo veiklas. Trumpai aprašyti, kokios pasiruošimo
veiklos buvo atliktos.
2. Prisiimti atsakomybę už savo, kaip komandos nario,
veiklos įgyvendinimą renginio metu. Trumpai aprašyti,
koks vaidmuo ir atsakomybės buvo išpildyti renginio
metu, ir sulaukti patvirtinimo iš trijų UNESCO programos
dalyvių.
3. Pasidalyti įspūdžiais iš renginio ir jo rezultatais su
(mokyklos) bendruomene. Įkelti pasidalijimo įrodymus.

Išdavė

Utenos „Saulės“ gimnazija

Pavadinimas

„Esu laisvas rinktis“

Aprašymas

Kuravau UNESCO asocijuotosios mokyklos tęstinę veiklą–
projektą „Priklausomybė. Esu laisvas rinktis...“. Veiklos metu
kūriau galimybes dalyviams mokytis kartu nagrinėjant
pasirinktą sveikos gyvensenos temą. Veiklų metu padėjau
dalyviams tobulinti darbo komandoje, informacijos rinkimo,
analizės ir pateikimo, rezultatų pristatymo gebėjimus.

Kriterijai

Išdavė

1. Pasiūlyti dalyviams nuorodų į įdomią medžiagą ir
informaciją projekto tema. Įkelti įdomių nuorodų
ir patvirtinti jas su penkiais UNESCO programos
dalyviais.
2. Konsultuoti projekto dalyvius analizuojant ir
apibendrinant surinktą medžiagą. Trumpai aprašyti
kilusius klausimus.
3. Vadovauti projekto rezultatų aptarimui ir
apibendrinimui. Įkelti aptarimo eigą ir sulaukti
patvirtinimo iš vieno mokytojo kolegos.
Vilniaus „Žemynos“ gimnazija
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Programai pasibaigus buvo atliktas kokybinis ir kiekybinis tyrimai. Mokyklos buvo kviečiamos bendram
įsivertinimo susitikimui, kurio metu suformuluotos rekomendacijos, kaip būtų galima toliau diegti šią
programą ir kitose Lietuvos bei pasaulio mokyklose, dalyvaujančiose UNESCO asocijuotųjų mokyklų
tinklo veikloje.
Apibendrinę bandomojo projekto patirtį ir rezultatus, projekto vykdytojai atnaujino Pasiekimų
programoje naudojamą ženkliukų sistemą:
https://docs.google.com/document/d/1DKcnNBSQ-6YE0J78L8FKPujjsp7nzBZvHMuOc2MSLVU/
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Bandomojo projekto įvertinimas
Ženkliukų inovacijos poveikio įvertinimui buvo pasitelkti kiekybinis ir kokybinis tyrimai. Tyrimo metodika
buvo parengta bendradarbiaujant su jaunimo tyrimų eksperte.
Pagrindinis tyrimo klausimas – koks atvirų skaitmeninių ženkliukų sistemos naudojimo poveikis UNESCO
asocijuotųjų mokyklų pasiekimų programos dalyviams?
Poveikio tyrime buvo naudojamas elektroninis klausimynas (18 klausimų) ir kokybiniai interviu su
mokiniais (5–7 žmonių tikslinės grupės) bei mokytojais (2–3 žmonės).
Klausimyną apie poveikį internetu užpildė 117 respondentų (59 proc. – mot. lyties, 36 proc. – vyr. lyties,
5 proc. nenorėjo atskleisti savo lyties). 81 proc. respondentų sistemoje, paremtoje atvirais ženkliukais,
dalyvavo pirmą kartą, likusieji – antrą kartą ir daugiau.
88 proc. programos dalyvių ženkliukų sistemą vertina labai gerai arba gerai.

1 grafikas. Remiantis savo asmenine patirtimi, kaip Jūs bendrai vertinate atvirų skaitmeninių
ženkliukų sistemą?
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46 proc. programos dalyvių rekomenduotų kitiems dalyvauti ženkliukų sistemoje.
2 grafikas. Ar rekomenduotumėte dalyvauti atvirų ženkliukų sistemoje savo draugui/ kolegai?
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Programos dalyviai vertino skirtingus pasiekimų sistemos aspektus. 90 proc. sutiko, kad ženkliukų
sistema yra įdomi. 85 proc. poveikio tyrime dalyvavusių respondentų sutiko, kad ženkliukai įtraukia.
86 proc. sutiko, kad ženkliukų sistema yra naudinga. 75 proc. sutiko, kad ženkliukai yra reikalingi.
Įvertinkite skirtingus atvirų skaitmeninių ženkliukų sistemos bruožus. Vertindami remkitės savo
patirtimi.
4 grafikas. Įtraukia
3 grafikas. Įdomu
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5 grafikas. Naudinga

