Către un Blockchain dedicat educației, capabil să certifice diplome ca drepturi de proprietate
intelectuală?
Și de ce nu, mâine, un Blockchain capabil să certifice drepturile de proprietate intelectuală ale
profesorilor, cercetătorilor și chiar studenților legați de identitatea lor suverană, acordate de stat
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într-un mod durabil, după o autentificarea formală?

citește mai mult....

"World Development Report 2019", Dezvoltarea mondială – Raport 2019
Piața muncii este în continuă schimbare datorită progresului tehnologic. Una din temerile
exprimate în discuțiile despre viitorul locurilor de muncă este cea legată de faptul că, datorită
automatizării, multe ocupații vor fi preluate de roboți, însă, conform raportului realizat de Banca
Mondială - The World Development Report (WDR) 2019...
citește mai mult....

Acreditările semnate digital
Acreditările semnate digital sunt înregistrări electronice prin care i se certifică unei persoane
învățarea pe care a primit-o. Învățarea include educația formală, instruirea, un curs online,
experiența de voluntariat și multe altele. Acestea sunt, de exemplu, acordate de o universitate, o
școală, un angajator sau un institut de formare profesională.
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Către un Blockchain dedicat educației, capabil să
certifice diplome ca drepturi de proprietate
intelectuală?
Și de ce nu, mâine, un Blockchain capabil să certifice
drepturile

de

proprietate

intelectuală

ale

că entuziasmul determinat de această tehnologie este generat
de aceste cuvinte, care reflectă unele concepte-cheie ale unor
mari invenții umane.
Aplicarea acestor principii în educație

profesorilor,

cercetătorilor și chiar studenților legați de identitatea lor

În contextul educației, aceste concepte atractive și

suverană, acordate de stat într-un mod durabil, după o

complexe au condus la identificarea tehnologiei Blockchain ca

autentificarea formală? În orice caz, aceasta este ceea ce

soluție inovatoare pentru:

propune Perrine de Coëtlogon, responsabil pentru Blockchain

•

crearea unui registru distribuit și deschis pentru a

și educație, de la Universitatea din Lille (ULille), liderul

menține înregistrări comune ale tuturor rezultatelor învățării

grupului GTnum nr. 8 Blockchain pentru educație în Franța a

(diplome,

Direcției Digitale pentru Educație din cadrul Ministerului

deschise” etc.), în învățarea inițială sau continuă, pe tot

Educației Naționale și pentru Tineret din Franța.

parcursul vieții; fiecare cetățean ar putea găsi o copie certificată

Majoritatea experților Blockchain folosesc un vocabular
care este dificil de înțeles pentru oamenii din afara acestei noi

competențe,

supliment

la

diplomă,

“insigne

a diplomei sale, de formare sau de calificare, în orice moment;
•

privind conceptul de disintermediere, abilitarea

tehnologii, care a cunoscut multe evoluții de la inventarea

cadrelor didactice de a recunoaște și de a atribui direct un alt

criptomonedei care a lansat-o: Bitcoin.

tip de act decât o diplomă; în timp ce certificatele universitare

Câteva cuvinte-cheie și concepte în tehnologia de

pot fi combinate pentru a forma o diplomă, insignele deschise

Blockchain: sisteme distribuite (peer-to-peer, disintermediere),

pot fi văzute ca o modalitate mai flexibilă de a recunoaște

certificare (denumită mai frecvent "notarization" în sistemul

abilitățile și competențele, chiar achiziționate în afara

juridic anglo-saxon / legalizarea documentelor în sistemul

instituțiilor formale; acestea sunt denumite uneori "extra-

românesc), registre întreținute de terți de încredere, dovezi de

curriculare";

muncă, jetoane, guvernanță... Luând în considerare întrebările
referitoare la aceste subiecte, autorul acestui articol consideră

•

acordarea unei identități și a unei autentificări

digitale de durată pentru cadrele didactice și studenți,
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permițând accesul la registrele menționate mai sus, dar și să
genereze aceste dovezi de formare sau să le elimine;
•

recompensarea

contributorilor

la

"Netflix" de Resurse Educaționale Deschise (RED)
gratuite?

educația

deschisă (“open education”), accesul deschis (“open access”),

S-a lansat ideea de a crea o platformă globală

sursa deschisă (“open source”), guvernanță deschisă (“open

comparabilă cu un "Netflix" dedicat resurselor educaționale

gov”); recompensează contributorii cu emiterea de "credite"

gratuite și licențiate. Astfel, autorul acestui articol a proiectat

sub forma unei insigne deschise verificabile;

un Blockchain capabil să certifice drepturile de proprietate

•

urmărirea contribuțiilor (traduceri, actualizări,

intelectuală ale profesorilor, cercetătorilor și chiar studenților

îmbogățirea resurselor educaționale gratuite) și permiterea

legate de identitatea lor oficială, permanentă, atribuită de stat,

vizualizării acestora pe termen lung.

