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1. Въведение – Цели и дейности на Интелектуален продукт 3 
 
Интелектуален продукт 3 на проекта  ‘FINE2WORK’ има за цел да: 

• Да се проектира екосистема, в която системата Open Badge (базирана на рамката 
за компетентност IO2) ще се развива, за да идентифицира, разпознава и 
утвърждава дигиталните, финансовите и предприемаческите умения на 
възрастните. 

• Да насърчава употребата на иновативен инструмент за електронно оценяване за 
прозрачност, валидиране и признаване на различните компетенции, които трябва 
да бъдат придобити чрез взаимодействието между организации за възрастни, 
университети образователни центрове, училища, предприятия, заинтересовани 
страни и авторитетни органи в открита и дигитална среда. 

• To initiate the creation of Synergies between NGOs, labour market, institutions, 
stakeholders, authorities etc. for the endorsement and accreditation of the 
FINE2WORK programme and the digital, financial and entrepreneurial skills of adults. 

• To design the dynamic and interactive e-Learning Platform to be used for the purposes 
of the project which will function as an Open Learning Environment 

 

Това ръководство предоставя повече информация относно следното:  
 

• Теоретична основа на използваната методология.  

• Описание на екосистемата проектирана във връзка със структурата, критериите и 
описанието на емитентите, графичния дизайн, технологичната интеграция с 
електронната платформа и процедурата за приемане 

• Практически насоки за издаване на Open Badge с помощта на разработената 
отворена система. 
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2. Open Badges  
 

Open Badges (англ. ‘отворени значки‘) са дигитално 

представяне на умения, резултати от обучение, 

постижения или опит, като например: 

➢ Твърди умения: знания, компетенции, т.н. 
➢ Меки умения: критично мислене, 

комуникация и т.н. 
➢ Участие и социална ангажираност 
➢ Официално сертифициране 
➢ Упълномощаване 

 

Open Badge е иновативна система, използвана в САЩ и много страни от ЕС за валидиране 

и признаване на обучението, използвайки OB технологията, предлагана като отворен 

образователен ресурс. Това е технология, която насърчава отворения достъп и участие на 

всички заинтересовани страни, участващи в процеса на получаване на Badges (значки), 

като същевременно позволява създаването на синергия между учeщите, тези, които 

добиват значките и емитентите (т.е. училища, заинтересовани страни, предприятия, 

неправителствени организации, включително обучители/доброволци като 

фасилитатори) и потребители на значки (т.е. формално образование, публични органи, 

официални органи, (потенциални) работодатели). Това ще доведе до процеса на 

утвърждаване, водещ до прозрачно, прехвърляемо, валидно и достоверно валидиране 

на набор от умения и знания, свързани с набор от компетенции.  

Системата Open Badges е много приобщаващо решение: тя позволява на всеки да се 

включи активно в проектирането, тестването, внедряването и популяризирането на 

учебните резултати и постижения. Към това призовават основните европейски 

документи за признаване, както и Еразъм+, в който се подчертава „прозрачността и 

признаването на уменията и квалификациите за улесняване на ученето, заетостта и 

мобилността на работната сила: приоритет ще се дава на действия, насърчаващи 

взаимоотношенията между образованието, обучението и сферата на младежта, както и 

опростяването и рационализирането на инструментите за прозрачност, валидиране и 

признаване на учебните резултати. Това включва насърчаване на иновативни решения за 

признаване и утвърждаване на компетентности, придобити чрез неформално, 

неофициално, дигитално и отворено обучение “(Horizontal Priorities).  

Open Badge е визуално проверено доказателство за постижение. Има визуална част 

(изображение) и мета/данни, които са кодирани в изображението. Всяка дигитална 

значка трябва да отговаря на задължителните стандартни полета с данни, като например: 

издател, дата на издаване, описание на значката, връзка към критерии за оценка, връзка 

към доказателства за знанията на притежателя, връзка към конкретна компетентна рамка 

и тагове, което дава на Open Badge специфичен контекст.. 
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3. Ползи на Open Badges  
 

По -долу са някои от предимствата на Open Badges: 

• Значките могат да демонстрират по-широк спектър от умения и постижения на 
обучаемия, придобити чрез официални, неформални и неофициални методи и 
дейности на обучение. 

