
AdEO -Adult Educator Online - aikuiskouluttaja verkossa

Viisi askelta digitaalisen osaamismerkin 
vastaanottamiseen/hankkimiseen 

Valmistaudu osaamismerkin hakemiseen 

Luo itsellesi tunnus Open Badge Passportiin tai 
Mozillan Backpackiin vastaanottaaksesi ja hallinnoidaksesi 
osaamismerkkejäsi.

1.

2.
Kerää ja tallenna AdEO- osaamismerkin saamiseksi 
vaadittavat todisteet osaamisestasi (linkit, kuvankaappaukset, 
reflektointiteksti jne) valmiiksi tietokoneellesi.

Hae osaamismerkkiä
www.openbadge.wordpress.com/apply-for-a-badge/

Täytä ja lähetä AdEO- hakemus verkkosivulla https://open-
badge.wordpress.com/apply-for-a-badge/ . Käytä hakemuksessa 
mielellään samaa sähköpostiosoitetta kuin tehdessäsi tunnukset 
Open Badge Passportiin tai Mozilla Backpackiin. Hakemuksesi 
lähtee Open Badge Factoryyn, jossa se arvioidaan.

3.

4.
Hakemuksesi arvioidaan ja saat sähköpostitse 
osaamismerkin vastaanottolinkin. Vastaanota 
osaamismerkki linkin kautta. 

5. Valmista! Kirjaudu Open Badge Passportiin tai 
Mozilla Backpackin näyttääksesi ja jakaaksesi osaamismerkkiä 
esimerkiksi sosiaaliseen mediaan.

Lisätietoja osaamismerkin luoneesta hankkeesta ja osaamismerkeistä https://openbadge.wordpress.com/

Käytä ja näytä osaamismerkkiä



AdEO- aikuiskouluttaja verkossa

Viisi askelta digitaalisen 
osaamismerkin tekemiseen

Miksi?

Pohdi millaisesta osaamisesta merkki annetaan. Kirjaa auki 
taidot, saavutukset ja toiminta, joiden perusteella merkki 
voidaan myöntää.

1.

2. Päätä ja kuvaa minkälaisia todisteita merkin saajan tulee 
tuottaa osaamisestaan merkin saadakseen.

Missä?

Luo merkille mahdollisimman hyvin sen sisältöä kuvaava 
(lyhyt) nimi, suunnittele merkin kuvan visuaalinen ilme ja 
kirjaa lyhyt kuvaus (yksi lause) mitä merkin saaja osaa.

3.

4. Valitse osaamismerkkien julkaisualusta organisaatiollesi. 
Luo merkki (kuva, kuvaus, kriteeritiedot, merkin voimassaoloaika 
jne) julkaisualustan työkaluilla.

5. Markkinoi osaamismerkkiä ja kerro kuinka sen voi ansaita!

Tarvitsetko tukea osaamismerkin luomiseen? Lisätietoja ja ohjeita Open Badges for Adult Educators 
hankkeen verkkosivulla https://openbadge.wordpress.com/ ja https://openbadge.wordpress.com/faq/ 

Kenelle?



AdEO – Adult Educator Online

Fem steg för att ta en badge

FÖRBERED

Öppna ett konto i 

eller                         för att kunna ta emot och spara badges.

1.

2.
OBS! Använd samma e-postadress 
som du använder i sociala medier.

 Läs vad som krävs för att ta badgen. Sammanställ dina 
insatser (filer, skärmavbilder, länkar, etc.) och skriv en reflektion. 
Spara allt på din dator.

ANSÖK
www.openbadge.wordpress.com/apply-for-a-badge/

Fyll i din ansökan om en AdEO-badge. Bifoga 
dokumentationen och skicka in den. 
OBS! Använd samma e-postadress som i steg 1. 

3.

4.
Nu utvärderas din ansökan. Du kommer att få 
ett mejl med resultatet och en länk för att 
hämta din badge. 

5. Klart! Logga nu in på Open Badge Passport eller 
Mozilla Backpack för att spara din badge och visa den 
i sociala medier. 

www.openbadge.wordpress.com

ANVÄND 
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5 STEG FÖR ATT UTVECKLA EN OPEN BADGE

UTVECKLA

Beskriv vad som behövs för att få badgen, till exempel 
färdigheter, prestationer eller beteenden. 1.

2. Beskriv hur den som ansöker om badgen ska visa att hen 
uppfyller kriterierna. 

PUBLICERA

Hitta ett bra namn för din badge, designa bilden 
och ta fram en kort beskrivning.3.

4. Välj ett hem för dina badges, en badgeplattform. Ladda upp 
bilden, fyll i kriterierna och all övrig information som behövs, till 
exempel utfärdare och giltighetstid.

5. Berätta för hela världen att din badge finns och hur man kan 
förvärva den. 

Vill du ha mer hjälp på vägen mot en badge? Kolla FAQ-sektionen på AdEO-projektets hemsida. 
https://openbadge.wordpress.com/

SPRID


