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STRESZCZENIE
Cele i zamierzenia wytycznych
Niniejsze wytyczne dotyczą sposobu wdrażania odznak Open Badge dla osób indywidualnych i
organizacji z punktu widzenia ich użytkowników, odbiorców, czytelników, wydawców i
endorserów.

Celem wytycznych jest przedstawienie informacji i tła oraz rozpoczęcie wymiany opinii na temat
najważniejszych kwestii związanych z odznakami Open Badge między osobami indywidualnymi i
organizacjami. Naszym celem jest to, aby każdy zapoznał się z nową koncepcją i na wszystkich

Wytyczne te wykorzystują wybrane informacje pochodzące z rezultatów projektu:
• Dokument do dyskusji na temat odznak Open Badge dla osób indywidualnych
(Rezultat O3-A1),
• Dokument do dyskusji na temat odznak Open Badge dla organizacji (Rezultat O3-A2)
Wykorzystuje się tu również źródła internetowe (blogi, artykuły, materiały wideo, magazyny)
dotyczące Open Badges.
Celem wytycznych jest też pomoc w sformułowaniu konkretnego zarysu wdrożenia odznak Open
Badge skierowanego do osób indywidualnych i organizacji.
Wersję końcową wytycznych przetestowano z zastosowaniem metody grupy fokusowej w sześciu
krajach partnerskich projektu (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Polska, Holandia, Szwajcaria).

Do kogo skierowane są wytyczne?
Wytyczne przedstawiają możliwości stosowania odznak Open Badge w zakresie walidacji
osiągnięć edukacyjnych i zawodowych osób indywidualnych i organizacji.

Wytyczne skierowane są do osób indywidualnych i organizacji, które sa nowe w świecie Open
Badges i chcą się zapoznać z odznakami lub zacząć ich używać.

Wytyczne skierowane są również do podmiotów, które już zaczęły korzystać z odznak Open
Badge, ale szukają wsparcia w ich stosowaniu w danym kontekście.
Wytyczne powstawały we współpracy ze wszystkimi partnerami projektu OBN i zostały
zamieszczone na portalu OBN w celu zbierania dalszych wniosków i komentarzy od całej
społeczności powiązanych partnerów i interesariuszy.

Jaka jest treść dokumentu?
Dokument podzielony jest na cztery główne rozdziały poruszające najważniejsze tematy
dotyczące Open Badges dla organizacji i jednostek:
1. Podstawy pojęciowe odznak Open Badge
2. Infrastruktura i technologia odznak Open Badge
3. Odznaki Open Badge dla osób indywidualnych
4. Odznaki Open Badge dla organizacji
W rozdziale pierwszym znajdują się informacje podstawowe o odznakach Open Badge w formie
krótkich pytań i odpowiedzi. Rozdział drugi przedstawia kwestie związane z technologią,
narzędziami i szczegółowym projektem Open Badges (krok po kroku). Rozdział trzeci i czwarty
dotyczy odznak Open Badge dla osób indywidualnych i organizacji.
Dokument zawiera trzy aneksy:
− Aneks nr 1 Jak działa infrastruktura OBI?
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−
−

Aneks nr 2 Jak utworzyć odznakę Open Badge krok po kroku?
Aneks nr 3 Badge Canvas

Wytyczne skonstruowano w taki sposób, aby ułatwić użytkownikom ich czytanie i omawianie. W
każdym rozdziale znajdują się trzy rodzaje pól, powiązanych z treścią poprzedzających je
akapitów:
1- pola zielone podsumowują koncepcje wyrażone w akapitach i zawierają ważne
informacje na temat odznak Open Badge.
2- pola niebieskie to syntetyczne opisy praktycznych przykładów już istniejących odznak
Open Badge (najlepsze praktyki).
3- pola żółte to elementy rozdziałów, przedstawiające informacje dodatkowe na tematy
związane z odznakami Open Badge.
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SŁOWNIK POJĘĆ
Tab. 1 Słownik pojęć
Odznaka (badge)

Cyfrowy obraz umiejętności, osiągnięcia edukacyjnego lub doświadczenia. Odznaki
mogą symbolizować kompetencje i zaangażowanie potwierdzone w sferze online
lub offline. Każda odznaka jest powiązana z obrazem i pewnymi metadanymi.
Metadane zawierają informacje o tym, co przedstawia odznaka oraz dowody ją
potwierdzające.
• Posiadacze mogą prezentować swoje odznaki w Internecie i dzielić się
informacjami na ich temat poprzez media społecznościowe.
• Wydawcy definiują odznaki i przyznają je posiadaczom.

Plecak (backpack)

Narzędzie służące do zbierania odznak, dzielenia się nimi i ich prezentowania.
Wśród przykładów można wymienić Mozilla Backpack – w opracowaniu jest również
połączony plecak.

Kryteria

Określenie wymogów, które trzeba spełnić, aby zdobyć odznakę. Odznaka może być
powiązana z wieloma kryteriami. Kryteria mogą być wymagane lub też nie. Kryteria
muszą być powiązane z opisem i wskazaniem dopuszczalnych dowodów.

O d b i o r c a Odbiorca to osoba, która ogląda odznakę przyznaną posiadaczowi:
• Wśród przykładów można wymienić współpracowników, rówieśników i
(consumer)
potencjalnych pracodawców.
• Odbiorcy mogą mieć dostęp do informacji o odznace znajdujące się w asercji
odznaki.
Kryteria

Określenie wymogów, które trzeba spełnić, aby zdobyć odznakę:
• Odznaka może być powiązana z wieloma kryteriami.
• Kryteria mogą być wymagane lub też nie.
• Kryteria muszą być powiązane z opisem i wskazaniem dopuszczalnych
dowodów.

W y s t a w c a Wystawca odznaki wystawia powszechnie dostępne odznaki w kontekście online.
(displayer)
Posiadacz (earner) Osoba, która spełniła wymogi niezbędne do uzyskania odznaki. Posiadacze mogą
wnioskować o odznaki poprzez strony wydawcy, a ich zastosowanie może podlegać
weryfikacji organizacji wydającej.
Zatwierdzenie

Zatwierdzenie dodaje warstwę zewnętrznej walidacji, która uzupełnia metadane
odznaki i może pomóc posiadaczom w zrozumieniu, które odznaki mają większą
wartość społeczną lub zawodową, prowadząc ich w kierunku większej satysfakcji
osobistej czy zawodowej.

Dowody

Przedstawione materiały potwierdzające to, że posiadacz spełnia kryteria odznaki,
o którą wnioskuje. Mogą to być linki, teksty, obrazki i inne media.

Wydanie

Powiązanie odznaki z osobą – to techniczna część przyznawania odznaki
posiadaczowi. Może do tego dojść, gdy wniosek o odznakę zostanie rozpatrzony
pozytywnie. Odznaki mogą być wydawane również poprzez przedłożenie
odpowiednich kodów lub bezpośrednio przez wydawcę na adres e-mail posiadacza.
Wydanie odznaki oznacza utworzenie przykładu odznaki (czyli asercję na adres email posiadacza). Termin nietechniczny: przyznanie.

Wydawca (issuer)

Osoba lub organizacja, która tworzy/oferuje odznaki i wydaje je posiadaczom.

Mikropoświadczen Potwierdzone kompetencje, które można prezentować jako odznaki cyfrowe lub
ie
Open Badge.
Metadane

Informacje zawarte w odznace, które ją definiują:
• nazwa, opis, linki do innych ważnych informacji jak np. kryteria wydawania
odznaki, dowody i informacje o wydawcy.
• Metadane dla przyznanej odznaki określa się w asercji odznaki.
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Open Badges
Infrastructure
(Infrastruktura
OBI)

Infrastruktura OBI to zestaw narzędzi oprogramowania i specyfikacji wspierających
systemy odznak. Narzędzia te określają struktury zastosowane w odznakach Open
Badge i ułatwiają ich tworzenie, wydawanie i wystawianie.

Uczenie się
formalne

Uczenie się formalne ma miejsce w zorganizowanym i ustrukturyzowanym
środowisku,
nastawionym ściśle na kształcenie, i zwyczajowo prowadzi do zdobycia
kwalifikacji, szczególnie w formie certyfikatu lub dyplomu. Obejmuje ono systemy
edukacji ogólnej, początkowego kształcenia zawodowego i kształcenia wyższego.

Uczenie się
nieformalne

Uczenie się nieformalne to uczenie się, które odbywa się poprzez zaplanowane
działania (w kategoriach celów i czasu uczenia się), gdzie obecna jest pewna forma
wsparcia kształcenia
(np. relacje student-nauczyciel). Może obejmować programy przekazywania
umiejętności niezbędnych w pracy, alfabetyzacji dorosłych i edukacji podstawowej
dla osób, które wcześnie zrezygnowały z nauki. Powszechne przykłady uczenia się
nieformalnego obejmują szkolenia wewnątrzfirmowe, poprzez które firmy
aktualizują i zwiększają umiejętności swoich pracowników, np. umiejętności
informatyczne, ustrukturyzowane kształcenie online (np. poprzez korzystanie z
otwartych źródeł edukacyjnych) oraz kursy organizowane przez organizacje
pozarządowe dla swoich członków, grupy docelowej czy szerokiego grona
uczestników.

Uczenie się
pozaformalne

Uczenie się pozaformalne to uczenie się wynikające z codziennych aktywności
związanych z pracą, rodziną czy spędzaniem czasu wolnego. Nie jest
zorganizowane ani ustrukturyzowane w kategoriach celów, czasu lub wsparcia
uczenia się. Kształcenie pozaformalne jest zazwyczaj nieintencjonalne z punktu
widzenia uczącego się. Do przykładów efektów uczenia się osiągniętych drogą
pozaformalną należą umiejętności zdobyte poprzez doświadczenia w życiu i pracy.
Są to np. umiejętności zarządzania projektem lub informatyczne zdobyte w pracy,
języki i umiejętności międzykulturowe wyuczone podczas pobytu w innym kraju,
umiejętności informatyczne uzyskane poza pracą, umiejętności zdobyte w trakcie
pracy wolontariackiej, aktywności kulturalnych, sportu, pracy młodzieżowej i
poprzez aktywności w domu (np. opieka nad dzieckiem).

Wiedza

Rezultat przyswajania informacji poprzez uczenie się.
Wiedza to zespół faktów, zasad, teorii i praktyk związanych z obszarem pracy lub
nauki. W kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji wiedzę opisuje się jako
teoretyczną oraz/lub opartą na faktach.

Umiejętności

Zdolność wykorzystywania wiedzy i know-how w celu realizacji zadań i
rozwiązywania problemów. W kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji
umiejętności opisuje się jako poznawcze (obejmujące użycie myślenia logicznego,
intuicyjnego i kreatywnego) lub praktyczne (obejmujące zręczność manualną i
stosowanie metod, materiałów, narzędzi oraz instrumentów).

Kompetencja

Sprawdzona zdolność wykorzystywania wiedzy, umiejętności i dyspozycji
osobistych, społecznych oraz/lub metodologicznych w sytuacjach pracy i nauki oraz
w rozwoju zawodowym i osobistym. W kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji
kompetencję opisuje się w kategoriach odpowiedzialności i niezależności.

Źródło:
−

Badge Alliance Glossary http://www.badgealliance.org/glossary/

−

COUNCIL RECOMMENDATION on the validation of non-formal and informal learning http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0485:FIN:EN:PDF

−

RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2008
on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:
32008H0506(01)&from=EN
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WPROWADZENIE
O projekcie „Open Badge Network”
Open Badge Network (OBN) to projekt nr 2014-1-DE01-KA200-000675 realizowany w ramach
programu Erasmus+. Połączył on organizacje z całej Europy na rzecz wsparcia rozwoju
ekosystemu Open Badge, promując stosowanie odznak Open Badge do potwierdzania uczenia się
pozaformalnego i nieformalnego.
Głównym celem projektu Open Badge Network jest ustanowienie sieci Open Badge Network jako
rzetelnego źródła niezależnych informacji, narzędzi i pouczającej praktyki, jak również
ułatwienie rozwoju ekosystemu odznak w całej Europie.

