
 

Mozilla digitalni bedži (Open Badges) – priročnik
za odrasle v izobraževanju
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Zakaj obstajajo bedži?
V tvojem razredu si ti tisti, ki vedno zagotovi pomoč vrstnikom, da bolje
razumejo učiteljeva navodila – imaš odlične spretnosti za skupinsko/timsko
delo.

V šolo  in na vsa dogovorjena srečanja vedno prideš pravočasno – imaš
spretnosti za obvladovanje časa. 

Sposoben si delati in se učiti sam, da bi dosegel svoje cilje. – imaš dobre
sposobnosti za učenje učenja.

Ali si vedel/a, da so vse to spretnosti, ki jih podjetja/delodajalci izjemno
cenijo? Imaš kakšno potrdilo, certifkat, ki to dokazuje? Najverjetneje ne!

A možno jih je priznati preko preprostega sistema bedžev.

V iniciativo Mozilla Open Badges je vključenih vedno večje število 
izvajalcev usposabljanj in organov certifciranjaa 

Bedži vam lahko ponudijo priložnost, da svoje kompetence, ki jih še niste
uspeli  pokazati  razkrijete  preko  digitalnih  medijeva  Tako  lahko  bedže
uporabite, ko iščete zaposlitev ali ko želite svoji organizaciji ali vrstnikom
pokazati  svoje  kompetence  in  spretnosti,  ki  ste  jih  pridobili  npra  s
prostovoljstvoma  Svoje  bedže  lahko  uredite  po  skupinah  in  jih  delite  z
drugimi  preko  socialnih  medijev  ali  spletnih  povezav  do  vaše  zbirke
bedževa 

Kaj je digitalni bedž?
Bedž je majhna digitalna slika, ki jo lahko prikažemo na socialnih medijih
ali  drugih  mestih  na  internetua  Skriti  zaklad  digitalnih  bedžev  leži  v
njegovih metapodatkih, ki se razkrijejo, ko klikneš na sliko: metapodatki so
informacije,  ki  jih  bedž  vsebuje  in  ga  defniraa  Vsebujejo  ime,  opis  in
povezave do drugih pomembnih podrobnosti kot so npra kriteriji za dosego
bedža,  dokazilaa  Metapodatki  prav  tako  vsebujejo  opis,  kaj  mora
posameznika  narediti,  da  bi  si  pridobil  določen  bedž  in  povezavo  do
institucije, ki ga podeljuje za namene preverjanjaa 1

Ponudniki bedžev kot so izobraževalne organizacije in podjetja lahko 
preverijo, če ste resnično prejeli bedž, ki ste ga prislužilia 2

Bedži so digitalne nagrade izdane s strani izobraževalnih institucij na vseh
ravneh kot tudi v praktičnem kontekstua Nekateri bedže lahko pridobite za
preproste naloge kot  je na primer udeležba na delavnicah, obiskovanje
predavanj ali za osnovno rabo spletnih strani za določen namena Za druge
morate vložiti več truda kot je npra organizacija seminarja, opravljanje dela
mentorja skupine, dobri rezultat pri testih za dokončanje usposabljanja na
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delovnem mestu itda in so uporabljeni kot prave poverilnicea Bedži prav
tako  predstavljajo  pomemben  način  priznavanja  majhnih  dosežkov
učencev  in  zasledujejo  pozitivno  vedenjea  Dobitniki  bedžev  le-te  lahko
delijo na proflih družabnih omrežij ali jih delijo kjerkoli na spletnih straneh
in jih priključijo svojemu Europass življenjepisua

Bedže lahko prislužite po končanem e-učenju na spletu ali izven njega, v
rednem usposabljanju iz oči v oči, ki vključuje proces ocenjevanjaa

Bedže  lahko  uporabljate  kot  inovativno  digitalno  pot  za  priznavanje
dosežkov, znanja, spretnosti in vedenja ter odnosova Bedži se vedno bolj
uporabljajo v spletnem učenju po vsem svetu, tako v izobraževalnem kot
poklicnem življenjua

Bedži so nagrade in nagrade so kot vrata. Odkleni jih in si 
zagotovi nove učne priložnosti. 

