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1. Υπόβαθρο
Κατά τη διάρκεια της τριετούς Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης KA2, οι συνεργαζόμενοι
οργανισμοί ένωσαν την ιδέα του Connected Learning με μια σειρά ψηφιακών
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών badges. Το προϊόν αυτής της
συνέργειας ήταν ένα διαδικτυακό εργαλείο: μια διαδραστική και δυναμική πύλη που
υποστηρίζεται από μια εφαρμογή για κινητά, η οποία χαρτογραφεί ευκαιρίες μάθησης
για νέους, δείχνοντας τόσο επίσημες όσο και μη τυπικές / άτυπες ευκαιρίες μάθησης.
Αυτές οι ποικίλες μαθησιακές ευκαιρίες, τόσο διαδικτυακές όσο και εκτός σύνδεσης,
αναγνωρίζονται στη συνέχεια μέσω της ενσωμάτωσης του πλαισίου Open Badges στην
πλατφόρμα Connected Learning.
Η κοινοπραξία εργάστηκε για την προώθηση προσβάσιμης, ποιοτικής, ψηφιακής
εργασίας για νέους, μέσω της χαρτογράφησης συνδεδεμένων μαθησιακών διαδρομών
σε όλη την Ευρώπη και χρησιμοποίησε αυτά τα καινοτόμα εργαλεία για να προσεγγίσει
τους περιθωριοποιημένους νέους. Με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων, εκδίδονται
ψηφιακά σήματα (Badges) για την ολοκλήρωση ορισμένων ενοτήτων και εργασιών και
τη βελτίωση των επιλεγμένων ικανοτήτων.
Μέσω της πλατφόρμας Connected Learning Map, οι νέοι μπορούν να «πλοηγηθούν»
στις μαθησιακές ευκαιρίες, με βάση τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα πάθη τους στο
ευρύ φάσμα της μάθησης. Λειτουργεί ως ένας φιλικός προς τους νέους τρόπος
παρουσίασης και παράδοσης ποικίλου μαθησιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο και
εκτός σύνδεσης, για να εμπλέξει τους νέους στον εντοπισμό των μαθησιακών τους
ευκαιριών και των αναγκών, των ενδιαφερόντων και των παθών τους. Όλη αυτή η
εκμάθηση αναγνωρίζεται στη συνέχεια μέσω της ενσωμάτωσης των Open Badges.
Η ενσωμάτωση του πλαισίου Open Badges επιτρέπει:
 Οι μαθητές να αποκτήσουν αναγνώριση για τα πράγματα που
μαθαίνουν μέσω της πλατφόρμας Connected Learning,
 Εκπαιδευτικοί να αναγνωρίσουν τα πράγματα που διδάσκουν,
 Για να επαληθευτούν οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω του
πλαισίου και των εμπλεκόμενων οργανισμών,
 Κάτοχοι να εμφανίζουν τα σήματά τους στον Ιστό και να αναφέρουν τις
ικανότητες και την ανάπτυξή τους.