Liderem projektu jest Beuth-Hochschule
für Technik (Niemcy), a do konsorcjum
należą również: Cambridge Professional
Development Ltd (Wielka Brytania), EDEN
(Wielka Brytania), Dienst Uitvoering
Onderwijs (Holandia), Digitalme (Wielka
Brytania), ARTES (Włochy) oraz Instytut
Technologii Eksploatacji - PIB (Polska).
Partnerem wspierającym jest Uniwersytet
Nauk Stosowanych i Sztuk Szwajcarii
Południowej (SUPSI). Realizacja projektu
trwa od września 2014 roku do sierpnia
2017 roku.
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1. PODSTAWY POJĘCIOWE ODZNAK OPEN BADGE
Kto jest autorem koncepcji Open
Badges?
Podmiot Mozilla Foundation utworzył standard
Open Badges i specyfikację, która była dalej
rozwijana i testowana w ramach czwartej
edycji „The Digital Media and Learning
Competition”, odbywającego się w latach
2011-2013 z inicjatywy HASTAC (Humanities,
Arts, Science, and Technology Alliance and
Collaboratory). HASTAC to organizacja
wirtualna, zrzeszająca ponad 12 tysięcy
instytucji i osób prywatnych. Jej głównym
celem jest wspieranie badań i rozwoju w
obszarze innowacyjnych rozwiązań uczenia się
przez cały okres edukacji i na wszystkich jej
poziomach (podstawowy, średni, wyższy,
ustawiczny). Konkurs „The Badges for Lifelong
Learning Competition” odbywał się ze
wsparciem The MacArthur Foundation, Bill &
Melinda Gates Foundation i we współpracy z
Mozilla Foundation. Zrealizowano 30
innowacyjnych wdrożeń i dziesięć projektów
badawczych za łączną kwotę pięciu milionów
dolarów.

W wyniku „The Digital Media and Learning
Competition” opracowano koncepcję Mozilli i
standard technologiczny cyfrowych odznak
Open Badge, który wspiera identyfikację,
dokumentację i walidację osiągnięć
edukacyjnych i zawodowych w środowisku
wirtualnym.

Kto korzysta z Open Badges?
Idea otwartego systemu przyznawania i
prezentowania potwierdzonych osiągnięć
edukacyjnych i zawodowych w Internecie
szybko zyskuje uznanie i zdobywa wielu
zwolenników. Po kilku latach od zakończenia
konkursu HASTAC ponad 14 tysięcy organizacji
wydaje odznaki Open Badge niezależnie od
siebie.
Pośród nich są dobrze znane
przedsiębiorstwa, organizacje kulturalne,
szkoły, jednostki terytorialne i wiele innych
rodzajów podmiotów, np.:
− NASA,
− Samsung,
− Siemens,
− Microsoft Educator Network,
− IBM Authorized Training,
− Michigan State University,
− Peer to Peer University i inne.

Kto wspiera i rozwija Open Badges?
Jest ponad
zaczynając
np.:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

20 dużych, innowacyjnych platform internetowych, które wspierają cały proces,
od publikacji technicznych, a kończąc na rozpowszechnianiu odznak Open Badge,
OpenBadgeFactory,
Open Badge Academy,
Youtopia,
Makewaves,
BadgeKit,
BadgeCulture,
Badgecraft,
Credly,
Badgr.

W konsekwencji możemy obserwować rozwój społeczności i środowiska technologicznego,
pracujących nad nową jakością i projektem odznak, jak również nad walidacją osiągnięć w
zakresie edukacji pozaformalnej i zawodowej.

Kto może zdobywać odznaki cyfrowe online?
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Każdy może zdobywać odznaki cyfrowe online. Nie są to kwalifikacje akademickie, a więc nie
wymagają spełnienia wymogów wstępnych czy wstąpienia na uniwersytet. Wystarczy zapisać się
na kurs, zdobyć nowe umiejętności i od razu się nimi podzielić, aby pokazać efekty nauki w
wielu kontekstach.

Czym jest odznaka Open Badge?
Każdy z nas prawdopodobnie zetknął się z odznakami. Niezależnie od tego, czy były tradycyjne
czy cyfrowe, można się zgodzić, że odznaka to znak graficzny lub forma zawierająca ukryte
informacje.

WAŻNE!
Czym są odznaki:
• „Odznaka”: specjalny lub wyróżniający znak, token lub przedmiot noszony jako znak
lojalności, członkowstwa, władzy, osiągnięcia itp. – Dictionary.com.
• „Odznaka” to symbol lub wskaźnik osiągnięcia, umiejętności, jakości lub zainteresowania.
• „Odznaka cyfrowa” to internetowy zapis osiągnięcia, przedstawiający społeczności, w
których dany odbiorca funkcjonował i które wydały odznakę oraz pracę, jaką wykonano,
by ją zdobyć.
Źródło: Erin Knight: White Book "Open Badges for Lifelong Learning".

Podstawy teoretyczne koncepcji odznak Open Badge można znaleźć w Białej Księdze „Open
Badges for Lifelong Learning” autorstwa Erin Knight, zastępcy dyrektora Działu Kształcenia
Mozilli oraz współautorki platformy OBI (Open Badges Infrastructure).

Jak można korzystać z odznak Open Badge?
Po zdobyciu odznaki Open Badge można się nią podzielić w sieci zawodowej i osobistej,
szczególnie w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, blogach i w portfoliach
online.
Odznaki prezentowane w lokalizacjach cyfrowych można klikać, a wtedy odsyłają do miejsca ich
przechowywania w plecaku danej osoby. Dzięki temu inni mogą zapoznać się szczegółowo z
odznaką oraz z metodą nauki i miejscem uzyskania poświadczeń.

Jaka jest forma odznak Open Badge?
Open Badges to weryfikowalne, przenośne odznaki cyfrowe z osadzonymi metadanymi
dotyczącymi umiejętności, osiągnięć i zainteresowań, które gwarantuje jakość wydawców
odznaki. Są one zgodne ze specyfikacją Open Badge i można je udostępniać w sieci.
Każda odznaka Open Badge jest powiązana z obrazem i informacją o odznace, jej posiadaczu,
wydawcy i z odpowiednimi dowodami. Wszystkie te informacje mogą być w jednym pakiecie z
plikiem obrazu odznaki i można je prezentować w życiorysach online oraz sieciach
społecznościowych. Tysiące organizacji na całym świecie wydaje odznaki zgodnie ze specyfikacją
Open Badge, od organizacji non-profit do dużych pracodawców i instytucji edukacyjnych na
wszystkich poziomach.
System odznak cyfrowych Open Badge opiera się na standardzie otwartym, co oznacza, że
posiadacze OB mogą gromadzić i łączyć różne odznaki od różnych wydawców, w zależności od
potrzeb i celów osobistych.

Czym są metadane odznak Open Badge?
Niewidzialna część pliku znajduje się w tzw. metadanych przechowywanych w JSON (JavaScript
Object Notation), które zawierają następujące informacje (Rys. 1):
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−
−
−

metadane asercji – osoba, która zdobyła odznakę Open Badge;
metadane wydawcy – dane opisujące organizację, która wydała odznakę Open
Badge;
metadane zawierające dane i zapisy techniczne, w tym adres e-mail posiadacza,
niezbędny wydawcy do identyfikacji osoby, opis odznaki Open Badge, dane
wydawców, datę wydania, datę wygaśnięcia, kryteria przyznania, kryteria oceny i
dowody uzyskania rezultatów kształcenia, jak również innych osiągnięć. 1
‑

Odznaki cyfrowe a odznaki Open Badge
Odznaka cyfrowa to internetowe przedstawienie zdobytej umiejętności. Odznaki Open Badge
rozwijają tę koncepcję i umożliwiają weryfikację umiejętności, zainteresowań i osiągnięć z
pomocą wiarygodnych organizacji, które dołączają informacje do pliku obrazu odznaki oraz
kodują „na sztywno” metadane do przyszłego dostępu i weryfikacji. Jako że system ten opiera
się na otwartym standardzie, posiadacze mogą łączyć różne odznaki należące do różnych
wydawców, aby opowiedzieć pełną historię swoich osiągnięć — zarówno online, jak i offline.
Odznaki można prezentować na stronie internetowej zgodnie z potrzebami posiadaczy i dzielić
się nimi dla celów zawodowych, edukacyjnych lub kształcenia ustawicznego. Open Badge to
bezpłatny i otwarty standard techniczny. Może z niego korzystać każda organizacja lub osoba
prywatna (Tab. 2).
Tab. 2 Podobieństwa i różnice pomiędzy odznakami cyfrowymi i odznakami Open Badge
Odznaki cyfrowe

Odznaki Open Badge

Umożliwiają prezentowanie
osiągnięć online

V

V

Umożliwiają zamieszczanie
dowodów zdobytych osiągnięć

V

V

Oparte na otwartym i
zunifikowanym standardzie

X

V

1 More information on the website: https://wiki.mozilla.org/Badges [access: 04.05.2016].
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Umożliwiają łączenie i
dopasowywanie odznak z różnych
źródeł (interoperacyjność)

X

V

Dostępne offline

X

V

Pochodzą z zaufanego źródła

X

V

Jaka jest wartość Open Badges?
Technologia Open Badge może zrewolucjonizować system certyfikacji uczenia się. Jednak, aby
odznaki Open Badge stały się faktycznie „wartościowe”, muszą być uznawane i akceptowane
przez wszystkich istotnych interesariuszy: firmy, instytucje i osoby indywidualne.2
Są co najmniej trzy główne wyzwania, które mogą uniemożliwić powszechne przyjęcie odznak
Open Badge: wiarygodność, zaufanie i jakość.3
Odznaki są różne i nie mają tego samego standardu jakości, wartości i znaczenia. Każda odznaka
stosuje własny proces oceny, weryfikacji kompetencji jej posiadacza, metody przedkładania
dowodów i może odnosić się do innego klastra odznak Open Badge lub ram. Wszystkie te czynniki
determinują rzetelność i jakość odznaki Open Badge, a jej wiarygodność zależy również od
uznania wydawcy przez posiadacza.4 Rys. 2 przedstawia wartość odznak Open Badge z
perspektywy wszystkich aktorów zaangażowanych w proces.

Infelise L., Franceschi L.: Discussion Paper on Open Badges for Individuals. http://
www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/
2

Belshaw, D. (2015). Three biggest (perceived) problems with badges. http://dougbelshaw.com/blog/
2015/04/16/three-biggest-problems-with-badges/
3

Infelise L., Franceschi L.: Discussion Paper on Open Badges for Individuals. http://
www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/
4
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Rys. 2. Wartość odznak według Bryana Mathersa
Źródło: https://www.flickr.com/photos/122135325@N06/17188626755/in/photostream/

EN

PL

What’s a badge really worth?

Ile naprawdę warta jest odznaka?