Razumeš jih lahko kot koncept nabiranja milj…. Etapnih ciljev…

So nekaj kar dobiš na poti, medtem ko se pri nečem izboljšaš, 
napreduješ….

Etapni cilji = nagrade=bedži

Nagrado lahko vidiš kot spodbudo za učenje in da se spomniš, kaj si se naučil/a,…

Razumete  lahko  različne  težavnostne  stopnje  za  pridobitev/dodelitev  bedževa
Priznanja lahko prislužiš tudi  preko svoje poklicne poti  in  na tak način slediš
sistemu vseživljenjskega učenjaa

Čemu so namenjeni bedži?

 Bedži motivirajo za učenjea
 Bedži omogočajo alternativno vrednotenjea
 Preko bedžev postaneš bolj zavzet in povečaš svoje interese preko učenja, 

ki temelji na igria
 Bedži lahko priznajo tvoje znanje izven okvirjev formalnega izobraževanjaa
 So način kako povečati razvoj tvojih digitalnih spretnostia 

Koristnost uporabe Mozilla digitalnih bedžev (Open 
Badges)
Zakaj pridobiti digitalni bedž?

Digitalni bedži so namenjeni vsem, ki bi želeli  imeti priznane spretnosti, ki so jih
pridobili  z  izkušnjami  ne  glede  na  njihovo  starost  ali  ozadjea  Omogočajo,  da

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Ta publikacija [komunikacija] odraža le stališča 
avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo, ki izhaja iz  informacij, ki jih vsebuje. Projekt
Nr. 2016-1-FR01-KA204-023896



sledite svojim interesom in strastem in izkoristite življenjske priložnosti in delate
na tem, da izstopite iz množicea

Organizacije  oblikujejo  in  izdajajo  digitalne  bedže,  ki  jih  lahko  prislužite  in  si
ustvarite svojo unikatno zbirko ter jo delite na spletua Vsak bedž, ki ga zaslužite
vsebuje podatke o vaših spretnostih in o organizaciji znotraj prenosne slikovne
datotekea  Te  podatke  lahko  vidijo  tudi  drugi,  ko  jih  delite  in  na  tak  način
omogočite, da o vas izvedo nekaj veča  1

Svoje bedže lahko delite na:

 Blogih, spletnih straneh, e-porfolijih in profesionalnih omrežjih
 Prošnjah/vlogah za zaposlitev
 Na družabnih omrežjih – Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn
 Priključite ga podpisu v elektronski pošti!

Bedži lahko predstavljajo veliko različnih vrst rezultatov in zahtev:

 Trde spretnosti, kot so znanje programskega jezika
 Mehke spretnosti kot sodelovanje
 Udeležba
 Uradno priznavanje
 Vključevanje v skupnost
 Nove spretnosti in pismenost, ki jih tradicionalno izobraževanje ne 

priznavaa 

Glede na to, da sistem temelji na odprtem standardu, lahko kombiniramo
različne znamke različnih izdajateljev, da bi povedali celotno zgodbo svojih
preverljivih  dosežkov,  tako  preko  spleta  kot  drugačea  Digitalne  bedže
lahko pokažete kjerkoli  na spletu, na družabnih omrežjih in storitvah, ki
hranijo in prikazujejo bedžea Blagovne znamke lahko uporabite za namene
zaposlovanja, izobraževanja in vseživljenjskega učenjaa 

Prednosti bedžev:

 Bedži so digitalni in optično privlačnia Spadajo na socialna omrežja,
spletne strani za zaposlovanje ali blogea

 S priznanji kot so bedži lahko predstavimo svoje znanje in spretnostia
 Osvojena  priznanja  so  dokaz  stopnje  in  fokusa  našega  znanjaa

Vsakdo, ki vidi zbirko naših priznanj lahko vidi kvalitete, ki jih išče pri
bodočem zaposlenem, učitelju, mentorju ali prostovoljcua
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 Pridobiš  lahko  znanje  in  spretnosti  na  področjih,  ki  jih  normalni
izobraževalni tečaji, usposabljanja ne pokrivajo in pridobiš priznanje
za svoje deloa