• Значките са преносими и проверяващи се дигитални обекти. Цялата тази информация 
може да бъде групирана във файл с изображение на значка, който може да бъде 
показан чрез онлайн автобиографии и социални мрежи. 

• Всяка значка включва описание на постижението: т.е. описва конкретния път, който 
учащият е извървял до нейното постижение, придружен от доказателства в подкрепа 
на присъждането на значката. 

• Всяка значка включва информация за самоличността на обучаемия, връзка към 
информация за издателя и връзка към описание на това какво представлява значката. 

• Значките могат да се използват за отключване на учебни и кариерни пътища. Те могат 
да бъдат използвани за подпомагане на индивидите при постигане на учебни цели, 
за осигуряване на пътища за заетост; и да възпитава и развиват таланти в рамките на 
организациите. 

• Значките могат да представляват лични качества, които имат значение за 
работодателите (като дигитална грамотност) 

• Значките могат да се използват в професионален или образователен контекст. Хиляди 
организации, включително организации с нестопанска цел, големи работодатели или 
образователни институции, издават значки в съответствие със спецификацията за 
Open Badges. 

 

4. Ключови елементи  

4.1 Издател/Емитент 
 

Издателят определя компетентност, която може да бъде придобита от потребител, 

проектира учебния материал за него и оценява потребителите относно придобиването 

на компетентността. След това емитентът/издателят създава съответна значка и я прави 

достъпна за ‚печелене‘ от всеки потребител. За всяка значка издателят трябва да 

предостави подробности за критериите, на които трябва да отговаря печелившият, за да 

бъде удостоен със специфичната значка. Рецензентът на оценяването сравнява 

показателите, предоставени от този, който цели да добие значката, със специфичните 

критерии за значки. 

Всеки човек или организация може да създаде профил на издател и да започне да 

определя и издава отворени значки. Това се прави от разнообразни организации и 

общности, включително: 

• Училища и университети 

• Работодатели 
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• Обществени организации и организации с нестопанска цел 

• Правителствени агенции (включително NASA) 

• Библиотеки и музеи 

• Организатори на събития и научни панаири (включително Intel) 

• Компании и групи, фокусирани върху личностно (като например консорциума на  
FINE2WORK) 

 

4.2 Платформи издаващи значки (Open Badges)  
 

Много компании имат платформи за издаване на значки, съвместими със 

спецификацията за отворени значки. Те предоставят широк спектър от услуги, които 

позволяват на нетехническите потребители да издават идентификационни данни за 

отворени значки. Платформите, използвани за издаване на Open Badges, предлагат 

разнообразни персонализирани услуги, включително онлайн дизайнери на значки, 

откриване на значки, издаване, работен процес за оценка, дисплей, потребителски 

профили, споделяне в социални мрежи и инструменти за интегриране със 

съществуващите системи за обучение. Всички платформи за издаване на отворени значки 

позволяват на получателите да експортират значките си в други онлайн опции. Това 

позволява на потребителите да подреждат и споделят значките си, спечелени на 

различни платформи, и да избират свои собствени пространства, за да установят своята 

идентичност в мрежата. 

 

4.3 Получател  
 

Open Badges помагат да се разпознаят уменията, придобити чрез разнообразен опит, 

независимо от възрастта или произхода на обучаемия. Те позволяват на печелившите 

да получат награди за следване на техните интереси и страсти и да отключат 

възможности в живота и работата, като се открояват от тълпата. Придобиващите трябва 

да се регистрират в платформата на организацията и могат да претендират за значка, 

когато предварително определените критерии са изпълнени по време на фазата на 

оценка. 

 

4.4 Оценяване  
 

Има различни възможности за процеса на оценяване: 

 

• Асинхронно оценяване: учениците търсят оценяването, когато е удобно за тях, вместо 

да се изисква да се явят на изпит в предварително определен час. 

• Стелт оценяване: оценката и присъждането на значки може да се извърши 

автоматично и да осигури незабавна обратна връзка. 
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• Оценка на портфолиото: мостри на работа, проекти и други артефакти, които 

обучаемият е произвел, могат да се използват като доказателство за заявяване на 

значка. 

 

4.5 Демонстратор/Изложител  
 

Open Badges са предназначени за споделяне. Споделяйки ги, хората показват своите 

постижения пред другите и ги превръщат в ценна валута, за да отключат нови 

възможности. Повечето издаващи платформи предоставят на потребителите 

възможността да свързват и съхраняват значките си на едно място – например Backpack 

(англ. раница). Когато извлича значки от Mozilla Backpack например, обученият 

(използвайки акаунта, свързан с имейл адреса), изложителят ще има достъп само до тези 

значки, които обучаемият е избрал да бъдат публични.  