2. Σχετικά με τα Open Badges
Τα ψηφιακά σήματα αποτελούν πρόκληση και μια ενίσχυση του κυρίαρχου μοντέλου
της πιστοποίησης της εκπαίδευσης μέσω επίσημων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για την αποκέντρωση και την ευελιξία στις
πιστοποιήσεις, το ψηφιακό οικοσύστημα εμβλημάτων επιτρέπει στους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν δεξιότητες και επιτεύγματα, με τη μορφή ενός
ψηφιακού σήματος που εκδίδεται στον μαθητή.
Ως παράδειγμα του οικοσυστήματος σε δράση:
Ένας εκπαιδευόμενος αναπτύσσει τις ικανότητές του στο Μάρκετινγκ και μετά την
επίδειξη μιας σειράς δεξιοτήτων και επιτευγμάτων μέσα στη μονάδα μάρκετινγκ στην
πλατφόρμα Connected-Learning μπορεί να κερδίσει μια σειρά από σήματα. Μόλις
εκδοθούν όλα τα σήματα της σειράς, ο εκπαιδευτικός εκδίδει ένα τελικό σήμα που
δείχνει την εκπαιδευτική επίδοση του μαθητή σε αυτόν τον τομέα.
Στη συνέχεια, τα σήματα επαληθεύονται μέσω των μεταδεδομένων που
επισυνάπτονται σε αυτά, τα οποία συνδέουν το σήμα με τους εκπαιδευτικούς που τα
εκδίδουν. Αυτό επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς (είτε είναι πανεπιστήμιο, ΜΚΟ ή
σχολείο) να χρησιμοποιούν τη φήμη τους ως μέσο πιστοποίησης της αξίας αυτών των
σημάτων.
Τα Open Badges είναι ψηφιακές αναπαραστάσεις επιτευγμάτων ή δεξιοτήτων που
περιγράφουν το πλαίσιο και τα αποτελέσματα μιας μαθησιακής διαδικασίας βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων. Το σύστημα Open Badges μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
ένα εικονικό βιογραφικό δεξιοτήτων και προσόντων. Η πρακτική της ανάπτυξης,
έκδοσης και χρήσης σημάτων συνδέεται με στοιχεία gamification, καθώς τα σήματα
θεωρούνται κίνητρα για θετική συμπεριφορά καθώς και παιδαγωγικά εργαλεία.
Είναι μια τεχνολογία που προωθεί την ανοιχτή πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων των
ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στη διαδικασία των σημάτων, επιτρέποντας
παράλληλα τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των εκπαιδευομένων, των εκδοτών και
των καταναλωτών του σήματος. Αυτό θα οδηγήσει στη διαδικασία έγκρισης που
οδηγεί σε μια διαφανή, μεταβιβάσιμη, έγκυρη και αξιόπιστη επικύρωση ενός
σώματος δεξιοτήτων και γνώσεων που σχετίζονται με ένα σύνολο ικανοτήτων, όπως
οι δεξιότητες κωδικοποίησης για μαθητές και καθηγητές ΕΕΚ.

Το Open Badges είναι μια πολύ περιεκτική λύση: επιτρέπει σε οποιονδήποτε να
συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό, τη δοκιμή, την εφαρμογή και την προώθηση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων. Αυτό απαιτούν τα μεγάλα ευρωπαϊκά
έγγραφα σχετικά με την αναγνώριση, καθώς και το Erasmus + που τονίζουν τη
«διαφάνεια και την αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων για τη διευκόλυνση της
μάθησης, της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας των εργαζομένων: θα δοθεί
προτεραιότητα σε δράσεις που προάγουν τη διαπερατότητα στην εκπαίδευση, την
κατάρτιση και τη νεολαία πεδία καθώς και την απλούστευση και τον εξορθολογισμό
των εργαλείων για διαφάνεια, επικύρωση και αναγνώριση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση καινοτόμων λύσεων για την
αναγνώριση και την επικύρωση ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης, μη
τυπικής, ψηφιακής και ανοιχτής μάθησης »(Οριζόντιες Προτεραιότητες).

Το Open Badge είναι μια οπτική επικυρωμένη απόδειξη επίτευξης. Έχει οπτικό μέρος
(εικόνα) και μετα-δεδομένα, τα οποία κωδικοποιούνται στην εικόνα. Κάθε ψηφιακό
σήμα πρέπει να συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα τυπικά πεδία δεδομένων, όπως:
εκδότης, ημερομηνία έκδοσης, περιγραφή του σήματος, σύνδεσμος προς τα κριτήρια
αξιολόγησης, σύνδεσμος προς τα αποδεικτικά στοιχεία για το τι ισχυρίζεται ο κάτοχος
σήματος, σύνδεσμος προς συγκεκριμένο πλαίσιο επάρκειας και ετικέτες, τα οποία
βάζει ένα Open Badge σε σχέση με συγκεκριμένο πλαίσιο. Επιπλέον, η χρήση του
Open Badges θα μπορούσε να γίνει ένα εναλλακτικό σύστημα πιστοποίησης για
δεξιότητες και γνώσεις που αποκτήθηκαν σε διαδικτυακά, συνδυασμένα και άλλα
ανεπίσημα περιβάλλοντα και συστήματα μάθησης.