după o autentificare formală.
Acesta ar putea fi testat pe 30.000 resurse didactice
deschise în limba franceză, care sunt documentate, disponibile
și accesibile prin intermediul unui motor de căutare unic.
Oricine l-ar putea folosi gratuit, contra cost doar pentru
utilizările comerciale, pentru a explora un model durabil de
RED (Resurse Educaționale Deschise).
Într-un sens, tehnologia ar prelua elementele de bază ale
software-ului plagiat, dar prin inversarea codurilor sale: scopul
său ar fi de a monitoriza utilizarea și modificările juridice ale
RED.
Aceasta ar

vizualiza, de asemenea,

un "arbore

genealogic" de utilizări și modificări ale unei resurse.
În cele din urmă, aplicarea tehnologiei Blockchain ar
recunoaște și recompensa contribuțiile la “mișcarea” RED. Un
tip de insignă deschisă/credit digital de identificare a
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contributorului și a contribuțiilor sale, facil de integrat și de

România s-a alăturat în anul 2018, mai multor inițiative

afișat în programele de studii, și constitutind dovadă oficială în

UE din domeniul digital. Astfel, România a semnat

dezvoltarea carierei.

parteneriatul european pentru tehnologia de tip ”Blockchain”,
declarația privind cooperarea

în domeniul

inteligenței

artificiale, precum și pe cea privind ”Radarul inovării”, lansate
în luna aprilie 2018.
În luna mai a.c a fost organizată Conferința Blockchain,
educația

deschisă

și

cetățenia

digitală,

care

a

oferit

participanților oportunitatea de a avea o înțelegere globală și
independentă a aplicării tehnologiei Blockchain în educație.
Sesiunile plenare au inclus studii privind cazurile de utilizare
de către Comisia Europeană, guverne și instituții, precum și de
către alte părți interesate. Acestea vor face obiectul reflecțiilor
decidenților și cercetărilor. Conferința a inclus teme, precum
diplome, credite, competențe, educație deschisă-standarde
deschise, educație descentralizată (insigne deschise), cetățenie
Cele trei inițiative ale Comisiei Europene pentru

digitală etc.

Blockchain, inclusiv educația
Sub patronajul Comisiei Europene, 26 de state membre

Acest material poate fi accesat la:

ale Uniunii Europene, Norvegia și Lichtenstein au înființat un
parteneriat în cadrul Blockchain-ului. Acest parteneriat a

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/blockchain/20993/vers-

identificat 4 cazuri de utilizare, inclusiv certificarea diplomelor

une-blockchain-dediee-a-l-education-capable-de-certifier-les-diplomes-

și a competențelor.

comme-les-droits-de-propriete-intellectuelle
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"World

Development

Report

2019",

Dezvoltarea mondială – Raport 2019
Piața muncii este în continuă schimbare datorită
progresului tehnologic. Una din temerile exprimate în
discuțiile despre viitorul locurilor de muncă este cea legată de
faptul că, datorită automatizării, multe ocupații vor fi preluate
de roboți, însă, conform raportului realizat de Banca Mondială
- The World Development Report (WDR) 2019: The Changing
Nature of Work, aceste temeri nu sunt fondate. Dimpotrivă,
tehnologia actuală deschide noi oportunități pentru crearea de
noi locuri de muncă, crește productivitatea și îmbunătățește
serviciile publice.
De fapt, ceea ce se schimbă este natura ocupațiilor.
Astfel, datorită transformărilor digitale, firmele au o dezvoltare
accelerată, ceea ce le permite nu doar să depășească granițele
țărilor de origine, dar și să remodeleze modelele de producție
tradiționale. Odată cu apariția și dezvoltarea platformelor
digitale efectele tehnologiei ajung la consumatori mult mai
repede decât altădată. Totodată, tehnologia aduce modificări în
domeniul competențelor solicitate de angajator. Angajații
trebuie sa poată găsi soluții eficiente la problemele pe care le
solicită locul de muncă, să poată lucra în echipă și să se
adapteze condițiilor de lucru.
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Tehnologia digitală schimbă și felul în care angajații