Значките също така могат да бъдат споделени:  

 

• В блогове, уебсайтове, електронни портфолиа и професионални мрежи 

• При кандидатстване за работа 

• На сайтовете на социални медии - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn 

• В имейл подпис 

 

5. Технически аспекти  
 

Спечелената значка се определя като клас значка, използваща различни елементи от 

данни, включително описания, критерии и информация за издаващата организация. 

Когато емитент реши да присъди тази значка на конкретен носител, той или тя създава 

утвърждаване за значка. Утвърждението на значка описва данните за присъдена значка. 

Това включва самоличността на носителя и връзка към общия клас значки, който от своя 

страна е свързан с информация за издателя на значката. Изображението за значка трябва 

да бъде квадратно PNG (или SVG). Размерът на файла трябва да бъде максимум 256KB и 

не трябва да бъде по -малък от 90 px квадрат. 

 

Неща, които можете да проверите и разгледате в значка: 

 

• Подробности за организацията, която издава значката 
• Какво е направил индивидът, за да спечели значката 
• Критериите, по които е оценена значката 
• Значката е издадена на съответния получател 
• Уникални  доказателства на притежателя на значката (включени по избор) 
• Кога е издадена значката и дали  изтича 



 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява 

само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е 

използване на съдържащата се в него информация. 

Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

6. Институционална подкрепа  
 

6.1 Правителствени институции  

 
Съветът на Европейския съюз е една от междуправителствените институции, които 

изразяват подкрепата си за Open Badges като един от неконвенционалните подходи за 

признаване на нечия работа. В рамките на ЕС Литовската национална комисия за 

ЮНЕСКО заедно с Литовската асоциация за неформално образование препоръчват 

използването на Open Badges на други училища, свързани с ЮНЕСКО в страната 

(Литовската национална комисия за ЮНЕСКО, 2016 г.). 

Освен тези органи на ЕС, през 2013 г. Службата за професионално образование и 

обучение на възрастни (OVAE) на Министерството на образованието на САЩ финансира 

проучване, което „изследва възможността за разработване и внедряване на система от 

дигиталните значки за възрастни учащи се и последиците за политиката, практиката , и 

системата за предоставяне на образование за възрастни “(Finkelstein, Knight & Manning, 

2013). 

 

6.2 Подкрепа от частния сектор 
 

Освен Фондация Mozilla, която започва с идеята за Open Badges, различни организации в 

частния сектор започват да използват отворени значки. Например, американската 

компания Microsoft „разработва система за значки за мрежата на партньорите в 

обучението (PiLN) на преподаватели и училищни ръководители, за да популяризира 

технологичните компетенции и съответните умения в днешната дигитална ера.” (Chow, 

2014). 

 

7. Open Badges за проекта FINE2WORK  
 

Open Badge предоставят преносима и проверима информация за различни умения и 

постижения. Възрастните могат да отключват възможности като споделят колекции от 

значки, представящи желаните набори от умения, по динамичен, базиран на 

доказателства начин. Отворените значки представляват легитимни, удостоверени 

постижения, описани в самата значка и свързани с проекта FINE2WORK. 

Консорциумът FINE2WORK проектира рамката за компетентности (IO2/A1) и учебно -

преподавателски материали (IO2/A2) за следните модули (представени в IO2) въз основа 

на резултатите от проучването, насочени към нуждите на възрастни с увреждания (IO1): 

➢ Модул 1: Предприемачески компетенции  

➢ Модул 2: Финансови компетенции 
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➢ Модул 3: Дигитални компетенции 

 

Консорциумът FINE2WORK е създал по една значка за всеки Модул (Фигури 1). Всеки 

основен модул е разделен на две нива: Ниво 1 и Ниво 2, като за всяко ниво се разглежда 

една значка. Ще бъде връчена цялостна значка на обучаемите, които успешно са 

завършили всички модули на FINE2WORK. 
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Фигура 1: Дървовидна структура на Open Badges 

FINE2WORK 
Цялостна значка

Предприемачески 
компетенции -

Ниво 2

Предприемачески
компетенции -

Ниво 1

Финансови
компетенции -

Ниво 2

Финансови
компетенции

Ниво 1

Дигитални
компетенции -

Ниво 2 

Дигитални
компетенции -

Ниво 1
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Всеки Open Badge се състои от: 

1. Име: Името на отворената значка се състои от името на модула и описанието на 

нивото на трудност.  