Value

Wartość

Credential

Poświadczenie

Institution

Instytucja

Company

Firma

Group

Grupa

Individual

Jednostka

Issue value

Wartość wydawania

Attribute

Atrybut

Knowledge

Wiedza

Achievement

Osiągnięcie

Competence

Kompetencja

Participation

Uczestnictwo

Meaning value

Wartość znaczenia

Endorsement value

Wartość zatwierdzania

Pathway

Ścieżka

12

Mapping

Mapowanie

Milestone

Kamień milowy

Composite

Połączenie

Journey value

Wartość podróży

Viewer perception

Postrzeganie przez obserwatora

13

2. JAK ZACZĄĆ KORZYSTAĆ Z ODZNAK OPEN BADGE I JE WYDAWAĆ?
2.1. Jak utworzyć odznakę Open Badge krok po kroku?
Odznaka Open Badge (OB) składa się z trzech warstw informacji:
− interaktywny obraz, który po kliknięciu powoduje wyświetlenie danych o OB, wystawcy i
posiadaczu;
− metadane przypisane do OB (możliwe do odczytu przez komputery i ich oprogramowanie);
− strona internetowa lub rama wyświetlające opis OB, kryteria przypisania, listę dowodów
wraz ze źródłami i miejscem przechowywania (np. linki do stron internetowych i inne
zasoby cyfrowe).
Poniżej można znaleźć aspekty techniczne tworzenia odznaki Open Badge krok po kroku.
Krok 1.
Utworzenie obrazu OB i zapisanie go formacie pliku graficznego PNG (w przyszłości planuje się
przejście na bardziej nowoczesny format – SVG).
Krok 2.
Zakodowanie metadanych i innych informacji w niewidocznej części pliku, w miejscu na
przypisanie OB do danej osoby.
Krok 3.
Zapisanie metadanych w formacie JSON w pliku PNG znaku graficznego – ten proces dość
zabawnie jest nazywany „Badge baking” (wypiekanie odznaki). Mozilla i inne organizacje
opracowały kilka narzędzi dostępnych w trybie open source, których celem jest „wypiekanie” i
jednocześnie ułatwienie tego procesu laikom.
Krok 4.
Umieszczenie OB na serwerze wydawcy wraz z metadanymi zapisanymi w pliku „asercji” i
nadanie jej unikalnego adresu URL.
Krok 5.
Zastosowanie kryptografii w celu zapewnienia autentyczności OB i jej danych stanowi drugi
poziom bezpieczeństwa. W rezultacie stosuje się podpis cyfrowy, czyli matematyczną metodę
weryfikacji dokumentów i zapewnienia autentyczności wiadomości elektronicznych.
Krok 6.
Uzyskanie OB może przebiegać na kilka sposobów: poprzez wiadomość e-mail, bezpośrednio ze
strony internetowej wydawcy lub poprzez „przesłanie” OB przez wydawcę bezpośrednio do
plecaka posiadacza. Każda pojedyncza OB ma swój unikalny adres URL, który wysyła się do
posiadacza wraz z odznaką.
Krok 7.
Ogłoszenie OB – jeżeli posiadacz chce ogłosić odznakę OB w Internecie, musi wysłać ją do
swojego plecaka, który stanowi jego osobiste repozytorium. Posiadacz ogłasza OB poprzez
przekazanie linków do indywidualnych lub pogrupowanych zbiorów OB.
Więcej informacji w Aneksie nr 2.
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2.2. Jak zaprojektować odznaki Open Badge i zacząć z nich korzystać?
Infrastruktura OBI opiera się na dwóch aspektach informatyczno-technicznych: 1) specyfikacja
cyfrowych znaków Open Badge oraz 2) plecak odznak, który stanowi osobiste repozytorium do
zbierania, grupowania i dzielenia się odznakami Open Badge.
Mozilla posiada własny plecak odznak pod nazwą „Mozilla Backpack”.
Krok 1. Tworzenie plecaka (od Mozilli)
Dostęp do plecaka odznak Mozilli (Mozilla Badge Backpack) można uzyskać, klikając na ten link:
https://backpack.openbadges.org/backpack/login

Naciśnij przycisk „Log In or Sign Up” i wpisz swój adres e-mail w polu „Sign in to Mozilla
Backpack with...”.

Osoby korzystające z plecaka Mozilla Backpack po raz pierwszy muszą wprowadzić hasło
zawierające co najmniej osiem znaków. Logowanie powiodło się.
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Twój plecak Mozilla Backpack został utworzony i możesz wypełnić go odznakami.
Krok 2. Tworzenie obrazu odznaki Open Badge (od MyKnowledgeMap Ltd)
Projektowanie odznak Open Badge jest prostsze, jeżeli korzysta się z jednego z narzędzi
dostępnych w Internecie. Np. prostym narzędziem jest projektant Open Badge od
MyKnowledgeMap Ltd (partner Mozilli) dostępny pod adresem: https://www.openbadges.me/

Aby rozpocząć, naciśnij przycisk „Classic badge designer”.
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Aby rozpocząć projektowanie grafik, naciśnij przycisk „Launch the badge designer now”.
Zostaniesz poproszony o wprowadzenie adresu.
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Aby pobrać ukończony obraz, musisz podać swój adres e-mail. Jeżeli chcesz poeksperymentować
z narzędziem, możesz wybrać opcję „Have a play first”.
Wraz z pojawieniem się strony rozpocznie się proces projektowania odznak.

Można też skorzystać z instrukcji przeprowadzających przez wszystkie etapy projektowania
odznak:
https://www.openbadges.me/help.html#.WA8sqPT7NqE
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Można uzyskać przycisk publikacji, pobierania, a nawet obie te opcje– w zależności od tego, jak
się korzysta z projektanta odznak.
„Opublikowanie” odznaki wysyła grafikę odznaki z powrotem do głównej aplikacji programu, a
„pobieranie” pozwala na zapisanie kopii pliku na komputerze w formacie PNG. Na tym etapie
konieczne może być podanie adresu e-mail.
Po uzyskaniu obrazu odznaki można zacząć tworzyć własną Open Badge.
Krok 3. Tworzenie odznaki Open Badge (od MyKnowledgeMap Ltd)
Po utworzeniu obrazu odznaki można używać wielu narzędzi, jak te przedstawione poniżej (od
MyKnowledgeMap Ltd):
https://www.openbadges.me/designandissue.html#.WA9UXPT7NqE
Usługa ta umożliwia odzyskanie swojej pracy i zarządzanie nią, ale potrzebne jest konto
użytkownika – w tym celu kliknij na opcję „Create free account”.
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Projektowanie, definiowanie i wydawanie odznak Open Badge składa się z czterech kroków:
• Po pierwsze, utwórz nową grafikę lub popraw istniejącą, aby pokazać odznakę.
• Po drugie, sformułuj informacje szczegółowe na temat wydawcy.
• Po trzecie, zdefiniuj swoje odznaki, opisz, co przedstawia każda z nich.
• Na koniec określ, komu chcesz przyznać odznakę i ją wydaj.

W razie problemów z definiowaniem odznak należy skorzystać z Open Badge Canvas. Czasem
kartka papieru wystarczy, aby uporządkować potrzebne informacje i zrozumieć cel wydawania
odznak.

Krok 4. Projektowanie odznaki z użyciem Open Badge Canvas (od DigitalMe)
Open Badge Canvas od DigitalMe to skuteczne narzędzie do dyskusji na temat odznak Open
Badge, pomocne w procesie tworzenia tychże. W łatwy sposób prowadzi ono każdego
użytkownika, który chce zaprojektować odznakę. Zawiera pytania, na które trzeba odpowiedzieć
w procesie projektowania nowej odznaki. Aby przekonać się, jak łatwym i twórczym sposobem
na zaprojektowanie odznak jest narzędzie Open Badge Canvas, wystarczy wypełnić odpowiedni
arkusz po obu jego stronach.
Kanwy są podzielone na cztery główne części:
I. Odbiorcy – dla kogo jest odznaka? Zawiera pytania dotyczące następujących kwestii:
• Propozycja wartości dla posiadacza, wydawcy, odbiorców i wystawcy: Jakie
możliwości daje odznaka? Dlaczego warto ją zdobyć?
• Endorserzy: Kto wspiera i potwierdza odznakę, którą projektujesz?
• Kanały: Gdzie użytkownik dowie się o odznace?
• Przyznano: Kto przyznaje Twoją odznakę i w jaki sposób?
• Użytkownicy: Kim jest posiadacz, wydawca, odbiorcy i wystawca?
II. Elementy – z czego składa się odznaka? Zawiera pytania dotyczące następujących kwestii:
• Wiedza i umiejętności: O jakich umiejętnościach świadczy odznaka?
• Zachowania: Do jakiego zachowania zachęca odznaka?
• Dowody: Jakie artefakty udowodnią spełnienie kryteriów?
• Kryteria: Co trzeba zrobić, aby zdobyć odznakę? Czy wygasa?
III. Ścieżki – jakie miejsce zajmuje odznaka pośród osiągnięć posiadacza? Zawiera pytania
dotyczące następujących kwestii:
• Ścieżki uczenia się: Jakie inne odznaki istnieją w Twoim ekosystemie? Czy są różne
poziomy?
IV. Zasoby – co będzie potrzebne do utworzenia odznaki? Zawiera pytania dotyczące
następujących kwestii:
• Zasoby i zrównoważony rozwój: Jakie zasoby są potrzebne, aby Twoja odznaka
działała? Np. technologia, doświadczenie, pieniądze.
Szablon Badge Canvas od DigitalMe można znaleźć w Aneksie nr 3.
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3. ODZNAKI OPEN BADGE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
3.1. Jakie są główne korzyści ze
stosowania odznak Open Badge?
W świecie edukacji ustawicznej,
pozaformalnej, otwartej i wirtualnej odznaki
Open Badge mogą opisywać uczestnictwo
osoby w wydarzeniach edukacyjnych i
zawodowych o bardzo różnym zakresie i
poziomie. Open Badges mogą też
odzwierciedlać zindywidualizowane historie
uczenia się i zdobywania doświadczenia
zawodowego, tworzenie wirtualnych
życiorysów i e-portfolio dostępnych dla
potencjalnych pracodawców i innych
interesariuszy.

DOBRA PRAKTYKA
Stosowanie odznak Open Badge, aby uczynić uczenie
się widocznym
Szkoły i uniwersytety uznają i poświadczają
kształcenie swoich studentów za pomocą stopni i
różnych rodzajów świadectw. Niestety, większość
poświadczeń szkolnych mówi o ilości pracy (godzin),
jaką włożono w ukończenie danych studiów lub zdanie
egzaminu, ale raczej pomijają rzeczy, których studenci
faktycznie się nauczyli. To problem zarówno dla
pracodawców, jak i dla kandydatów do pracy, którzy
nie mogą przedstawić jasnych dowodów
potwierdzających, czego się nauczyli.
Organizacje edukacyjne mogą korzystać z odznak, aby

Główne korzyści dla osób indywidualnych ze uczynić widocznym uczenie się, które faktycznie
stosowania odznak Open Badge można mieści się w ramach programu nauczania. Wydawanie
nakreślić w trzech obszarach:
odznaki jako cyfrowego przedstawienia kwalifikacji ma
1. Obszar korzyści – Pokazanie rezultatów sens, jeżeli projektant odznaki włoży pewien wysiłek w
opracowanie kompleksowej strony z kryteriami,
uczenia się w różnych kontekstach
opisującej umiejętności i kompetencje, jakie student
▪ Opis nieformalnych i pozaformalnych
ścieżek uczenia się nierejestrowanych
w systemach formalnych. Odznaki Open
Badge mogą wychwycić szerszy zakres
rezultatów uczenia się i opisywać je
przy użyciu bardziej precyzyjnego
zestawu umiejętności niż wydawane
certyfikaty i dyplomy.

rzeczywiście opanuje do perfekcji wraz z uzyskaniem
poświadczenia powiązanego z daną odznaką.

Podczas studiów studenci uczą się wielu rzeczy,
których oficjalne programy nauczania nie wychwytują.
Należy do nich choćby umiejętność pracy zespołowej
czy umiejętności miękkie, które są wartościowe dla
pracodawców i studentów, a które można potwierdzać
i uwidaczniać poprzez odznaki. Te rodzaje odznak
mogą tworzyć nauczyciele lub doradcy, ale też sami
▪ Sygnalizowanie osiągnięć poprzez studenci.

wizualizację i przedstawienie znaku
graficznego, który może pomóc w
szukaniu baz danych z odpowiednim
wyborem kandydatów o stosownym
profilu kompetencji.