6 grafikas. Reikalinga
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„Jei pamokoje yra ženkliukas (jei
dirbsi gerai – gausi ženkliuką), tai
tampa paskatinimu.“
„Buvo įdomu, nes aktyviau
dalyvavo, klausėsi pamokoje.
Ženkliukai suartino žmones. Vienas
po kito pasigirsdavo „O aš jau
atsiėmiau ženkliuką!“ ir „Ir aš, ir
aš!“.“

„Patinka idėja, kad nebereikia rinkti
portfelio ir sertifikatų, o viską galima
susirinkti vienoje internetinėje
erdvėje, atrodo patogu. Kol kas nėra
tiesiog populiaru.“

Kokybiniai interviu su mokiniais išryškino poreikį ženkliukais atverti realių galimybių mokiniams. Mokiniai
klausia „kam šitie ženkliukai“, „kas mums iš to“ ir pan. Tačiau keldami šiuos klausimus, jie taip pat mano,
kad ženkliukai gali būti naudingi ateityje, parodant, kiek jie buvo aktyvūs, kur dalyvavo. Mokiniai norėtų,
kad ženkliukai būtų įvertinami ir pripažįstami stojant į universitetą, ieškant darbo, burelių veiklose už
mokyklos ribų ir pan.
Programos dalyvių nuomone, ženkliukai ateityje:
• atvers naujų mokymosi galimybių (75 proc. sutiko su šiuo teiginiu);
• atvers naujų karjeros galimybių (76 proc.);
• padės kitiems žmonėms geriau įvertinti mokymosi rezultatus (65 proc.);
• padės mokiniams lengviau pristatyti savo gebėjimus (78 proc.).
Kokybiniai interviu išryškino tai, kad tiek mokytojai, tiek mokiniai nesieja ženkliukų su mokymosi
rezultatais, nes mokymosi rezultatai dažniausiai reiškia pažymius. Interviu dalyviai paprašyti tiksliau
įvardyti, su kuo jie sieja ženkliukus, minėjo dalyvavimą veiklose, pastangas būti aktyviais, prisiimamą
aktyvų vaidmenį, išskirtinius pasiekimus, norą dalyvauti.
Skaitmeninių ženkliukų naudojimas paskatino bendravimą tarp veiklos dalyvių (79 proc. sutiko su šiuo
teiginiu) ir padėjo įsivertinti savo žinias (69 proc.). Ženkliukų programos dalyviai sulaukė daugiau kitų
pripažinimo (69 proc.), ir tai padėjo jiems pasijusti didesnės bendruomenės dalimi (70 proc.).
Įvertinkite skirtingus atvirų skaitmeninių ženkliukų sistemos bruožus. Vertindami remkitės savo
patirtimi.
7 grafikas. Atvirų skaitmeninių ženkliukų siste- 8 grafikas. Atviri skaitmeniniai ženkliukai man
ma paskatino bendravimą su veiklos dalyviais padėjo įsivertinti savo žinias
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9 grafikas. Dėl atvirų skaitmeninių ženkliukų
sulaukiau daugiau kitų pripažinimo
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10 grafikas. Dalyvavimas atvirų skaitmeninių ženkliukų sistemoje man padėjo jaustis
didesnės bendruomenės dalimi
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Tačiau ženkliukai turėjo mažai poveikio organizuojamų veiklų kokybei. Kokybinių interviu metu mokiniai
aiškino, kad veiklų kokybė priklauso nuo organizatorių, todėl ženkliukai tam neturi daug įtakos. Vis dėlto
mokytojai teigė, kad ženkliukų naudojimas juos skatino kūrybiškiau ir įdomiau pasiruošti veikloms,
naudoti labiau įtraukiančius veiklos metodus.

„Ženkliukai (projektas) tapo
postūmiu padaryti pamoką
kitokią, unikalią, įdomesnę
(anksčiau tik oficialus vėliavos
pakėlimas buvo).“

„Turinys retai priklauso nuo pačių
mokinių (mokytojas ar vedėjas
diktuoja, kaip siekti pamokos ar
mokymosi tikslo).“

Tyrimo dalyviai sutiko su teiginiu, kad ženkliukai padeda išsikelti mokymosi tikslus (70 proc.) ir skatina
kelti sau iššūkius (64 proc.). 74 proc. taip pat sutiko, kad ženkliukų sistema gali paskatinti kitus mokytis.
Įvertinkite skirtingus atvirų skaitmeninių ženkliukų sistemos bruožus. Vertindami remkitės savo
patirtimi.