 

Primeri bedžev , ki smo jih razvili v sklopu projekta BADAa 

                                       

   Sposobnost prilagajanja                                                                    
Timsko delo                  

Primeri uporabnosti bedžev
Projekt BADA bo razvil serijo 50 bedžev (Mozilla Open Badges –MOB) kot
npra  za  komunikacijo  v  maternem  jeziku,  tujih  jezikih,  računalniške
spretnosti,  pismenost,  osnovne  spretnosti,  učenje  učenja,  socialno  in
družbeno  odgovornost,  pobude  in  podjetništvo,  kulturno  zavedanje  in
ustvarjalnosta  Iste kompetence bodo razdeljene po stopnjaha Tako boste
dobili priložnost, da potrdite svoje sposobnosti, kompetence in si pridobite
bedže preko BADA platformea

Bedže si lahko prav tako pridobite preko drugih spletnih tečajev, ki nudijo
sistem bedžev, kot je npra Akademija Khan (Khan Academy), ki je znana po
svojih  brezplačnih  tečajih  matematike  in  aplikaciji  Duolingo  za  samo-
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učenje različnih jezikova Bedži se uporabljajo za oboje – da bi naredili vidno
napredovanje iz ene stopnje na drugo, pa tudi da nudijo spodbudo, ko je
nekaj pretežko ali dolgočasnoa 
 
Ko pridobite npra bedže iz znanja tujih jezikov na BADA platformi ga lahko
shranite v svoj spletni nahrbtnika 

Mozilla  Nahrbtnik  (Backpack)  je  orodje  za  shranjevanje,  deljenje  in
razkazovanje  bedžev,  ki  ste  jih  pridobilia  Svoje  bedže lahko  urejate,  jih
grupirate in se odločite o tem, katere pokazati, npra na vašem Facebook
proflua Za dostop do vašega oNahrbtnikao morate najprej ustvariti računa 

Na spodnji  povezavi  lahko  ustvarite  svoj  račun in  začnete zbirati  svoje
bedže:

https://backpackaopenbadgesaorg/backpack/login

Mozilla onahbrtniko (Mozilla backpack) je primer shranjevanja vaših bedževa 
Obstajajo pa še druge platforme, kjer lahko to storitea

Več informacij:

What is badge? -Kaj je bedž? (EN)

https://wwwayoutubeacom/watch?v=HgLLq7ybDtc

A short story about Open Badges (EN) -Kratka zgodba o digitalnih bedžih 
(Open Badges) (EN) 

https://wwwayoutubeacom/watch?v=Xc4xDgNbl6Y

An Introduction to Open Badges (EN)- Predstavitev digitalnih bedžev (EN)

https://wwwayoutubeacom/watch?v=oACpeW6NA-o

Create and issue an Open Badge in 90 seconds (EN) -Ustvarite in izdajte 
digitalni bedž v 90 sekundah (EN)

https://wwwayoutubeacom/watch?v=2gGCOqudJ7w

Information about badges (EN) – Informacije o bedžih (EN)

https://wwwabadgecraftaeu

https://wwwabadgecraftaeu/en/use-cases

An open tool to create and deliver badges (EN) – Odprto orodje za 
ustvarjanje in zagotavljanje bedžev (EN)

https://wwwaopenbadgesame/

A place to store badges (eqa backpack) (EN) – Prostor za shranjevanje 
bedžev (npra nahrbnik) (EN)
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https://openbadgepassportacom/

Open Badge issuer Ljudska univerza Ptuj (Ljudska univerza Ptuj – izdajatelj 
digitalnih bedžev)

http://wwwabadgetheworldaorg/?pledge=1388

Open badges project in Slovenia (SI)- Projekt digitalni bedži v Sloveniji (SI)

http://wwwanevladnikainfo/si/novice/?id=15317

Example of “Open Badge” – WEBMAKER (SI) – Primer digitalnega bedža – 
(SI)

https://wwwamozillaasi/webmaker-novo-mesto/

https://wwwabadgecraftaeu/sl
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