Dla dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców, a nawet
studentów, zaprojektowanie odznaki to świetna okazja
do refleksji nad treścią programu nauczania, a co
więcej – z punktu widzenia opartego na kompetencji. Z
tej perspektywy standard Open Badges to nie tylko
2. Obszar korzyści – Motywacja do uczenia sposób na uwidocznienie, czego studenci faktycznie się
nauczyli, ale też potężne narzędzie rozwoju studiów i
się i innowacyjność
programów nauczania z perspektywy uczenia się
▪ Motywacja poprzez przypisywanie opartego na kompetencjach.

odznak Open Badge za osiągnięcie Źródło: Eric Rousselle, Open Badge Network Project,
konkretnych kamieni milowych na
ścieżce edukacji i rozwoju, które służy
również jako informacja zwrotna i dalsze zaangażowanie w edukację i pracę.

▪ Wsparcie innowacyjności i elastyczności – ponieważ systemy edukacji formalnej i rejestry
kwalifikacji nie nadążają za rozwojem nowych kompetencji i umiejętności (np. związanych
z szybko zmieniającą się technologią informatyczną), odznaki Open Badge umożliwiają o
wiele szybszą i elastyczniejszą identyfikację i opis najnowszych umiejętności, wraz z ich
pojawianiem się i nabieraniem znaczenia.
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Obszar korzyści nr 3 Formalizacja i wzmacnianie aspektów społecznych uczenia się
pozaformalnego i nieformalnego
▪ Rozwój indywidualnej tożsamości i reputacji pośród członków danej społeczności lub
organizacji i transfer oraz publikacja odznak Open Badge w innych społecznościach i
środowiskach wirtualnych. Co więcej, technologia Open Badges umożliwia gromadzenie OB
uzyskanych w różnych środowiskach kształcenia i pracy oraz przedstawienie odpowiednio
dobranych zestawów OB zgodnie z celem takiego przedstawienia.
▪ Rozwój relacji i wzmocnienie więzi społecznych – odznaki Open Badge sygnalizują
członkom społeczności lub organizacji obszar kompetencji ich posiadacza, co pozwala na
znajdowanie ludzi o podobnych zainteresowaniach i nawiązywanie z nimi współpracy.
Menedżerom, opiekunom, mentorom i trenerom zestaw OB danej osoby może pomóc w
określeniu umiejętności i doświadczeń brakujących lub mniej rozwiniętych. W ten sposób
OB pokazuje kapitał ludzki danej społeczności lub organizacji, pomagając w budowaniu
zespołów, grup doświadczonych praktyków i przyjaznych relacji.

3.2. W jakich obszarach życia społecznego i w jaki sposób powinno się stosować
odznakę?
Tab. 3, 4, 5 i 6 pokazują możliwości stosowania odznak w czterech różnych obszarach
aktywności5:
1. Edukacja.
2. Zatrudnienie.
3. Włączanie społeczne.
4. Społeczeństwo obywatelskie.

Rys. 3. Stare i nowe poświadczenia szkolne według B. Mathersa

Źródło: Elaborated based on Infelise L., Franceschi L.: Discussion Paper on Open Badges for Individuals.
http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/
5
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Tab. 3. Możliwości stosowania odznak Open Badge przez osoby prywatne w obszarze edukacji
EDUKACJA

Uczynić uczenie się widocznym. Odznaki Open Badge mogą
przedstawiać kompetencje i umiejętności zdobyte przez studentów w
trakcie ich kariery szkolnej, ale nieuchwycone na dyplomie czy
świadectwie.
Potwierdzać wcześniejsze uczenie się. Uczelnie i szkoły często mają
problem z uznawaniem wcześniejszego uczenia się studentów w
ramach ich życia zawodowego. Odznaki Open Badge mogą pomóc tym
organizacjom w weryfikacji uprzedniego kształcenia i umiejętności i
we wprowadzaniu studentów w ich nowe środowiska uczenia się.
Potwierdzać umiejętności nauczycieli. Fińska szkoła zaprojektowała
60 odznak Open Badge do wydania swoim nauczycielom, z których
każda odpowiadała konkretnej umiejętności związanej z obsługą
komputera. Taki sam system można zastosować do uznawania
umiejętności miękkich nauczycieli lub uwidocznienia zaangażowania
nauczycieli w aktywności dodatkowe w szkole.
Ustanawiać cele i ścieżki uczenia się. System odznak Open Badge
może służyć do ukierunkowania postępów klasy. System można
ustanowić z różnymi możliwymi ścieżkami dążącymi do realizacji celu
końcowego (Odznaka Kamienia Milowego), umożliwiając studentom
wybór drogi, która najbardziej im odpowiada.
Nagradzać i motywować studentów. Odznaki Open Badge można
stosować w zgrywalizowanych kontekstach uczenia się.
Poświadczać realizację kursów i nanokursów. Coraz więcej instytucji
korzysta z edukacji online, aby na całym świecie oferować kursy na
wysokim poziomie. Uczestnictwo w zajęciach i przedmiot nauczania
można dowolnie wybierać.

Szkoły państwowe Aurora

DOBRA PRAKTYKA

Jednym z dobrych przykładów metod stosowania odznak Open Badge w edukacji są szkoły państwowe
Aurora (Aurora Public Schools - APS). APS to system szkół państwowych w Aurorze, mieście w
amerykańskim stanie Colorado. Adepci APS mają możliwość demonstrowania swoich osiąnięć w zakresie
umiejętności XXI wieku zdobytych nie tylko w tradycyjnym środowisku akademickim, ale też w swoich
społecznościach i w pracy. Uzyskanie tych poświadczeń to ważna część celów w ramach Planu
Strategicznego APS 2020, który określa, że każdy uczeń uzyska poświadczenia, które otworzą mu drzwi.
Odznaki cyfrowe pomagają uczniom w otworzeniu tych drzwi poprzez danie im możliwości
opowiedzenia historii o tym, co wiedzą i co potrafią zrobić.
S. Grant opublikował raport o obiecujących praktykach otwartych poświadczeń i akcentuje, że dzięki
stosowaniu odznak cyfrowych w klasach szkoły państwowe Aurora to przykład idealny. Grant opisuje
program odznak cyfrowych APS jako „jeden z najbardziej ambitnych i innowacyjnych programów odznak
K-12 w kraju”.
Źródło: S.L. Grant Promising Practices of Open credentials: Five Years of progress, https://
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Tab. 4 Możliwości stosowania odznak Open Badge przez osoby prywatne w obszarze zatrudnienia
ZATRUDNIENIE I KARIERA
ZAWODOWA

Odznaki Open Badge dla osób indywidualnych mogą wskazywać
przyszłemu pracodawcy:
• wszystkie umiejętności i dowody ich posiadania;
• pełny obraz osiągnięć danej osoby (zawodowych i innych);
• tworzenie zestawów umiejętności i cech osobowych pod kątem
konkretnego stanowiska
• zestawy potwierdzonych danych w życiorysach (dowody na każdą
umiejętność danej osoby)
Odznaki Open Badge dają możliwość łatwej wymiany informacji pomiędzy
pracodawcami i pracownikami w procesie rekrutacji.
Odznaki Open Badge mogą pomagać osobom szukającym pracy w
budowaniu pewności siebie oraz w promocji i przekazywaniu tego, co
potrafią robić, aby uruchomić nowe możliwości.
Odznaki Open Badge mogą być wspaniałą okazją dla osób posiadających
niepotwierdzone umiejętności, nawet te, które trudno udowodnić w
systemie formalnym. Przedstawiając dowody umiejętności, dana osoba
może pokazać potencjał i zdolności, które zdobyła poza systemami
kształcenia i szkolenia formalnego.
Osoby indywidualne mogą stosować odznaki Open Badge, aby wspomóc
uczenie się poprzez realizację własnych pasji i zainteresowań oraz być
motywowani poprzez ustanawianie celów w obszarze kariery zawodowej i
zdobywanie uznania dla rzeczy spoza kwalifikacji formalnych, np.
wolontariatu.

DOBRA PRAKTYKA
American Institute of Certified Public Accountants
Jako krajowa organizacja zawodowa zrzeszająca wszystkich biegłych księgowych, AICPA ma misję napędzania
sukcesu światowego biznesu, biegłych księgowych oraz poświadczeń specjalizacji poprzez dostarczanie
najodpowiedniejszej wiedzy, zasobów i poparcia oraz poprzez ochronę ewoluujących interesów publicznych.
Amerykański Instytut Biegłych Księgowych, który obsługuje ponad 412 tysięcy przedstawicieli zawodu w 144
krajach, korzysta z odznak w celu certyfikowania swoich członków, w tym wydawania średniozaawansowanego
osobnego certyfikatu dla osób dorosłych oraz zaawansowanego osobnego certyfikatu dla osób dorosłych.
Źródło: S.L. Grant Promising Practices of Open credentials: Five Years of progress, https://drive.google.com/file/
d/0B9iVn9EZUtEJVmtZT1liMWxxcVU/view
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Tab. 5 Możliwości stosowania odznak Open Badge przez osoby prywatne w obszarze włączania
DOBRA PRAKTYKA
EDUCAUSE Learning Initiative (stowarzyszenie non-profit)
EDUCAUSE Learning Initative zajmuje się wszelkimi aspektami technologii w obszarze szkolnictwa wyższego.
Wspierając społeczność informatyczną w obszarze szkolnictwa wyższego, w roku 2014 EDUCAUSE wdrożyła program
wydawania odznak. Osoby, które spełniły ustalone kryteria mają możliwość uzyskania odznak potwierdzających ich
zaangażowanie w działalność stowarzyszenia. Program odznak EDUCAUSE obejmuje następujące kategorie
zaangażowania:
•
Odznaki Służba społeczności potwierdzają wysiłek włożony w pracę na rzecz społeczności zawodowej oraz
osoby, które zaangażowały się w programy rozwoju zawodowego.
•
Odznaki Komunikacja potwierdzają wysiłek włożony w dzielenie się wiedzą lub doświadczeniem poprzez
wydarzenia online.
•
Odznaki Rozwój przywództwa potwierdzają inicjatywę i zaangażowanie poprzez intensywne, partycypacyjne
doświadczenie uczenia się skupione na rozwoju zawodowym i osobistym jako menedżera i lidera.
•
Odznaki Nagrody są wyrazem uznania dla wyróżniających się liderów społeczności wyrażonym poprzez
program nagród EDUCAUSE.
•
Odznaki Przedmiot potwierdzają uczenie się i rozwój w konkretnych i istotnych obszarach treści poprzez
zweryfikowane zaangażowanie i uczestnictwo.