3. Πλεονεκτήματα των Open badges
Τα παρακάτω είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα του Open Badges:
1. Τα Open badges μπορούν να παρακινήσουν τους υπαλλήλους να μάθουν.
2. Τα σήματα δίνουν κίνητρο σε πολλά άτομα. Μόλις αποκτήσουν ένα σήμα, θέλουν
να κερδίσουν ένα άλλο και ούτω καθεξής.
3. Τα Open badges μπορούν να πιστοποιήσουν την εσωτερική εκπαίδευση.
4. Τα ανοιχτά σήματα είναι οπτικά ευχάριστα και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να τα
συλλέξει στο διαδικτυακό σακίδιο και να τα δείξει σε έναν ιστότοπο ή ένα ιστολόγιο ή στο εσωτερικό προφίλ τους.
5. Τα Open badges είναι φορητά.
6. Προς το παρόν, εάν εκπαιδεύεστε σε έναν οργανισμό και σταματήσετε για να
συμμετάσχετε σε έναν άλλο, αφήνετε πίσω τα αρχεία ολοκλήρωσης. Ωστόσο, όταν τα
σήματα αποκτήθηκαν μέσω αυτής της εκπαίδευσης, το άνοιγμα και ο
συγκεντρωτισμός τους στο cloud σημαίνει ότι μπορείτε να συνεχίσετε να τα «φοράτε»
όταν αλλάξετε εργοδότη.
7. Τα Open badges είναι προσανατολισμένα στην εργασία.
8. Τα Open badges μπορούν να αναγνωρίσουν την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών
και επομένως την κυριότητα των δεξιοτήτων. Αυτό προσφέρει στους εργοδότες
εμπιστοσύνη στην ικανότητα των μαθητών να αποδίδουν στη δουλειά.
9. Τα Open badges μπορούν να αναγνωρίσουν επίσημα την άτυπη μάθηση.
10. Κατά μία έννοια, η συντριπτική πλειοψηφία της μάθησης στο χώρο εργασίας είναι
ανεπίσημη. Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν με όλους τους τρόπους - από την ανάγνωση
μιας είδησεις ή την παρακολούθηση ενός βίντεο κλιπ, μέχρι την αναπαραγωγή νέου
λογισμικού ή τη συνομιλία με συναδέλφους κατά τη διάρκεια του γεύματος. Τα
σήματα μπαίνουν και αναγνωρίζουν αυτές τις δεξιότητες και τις καθιστούν επίσημες.
Επιπλέον, τα σήματα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν:
 Σε ιστολόγια, ιστότοπους, ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια και επαγγελματικά
δίκτυα
 Σε εφαρμογές εργασίας
 Σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων δικτύωσης - Twitter, Google+, Facebook,
LinkedIn

 Σε υπογραφή e-mail

4. Βασικά Στοιχέια
Κάθε άτομο ή οργανισμός μπορεί να δημιουργήσει ένα προφίλ εκδότη και να αρχίσει
να ορίζει και να εκδίδει Open Badges. Για να εκδώσετε Open Badges χρειάζεστε μια
πλατφόρμα τεχνολογίας που υποστηρίζει τις προδιαγραφές Open Badges.
Το εύρος των οργανισμών και των κοινοτήτων που εκδίδουν τα σήματα
περιλαμβάνουν:
 Προγράμματα μετά το σχολείο
 Κοινότητες πρακτικής
 Εκπαιδευτικά ιδρύματα
 Εργοδότες
 Διοργανωτές εκδηλώσεων
 Κυβερνητικές υπηρεσίες
 Διεθνείς οργανισμοί αξιολόγησης διαπιστευτηρίων
 Άτυποι οργανισμοί μάθησης
 Διαδικτυακά μαθήματα και πρωτοβουλίες ανοιχτού λογισμικού
 Επαγγελματικές ενώσεις
 Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, προπονητές
 Εταιρείες και ομάδες που επικεντρώνονται στην επαγγελματική ανάπτυξη
(όπως η κοινοπραξία CONNECTED LEARNING)

5. Σχεδιασμός των Open Badges
Η διαδικασία δημιουργίας ενός σήματος περιλαμβάνει συνήθως τρεις εργασίες:
 Προσφορά μάθησης ή άλλης εμπειρίας (συχνά με σχετική αξιολόγηση)
 Δημιουργία σήματος για την εκπροσώπηση αυτής της εμπειρίας στο πλαίσιο
Open Badges
 Απονομή του σήματος με την επιτυχή ολοκλήρωση των κριτηρίων σήματος

Open Badges: Peeled by Bryan Mathers

6. Τεχνικές πτυχές
Οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος Open Badges καθορίζουν τα
μεταδεδομένα που απαιτούνται για τη διαλειτουργικότητα του συστήματος. Τα κύρια
μεταδεδομένα είναι: όνομα, περιγραφή, κριτήρια, εκδότης, απόδειξη, ημερομηνία
έκδοσης, προδιαγραφές και ετικέτες. Σύμφωνα με τον Klein (2013), «το 90% του
συστήματος κονκάρδων δεν είναι ορατό». Η οπτική αναπαράσταση των επιτευγμάτων
είναι βασικό στοιχείο για τα κίνητρα των μαθητών - επομένως το σύστημα OBI θα
μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς αυτό.