Raportul

analizează

aceste

schimbări

și

emite

lucrează și condițiile în care lucrează. Chiar și în economiile

considerații despre măsurile pe care le pot lua guvernele. Un

avansate, lucrul pe o perioadă scurtă, o modalitate accesibilă în

prim pas pe care îl pot face guvernele, și care ar trebui să fie o

mediul online, prezintă provocări similare celor cu care se

prioritate, este să investească în capitalul uman pentru a

confruntă angajații din mediul neoficial.

permite muncitorilor să își dezvolte abilitățile solicitate de piața
muncii. În plus, guvernele trebuie să crească nivelul de
protecție socială care să îi includă pe toți cetățenii unui stat,
indiferent de condițiile de angajare. Pentru a obține fondurile
necesare investirii în capitalul uman și în protecția socială,
Raportul recomandă guvernelor să obțină venituri printr-o
modificare a sistemului de impozitare.

Pentru informații suplimentare, accesați:
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019
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Acreditările semnate digital

acreditări, regulile de utilizare și dezvoltarea cadrului și a fost
prezentat la cea de-a 2 reuniune a grupului consultativ

Acreditările semnate digital sunt înregistrări electronice
prin care i se certifică unei persoane învățarea pe care a primit-

Europass.
•

Un Workshop de specialitate a fost organizat în

o. Învățarea include educația formală, instruirea, un curs

noiembrie 2018 pentru a prezenta domeniul de aplicare,

online, experiența de voluntariat și multe altele. Acestea sunt,

definirea și caracteristicile cadrului.

de exemplu, acordate de o universitate, o școală, un angajator
sau un institut de formare profesională. Ca acreditări semnate

Context

digital pot fi furnizate titluri academice, diplome și certificate

•

Acțiunea trei din planul de acțiune privind

de participare. Ele oferă recunoașterea rezultatelor învățării

educația digitală propune integrarea calificărilor semnate

obținute pe parcursul vieții.

digital în Europass.

Lucrări în curs

•

Decizia UE 2018/646 o adoptă în continuare la

articolul 4 alineatul (6), specificând că "Europass va sprijini
Experții Europass caută angajarea părților interesate,

serviciile de autentificare pentru orice documente digitale sau

care promovează cadrul potențialilor utilizatori din multe țări

reprezentări

ale UE:

calificările".

•

ale

informațiilor

privind

competențele

și

Un proiect de machete privind modul în care

conținutul referitor la acreditările semnate digital a fost

Cine poate beneficia de acreditări semnate digital?

prezentat la cea de-a 4 reuniune a grupului consultativ
Acreditările semnate digital sunt utile diferitelor părți

Europass.
O fișă informativă cu o prezentare generală a

interesate în diferite scopuri. Persoane fizice, universități,

cadrului de acreditări semnate digital a fost creată ca material

institute de formare profesională și angajatori pot beneficia de

informativ.

acest serviciu.

•

•

Nota conceptului privind acreditările semnate
Prima

digital (PDF) descrie obiectivul, funcțiile, utilizatorii, tipurile de

pagină
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Proprietari de acreditare

Emitenţi

Elevii și persoanele care vor să lucreze sunt exemple de

Universitățile, angajatorii sau institutele de formare

proprietari de acreditare. Ei pot:
•

Stoca copia originală a unei acreditări semnate

digital în portofel. Acestea nu vor trebui să se bazeze pe niciun
terț pentru a primi copii "legalizate" sau "verificate".
•

Crea un portofoliu unic al tuturor realizărilor de

învățare pe parcursul întregii vieți într-un format standardizat;
•

Experimenta o procedură de aplicare mai

eficientă, fără hârtii, pentru oportunități de învățare și angajare;

profesională sunt exemple de emitenți care vor putea:
•

reduce costurile de emitere a acreditărilor

securizate;
•

elimina activitatea de administrare implicată în

verificarea acreditărilor;
•

oferi suport automat pentru instrumentele de

recunoaștere ale UE și cele mai bune practici privind
confidențialitatea datelor.

Şi
•

Decide cât de mult și cu cine să partajați

informații în portofoliul lor.
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Angajatori și alte organizații

Cum funcționează?

Destinatarii acreditărilor semnate digital, recrutorii sau
serviciile de admitere ale instituțiilor de învățământ, vor
experimenta avantajele de a avea:
•

Citiți mai multe:
https://ec.europa.eu/futurium/en/europass/digitally-signed-

Eficientizarea procesării aplicațiilor de recrutare

credentials

întrucât acreditările semnate digital sunt standardizate și
electronic;
•

Detectarea automată a acreditărilor falsificate sau

•

Transparența sporită a acreditărilor.

false;

2018
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