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De ce este nevoie de insigne?
În clasă, dvs sunteți cel care oferă întotdeauna sprijin colegilor
pentru ca aceștia să înțeleagă mai bine instrucțiunile
profesorului – aveți abilități bune de lucru în echipă.
La școală, pentru întâlniri, sunteți mereu la timp – aveți abilități
bune de gestionare a timpului.
Sunteți capabil să lucrați singur și să învățați singur pentru a
vă atinge obiectivele - aveți bune abilități de învățare pentru a
învăța.
Știți că acestea sunt abilități foarte apreciate de companii?
Aveți vreun certificat pentru ei? Probabil ca nu?
Dar este posibil să fiți certificate printr-un sistem simplu
furnizat de proiectul EU-OBP.
Ce este o Insigna?
O insignă este o mică imagine digitală care poate fi o
recompensă și o alternativă sau supliment la alte certificate.
Insignele pot fi afișate pe rețelele de socializare sau în alte
locuri de pe Internet. Frumusețea ascunsă a insignelor
deschise (open badges) constă în metadatele lor și este
dezvăluită atunci când dați clic pe imaginea insignei.
Metadatele sunt informații conținute într-o insignă care o
definește: metadatele includ numele și descrierea, link-uri
către alte detalii importante, cum ar fi criteriile insignei, dovezi
și emitent. Metadatele conțin, în plus, o descriere a ceea ce a
trebuit să facă cel care câștigă insigna pentru a o obține și un
link către instituția care o acordă pentru verificare. 1
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http://openbadges.org
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Insignele sunt digitale și atrăgătoare din punct de vedere
vizual. Se potrivesc în rețelele sociale, Europass, site-uri de
locuri de muncă sau diferite site-uri de blog.

Muncă în echipă
La ce folosesc insignele?
•

Insignele ar trebui să fie o motivație pentru învățare.

• Insignele pot fi o evaluare alternativă: poate un mod de a
gândi dincolo de o dimensiune unică pentru toate.
• Prin insigne puteți fi mai implicat și vă puteți crește interesul
prin învățarea non-formală.
• Insignele vă pot recunoaște învățarea dincolo de nivelul
academic sau certificate formale.
• Insignele sunt o modalitate de a crește dezvoltarea
abilităților digitale.
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Beneficiile utilizării insignelor
Insignele deschise sunt pregătite pentru oricine dorește să
recunoască abilitățile dobândite printr-o varietate de experiențe, indiferent de vârstă sau de studii. Ele vă permit să vă
urmați interesele și pasiunile și să deblocați oportunități în
viață și în muncă, ieșind din mulțime.
Organizațiile pot crea și emite insigne deschise pe care le
puteți câștiga, permițându-vă să vă construiți propria colecție
unică și să le distribuiți pe web. Fiecare insignă pe care o
câștigați conține date despre abilitățile dvs. și despre organizația emitentă într-un fișier imagine portabil. Aceste date pot
fi vizualizate atunci când afișați și distribuiți insignele, ajutând
oamenii să afle mai multe despre dvs. 2
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https://openbadges.org/get-started/earning-badges/
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Puteți partaja insignele în:
 Bloguri, site-uri web, portofolii electronice și rețele
profesionale
 Cereri de angajare și Europass
 Site-uri de socializare - Twitter, Google+, Facebook,
LinkedIn
 Chiar și în semnătura ta de e-mail
Insigne deschise (Open Badges) EU-OBP
Proiectul EU-OBP oferă mai mult de 250 de insigne legate de
creșterea abilităților generale și a competențelor cheie,
inclusiv comunicarea în limba maternă, limbi străine,
competențe digitale, calcul, alfabetizare, științe și tehnologii,
învățarea de a învăța, responsabilitatea socială și civică,
inițiativa și antreprenoriat, conștientizare culturală.
Insignele sunt disponibile în engleză, română, franceză,
germană, slovenă, spaniolă, greacă și suedeză pe platforma
noastră www.eu-obp.eu.
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De asemenea, sunt disponibile 50 de insigne deschise legate
de comportamente și atitudini evidențiate prin participarea la
cursuri de educație a adulților și 50 de insigne legate de
competențe cheie, cum ar fi comunicarea în limba maternă,
limbi străine, abilități digitale etc., disponibile prin
https://badgr.io.
EU-OBP reprezintă, de asemenea, continuarea și
modernizarea proiectului nostru comun anterior bazat pe
insigne deschise. Prin urmare, puteți găsi instrucțiuni pas
cu pas vizualizate prin scurte videoclipuri dezvoltate de
consorțiu pentru procesul de atribuire și toți pașii pe care
trebuie să îi parcurgeți dacă doriți să vă reprezentați
insignele pe rețelele de socializare, Europass sau chiar să
vă pregătiți propria insignă digitală.
https://www.open-badges.eu/en/tutorials
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