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Open Badges 



Badges digitais são representações 
simbólicas de competências e 
realizações.



Open Badges são representações 
verificáveis de competências e 

realizações.



Open Badges são links para um mundo rico e explorável de 
meta-dados.



Open Badges são concedidos por 
experiências em uma gama completa de 
aprendizagem.



Educação formal para crianças e jovens: �
Distrito escolar de Corona Norco



Aprendizagem�
após a escola e�
expandida 
Afterschool�
Alliance�




Após a escola e verão:�
Cities of Learning�




Dallas, TX

Los Angeles, CAChicago, IL

Pittsburgh, PA



Ensino superior:�
Universidade Purdue e Universidade de Indiana�




Aprendizagem aberta: 
Universidade Peer 2 Peer & Code School 



Força de trabalho:�
RWA Consulting 



Sistemas de 
gestão de 
aprendizagem: 
Canvas + Badges 



Qualquer um pode emitir Open 
Badges.

Qualquer um pode ganhá-los.



programa após a escola	
 curso on-line gratuito	
 agência do governo	


Combine distintivos�
de várias�
organizações.�
�
Conte a história de uma vida�
de aprendizagem.



SITES DE 
EXIBIÇÃO	


site pessoal	


perfis de redes 
sociais	


WordPress/Tumblr	


sites de emprego	




O potencial de Open Badges:

Compreendendo os caminhos 
de aprendizagem dos outros



Mas,
como dizer se um badge deve 
significar algo para você?



• Emi$do	  por	  uma	  
organização	  que	  você	  não	  
reconhece	  

• Corresponde	  a	  definições	  
de	  competências	  diferentes	  
das	  suas	  



Emissores

Ganhadores Consumidores

Todos têm uma perspectiva do valor de um distintivo



Publique caminhos de 
aprendizagem.











Emissores

Ganhadores Consumidores

Qualquer um pode publicar caminhos de aprendizagem



Aqui está minha jornada
de aprendizagemGanhadores

Qualquer um pode publicar caminhos de aprendizagem



Emissores

Qualquer um pode publicar caminhos de aprendizagem

Aqui estão as oportunidades de 
aprendizagem que oferecemos.



Caminhos de aprendizagem Planet Stewards 



Consumidores

Qualquer um pode publicar caminhos de aprendizagem

Estamos procurando por 
um funcionário�

que concluiu este�
caminho.



Cada passo em um caminho se alinha a 
objetivos educacionais



Exemplo: Um caminho de robótica

Segurança

A indústria de robótica

Conhecimentos gerais

Projete, Desenvolva, Programe, TesteMedalha de mérito�
em robótica

dos escoteirosDemonstrar, Competir

Carreiras em robótica



Ganhe distintivos de um emissor, ou construa 
um caminho de vários provedores

Segurança

A indústria de robótica

Conhecimentos gerais

Projete, Desenvolva, Programe, Teste

Demonstrar, Competir

Carreiras em robótica



Em breve, pela Badge Alliance:  
Caminhos de aprendizagem"





Badge Alliance"
Uma rede de organizações e indivíduos, 
construindo e fazendo crescer um 
ecossistema de Open Badges com 
valores comuns, incluindo abertura, 
atividade do estudante e inovação.  



Desenvolvedores idealistas e�
pragmáticos

Educadores

Acadêmicos

Formuladores de políticas

Fundações



Badge Alliance"

Mais de 650 organizações se inscreveram no 
primeiro ano. 



Conecte-se
Participe da conversa 
badgealliance.org  

Participe da nossa Chamada Comunitária semanal às 
quartas-feiras, às 09:00 PDT/12:00 EDT/13:00 BRT* 
http://bit.ly/OBCommCalls   

Conecte-se no Twitter para atualizações 
@BadgeAlliance 

Entre em contato conosco para obter informações 
nate@badgealliance.org  

 *Ajustado para horário de verão dos EUA



Construa redes locais



Obrigado, Transformar!"