Źródło: S.L. Grant Promising Practices of Open credentials: Five Years of progress, https://drive.google.com/file/d/
0B9iVn9EZUtEJVmtZT1liMWxxcVU/view

społecznego
W Ł Ą C Z A N I E Odznak Open Badge można używać do potwierdzania i certyfikacji kompetencji
SPOŁECZNE
wykwalifikowanych pracowników migracyjnych. Niektóre branże i rzemiosła
podlegają regulacjom, a ich certyfikacje uznaje się na całym świecie (np.
elektrycy, spawacze, kierowcy ciężarówek, piloci samolotów itp.), jednak
większość umiejętności pracowniczych nie jest łatwo uznawana przez
pracodawców z innych krajów z powodu problemów z ich porównywalnością, np. z
tytułu niezrozumiałości języka, różnic standardów i przepisów, nieznanej reputacji
poprzednich pracodawców lub dostawców edukacji, rozbieżności postaw i
wartości.
Odznaki Open Badge mogą pomóc w ponownym wprowadzeniu przestępców do
społeczeństwa poprzez uznanie ich wcześniejszego uczenia się, umiejętności i
aktywności społecznych realizowanych w trakcie odbywania kary, jako integralnej
części „nowej” tożsamości i miejsca pracy.
Z odznak Open Badge mogą korzystać zawodowcy pracujący z grupami w
niekorzystnej sytuacji (uczący się ze specjalnymi potrzebami, osoby, które
porzuciły naukę, kobiety chcące wrócić do pracy, bezrobotni, migranci itp.), aby
zwiększyć uczestnictwo i poprawić potwierdzanie realizowanych aktywności. Np.
szkocki Social Services Council (www.badges.sssc.uk.com/)) opracował program
odznak Open Badge w celu podnoszenia standardów względem pracowników
pomocy społecznej w kraju.
Organizacje pracujące w społecznościach zagrożonych wykluczeniem mogą
korzystać z odznak Open Badge również w celu zwiększenia znaczenia ich
inicjatyw dla uczestników.
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Tab. 6 Możliwości stosowania odznak Open Badge przez osoby prywatne w obszarze
społeczeństwa obywatelskiego
S P O Ł E C Z E Ń S T W O Osoby indywidualne mogą korzystać z odznak Open Badge w celu
OBYWATELSKIE
uwidocznienia i pokazania swoich aktywności w obrębie społeczności.
Np. Chicago City of Learning (chicagocityoflearning.org/) to świetny
przykład na to, jak odznaki Open Badge mogą służyć uznawaniu aktywności
promowanych przez gminy i instytucje. Odznaki Open Badge
opracowywane przez miasto Chicago są skierowane głównie do ludzi
młodych i uwzględniają ogromny zestaw aktywności i umiejętności. W roku
2013 Chicago zrealizowało udany program letnich kursów szkoleniowych na
bazie Open Badges dla ludzi młodych, we współpracy z prywatnymi i
państwowymi organizacjami miejskimi.
Strona z kryteriami dla odznak nie wspomina o kryteriach, które należy
wypełnić, aby uzyskać odznakę, ale jest bardziej manifestem mówiącym o
ideach, wartościach i postawach projektanta odznaki, osób i
organizacji, które wystawiają odznakę. Ten rodzaj odznaki służy do
przekazania, że posiadacz odznaki zgadza się z ideami lub wartościami
wyrażanymi przez odznakę i wspiera je. W tym przypadku posiadacz
odznaki nie jest tak naprawdę posiadaczem, ale bardziej pretendentem do
odznaki lub jej zwolennikiem. Projektant/wydawca odznaki nie nagradza
danej osoby, ale osoba ta chce po prostu uzyskać odznakę, aby ją
wystawiać. Odznaki można tworzyć przykładowo w celu zwiększenia
wpływu kampanii, np. dotyczących praw człowieka, kwestii
środowiskowych itp.

WAŻNE!
Odznaki można uzyskać za konkretne doświadczenie zdobyte w trakcie wykonywania obowiązków
zawodowych. W wywiadzie dla magazynu „Inside Learning Technologies and Skills” Doug Belshaw
(2014), Lider ds. umiejętności komputerowych w Mozilla Foundation, zauważył, że wartość Open
Badges zależy od surowości kryteriów ich uzyskania, jak również od tego, jak wiarygodne, istotne
i przydatne są dla innych.
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4. ODZNAKI OPEN BADGE DLA ORGANIZACJI
4.1. Co jest ważne dla organizacji stosujących odznaki?
Korzystając z infrastruktury OBI Mozilli, każda instytucja, firma czy społeczność może wydawać
odznaki swoim pracownikom lub członkom na podstawie tego, co potrafią zrobić lub czego się
nauczyli.
Wystarczy kliknięcie myszką, aby każda odznaka poprowadziła nas do danych pokazujących
informacje dotyczące:
• wydawcy,
• daty wydania,
• kryteriów wydania.
Co więcej, może zawierać dane opisujące wszystkie rodzaje osiągnięć, umiejętności i
kompetencji, od podstawowych po bardzo złożone.
Np. odznaki można przyznawać za:
• tradycyjne osiągnięcia, takie jak ukończenie kursu,
• opanowanie konkretnego języka programowania,
• mniejsze osiągnięcia, takie jak zostawienie pomocnych komentarzy w środowisku uczenia
się online.
Odznaki Open Badge można wydawać w celu uznania tzw. umiejętności XXI wieku, np.:
• myślenia krytycznego,
• kreatywności i umiejętności posługiwania się innowacjami, lub
• umiejętności niezbędnych do rozwiązywania złożonych problemów, lub
• wdrażania projektów.
Dlatego też wydawanie odznak zawsze wiąże się z precyzyjną definicją kryteriów.

4.2. Jak odznaki Open Badge odpowiadają na potrzeby organizacji?
Odbiorcy odznak, którymi zazwyczaj są organizacje zainteresowane znalezieniem talentów lub
nawiązaniem kontaktów z zawodowcami czy specjalistami o konkretnym profilu zawodowym,
mogą stosować odznaki w celu ich wyszukiwania. Pracodawcy, rekruterzy, szkoleniowcy i inni
mogą się kontaktować z posiadaczami odznak Open Badge, które są dla nich istotne.
To bardzo ważny aspekt stosowania Open Badges dla organizacji, ponieważ otwiera nowe
możliwości znajdowania odpowiednich pracodawców lub potencjalnych partnerów biznesowych.

WAŻNE!
Są pozytywne znaki, adresowane do projektantów systemu Open Badge pracujących w obecnych
środowiskach uczenia się, że „ekosystem” odznak rozwija się. Setki organizacji, w tym miasta,
uczelnie, okręgi szkolne i organizacje zawodowe, zadeklarowało wydawanie lub akceptowanie
odznak.
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Wraz z rosnącym zainteresowaniem i inwestowaniem w odznaki, pojawia się pytanie: Dlaczego
wszystkie te instytucje zdecydowały się na stosowanie odznak Open Badge zanim jeszcze idea
Open Badges weszła do głównego nurtu?
Innowacje nie biorą się z samego budowania systemów odznak. Jeżeli szkoły zaczynają wydawać
odznaki, które można prezentować w sieci, na telefonach komórkowych, platformach mediów
społecznościowych, blogach czy stronach internetowych, ale nie zmieniają systemów oceny i
kształcenia pod kątem potrzeb w XXI wieku, systemy te nie będą odpowiednie dla osób uczących
się w XXI wieku.
Ekosystem odznak to transformatywny sposób na uznawanie ścieżek uczenia się za pomocą
cyfrowych mikropoświadczeń, ale najważniejsze możliwości wiążą się z kształceniem i oceną
dostosowanymi do potrzeb obecnych uczących się i pracowników.
Dość często podejścia innowacyjne są wdrażane przez instytucje, które w swej historii nie
wydawały poświadczeń, szczególnie odznak, od których oczekuje się przedstawiania wartości
poza ich programami. Muzea, biblioteki, stowarzyszenia zawodowe, organizacje młodzieżowe i
programy zajęć pozalekcyjnych to tylko przykład instytucji, które dostrzegają potencjał w idei
odznak.
Organizacje te reprezentują szeroki zakres treści kształcenia, podejść pedagogicznych i
rodzajów oceny.
WAŻNE!
W ekosystemie Open Badge każdy z uczestników (wydawcy, posiadacze, wystawcy, odbiorcy) jest
tak samo ważnym elementem gwarancji jakości i wartości całego systemu.

4.3. Jak organizacje mogą stosować odznaki Open Badge?
Przedsiębiorstwa
Dla firm komercyjnych najważniejszym aspektem jest możliwość stosowania odznak Open Badge
i to, jak przyczyniają się do odnoszenia korzyści ekonomicznych lub wzrostu potencjału
intelektualnego firmy.
Zasoby ludzkie to zasoby opierające się na wiedzy, umiejętnościach i motywacji ludzi. Zasoby
ludzkie to najmniej mobilny czynnik spośród czterech elementów produkcji (ziemia, kapitał, siła
robocza, wiedza), a jeżeli zapewni mu się odpowiednie warunki, poprawia się wraz z wiekiem i
doświadczeniem, czego nie można powiedzieć o innych zasobach. Dlatego też postrzega się je
jako najbardziej ograniczony i najistotniejszy zasób produkcyjny, który okazuje się być
największą i najtrwalszą korzyścią dla organizacji. Tab. 7 przedstawia możliwości stosowania
odznak w przedsiębiorstwach.
Tab. 7 Obszary stosowania odznak Open Badge w przedsiębiorstwach
PRZEDSIĘBIORSTW
A
− zasoby ludzkie i
rozwój procesu
rekrutacji

System motywacji - odznaki można przyznawać np. za uczestnictwo w projektach
wdrażanych w firmie, innowacje, zaangażowanie na rzecz promocji firmy,
szczególny wkład w rozwój kontaktów z klientami, sukcesy w sprzedaży czy
zarządzaniu, budowanie zespołu itp. Zdobywanie odznak może pozytywnie
motywować pracowników, a ich gromadzenie może przyczynić się do poczucia
dumy i własnej wartości pośród ich posiadaczy. Dodatkowo odznaki mogą
bezpośrednio przyczyniać się do budowania dobrej atmosfery i zdrowej
rywalizacji, jak również minimalizować wypalenie zawodowe (uznanie życiowych
osiągnięć pracowników).
System oceny, promocji i wynagrodzeń - odznaki mogą służyć do planowania
ścieżek kariery w firmie, wraz z krokami rozwoju zawodowego, prowizji i
wynagrodzeń.
Wewnętrzny system szkoleń - odznaki w obszarze analizy pozwalają
pracodawcom na wykrycie „luk kwalifikacyjnych” i przygotowanie wewnętrznych
szkoleń nakierowanych na konkretne potrzeby pracowników w związku z ich
obowiązkami i funkcjami pełnionymi w firmie.
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System zarządzania wiedzą i kompetencjami - zachęcanie pracowników do
prezentowania odznak na wewnętrznych profilach firmowych (intranet) umożliwi
identyfikację obszarów wiedzy i kompetencji w firmie. Informacje dotyczące
kompetencji pracowników uzyskanych w firmie i poza nią umożliwi optymalizację
przydziału projektów, zadań i ról zawodowych, jak również budowanie zespołów o
zróżnicowanych, ale uzupełniających się kompetencjach.
Proces rekrutacji - odznaki Open Badge mogą być bardzo przydatne w procesie
rekrutacji. Dzięki swej przejrzystości ułatwiają kontakty między pracodawcami i
pracownikami. Pokazują również wszystkie aspekty życia zawodowego pracownika
i jego doświadczenia życiowego, dzięki temu dając pełen obraz umiejętności i
innych osiągnięć edukacyjnych danej osoby. Tradycyjne metody przedstawiania
osiągnięć edukacyjnych i zawodowych nie są aż tak łatwe w stosowaniu jak OB.
PRZEDSIĘBIORSTW
A
− budowanie marki
i reputacji

Uznanie wkładu w budowanie marki - są odznaki dla organizacji, które wykonują
ważne zadania dla pracodawców (np. brytyjski „Inwestor w ludzi”). Zwiększają
one szanse organizacji na przyciągnięcie do siebie i zatrudnienie osób o lepszych
umiejętnościach niż w przypadku instytucji konkurencyjnej.
Uznanie wyników ekonomicznych - organizacje i przedsiębiorstwa otrzymują
odznaki za wysokie standardy w biznesie, co potwierdza ich pozycję na rynku i
konkurencyjność.
Uznanie jakości i innowacji - np. „Top 100” - projekt koordynowany przez
Instytut Przedsiębiorczości i Innowacji na wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomii i
Administracji. Wdrożono go, aby znaleźć 100 najbardziej innowacyjnych małych i
średnich przedsiębiorstw w Niemczech.

PRZEDSIĘBIORSTW
A
− budowanie sieci
współpracy

Sieci łączące organizacje i przedsiębiorstwa przyczyniają się do wzrostu liczby
możliwości dzielenia się wiedzą i informacjami, umożliwiają wzajemne uczenie
się i stanowią istotne źródło innowacji.
System tworzenia sieci z wzajemnym wydawaniem i uznawaniem odznak Open
Badge może ograniczać zjawisko fragmentacji i duplikacji już wydanych
odznak. Sieć odznak zwiększy przejrzystość kompetencji występujących w
obszarze współpracy w sieci. Co więcej, ułatwi osobom zatrudnionym w tych
organizacjach i firmach rozwój umiejętności i ścieżek kariery w obszarze edukacji
zawodowej.
Partnerzy w sieci mogą wybrać ustanawianie powszechnych odznak Open
Badge, powiązanych nie z markami poszczególnych instytucji tworzących sieć, ale
z samą siecią.