11 grafikas. Atvirų skaitmeninių ženkliukų
sistema man padėjo išsikelti mokymosi tikslus
Visiškai sutinku

Visiškai sutinku

11%

Sutinku

25%

Pakankamai sutinku

15%

Sutinku

21%

34% Pakankamai sutinku

Ne visai sutinku

28%

Ne visai sutinku

15%

Visiškai nesutinku
Nežinau

12 grafikas. Dalyvavimas atvirų skaitmeninių
ženkliukų sistemoje mane paskatino kelti sau
iššūkius

21%

Visiškai nesutinku

10%

Nežinau

5%

12

12%
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13 grafikas. Aš manau, kad atvirų skaitmeninių ženkliukų sistema gali paskatinti kitus mokytis
Visiškai sutinku

15%

Sutinku

26%

Pakankamai sutinku
Ne visai sutinku

33%
5%

Visiškai nesutinku
Nežinau

8%
3%

Tačiau reikėtų pažymėti, kad nemaža dalis tyrimo dalyvių teigia, kad ženkliukai nepadėjo jiems siekti
išsikeltų tikslų. Kokybiniai interviu atskleidė, kad dažnai pati veikla nekėlė iššūkių ir nekūrė naujų ar
įdomesnių mokymosi galimybių. Kokybinių interviu metu mokiniai išreiškė abejonių dėl ženkliukų, kurie
išduodami tik už atėjimą į veiklą, prasmės ir vertės. Mokiniai minėjo, kad dažnai veiklose dalyvaudavo
ne todėl, kad jiems įdomu, bet todėl, kad veiklos vyko pamokų metu. Buvo siūlymų išduoti dalyvavimo
ženkliuką tik atėjus į 2–3 veiklas ir vizualiai išskirti ženkliukus pabrėžiant skirtingą įsitraukimo lygį. Tačiau
tuo pačiu pripažinta, kad kai kurie mokiniai ateidavo į veiklas tikėdamiesi gauti ženkliuką.
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Išvados ir rekomendacijos
Šios rekomendacijos suformuluotos remiantis bandomojo projekto įgyvendinimo praktika, poveikio
tyrimo rezultatais ir įsivertinimo renginio metu apibendrintomis išvadomis.
Išvada. Atviri skaitmeniniai ženkliukai yra vertingi, kai reikia įdėti pastangų norint juos gauti. Jie
turi pridėtinės vertės, kai kuria realias galimybes ateities karjerai, mokslams ir įsidarbinant.
Rekomendacijos
• Ieškoti sistemą palaikančių organizacijų, institucijų ir asmenų, kurie pripažintų ženkliukų
ir pasiekimų vertę, siūlytų naujų dalyvavimo galimybių programos dalyviams ir oficialiai
palaikytų sistemą savo komunikacijoje, kurti tolių suinteresuotųjų subjektų tinklą.
• Peržiūrėti Pasiekimų programos ženkliukų kriterijus. Ženkliukai, parodantys pasiekimus
organizuojant ir įgyvendinant veiklas, turėtų būti išduodami kiekvienai veiklai.
Dalyvavimą pažymintys ženkliukai turėtų būti išduodami už dalyvavimą keliuose
renginiuose (2–3 veiklose).
• Stiprinti vidinę komunikaciją mokykloje, suteikiant bendruomenei daugiau informacijos
apie dalyvavimo Pasiekimų programoje naudą ir atveriamas galimybes.
• Užtikrinti, kad tinklo veiklose būtų kuriamos veiklos galimybės, paremtos savanorišku
dalyvavimu ir atsakomybių prisiėmimu. Taip kuriama didesnė ženkliukų vertė įdedant
daugiau pastangų jiems gauti.

