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SESJA TEMATYCZNA I 
Innowacyjne rozwiązania wspomagające rozwój  
oraz uznawanie kompetencji zawodowych 



1. Geneza Open Badges 

2. Definicje 

3. Struktura Open Badges 

4. Technologia i Infrastruktura 

5. Użyteczność 

6. Nowe trendy w edukacji 

7. Przykłady użycia Open Badges 

8. Open Badges - wsparcie systemu ECVET 

9. Projekt ERASMUS+ „Open Badge Network” 

10. Podsumowanie 



Znaki graficzne od wieków wykorzystywane do: 

 identyfikacji osób i przynależności do grupy,  

 zaznaczeniu szczególnej pozycji w grupie; 

 informowaniu o zakresie sprawowanej władzy, 
funkcji; 

 poświadczenia posiadania szczególnych 
osiągnięć, doświadczenia i umiejętności 

Open Badges powstały w ramach projektu „The Digital Media and Learning 
Competition” zorganizowanego w  latach 2011-2013 przez HASTAC. Konkurs 
nosił nazwę „The Badges for Lifelong Learning Competition” i był wspierany 
przez Fundację McArthurów, Fundację Gatesów oraz Fundacją Mozilla. 
Sfinansowano 30 innowacyjnych projektów wdrożeniowych oraz 10 
badawczych, na łączną kwotę 5 milionów dolarów.  
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http://builtintelligence.com/blogs/opinions-blog/14862709-open-badges-what-are-they 

Open Badge jest rekordem udostępnionym w sieci wraz  
z plikiem graficznym, który pozwala zapoznać się  
z osiągnięciami członka społeczności wirtualnej 
przyznającej badge’a oraz z zakresem pracy wymaganym 
do jego zdobycia 
Knight E.: Open Badges for Lifelong Learning. The Mozilla Foundation and Peer 2 Peer University, in 
collaboration with The MacArthur Foundation. Working Document (White Paper). Updated: 8/27/2012. 
http://bit.ly/EKwhitepaper, s. 3. 

Wydawcy (Issuers) – organizacje i instytucje 
opracowujące badges i nadające je osobom 
i organizacjom zgodnie z przyjętymi kryteriami 
(odpowiadają za jakość); 

http://openbadges.tumblr.com/post/40792596151/online-college-the-open-badges-resume 

http://bit.ly/EKwhitepaper


Posiadacze (Earners) – osoby i organizacje, którym Wydawcy 
przyznali Badges. Posiadacze mogą gromadzić swoje Badge  
w osobistym repozytorium, tzw. Plecaku (Badge Backpack) 

http://openbadges.learningassistant.com/ Wystawcy (Displayers) – platformy, sieci, media 
społecznościowe, blogi i inne strony internetowe prezentujące 
Odbiorcom Badges osób i instytucji, które wyraziły zgodę na 
ich upublicznienie. Wystawcy odpowiadają za sprawdzenie  
u Wydawców autentyczności Badges. Wystawcy pobierają 
tylko te Badges, które zostały udostępnione przez Posiadaczy 
w ich indywidualnych Plecakach 

https://moodle.croydon.ac.uk/elearning/item/417-open-badges-pilot-update-
december-2015 



Odbiorcy (Consumers) – osoby i organizacje zainteresowane 
nawiązaniem kontaktów  
z Posiadaczami Open Badges  
(np. pracodawcy, rekruterzy, dostawcy szkoleń  
i innych form edukacji) 

http://www.slideshare.net/DavidLeaser/open-
badges-how-ibm-launched-a-bold-new-initiative-
to-attract-engage-and-progress-talent Plecak (Badge Backpack) – indywidualne repozytorium 

Posiadacza Badge’a, udostępnione i hostowane przez 
Mozillę. 



ZAWARTOŚĆ główna: 
nazwa, 
dane identyfikacyjne 
Posiadacza, 
dane identyfikacyjne 
Wydawcy, 
 opis osiągnięć, 
kryteria przyznania, 
data wydania, 
 adres URL badge’a. 
Metadane dodatkowe: 
 data ważności (wygaśnięcia), 
 adresy URL dowodów, 
tagi (słowa kluczowe). http://bryanmmathers.com/open-badges-data-inside/ 



 Portale rynku pracy 

 Portale wiedzy 

 Otwarte uniwersytety 

 Szkolenia on-line 

 Walidacja, egzaminowanie,  
certyfikowanie on-line 

 Gry komputerowe 

 Grywalizacja 
(Gamification) 

 Blogosfery 

 Wiki 

 Serwisy 
społecznościowe 

 Platformy cyfrowe 
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Open Badges - wsparcie systemu ECVET 

http://www.learningfutures.eu/2013/09/open-badges-are-more-than-pretty-pictures/ 
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