PRZEDSIĘBIORSTW
A
− wsparcie
konkurencyjności

Stosowanie odznak Open Badge zwiększa marketing konkurencyjności firmy.
Pracodawcy wdrażający system Open Badge zapewniają bodziec zachęcający do
ustawicznego doskonalenia umiejętności swoich pracowników. Rozwój osobisty
każdego pracownika urzeczywistnia się poprzez zdobywanie różnych odznak Open
Badge za osiągnięcia zawodowe i inne.
Rozpowszechnianie odznak umożliwia organizacjom tworzenie nowych modeli
biznesowych. Można to zrealizować poprzez zwiększenie obecności firmy w
przestrzeni wirtualnej, szczególnie w miejscu, w którym pracodawcy, pracownicy i
inni interesariusze konkretnej branży, w której organizacja działa, zazwyczaj się
spotykają. Każda odznaka wydana przez firmę to nowe możliwości zdobycia
klientów i nawiązania nowych relacji między firmą a jej potencjalnymi klientami
i przyszłymi współpracownikami.

Źródło: Elaborated based on Nowakowski M., Woźniak I.: Discussion Paper on Open Badges for
Organisations. http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/
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Odkrywca
certyfikatu

Adwokat

Wynalazca

Posiadacz

DOBRA PRAKTYKA
IBM
IBM opracował system Open Badge dla swoich obecnych i potencjalnych pracowników. Poświadczenia
IBM są uznawane, szanowane i cenione w branży IT na całym świecie. IBM poświęcił sporo uwagi
tworzeniu odznak, które potwierdzają wiedzę i umiejętności najpotrzebniejsze w szybko rozwijającej
się branży, jaką jest informatyka. W programie wyróżnia się pięć podstawowych grup kompetencji
(zob. niżej). Obejmują one następujące elementy: wiedza, umiejętności, zdolności, autorytet,
doskonałość.
Źródło: https://www.ibm.com/

Wiedza
Wykonuje quiz lub
ocenę
- wiedza akademicka
dodatkową
- szkolenie formalne
- edukacja pozaformalna
- mentoring
społ.
WWW

Umiejętności
Wykazuje się
umiejętnością
lub jej użył

Zdolności
Projektuje i opracowuje
nowe rozwiązania
- udowadnia umiejętność

Autorytet
Zakończył proces
certyfikacji w IBM
- Dostarcza

- konkuruje
w obszarze wyzwań
- konkuruje

budowania nowych rozwiązań korzyść, którą można
wyjątkowo trudnych i złożonych się automatycznie
wyzwań – dla IBM, klientów lub dzielić w mediach

W hackathonach

społeczeństwa

- pisze artykuły
- jest gospodarzem
Spotkania
- przedstawia wydarzenie
- uczy danego przedmiotu

- Publikuje aplikację na rynku czy w mejlach

lub na stronach

Organizacje świadczące usługi doradcze i zatrudnienia
Mikropoświadczenia są potrzebne, gdyż efekty uczenia się poza formalnymi strukturami edukacji
oraz zdobywania doświadczenia w trakcie pracy są często nieudokumentowane. Wynika to m.in.
z faktu, że aktywności edukacyjne i zawodowe rzadko układają się w oś linearną, niezależnie od
tego, czy mówimy o tematach lub czasie aktywności, czy też o instytucji, w których się
odbywały. Rolą instytucji doradztwa zawodowego i zatrudnienia jest uświadomienie klientom
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potrzeby regularnego gromadzenia odznak Open Badge, nawet w małych projektach
edukacyjnych i zawodowych. Tab. 8 przedstawia obszary usług doradczych i zatrudnienia.
Tab. 8 Obszar stosowania odznak Open Badge w organizacjach świadczących usługi doradcze i
zatrudnienia
ORGANIZACJE
ŚWIADCZĄCE
USŁUGI
DORADCZE I
ZATRUDNIENIA

Rolą instytucji doradztwa zawodowego i zatrudnienia jest uświadomienie klientom
potrzeby regularnego gromadzenia odznak Open Badge, nawet w małych projektach
edukacyjnych i zawodowych.
Odpowiednie „mapowanie” odznak Open Badge może prowadzić do diagnozy
talentów oraz służyć jako rekomendacja i wizja dalszego rozwoju. Może też pomóc w
kierowaniu zasobów ludzkich i zdolności w stronę takich aktywności zawodowych,
jakich dana osoba naprawdę potrzebuje. Mniejsze mikropoświadczenia można zbierać
w celu spełnienia kryteriów „wyższej” kompetencji i otrzymania „wyższej” odznaki
Open Badge.
Osobiste e-portfolio, wzbogacone w mikropoświadczenia w formie odznak Open
Badge powiązanych z aktywnościami na różnych obszarach, daje elastyczność
budowania tożsamości społecznej osoby i może służyć jako baza danych dla
potencjalnych pracodawców.
E-portfolio to rodzaj zawodowego portretu człowieka, który może on upublicznić w
zakresie, w jakim wydaje mu się to odpowiednie. Trener kariery działa jako „kreator
wizerunku”, w ten sposób pomagając swoim klientom w postępowaniu z
potencjalnymi przyszłymi pracodawcami lub organizatorami szkoleń.
Cyfrowy zbiór odznak Open Badge w osobistym repozytorium (tzw. plecaku) ułatwia
korzystanie z nich instytucjom doradztwa zawodowego i zatrudnienia poprzez
zaproponowanie metody klasyfikacji kompetencji.
Cyfrowe odznaki Open Badge w formie bilansów kompetencji są łatwe do
przeszukiwania, gdyż korzystają ze zunifikowanego standardu opisu. Kojarzenie ludzi
z wymaganymi umiejętnościami i budowanie zespołów pod kątem konkretnych zadań i
projektów staje się łatwiejsze.
Uważa się, że z technologią Open Badges, z której korzystać mogą instytucje
doradztwa zawodowego i zatrudnienia, wiąże się określona forma motywacji.
Aby zasłużyć na cyfrową odznakę Open Badge i ją otrzymać, doradca zawodowy
bazujący na współpracy i konkurencji powinien: określić zadania do wykonania,
sprecyzować poziomy trudności i wymagania wstępne, sformułować zasady
konkurencji i współpracy z uwzględnieniem norm społecznych i zasad etyki. Celem
jest nie tylko opracowanie najważniejszych kompetencji i osiągnięć edukacyjnych,
ale również poczucie własnej wartości, doskonalenia siebie, poczucie zdrowej
konkurencji, wspólnoty, zachowanie altruistyczne i - co równie ważne - identyfikacja
możliwych zagrożeń.

Źródło: Elaborated based on Nowakowski M., Woźniak I.: Discussion Paper on Open Badges for
Organisations. http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/

Lokalne środowiska uczenia się i organizacje pozarządowe
Stosowanie odznak Open Badge prowadzi do decentralizacji walidacji i uznawania kompetencji
zawodowych. To być może pierwsze skuteczne narzędzie otwartego uznawania pozaformalnych
osiągnięć edukacyjnych. Metoda ta pasuje szczególnie do rozwoju lokalnych środowisk uczenia
się i jest przydatna zwłaszcza dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń czy grup
nieformalnych (Tab. 10).
Tab. 10 Obszary stosowania odznak Open Badge w lokalnych środowiskach uczenia się i
organizacjach pozarządowych
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LOKALNE
ŚRODOWISKA
UCZENIA SIĘ I
ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

Wraz z nastaniem końca zasady mówiącej, że potwierdzenie kompetencji i
umiejętności to domena jedynie instytucji kształcenia formalnego oraz stowarzyszeń
zawodowych, otrzymujemy możliwość certyfikowania wiedzy i umiejętności
środowiska lokalnego (np. organizacji pozarządowej, stowarzyszenia, grupy
środowiskowej, samorządu, grupy typu „smart city” itp.). Stosowanie odznak Open
Badge prowadzi do decentralizacji walidacji i uznawania kompetencji zawodowych.
To być może pierwsze skuteczne narzędzie uznawania pozaformalnych osiągnięć
edukacyjnych.
Organizacje charytatywne, stowarzyszenia i fundacje mogą stosować odznaki Open
Badge, aby mierzyć rezultaty swojej pracy i wykorzystywać je do zdobycia nowego
finansowania lub promocji działalności. Dodatkową korzyścią płynącą ze stosowania
odznak Open Badge przez te organizacje jest niski koszt wydawania odznak i bardzo
prosty sposób ich rozpowszechniania.
Odznaki wydają się być idealnym narzędziem przygotowywania uchodźców do życia
w nowym kraju. Poza umożliwieniem przekazywania ważnych informacji podczas
szkoleń adaptacyjnych, wydawanie odznaki powinno motywować uchodźców i
zachęcać ich do większej integracji w nowej lokalizacji.
Odznaki Open Badge mogą być szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy ich
potwierdzenie szeregiem osiągnięć nie musi być globalne czy krajowe, a tylko
lokalne. Wydawanie odznak przez lokalne grupy nieformalne lub samorząd
gwarantuje głębokie zakorzenienie w lokalnej świadomości. To idealny sposób na
integrację lokalnego środowiska i zwiększenie świadomości na temat miejscowych
problemów.

Źródło: Elaborated based on Nowakowski M., Woźniak I.: Discussion Paper on Open Badges for
Organisations. http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/

DOBRA PRAKTYKA
Chicago Summer of Learning
Jednym z dobrych przykładów lokalnego partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z odznakami
Open Badge jest projekt Chicago Summer of Learning. W roku 2013 miasto Chicago, jako pierwsze na
świecie, zastosowało odznaki Open Badge w miejskiej strefie uczenia się, zwanej Chicago Summer of
Learning. W inicjatywie uczestniczyły 143 organizacje, głównie młodzieżowe, które opracowały wspólny
system przyznawania odznak Open Badge za różne aktywności promowane przez te podmioty. W
pierwszej edycji udział wzięło w sumie 168 tysięcy ludzi.
Dzisiaj inicjatywa ta nosi nazwę City of Chicago Learning (CCOL) i stanowi istotne działanie na rzecz
uczynienia dużego miasta wyjątkowym miejscem różnych możliwości uczenia się za darmo. Jednym z jej
celów jest likwidacja barier pomiędzy edukacją szkolną i pozaszkolną, rozwijanie indywidualnych
zainteresowań oraz odkrywanie bogatych zasobów edukacyjnych miasta.
Uważa się, że zaletą CCOL jest to, iż uczniowie mogą się uczyć poza szkolnym programem nauczania i
rozwijać umiejętności praktyczne oraz społeczne, których nie mierzą standaryzowane testy szkolne, ani
nie odzwierciedlają szkolne czy uniwersyteckie świadectwa i dyplomy.
Technologia Open Badges może potwierdzać i uwierzytelniać te osiągnięcia pozaszkolne, a wiele szkół,
które dołączyły do programu, uwzględnia je podczas oceny rozwoju swoich adeptów.
Liczba organizacji środowiskowych przyznających odznaki Open Badge w programie miasta Chicago
obecnie oscyluje wokół tysiąca, a uczelnia DePaul University planuje przekształcenie zdobytych odznak
Open Badge w proces rekrutacji na uniwersytet. Dallas, Los Angeles, Columbus, Pittsburgh i Waszyngton
wystartowały z własnymi systemami odznak, zanim jeszcze przeprowadzono pełną analizę wyników
doświadczenia z Chicago.
Źródło: https://chicagocityoflearning.org/digital-badge-library
http://catalyst-chicago.org/2013/07/summer-learning-earn-digital-badges