2. Резултати от обучението: Списък на резултатите от обучението, които трябва да се 

придобият. В документа IO2-A1 „Рамка за компетентност на FINE2WORK“ 

резултатите от обучението са разделени на знания, умения и отговорност и 

автономия.  

3. Ниво: Нивото на трудност на оценката, което трябва да се достигне, за да се 

придобие Open Badge.  

4. Дизайн на Open Badge: Визуализацията (изображение) на Open Badge за модул 

(вж Фигура 1) 

5. Основна цел: Описание на  Open Badge свързана с главните цели на всяко ниво. 

6. Критерии за оценка: Критериите, които трябва да се използват, за да се оцени 

дали резултатите от обучението на всички нива са постигнати и дали набор от 

умения и компетенции на всички нива са придобити от учащите. Критериите и 

методите за оценка, които трябва да се спазват, за да се получи значка, са описани 

в следващите раздели. 

7. Доказателство: Доказателствата и резултатите от придобитите умения, например 

оценки от викторини и т.н. Този процес е напълно автоматизиран в електронния 

инструмент, където тестовете за оценяване се оценяват автоматично.   

8. Издаден от: В този раздел е посочен издателят на Open Badge, който в този случай 

е FINE2WORK консорциума. 

 

8. Критерии за присъждане на значки 
 

Обучаемите (възрастни учащи) ще получат отворена значка въз основа на броя на 

правилните им отговори. Нивата са дефинирани, както е показано по -долу: 

➢ Ниво 1 (50 - 69% верни отговори от общия брой въпроси) 

➢ Ниво 2 (70 - 100% верни отговори от общия брой въпроси) 

➢ Цялостна значка: За да получат общата значка FINE2WORK, обучаемите трябва да 

завършат значката на Ниво 2 на всички модули. С други думи, обучаемите, които 

получат 3 значки на Ниво 2 (по една за всеки модул), ще бъдат наградени с 

цялостна значка FINE2WORK. 

 

 

 

 

 



 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява 

само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е 

използване на съдържащата се в него информация. 

Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2: FINE2WORK Цялостна значка  

 

 

➢ Менторска значка: В края на краткосрочното обучение на персонала (C1) всички 

участници ще получат МЕНТОРСКА ЗНАЧКА, която доказва способността им да 

поддържат и управляват участието на възрастни с увреждания в програмата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Фигура 3: FINE2WORK Менторска значка 
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9. Общ преглед на Open Badges  
 

9.1 Модул 1: Предприемачески компетенции – Ниво 1 
 

 

 

 

Модул 1: Предприемачески компетенции - Ниво 1:  

Критерий: Да издържат теста за оценяване с положителна оценка50-69% 

Описание: Тази значка се присъжда за преминаване през модула ‘Предприемачески компетенции’ 

на ‘Ниво 1’. Притежателят на тази значка доказано притежава следните знания, умения и нагласи: 

1. Набелязване на възможности 

2. Креативност 

3. Мотивация и постоянство 

4. Поемане на инициативата (Планиране и управление) 

5. Учене чрез опит и работа с други   

 Резултати от обучението: Откриване на възможности, креативност, придобиване и използване на 

ресурси, мотивация и постоянство, поемане на инициатива, планиране и управление, учене чрез 

опит, работа с други  
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9.2 Модул 1: Предприемачески компетенции – Ниво 2 
 

 

 

 

Модул 1: Предприемачески компетенции - Ниво 2:  

Критерий: Да издържат теста за оценяване с положителна оценка70-100% 

Описание: Тази значка се присъжда за завършване на Модул „Предприемачески компетенции“ на 

„Ниво 2“. Притежателят на тази значка доказано притежава следните знания, умения и нагласи: 

1. Набелязване на възможности 

2. Креативност 

3. Мотивация и постоянство 

4. Поемане на инициативата (Планиране и управление) 

5. Учене чрез опит и работа с други   

 Резултати от обучението: Откриване на възможности, креативност, придобиване и използване на 