Tο οικοσύστημα των Open Badges (Erik Knutson, Concentric Sky)

Ένα κερδοφόρο σήμα ορίζεται ως κατηγορία σήματος, χρησιμοποιώντας διάφορα
στοιχεία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, κριτηρίων και
πληροφοριών σχετικά με τον οργανισμό έκδοσης. Όταν ένας εκδότης αποφασίσει να
απονείμει αυτό το σήμα σε έναν συγκεκριμένο εργαζόμενο, δημιουργεί μια δήλωση
σήματος. Η δήλωση του σήματος περιγράφει τα δεδομένα (κριτήρια) για ένα σήμα
που έχει απονεμηθεί. Περιλαμβάνει την ταυτότητα του εργαζομένου και έναν
σύνδεσμο για την γενική κατηγορία σήματος, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με
πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη σήματος. Όλα τα δεδομένα για το σήμα ορίζονται
χρησιμοποιώντας δομές JSON. Για να αποδοθεί ένα σήμα σε έναν εργαζόμενο, ο
εκδότης δημιουργεί μια δήλωση σήματος στο JSON.
Η εικόνα για ένα σήμα πρέπει να είναι τετράγωνη PNG (ή SVG). Το μέγεθος του
αρχείου πρέπει να είναι το πολύ 256 KB και δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 90
τετραγωνικά px.
Πράγματα που μπορείτε να επαληθεύσετε και να εξερευνήσετε σε ένα σήμα:

Λεπτομέρειες σχετικά με τον οργανισμό που εκδίδει το σήμα







Τι έχει κάνει το άτομο για να κερδίσει το σήμα
Τα κριτήρια στα οποία αξιολογήθηκε το σήμα
Ότι το σήμα εκδόθηκε στον αναμενόμενο παραλήπτη
Τα μοναδικά αποδεικτικά στοιχεία του κατόχου του σήματος
(συμπεριλαμβάνονται προαιρετικά)
Πότε εκδόθηκε το σήμα και αν λήγει

7. Open Badges για το Connected Learning Map
Προσβάσιμη ως ιστότοπος και εφαρμογή για κινητά, η πλατφόρμα Connected Learning
Map φιλοξενεί μαθήματα και ταξινομεί επίσης τα μαθήματα με βάση το θέμα, τον
πάροχο και τις τοποθεσίες. Ένα άτομο μπορεί να περιηγηθεί σε διάφορα σεμινάρια και
προγράμματα κατάρτισης (τυπική και μη τυπική μάθηση), με βάση συγκεκριμένα
φίλτρα, όπως γλώσσα, θέμα και ηλικία, τα οποία προσφέρονται σε διάφορους τομείς,
από συγκεκριμένους οργανισμούς.
Το έργο Connected Learning αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τους νέους παρέχοντας
εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε διάφορα
προγράμματα, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν
την απασχολησιμότητά τους. Το έργο και η πλατφόρμα δίνει έμφαση σε ευκαιρίες για
νέους με λιγότερες ευκαιρίες, όπως άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο,
νέους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα που
μιλούν άλλη γλώσσα κ.λπ.
Μέσω της πλατφόρμας Connected Learning Map, οι νέοι μπορούν να «πλοηγηθούν»
στις μαθησιακές ευκαιρίες, με βάση τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα πάθη τους στο
ευρύ φάσμα της μάθησης. Λειτουργεί ως ένας φιλικός προς τους νέους τρόπος
παρουσίασης και παράδοσης ποικίλου μαθησιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο και
εκτός σύνδεσης, και για να εμπλέξει τους νέους στον εντοπισμό των μαθησιακών τους
ευκαιριών και των αναγκών, των ενδιαφερόντων και των παθών τους. Όλη αυτή η
εκμάθηση αναγνωρίζεται στη συνέχεια μέσω της ενσωμάτωσης των Open Badges.
Παρακάτω απεικονίζεται το σύστημα Open Badges για την πλατφόρμα Connected
Learning Map. Ας δούμε ένα προς ένα τα ακόλουθα σήματα:

Προϋπολογισμός
Αυτό το σήμα υποδεικνύει ότι οι μαθητές έχουν
θεμέλιο στις αρχές του σχεδιασμού και του
προϋπολογισμού μιας επιχείρησης.
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την γνώσεις για τις Βάσεις
του Προϋπολογισμού και μπορούν να
χρησιμοποιήσουν αυτήν τη σειρά γνώσεων και
δεξιοτήτων για τη δημιουργία νέας επιχείρησης και
τη διατήρηση σταθερών οικονομικών. Οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον
προγραμματισμό πριν από την εκκίνηση, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού
μηνιαίας και ετήσιας ανάλυσης εσόδων και της αναμενόμενης χρηματοοικονομικής
ροής. Οι δεξιότητες της οικονομικής ανάλυσης και του ανθρώπινου δυναμικού και
το περιεχόμενο του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (Περιγραφή, Σχέδιο
προϋπολογισμού, SWOT, Στρατηγική & σχέδιο δράσης: έρευνα προϊόντος / δυνητικών
χρηστών / σχεδιασμός και διαχείριση) είναι επίσης κατανοητές και ικανές να
χρησιμοποιηθούν σε μια κοινωνική επιχείρηση περιβάλλοντος.

Επιχειρηματικές αρχές
Αυτό το σήμα υποδεικνύει ότι οι μαθητές έχουν
διερευνήσει τις θεμελιώδεις αρχές της επιχείρησης,
από το περιβάλλον της, μέχρι να ασχοληθούν με την
αλλαγή της επιχείρησης.
 Το επιχειρηματικό περιβάλλον: Οι μαθητές
κατανοούν τις διαφορές του περιβάλλοντος στο
οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση. Τόσο το εξωτερικό
όσο και το εσωτερικό περιβάλλον μπορούν να
αξιολογηθούν και είναι σημαντικός ο εντοπισμός
διάφορων προβλημάτων σε αυτούς τους τομείς για
την πρόβλεψη πιθανών αλλαγών.
 Επιχειρηματική στρατηγική και προγραμματισμός: Οι μαθητές αναγνωρίζουν
τη σημασία του σχεδιασμού και του καθορισμού των οργανωτικών στόχων, ως
θεμελιώδη στοιχεία για τη συνολική επιτυχία μιας επιχείρησης
 Οργανωτική Δομή και Σχεδιασμός: Οι μαθητές κατανοούν τη σημασία της
δομής του οργανισμού στην επίτευξη στόχου

 Διαχείριση αλλαγών και καινοτομίας: Οι μαθητές αναγνωρίζουν τη σημασία
της καινοτομίας και πώς αυτό συνδέεται στενά με την οργανωτική αλλαγή.
Καινοτόμος μάθηση
Αυτό το σήμα δείχνει ότι οι μαθητές έχουν
διερευνήσει νέες προσεγγίσεις στη σκέψη, τη μάθηση
και το μάρκετινγκ.
 Ιδεασμός – Σχεδιασμός σκέψης: Οι μαθητές
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες
σχεδιαστικής σκέψης, όπως δημιουργικότητα,
επίλυση προβλημάτων, αυτοπεποίθηση και
συνεργασία, σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες ως έναν νέο
τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων, όπου τα
προβλήματα απεικονίζονται με πιο ολιστικό τρόπο και αντιμετωπίζονται με
μια ανοιχτή διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που απαιτεί κριτική σκέψη,
δημιουργικότητα, αποκλίνουσα και συγκλίνουσα σκέψη, δεξιότητες
επικοινωνίας και παρουσίασης όπως και οπτική αφήγηση.
 Promotion - Branding in Social Media: Learners can use the skills required for
brand development on social media, enabling them to reach out to and engage
with a vast audience. Learners are able to apply these skills in a social
entrepreneurial setting, and can make good use of the social media to
communicate their story and gather support for their initiatives in enabling
social enterprises to market their “products”, but also in generating awareness
about their cause.
 Προώθηση - Επωνυμία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Οι μαθητές μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη
επωνυμίας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, επιτρέποντάς τους να
προσεγγίσουν και να αλληλεπιδράσουν με ένα τεράστιο κοινό. Οι μαθητές
είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες σε ένα κοινωνικό
επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορούν να κάνουν καλή χρήση των
κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για να επικοινωνήσουν στον κόσμο
την ιστορία τους ώστε να τους στηρίξουν για τις πρωτοβουλίες που παίρνουν,
να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για το σκοπό τις επωνυμίας τους,

