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PRIROČNIK ZA UČENcE
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Ta projekt je bil fi nanciran s podporo Evropske komisije. Ta 
publikacija [sporočilo] odraža samo stališča avtorja in Komisija 
ne more bi�  odgovorna za kakršno koli uporabo podatkov, ki jih 
vsebuje.  Projekt  Št.. 2016-1-FR01-KA204-023896
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ZAKAJ OBSTAJAJO DIGITALNE ZNAČKE?

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, certifikat, ki to dokazuje? 
Najverjetneje ne!

A možno jih je priznati preko preprostega sistema digitalnih 
značk.
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KAJ JE DIGITALNA ZNAČKA?

Značka je majhna digitalna slika, ki je lahko nagrada,  alternativa 
ali dopolnilo k certifi katom. Značke lahko prikažete na socialnih 
medijih ali na drugih mestih na internetu. Skrita lepota Open 
Badge je v metapodatkih, ki se razkrijejo, ko kliknete na sliko:

Metapodatki so informacije, ki jih vsebuje značka in jo defi nirajo. 
Metapodatki vključujejo ime, opis in povezave z drugimi 
pomembnimi podatki, kot so kriteriji za dodelitev značke, 
dokazila. Metapodatki vsebujejo tudi opis, kaj je prejemnik 
digitalne značke moral storiti, da bi jo pridobil, in povezavo do 
izobraževalne ustanove, ki jih je podelila za preverjanje.
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ČEMU SO NAMENJENE DIGITALNE ZNAČKE?

• Značke motivirajo vaše učenje.
• Značke so lahko alternativna ocena: morda način 

razmišljanja, ki presega vse     velikosti.
• Digitalne značke lahko znatno povečajo vaše sodelovanje in 

zanimanje z učenjem preko igre.
• Značke lahko prepoznajo vaše učenje zunaj formalnih 

okvirjev.
• Digitalne značke so način za povečanje razvoja vaših digi-

talnih znanj. 
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PREDNOSTI UPORABE DIGITALNIH ZNAČK

Open Badges- digitalne značke vam pomagajo pri prepozna-
vanju spretnosti, pridobljene z različnimi izkušnjami, ne glede na 
starost ali ozadje. Omogočajo vam, da sledite svojim interesom 
in strastem ter odklenete priložnosti v življenju in delu tako, da 
izstopite iz množice.

Organizacije ustvarjajo in izdajajo za vas digitalne značke, ki  jih 
lahko pridobite in ustvarite svojo lastno edinstveno zbirko značk 
ter jo delite na spletu. Vsaka značka, ki jo zaslužite, vsebuje po-
datke o vaših spretnostih in organizaciji izdajatelja v prenosni 
slikovni datoteki. Ti podatki so na voljo tudi drugim ljudem, ko 
značke delite in jim pomagajo izvedeti več  o vas.    

VAŠE ZNAČKE LAHKO DELITE NA:

• Blogih, spletnih straneh, e-portfoliju, profesionalnih 
omrežjih

• Prijavah za delovno mesto
• Na socialnih omrežjih - Twitter, Google+, Facebook, 

LinkedIn
• Dodate podpisu v elektronski pošti!
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BADA DIGITALNE ZNAČKE

Projekt Open Badges za izobraževanje odraslih zagotavlja več kot 
100 značk, povezanih z vedenjem, stališči in ključnimi kompe-
tencami, vključno s sporazumevanjem v maternem jeziku, tujih 
jezikih, digitalnimi veščinami, matematiko, pismenostjo, znanost-
jo in tehnologijami, učenjem za učenje, socialno in državljansko 
odgovornostjo, pobudami in podjetništvom, kulturno zavestjo. 
Na voljo so v angleškem, francoskem, nemškem, slovenskem, 
španskem in švedskem jeziku na www.open-badges.eu .

Na spletni strani najdete tudi navodila v obliki kratkih videopos-
netkov, ki korak za korakom prikazujejo postopek podeljevanja 
digitalnih značk.

PRIČEVANjA UČENcEV:

»Digitalne značke so zakon! Odkar jih objavljam na socialnih 
omrežjih, se število sledilcev moje FB strani povečuje.«

»Digitalnih značk nisem poznala. Ko nam je profesorica pri 
nemščini sporočila, da jih bomo ob zaključku dobili tudi mi, sem 
se vprašala, ali nadomeščajo tiskano potrdilo. Ko pa smo digitalne 
značke zares dobili, in to poleg tiskanih potrdil, sem ugotovila, da 
so v resnici še boljše! Nič več tiskanja, podpiram zeleno.«

»Ne vem, kako sem zdržal brez digitalnih značk! Odkar sem pri tu-
jem jeziku dobil eno, sem se potrudil in na spletu poiskal še druge 
ponudnike, zato jih imam danes že 8. Izredno koristno za uporabo 
pri LinkedIN!«



8

Projektni partnerji:

1. Greta du Velay – Francija
2. Folkunivrsitetet – Švedska
3. Volkshochschule im Landreis Cham e.V. –Nemčija
4. Ljudska univerza Ptuj – Slovenija
5. Accion Laboral – Španija

Obiščite našo spletno stran: https://www.open-badges.eu/