Išvada. Pasiekimų programos logika nėra labai aiški, sudėtinga nustatyti, kokį ženkliuko tipą
pasirinkti, kokią informaciją ir (arba) įrodymus pridėti.
Rekomendacijos
• Atnaujinti ženkliukų sistemą sukuriant aiškesnę struktūrą ir ženkliukų lygius.
• Atnaujinti ženkliukų dizainą.
• Numatyti, kad pridėti įrodymus yra neprivaloma, tačiau rekomenduojama.
• Parengti programos diegimo mokykloje gaires, kurios padėtų mokytojams lengviau
pritaikyti sistemą savo veikloms.
• Kurti technologinius tobulinimus, kurie padėtų dar greičiau ir paprasčiau kurti, išduoti ir
valdyti ženkliukus internete.
Išvada. Programos dalyviams reikalinga saugi internetinė erdvė, kurioje būtų drąsu dalytis savo
pasiekimais.
Rekomendacijos
• Kurti internetinę erdvę, kurioje programos dalyviai galėtų matyti visų kitų programos
dalyvių pasiekimus ir dalytis savo pasiekimais.
• Sukurti ženkliukų išdavimo platformos įskiepį mokyklų tinklalapiams ar vidinės
komunikacijos įrankiams, kad mokiniai galėtų visada matyti, kokie ženkliukai yra ir kas
juos atsiėmė.
Išvada. Programos įgyvendinimas stiprina mokytojų, mokinių ir administracijos
bendradarbiavimą. Mokytojams Pasiekimų programa tampa postūmiu padaryti pamoką kitokią,
unikalią, įdomesnę, ją planuoti iš anksto.
Rekomendacijos
• Viešai skelbti bent pusmečio veiklos planus ir galimų gauti ženkliukų sąrašą ir kriterijus.
Mokiniams ir mokytojams svarbu iš anksto žinoti, kokį ženkliuką ir kada gaus, planuoti
dalyvavimą.
• Veiklų metu naudoti įvairius metodus, padedančius atskleisti UNESCO temas, sudominti
dalyvius ir kurti galimybes jiems aktyviai įsitraukti. Neįdomios veiklos skaitmeniniai
ženkliukai nepagerins.
• Įtraukti visus mokyklos bendruomenės narius (mokytojus, mokinius ir administraciją)
planuojant ir sprendžiant dėl ženkliukų sistemos įgyvendinimo (už kokias veiklas ir
kokiais kriterijais remiantis išduodami ženkliukai).
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Išvada. Pasiekimų programos įgyvendinimas mokykloje padeda susisteminti ir pergalvoti
mokyklos veiklą, susiejant ją su UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo veikla.
Rekomendacijos
• Užtikrinti, kad programos ženkliukai būtų išduodami už pasiekimus veiklose, tiesiogiai
siejamose su UNESCO temomis ir tikslais.
• Stiprinti programoje dalyvaujančių mokyklų metodinę kompetenciją darbui su UNESCO
temomis.
• Dalyvaujančioms mokykloms tarpusavyje dalytis gerąja praktika įgyvendinant UNESCO
veiklas ir taikant atvirų skaitmeninių ženkliukų technologiją.
Išvada. Ženkliukai, kaip pasiekimų pripažinimo priemonė, skatina aktyviau dalyvauti veiklose ir
prisiimti aktyvų bei savanorišką vaidmenį.
Rekomendacijos
• Naudoti ženkliukus tose veiklose, kuriose yra galimybė pasirinkti, ar tik dalyvauti ar
prisiimti atsakomybes ir aktyviai įsitraukti. Ženkliukų naudojimas privalomojo pobūdžio
veiklose gali sumažinti jų vertę.
• Jei ženkliukai naudojami privalomojo pobūdžio veiklose (pvz., pamokose, tradiciniuose
renginiuose), būtina, kad tokių veiklų turinys ir metodai būtų ypatingi ir įdomūs.
• Mokykloms apgalvoti ir pasiūlyti įvairių programos dalyvių skatinimo priemonių, pvz.,
vieša padėka, ypatingos išvykos, išskirtinės tobulėjimo galimybės, materialios dovanos
ar pan.
Projekte norinčios dalyvauti mokyklos turėtų atitikti kokybinius ir kiekybinius UNESCO asocijuotųjų
mokyklų tinklo 2016–2017 m. pasiekimų programos kriterijus:
1) užtikrinti minimalų UNESCO teminių veiklų skaičių per visus mokslo metus:
Ženkliuko
lygis
programoje

Veikla

Minimalus
skaičius
(privaloma)

Rekomenduojamas
skaičius

Mokyklai
1 lygis
(dalyvauti)

2 lygis
(prisidėti)

3 lygis
(tyrinėti)

4 lygis
(tobulėti)

Rekomenduojamas
gauti ženkliukų
skaičius
Mokiniui / mokytojui

UNESCO renginiai

3

6

UNESCO teminės dienos

3

4

Teminės pamokos

6

UNESCO renginiai

3

6

UNESCO teminės dienos

3

4

Teminės pamokos

6

10

Tarptautinis projektas

1

2

Žvalgomieji projektai

1

2

Regioniniu, nacionaliniu lygmeniu
vykstantis projektas (pagrįstas
bendradarbiavimu su kitomis
institucijomis ir mokyklomis)

1

3

Asmeniniai iššūkiai

3

6

Inovacijų projektai

2

5

15

5

10
3

1

1

2) visiems mokytojams ir mokiniams turi būti sukurtos galimybės dalyvauti ženkliukų sistemoje. Būtina
atsižvelgti į savo planuojamų veiklų formatus ir tikslines grupes: ar apimama didžioji visų dalyvių dalis
(pvz., kad gautų 1 lygio ženkliuką, mokiniui turi būti sudaryta galimybė sudalyvauti bent penkiuose
renginiuose iš visų rengiamų).
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