ресурси, мотивация и постоянство, поемане на инициатива, планиране и управление, учене чрез 

опит, работа с други 
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9.3 Модул 2: Финансови компетенции – Ниво 1 
 

 

 

 

Модул 2: Финансови компетенции - Ниво 1:  

Критерий: Да издържат теста за оценяване с положителна оценка50-69% 

Описание: Тази значка се присъжда за завършване на модула „Финансови компетенции“ на „Ниво 

1“. Притежателят на тази значка доказано притежава следните знания, умения и нагласи: 

1. Бизнес регистрация  

2. Ценообразуване и структура на разходите 

3. Краудфъндинг 

4. Възможности за външно финансиране  

 Резултати от обучението: Бизнес регистрация, ценообразуване и структура на разходите, 

краудфъндинг, възможности за външно финансиране  
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9.4 Модул 2: Финансови компетенции – Ниво 2 
 

 

 

 

Модул 2: Финансови компетенции - Ниво 2:  

Критерий: Да издържат теста за оценяване с положителна оценка70-100% 

Описание: Тази значка се присъжда за завършване на модула „Финансови компетенции“ на „Ниво 

2“. Притежателят на тази значка доказано притежава следните знания, умения и нагласи: 

1. Бизнес регистрация 

2. Ценообразуване и структура на разходите 

3. Краудфъндинг 

4. Възможности за външно финансиране  

 Резултати от обучението: Бизнес регистрация, ценообразуване и структура на разходите, 

краудфъндинг, възможности за външно финансиране 
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9.5 Модул 3: Дигитални компетенции – Ниво 1 
 

 

 

 

Модул 3: Дигитални компетенции - Ниво 1:  

Критерий: Да издържат теста за оценяване с положителна оценка50-69% 

Описание: Тази значка се присъжда за завършване на модула „Дигитални компетенции“ на „Ниво 

1“. Притежателят на тази значка доказано притежава следните знания, умения и нагласи: 

1. Търсене на онлайн информация – Google Search  

2. Google и-мейл – Gmail  

3. Онлайн съхранение на файлове – Google Drive 

4. Google Календар & Google Контакти   

 Резултати от обучението: Търсене на информация онлайн, Google търсене, Google и-мейл, Gmail, 

съхранение на файлове онлайн, Google Drive, Google Календар, Google Контакти   
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9.6 Модул 3: Дигитални компетенции – Ниво 2 
 

 

 

 

Модул 3: Дигитални компетенции - Ниво 2:  

Критерий: Да издържат теста за оценяване с положителна оценка50-69% 

Описание: Тази значка се присъжда за завършваме на модула „Дигитални компетенции“ на „Ниво 

2“. Притежателят на тази значка доказано притежава следните знания, умения и нагласи: 

1. Търсене на инфомация онлайн – Google Search  

2. Google и-мейл – Gmail  

3. Съхранение на файлове онлайн – Google Drive 

4. Google Календар & Google Контакти   

 Резултати от обучението: Търсене на информация онлайн, Google търсене, Google и-мейл, Gmail, 

съхранение на файлове онлайн, Google Drive, Google Календар, Google Контакти  
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9.7 FINE2WORK Overall Badge  
 

 

 

 

FINE2WORK Цялостна значка   

Критерий: Да издържат теста за оценяване с положителна оценка70-100% 

Описание: Тази значка се присъжда за завършване на курса „FINE2WORK“. Притежателят на тази 

значка доказа, че притежава следните знания, умения и компетенции от модулите:  

1. Предприемачески компетенции   

2. Финансови компетенции  

3. Дигитални компетенции  

Резултати от обучението: Предприемачески компетенции, Финансови компетенции, Дигитални 

компетенции    
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9.8 FINE2WORK Менторска значка 
 

 

 

 

FINE2WORK Цялостна значка   

Критерий: Посетете C1 - Краткосрочно обучение на персонала по програма FINE2WORK 

Описание: В края на краткосрочното обучение на персонала (C1) всички участници ще получат 

МЕНТОРСКА ЗНАЧКА, който доказва способността им да поддържат и управляват участието на 

възрастни с увреждания в програмата..  

Резултати от обучението: Да са запознати със структурата и съдържанието на всичките 3 модула на 

проекта, да знаят как да се придвижват в платформата за електронно обучение на проекта и да 

знаят нуждите на целевата група.  

 

 