32

Państwowe organizacje pomocy społecznej
Technologia i infrastruktura odznak Open Badge może odgrywać ważną rolę w zawodowej i
społecznej rehabilitacji oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub więźniów. Rehabilitacja
zawodowa osób niepełnosprawnych lub więźniów przygotowuje ludzi ze specjalnymi potrzebami
do uzyskania zatrudnienia i pracy. W ramach rehabilitacji zawodowej podjęto wiele działań,
których celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym lub więźniom w powrocie na rynek pracy.
Oczywiście odznaki Open Badge mogą pomóc w tym procesie (Tab. 11).
Tab. 11 Obszary stosowania odznak Open Badge w państwowych organizacjach pomocy
społecznej
PAŃSTWOWE
ORGANIZACJE
POMOCY SPOŁECZNEJ

Technologia i infrastruktura odznak Open Badge może odgrywać ważną rolę w
zawodowej i społecznej rehabilitacji oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych oznacza
przygotowanie ludzi ze specjalnymi potrzebami do uzyskania zatrudnienia i
pracy. Wprowadza się wiele ułatwień i ulg podatkowych z tytułu zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. Wśród osób niepełnosprawnych można znaleźć wielu
wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy są ambitni, sumienni i potrafią
ciężko pracować. Dla wielu z nich uczestnictwo w typowych aktywnościach
edukacyjnych jest trudne lub wręcz niemożliwe.
Zakłady pracy chronionej i miejsca aktywności zawodowej to ośrodki, w
których można z powodzeniem rozwijać system Open Badges w procesie
integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Najważniejszy
rezultat to jednak wzrost poczucia własnej wartości osoby niepełnosprawnej,
większa motywacja do pracy i życia oparta na sile własnej danej osoby.
Odznaki Open Badge mogą odgrywać kluczową rolę w zawodowej i społecznej
rehabilitacji więźniów, gdyż nie tylko dają motywację do pracy w warunkach
względnego odosobnienia, ale również dlatego, że po odsiedzeniu wyroku
potwierdzenie kompetencji w formie odznak zachowuje swój uniwersalny i
wiarygodny charakter, co może pomóc więźniowi w znalezieniu pracy i
powrocie do społeczeństwa.
Na liście poniżej przedstawiono działania, które system Open Badges może
potencjalnie wspierać:
1) uznawanie zaangażowania i doświadczenia zdobytego w miejscu pracy w
zakładzie karnym;
2) zarządzanie umiejętnościami w więzieniu, tworzenie ścieżek umiejętności
dla więźniów;
3) organizacja zatrudnienia dla osób skazanych na podstawie umów z osobami
trzecimi, z zastosowaniem odznak jako potwierdzenia umiejętności i zdolności
więźniów;
4) programy motywacyjne dla więźniów.

Źródło: Elaborated based on Nowakowski M., Woźniak I.: Discussion Paper on Open Badges for
Organisations. http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/

Szkolnictwo wyższe
Instytucje szkolnictwa wyższego mają przed sobą wiele wyzwań. Rodzice, studenci i prawodawcy
kwestionują zwrot czasu i pieniędzy wydanych na edukację na tym poziomie, ponieważ wiele
tytułów tylko luźno wiąże się z możliwością zatrudnienia po ukończeniu studiów. Pracodawcy
szukają konkretnych umiejętności dopasowanych do potrzeb ich działalności i często nie
znajdują ich wśród obecnych absolwentów. Jednocześnie dostawcy edukacji online zalewają
rynek wygodnymi, dostępnymi, tańszymi lub nawet bezpłatnymi ofertami kursów. Tab. 9
przedstawia obszary stosowania odznak Open Badge w szkolnictwie wyższym.
Tab. 9 Obszary stosowania odznak Open Badge w szkolnictwie wyższym
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SZKOLNICTWO W instytucjach systemu szkolnego (formalnego) i pozaszkolnego (nieformalnego)
WYŻSZE
odznaki Open Badge działają jako „dodatek” do świadectwa i dyplomu, ale ich
najważniejszą rolą jest uzupełnienie rynku kwalifikacji, gdzie przedstawiają
kwalifikacje i kompetencje zdobyte w sposób nieformalny.
Instytucje szkolnictwa wyższego przyjmują odznaki, aby uzupełnić zapisy dowodami
aktywności i osiągnięć ponadprogramowych, potwierdzić wcześniejsze kształcenie,
dać profesorom elastyczność w uznawaniu dodatkowego uczenia się, dopasować
programy do kompetencji i umiejętności istotnych pod kątem pracy, jak również
wzmocnić studentów, aby tworzyli własne ścieżki w kierunku konkretnych karier.
Uczelnie mogą korzystać z odznak Open Badge w następujących obszarach
działalności:
− potwierdzanie wcześniejszego kształcenia (uczelnie, które chcą określać
ilościowo umiejętności danych osób, zanim te podejmą daną rolę lub kurs);
− proces oceny i motywacja osób uczących się i studentów;
− potwierdzanie programów uczenia się pozaformalnego (grupy
pozaformalne/trzeciego sektora, które nie wydają kwalifikacji formalnych,
ale prowadzą programy kształcenia/umiejętności);
− p o t w i e r d z a n i e b a r d z o m a ł e j c z ę ś c i o s i ą g n i ę ć e d u ka c y j n y c h
(mikropoświadczenia, „nanodyplomy”);
− potwierdzanie ponadprogramowego zaangażowania studentów, działanie w
organizacjach studenckich, grupy zainteresowań, np. odznaki dla MOOC,
− tworzenie ścieżek kariery dla swoich pracowników.

Źródło: Elaborated based on Nowakowski M., Woźniak I.: Discussion Paper on Open Badges for
Organisations. http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/

DOBRA PRAKTYKA
University of California w Davis tworzy być może najbardziej obiecujący system odznak w szkolnictwie
wyższym.
Odznaki te nie stanowią zagrożenia dla dyplomów akademickich. Raczej je uzupełniają – co jest cenne
dla studentów. Uczelnia chce pomóc studentom w znalezieniu metod opisu własnych doświadczeń, które
odnoszą się do kierunku studiów, innych studentów, pracodawców i ich samych. W programie wyróżnia
się siedem podstawowych kompetencji, a do ich identyfikacji przyczynili się pracodawcy. Kompetencje
te obejmują myślenie systemowe, eksperymentowanie i dociekanie, komunikację interpersonalną,
zarządzanie strategiczne, zaangażowanie obywatelskie i rozwój osobisty.
Źródło: Fain P.: Badging From Within. Changing Student Pathways. Washington DC: Inside Higher Ed.

DALSZE ETAPY WDROŻENIA ODZNAK OPEN BADGE
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Jak ułatwić dostęp osób prywatnych do odznak Open Badge?6
Bieżące zmiany w społeczeństwie zmuszają nas do szukania nowych rozwiązań i perspektywy,
takiej jak otwarta technologia. Dlatego też system kształcenia i szkolenia formalnego powinien
radykalnie zmienić swoją misję instytucjonalną, a w konsekwencji stosowany zakres kompetencji
i profile zawodowe. Musi postrzegać swoją główną rolę jako najwyższego autorytetu w zakresie
ustanawiania podstawowych zasad z perspektywy neutralnej i zapewniać metody oraz narzędzia
poprzez ogromne inwestycje w badania i innowacje.
Nie jest już tylko zwykłym dostawcą edukacji formalnej, ale musi stać się władcą i nadzorcą
uczenia się przez całe życie w każdym kontekście i formie, w jakiej występuje. Uwzględniając
odznaki Open Badge, tradycyjne instytucje edukacyjne powinny unikać narzucania
schematycznych i sztywnych standardów innym uczestnikom ekosystemu, takim jak osoby
indywidualne i ich przedstawiciele (np. związki zawodowe, stowarzyszenia zawodowe),
pracodawcy, agencje pracy. Wręcz przeciwnie, powinny wzmacniać obeznanie z projektowaniem
i wydawaniem odznak Open Badge oraz promować wzajemne uczenie się pomiędzy kluczowymi
uczestnikami.
Taka promocja powinna mieć miejsce w przypadku ustanowienia surowej
metodologii opisywania osiągnięć i możliwości ich przekazywania, jak również stosowania
obiektywnych kryteriów i istotnych dowodów w celu ich oceny i certyfikacji.
System edukacji musi wspierać badania w drodze inicjatyw zamówień publicznych oraz ułatwiać
eksperymentowanie, rozpowszechnianie i recenzowanie. Powinien ułatwiać spotkanie pomiędzy
oczekiwaniami użytkowników i zamiarami wydawców, zapewniając każdemu pełną wolność i
bezkosztowość projektowania, wydawania i uzyskiwania odznaki Open Badge, bez narzucania
powszechnego standardu. Powinien zapewnić projektantom i wydawcom Open Badge
odpowiednie wytyczne i ramy na rzecz wsparcia budowania sieci zaufania pomiędzy wydawcami,
posiadaczami i obserwatorami oraz wspierania osób prywatnych w uznawaniu prawidłowej
metodologii oceny jakości i niezawodności Open Badges.
WAŻNE!
Poświadczenia papierowe mają mniejszy sens w cyfrowym i szybko zmieniającym się świecie.
Dyplom czy stopień naukowy z czasem tracą na wartości i znaczeniu. Wiele umiejętności
potrzebuje ciągłej aktualizacji, na co wskazują programy ustawicznego kształcenia zawodowego.

Dlaczego odznaki Open Badge są istotne dla organizacji?
Pracodawcy szukają pracowników o konkretnych umiejętnościach uznawanych w branży,
doświadczeniu i poświadczeniach. Czy to oznacza, że potrzebują kwalifikacji formalnych? Tak
naprawdę wielu pracodawców czuje rozdźwięk pomiędzy umiejętnościami, których potrzebują w
swoim zespole a tym, co dostawcy edukacji formalnej im zapewniają.7
W dzisiejszym świecie brakuje skutecznych i wiarygodnych modeli walidacji kompetencji
zawodowych. Dla pracodawców bardzo trudne jest zdobycie wiedzy, jak potwierdzać
umiejętności i wiedzę kandydatów do pracy, a nawet własnych pracowników. Niemożność
prawidłowej oceny poziomu umiejętności pracowników może przyczynić się do powstania
problemów z doborem zespołów projektowych, a nawet strat ekonomicznych, gdy klient nie jest
zadowolony z usługi lub produktu. Dlatego też nowoczesne firmy wydają duże pieniądze na
szkolenie pracowników. Jednak nie wszystkie modele szkoleniowe są równie skuteczne.
Dlatego też obserwujemy więcej modeli szkoleniowych skupionych na uczącym się, gdzie
ważniejsze jest to, jak się uczyć w połączeniu z potwierdzaniem umiejętności i kompetencji, niż
czas spędzony na kursie. Kluczowe korzyści płynące z nowych modeli opartych na
6

Źródło: Lilia Infelise, Leonardo Franceschi (ARTES): Discussion Paper on Open Badges for Individuals O3A2", Open Badge Network Project, http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-andorganisations
7

https://www.totaralms.com/blog/open-badges-2-years-wearing-well
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kompetencjach to to, że mogą być wysoce zindywidualizowane i dopasowane do konkretnego
zestawu wymagań dotyczących umiejętności. Te nowe modele uczenia się są istotne w stosunku
do modułowych projektów skupionych na uczeniu się, gdzie dostosowuje się wiele ścieżek
kształcenia. Mogą one obejmować krótkie kursy, doświadczenie oparte na pracy, przypisania i
projekty.8
Aby utworzyć te nowe modele uczenia się i nowe modele zarządzania kompetencjami w
organizacji, potrzebne są naprawdę konkretne nowe standardy walidacji umiejętności i
osiągnięć. Odznaki Open Badge wydają się odpowiednim kandydatem do tej roli. Są proste, mają
dobrą i łatwo weryfikowalną jakość.
WAŻNE!
Stosowanie odznak Open Badge jest skuteczniejsze w kategoriach zapewniania i zarządzania.
Przedstawienie mocnych dowodów na to, że pracownik ma konkretną umiejętność lub wiedzę to

Jakich scenariuszy dla odznak Open Badge można oczekiwać w przyszłości? W jakich
obszarach?9
Technologia Open Badge jest cały czas doskonalona o nowe cechy i daleka od osiągnięcia pełnego
potencjału. W niedalekiej przyszłości możemy
oczekiwać realizacji Open Badge Standard 2.0 z
nowymi cechami, np. lepszą interoperacyjnością i
geolokalizacją.10
Poza tym, najważniejszym problemem, z jakim musi
się zmierzyć ta społeczność, będzie zapewnienie
wiarygodności i rozpowszechnienie stosowania
technologii przez ogromną grupę organizacji prywatnych, instytucji państwowych, dostawców
edukacji i użytkowników.
Inicjatywa IMS Digital Credentialing ogłasza nową fazę ciągłego zaangażowania IMS Global w
uruchomienie otwartych architektur, które ułatwiają przyjęcie innowacyjnych modeli
edukacyjnych. IMS Global współpracuje z Mozilla Foundation i Collective Shift/LRNG na rzecz
zapewnienie zrównoważonego rozwoju przyszłego systemu Open Badges. Od stycznia 2017 roku
IMS Global jest odpowiedzialne za ciągły rozwój specyfikacji Open Badges.
Jako wiodący na świecie edukacyjny podmiot standardów technologii, IMS Global zajmuje
wyjątkową pozycję, aby móc przewodzić ewolucji specyfikacji Open Badges. IMS Global
angażuje się na rzecz promocji przyjmowania, integracji i możliwości przenoszenia cyfrowych
poświadczeń osób uczących się w obrębie i pomiędzy instytucjami, alternatywnymi
możliwościami edukacyjnymi i centrami zatrudnienia.