επιτρέποντας στις κοινωνικές επιχειρήσεις να εμπορεύονται τα «προϊόντα»
τους.
Μάρκετινγκ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει ότι ο κάτοχος έχει κατανόηση τη πολύπλευρη φύση του
μάρκετινγκ, πώς μπορεί να έχει μια στρατηγική και να ανακαλύψει τους λόγους
που είναι πολύτιμη για μια επιχείρηση η στρατηγική.
 Εισαγωγή στο μάρκετινγκ: Οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν ότι το μάρκετινγκ
δεν καλύπτει μόνο τις πωλήσεις, αλλά και πολλούς άλλους τομείς.
Αντιμετωπίζει τις ανάγκες των καταναλωτών, την ανάπτυξη προϊόντων, τις
διαδρομές μεταξύ του καταναλωτή και της επωνυμίας, δημιουργεί καμπάνιες
και άλλα πολλά.
 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας: Οι μαθητές
μπορούν να κατανοήσουν και να πραγματοποιήσουν
έρευνα αγοράς, γιατί είναι σημαντικό να επιλέγουν
τις σωστές ομάδες-στόχους, πώς να δημιουργήσουν
μια μοναδική πρόταση που να αξίζει όπως επίσης να
μελετήσουν στους λόγους για τους οποίους το
branding είναι τόσο σημαντικό.
 Τα 8 P του μάρκετινγκ (Product, Price,
Placement, Promotion, People, Processes, Physical
Evidence and Productivity): Οι εκπαιδευόμενοι
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο των 8 P,
προκειμένου να καθορίσουν τη στρατηγική και τα προϊόντα (δηλαδή Προϊόν,
Τιμή, Τοποθέτηση, Προώθηση, Άνθρωποι, Διαδικασίες, Φυσικές Αποδείξεις και
Παραγωγικότητα).
 Αναπτύσσοντας τη δική μας στρατηγική μάρκετινγκ: Οι μαθητές μπορούν να
δημιουργήσουν ένα elevator pitch, και να αναλύσουν ποια είναι τα
διαφορετικά κανάλια ψηφιακού μάρκετινγκ, πώς να δημιουργήσουν σχέσεις
με τους πελάτες και να διαρκέσουν, αλλά και να αρχίσουν να προετοιμάζουν
τη δική τους στρατηγική μάρκετινγκ.

Κοινωνικές δεξιότητες
Αυτό το σήμα υποδεικνύει ότι ο κάτοχος έχει
θεμελιώδεις κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για
τη σύγχρονη επαγγελματική και εκπαιδευτική ζωή,
όπως η τέχνη της ρητορικής, ο προγραμματισμός της
προσωπικής ανάπτυξης και η δομή της προσωπικής
μάθησης.
 Ρητορική: Οι μαθητές έχουν την ικανότητα να
ασχοληθούν κριτικά με τη ρητορική και να
αξιολογήσουν το νόημα και τη βούληση ενός άλλου
ανθρώπου σε μια συζήτηση, και να συμμετάσχουν
στη ρητορική τους. Εκτός από την ανάπτυξη των υποδεξιοτήτων της αυτόνομης μάθησης, της εργασίας και της κριτικής σκέψης.
 Προσωπική ανάπτυξη: Οι μαθητές μπορούν να συντάξουν ένα στοχευμένο
βιογραφικό και μια προσωπική επιστολή. Μπορούν να διαχειριστούν τον ύπνο
και την υγεία τους για να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα στην μελέτη τους,
όπως επίσης μπορούν να συνεργαστούν σε ομάδες και να ενεργήσουν σε
κοινωνικά πλαίσια.
 Μάθηση & Ανάπτυξη: Οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν και να δομήσουν
τη μάθηση, να καταλάβουν πώς να χρησιμοποιούν την ακαδημαϊκή
βιβλιογραφία και πώς μπορούν να παίρνουν σημειώσεις σε μια διάλεξη.

