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MODUŁ 1: 

Przedstawiamy przedsiębiorcę w obszarze kultury 

MODUŁ 2: 

Przedsiębiorcy segmentu turystyki kulturowej

Rezultat intelektualny 3 - Działanie 3 w projekcie Digital Routes
przedstawia ekosystem odznak Open Badge, który waliduje kompetencje
przedsiębiorczości społecznej, w oparciu o ramy opracowane w IO1-A3.

Konsorcjum zaprojektowało ten ekosystem, aby promować dostępną,
wysokiej jakości cyfrową pracę z młodzieżą. Za pomocą odznak Open
Badges wydawane są cyfrowe certyfikaty walidacyjne za ukończenie
określonych modułów i zadań oraz doskonalenie wybranych kompetencji.
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EKOSYSTEM ODZNAK Open Badge

Digital Routes
of CULTURAL HERITAGE FOR A SUSTAINABLE FUTURE



MODUŁ 7: 

Przedsiębiorca w obszarze kultury –
współpraca ze środowiskami

lokalnymi

MODUŁ 5: 

Przedsiębiorcy w obszarze kultury - KOMPETENCJE

CYFROWE

MODUŁ 3: 

Przedsiębiorcy w obszarze kultury - KOMPETENCJE

BIZNESOWE

MODUŁ 4: 

Przedsiębiorcy w obszarze kultury - 

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I MARKETINGU

MODUŁ 6: 

Przedsiębiorcy w obszarze kultury -

KOMPETENCJE TWÓRCZE
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Za pośrednictwem platformy e-learningowej młodzi
przedsiębiorcy z sektora turystyki i kultury mogą
"nawigować" po możliwościach uczenia się, kierując się
swoimi potrzebami, zainteresowaniami i pasjami w szerokim
spektrum nauki. 

Uczniowie otrzymują nagrody za swoje osiągnięcia dzięki
platformie Digital Routes,

Nauczyciele mogą być doceniani za to, czego uczą,

Weryfikacja zdobytych umiejętności poprzez ramy i
zaangażowane organizacje,

Posiadacze odznak mogą je umieszczać w sieci i informować o
swoich kompetencjach i rozwoju.

więcej INFORMAcji na DIGITALROUTES.4LEARNING.EU

INTEGRACJA Z RAMAMI OPEN BADGES UMOŻLIWIA:

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają
jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

Jest to przyjazny dla młodzieży sposób prezentowania i
dostarczania różnorodnych treści edukacyjnych w trybie
online i offline, a także angażowania młodych ludzi w
określanie możliwości uczenia się oraz ich potrzeb,
zainteresowań i pasji. Wszystkie te formy uczenia się są
następnie nagradzane za pomocą odznak Open Badge.