OPEN BADGES Competency Credentials For A Digital World,
https://www.totaralms.com/sites/default/files/reŹródłos/open_badges_guide_totara.pdf
8

9 Źródło: Lilia Infelise, Leonardo Franceschi (ARTES): "Discussion Paper on Open Badges for Individuals -

O3A2" (http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations) Open Badge Network
project.
Presant, D. (2016). 6 Predictions for Open Badges in 2016. Retrieved May 16 2016, from
https://littoraly.wordpress.com/2016/01/01/6-predictions-for-open-badges-in-2016/
10
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Aneks nr 1 Jak działa infrastruktura OBI?

Technologia i infrastruktura odznak Open Badge wspiera identyfikację, dokumentację i walidację
osiągnięć edukacyjnych i zawodowych w środowisku wirtualnym. Open Badge to otwarty
standard techniczny utworzony przez Mozillę w celu opisania umiejętności i osiągnięć, którym
towarzyszy ich przedstawienie wizualne. Służą do motywacji, uznawania umiejętności/
kompetencji, ustanawiania celów i przedstawiania różnych osiągnięć w różnych kontekstach.
Infrastrukturę Open Badges (Open Badge Infrastructures − OBI), opracowaną przez Mozillę można
zobaczyć na Rys. 3.
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Rys. 3 Infrastruktura OBI
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User consents to accept badges into hub, as
well as to send to site for display.

Użytkownik zgadza się na przyjęcie odznak do
swojego centrum, jak również na wystawienie
ich na stronie.

Źródło: https://wiki.mozilla.org/Badges/infrastructure-tech-docs

WAŻNE!
Posiadacz może grupować OB w plecaku i podawać je do informacji publicznej. Oprogramowanie
plecaka obejmuje narzędzia umożliwiające wydawcom umiejscowienie przyznanych OB w plecaku
i pozwolenie wystawcom na pobranie upublicznionych OB z plecaka.

Koncepcja Open Badge ewoluowała do postaci cyfrowego rejestru zweryfikowanych umiejętności
i kompetencji, które można łatwo przedstawić w Internecie. Cyfrowy rejestr zawiera metadane
opisujące osobę/instytucję/społeczność, która przyznała odznakę, kryteria jej przyznania oraz
dowody spełnienia tych kryteriów. Centralnym miejscem infrastruktury OBI jest tzw. plecak
odznak. Mozilla zapewnia hosting tego repozytorium na swoich serwerach. Każdy posiadacz
odznak Open Badge ma swój plecka (Backpack), w którym przechowuje swoje OB i nimi
zarządza.
Komunikację z plecakiem zapewnia interfejs API opracowany przez Mozillę i dedykowany OBI.
API, napisany w języku JavaScript, zapewnia interaktywność poprzez reagowanie na wydarzenia
i sprawdzanie prawidłowości formularzy.
W celu przechowywania i dostarczania danych aplikacja API korzysta z formatu JSON (JavaScript
Object Notation), ułatwiającego działanie danych tekstowych i niezależnego od konkretnego
języka programowania. Dostęp do danych w formacie JSON jest również bardziej przyjazny na
poziomie JavaScript niż dostęp do tych samych danych w bardzo popularnym formacie XML,
ponieważ JSON to składniowy podzbiór JavaScript. Co więcej, w praktyce XML zajmuje o wiele
więcej miejsca niż równoległy obiekt wysłany w formacie JSON. To ważne, ponieważ ilość
danych wysłanych bezpośrednio wpływa na pracę urządzeń mobilnych (szczególnie smartfonów).
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Aneks nr 2 Jak utworzyć odznakę Open Badge krok po kroku?
Odznaka Open Badge (OB) składa się z trzech warstw informacji:
− interaktywny obraz, który po kliknięciu powoduje wyświetlenie danych o OB, wystawcy i
posiadaczu;
− metadane przypisane do OB (możliwe do odczytu przez komputery i ich oprogramowanie);
− strona internetowa lub rama wyświetlające opis OB, kryteria przypisania, listę dowodów
wraz ze źródłami i miejscem przechowywania (np. linki do stron internetowych i inne
zasoby cyfrowe).
Poniżej można znaleźć aspekty techniczne tworzenia odznaki Open Badge krok po kroku.
Krok 1.
Utworzenie obrazu OB i zapisanie go w formacie pliku graficznego PNG (w przyszłości planuje
się przejście na bardziej nowoczesny format – SVG). Format PNG (Portable Network Graphics) to
format rastrowy plików graficznych, zapewniający bezstratną kompresję danych graficznych
oraz, co ważne dla środowiska Open Source, nieobciążony patentami. Format ten umożliwia
zastosowanie ogólnodostępnych, prostych i „otwartych” narzędzi graficznych, np. IrfanView i
XnView, odpowiedzialnych za bezpłatną, ręczną redukcję kolorów. Bardziej zaawansowane
narzędzia (np. GIMP) oferują pracę na warstwach i automatyczną redukcję kolorów.
Krok 2.
Zakodowanie metadanych i innych informacji w niewidocznej części pliku, w miejscu na
przypisanie OB do danej osoby. Rozróżniamy trzy grupy metadanych w formacie JSON, które
wspólnie definiują OB:
− metadane asercji – opis osoby, której przyznano OB;
− metadane wydawcy – zawierają informacje o organizacji przyznającej OB;
− metadane zawierające specyfikacje techniczne i organizacyjne, w tym adres e-mail
posiadacza wymagany przez wydawcę do identyfikacji osoby, opis OB, dane wydawcy, data
wydania, kryteria przypisania, kryteria oceny i dowody na uzyskanie rezultatów uczenia
się lub inne osiągnięcia. Metadane powinny zawierać:
▪ dane identyfikacyjne posiadacza OB,
▪ dane przyznania OB,
▪ nazwę OB,
▪ adres URL OB,
▪ opis OB,
▪ kryteria przypisania OB,
▪ dane identyfikacyjne wydawcy OB.
Dodatkowe metadane:
▪ data wygaśnięcia (ważności) OB,
▪ adresy URL dowodów na spełnienie kryteriów przypisania OB.
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Krok 3.
Zapisanie metadanych w formacie JSON w pliku PNG znaku graficznego – ten proces dość
zabawnie jest nazywany „Badge baking” (wypiekanie odznaki). Mozilla i inne organizacje
opracowały kilka narzędzi dostępnych w trybie open source, których celem jest „wypiekanie” i
jednocześnie ułatwienie tego procesu laikom. W szczególności narzędzia te można uwzględniać
w obecnych platformach stron internetowych. Obecnie oprogramowanie do „wypiekania odznak”
jest stosowane np. przez następujące platformy: Wordpress, Blackboard, Moodle, Drupal,
natomiast Google zastanawia się nad uruchomieniem tej usługi. Przed procesem „wypiekania”
trzeba zaprojektować OB, czyli opracować znak graficzny i powiązaną z nim treść. Następnie
należy wybrać posiadacza i utworzyć metadane asercji. Jeżeli OB zostanie przekazane do
plecaka posiadacza, mówi się, że „proces wypiekania się zakończył” („baking is ready”).
Krok 4.
Umieszczenie OB na serwerze wydawcy wraz z metadanymi zapisanymi w pliku „asercji” i
nadanie jej unikalnego adresu URL. Hosting asercji na serwerze posiadacza umożliwia odbiorcom
weryfikację stanu OB, co chroni przed próbami potencjalnego fałszerstwa poprzez modyfikację
pliku z metadanymi na stronach internetowych wystawców. Wreszcie każda odznaka OB zawiera
link do serwera wydawcy i hostowanej asercji.
Krok 5.
Zastosowanie kryptografii w celu zapewnienia autentyczności OB i jej danych stanowi drugi
poziom bezpieczeństwa. W rezultacie stosuje się podpis cyfrowy, czyli matematyczną metodę
weryfikacji dokumentów i zapewnienia autentyczności wiadomości elektronicznych. Prawidłowy
podpis oznacza, że komunikat pochodzi od prawidłowego nadawcy, który nie może zaprzeczyć,
że wysłał wiadomość, i że wiadomość ta nie zmieniła się podczas jej przekazywania. Cyfrowy
podpis najczęściej wykonuje się z użyciem metod kryptografii asymetrycznej, gdzie stosuje się
„prywatny klucz”, aby złożyć podpis (np. przez wydawcę), podczas gdy „publiczny klucz” służy
do weryfikacji autentyczności podpisu (wystawca, odbiorca). Publiczny klucz musi być dostępny
dla każdego, kto chce zweryfikować podpis wydawcy. Dzięki tej metodzie można potwierdzić
autentyczność OB i jej „asercji”, nawet gdy komunikacja z serwerem wydawcy jest niemożliwa –
jednak najpierw musimy figurować na liście kryptograficznej wydawcy i otrzymać publiczny
klucz.
Krok 6.
Uzyskanie OB może przebiegać na kilka sposobów: poprzez wiadomość e-mail, bezpośrednio ze
strony internetowej wydawcy lub poprzez „przesłanie” OB przez wydawcę bezpośrednio do
plecaka posiadacza. Każda pojedyncza OB ma swój unikalny adres URL, który wysyła się do
posiadacza wraz z odznaką. Adresy OB i posiadacza są wzajemnie połączone. Posiadacz uzyskuje
OB poprzez kliknięcie linku zawierającego adres URL OB, wysłanego na jego adres e-mail przez
wydawcę. Uzyskanie OB za pomocą poczty elektronicznej przypomina „przyszywanie” etykiety
do munduru – jeżeli ktoś czuje, że nie spełnia kryteriów, nie powinien go nosić, pokazywać ani
rozpowszechniać.
Krok 7.
Ogłoszenie OB – jeżeli posiadacz chce ogłosić odznakę OB w Internecie, musi wysłać ją do
swojego plecaka, który stanowi jego osobiste repozytorium. Posiadacz ogłasza OB poprzez
przekazanie linków do indywidualnych lub pogrupowanych zbiorów OB. Od tego momentu każdy
może kliknąć na OB i wyświetlić stronę internetową z opisem odznaki i informacjami na temat
posiadacza, wydawcy, kryteriów, dowodów i innymi danymi.
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Aneks nr 3 Badge Canvas
DigitalMe utworzyło łatwe w użyciu i wyjątkowo skutecznie zaprojektowane narzędzie dla
odznak – Badge Canvas.
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