Thinking Ahead
Αυτό το σήμα υποδεικνύει ότι ο κάτοχος διαθέτει τις
απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για την εγχώρια
επέκταση της επιχείρησής του, για τη διεθνή
επέκταση και για τη βιώσιμη λειτουργία μιας
επιχείρησης.
 Βιωσιμότητα: Οι μαθητές έχουν διερευνήσει το
πολύπλευρο τοπίο της πολιτικής συνέχισης και
διάχεισης των αποτελεσμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των στόχων αειφόρου
ανάπτυξης, των τριών πυλώνων της αειφορίας και της
κυκλικής οικονομίας και μπορούν να ενσωματώσουν

τις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες βιωσιμότητας στις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες.
 Εγχώρια ανάπτυξη: Οι μαθητές έχουν εντοπίσει την ανάγκη για ένα
προσαρμοσμένο επιχειρηματικό σχέδιο και μπορούν να αναλύσουν τους
χώρους για ανάπτυξη στο δικό τους μοναδικό πλαίσιο και, στη συνέχεια, να
αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες.

 Διεθνοποίηση: Οι μαθητές κατανοούν τις στρατηγικές διεθνοποίησης και τις
απαιτήσεις που συνεπάγει η διεθνοποίηση αλλά και πώς να σταματήσουν τις
ευκαιρίες για διεθνοποίηση μέσω της υιοθέτησης μιας αναπτυξιακής
νοοτροπίας.

8. Κριτήρια απονομής των Badges
Το Connected Learning Open Badges Ecosystem προσφέρει συνολικά 6 σήματα. Το
κριτήριο για την απόκτηση των σημάτων είναι το ίδιο για κάθε ενότητα:
 για να αποκτήσει το σήμα ‘Προϋπολογισμός’ ο μαθητής πρέπει να
ολοκληρώσει το μάθημα και να αποκτήσει 70% στην τελική αξιολόγηση.
 για να αποκτήσει το σήμα ‘Επιχειρηματικές αρχές’, ο μαθητής πρέπει να
ολοκληρώσει το μάθημα και να αποκτήσει 70% στην τελική αξιολόγηση.
 για να αποκτήσει το σήμα ‘Καινοτόμος Μάθηση’, ο μαθητής πρέπει να
ολοκληρώσει το μάθημα και να αποκτήσει 70% στην τελική αξιολόγηση.
 για να αποκτήσει το σήμα μάρκετινγκ ο μαθητής πρέπει να ολοκληρώσει το
μάθημα και να αποκτήσει 70% στην τελική αξιολόγηση.
 για να αποκτήσει το σήμα ‘Κοινωνικές δεξιότητες’ ο μαθητής πρέπει να
ολοκληρώσει το μάθημα και να αποκτήσει 70% στην τελική αξιολόγηση.

 για να αποκτήσει το σήμα ‘Thinking Ahead’ ο μαθητής πρέπει να ολοκληρώσει
το μάθημα και να αποκτήσει 70% στην τελική αξιολόγηση.

9. eTwinning Network
Το ευρωπαϊκό δίκτυο eTwinning αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus + και
προωθεί τη χρήση των ΤΠΕ και τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων.
Αυτό αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση και τα
βραβεία / διακρίσεις των ελληνικών σχολείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελληνική
Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (HNSS) διοργάνωσε έντεκα Εθνικούς Διαγωνισμούς
eTwinning (eTwinning, nd) προκειμένου να αναγνωρίσει τα καλύτερα έργα eTwinning
για ελληνικές σχολικές μονάδες. Η αξιολόγηση των έργων βασίζεται στα ίδια κριτήρια
που ορίστηκαν για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία από μια επιτροπή των μελών της Εθνικής
Υπηρεσίας Υποστήριξης (NSS).
Το National Quality Label (Εθνική Ετικέτα Ποιότητας) απονέμεται σε έργα eTwinning
που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας ικανοποιώντας έναν
αριθμό κριτηρίων που ορίζονται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης, σε
συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης. Η Ετικέτα
Ποιότητας είναι η αναγνώριση για καθηγητές, μαθητές και σχολεία για το υψηλό
επίπεδο δραστηριοτήτων του eTwinning, προσφέροντας δημόσια επιβεβαίωση της
ποιότητας και «εμπιστοσύνης» στην ευρωπαϊκή συνεργασία. Η Εθνική Υπηρεσία
Υποστήριξης αξιολογεί τα αιτήματα των εκπαιδευτικών για την Εθνική Ετικέτα
Ποιότητας.

Αναφορές:
1. Badgr: - https://info.badgr.com/
2. Connected Learning Map: https://connectedlearningmap.com/map/
3. Open Badges: https://openbadges.org/

