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1.Επισκόπηση του μαθήματος
2.Αλλαγή γλώσσας
3.Σύνδεση στην πλατφόρμα
4.Εγγραφή στο μάθημα
5.Τμήμα φόρουμ
6.Συμπληρώστε τις ενότητες του
μαθήματος
7.Λύστε τα κουίζ
8.Πάρτε τα διακριτικά σας
9.Δώστε ανατροφοδότηση
10.Κατεβάστε το πιστοποιητικό

Η παρούσα κατευθυντήρια
γραμμή περιλαμβάνει τις
ακόλουθες ενότητες:



Πρόσβαση & ένταξη
Μάθηση & Δημιουργικότητα
Παιδεία στα μέσα ενημέρωσης &
πληροφόρησης 
Ηθική & ενσυναίσθηση
Υγεία & Ευεξία 
Ηλεκτρονική παρουσία & επικοινωνίες 
Ενεργός συμμετοχή
Δικαιώματα & Υποχρεώσεις
Ιδιωτικότητα & Ασφάλεια 
Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών

Οι δεξιότητες του ψηφιακού πολίτη είναι αναμφίβολα μερικές
από τις πιο πολύτιμες δεξιότητες για μια ψυχικά υγιή κοινωνία.
Προτείνουμε 10 εντελώς καινοτόμα διαδικτυακά μαθήματα που
έχουν ως στόχο να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές
σας να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό περιβάλλον με φιλικό,
ηθικό και υπεύθυνο τρόπο, παραμένοντας ασφαλείς και
προωθώντας θετικές διαδικτυακές συμπεριφορές.

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια των δέκα διαδικτυακών
μαθημάτων, θα μάθετε περισσότερα για:

Αφού ολοκληρώσετε όλα τα βήματα, μπορείτε να κατεβάσετε το
δωρεάν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των μαθημάτων σας. Αν σας
κεντρίσαμε το ενδιαφέρον, ας εμβαθύνουμε στο διαδικτυακό

περιβάλλον μάθησης 
και να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες και στάσεις για να εργαστούμε

με την ψηφιακή ιθαγένεια.
Σας ευχόμαστε καλή μάθηση!

Μάθετε τι έχει να προσφέρει κάθε μάθημα στο φυλλάδιο
DIGCIT που έχουμε ετοιμάσει για εσάς: 
 https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/05/DIGCIT-
Leaflet-EN.pdf

https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/05/DIGCIT-Leaflet-EN.pdf


ΑΛΛΑΓΉ ΓΛΏΣΣΑΣ
Για να αλλάξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται στην πλατφόρμα, , κάντε
κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά που δείχνει μια υδρόγειο σφαίρα.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Γερμανικών, Αγγλικών, Ισπανικών,
Ιταλικών, Πολωνικών, Ρουμανικών, Τουρκικών και Ελληνικών.

Κάντε κλικ στο πλαίσιο γλώσσας που θέλετε και, στη συνέχεια,
συνδεθείτε για να ξεκινήσετε το μάθημα.

Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για την ίδια την πλατφόρμα, όχι για τη
γλώσσα του μαθήματος στο οποίο θέλετε να συμμετάσχετε. 

Η γλώσσα στην οποία εμφανίζεται το περιεχόμενο του μαθήματος
εξαρτάται από μάθημα σε μάθημα και μπορείτε συνήθως να έχετε

πρόσβαση σε αυτήν στην ενότητα Κατηγορίες μαθημάτων. Εκεί θα
βρείτε τα μαθήματα Ψηφιακής Ιθαγένειας (DIGCIT σε EN, RO, GR, DE).

Μετά από αυτό, απλά κάντε κλικ στον κύριο τίτλο του μαθήματος και θα
δείτε ότι το μάθημα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, ρουμανικά, ελληνικά

και γερμανικά.

Επιλέξτε το μάθημα που
θέλετε ανά γλώσσα και

το περιεχόμενο θα
μεταφραστεί στη
γλώσσα σας!



ΣΥΝΔΕΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ

Για να συμμετάσχετε στο μάθημα πρέπει πρώτα να
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Σε αυτή την ενότητα
θα βρείτε τρεις εύκολους τρόπους για να ενταχθείτε

στο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης:
https://courses.trainingclub.eu/ 

Ας το κάνουμε μαζί!

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να κάνετε
κλικ στο κουμπί Log in στην επάνω δεξιά πλευρά του

ιστότοπου. Στη συνέχεια, επιλέγετε τον τρόπο σύνδεσης:
με μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με

λογαριασμό Google ή με λογαριασμό Facebook.

https://courses.trainingclub.eu/


Επισκεφθείτε το 
 https://courses.trainingclub.eu/ .

Καθώς δεν έχετε ακόμα όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης, θα επιλέξετε
 <<ημιουργία νέου λογαριασμού>>

Με e-maila.

ΒΗΜΑ 1

Συμπληρώστε όλα τα πεδία για να
δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό. Στη
συνέχεια, πηγαίνετε στο κάτω μέρος της

σελίδας και κάντε κλικ στο 
 <<Δημιουργία νέου λογαριασμού>>

ΒΗΜΑ 2

https://courses.trainingclub.eu/


ΒΗΜΑ 3 Μόλις ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί το
ακόλουθο μήνυμα που επιβεβαιώνει τη
δημιουργία νέου λογαριασμού με τη

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

ΒΗΜΑ 4
Ανοίξτε το email σας και θα βρείτε το
παρακάτω μήνυμα με τον σύνδεσμο
επικύρωσης.  Κάντε κλικ στο σύνδεσμο
για να επιβεβαιώσετε το λογαριασμό σας

Γεια σας,

Ζητήθηκε νέος λογαριασμός στο 'Training Club Courses'
χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email σας.
Για να επιβεβαιώσετε το νέο σας λογαριασμό,
παρακαλούμε επισκεφθείτε αυτή την ηλεκτρονική
διεύθυνση: <<Σύνδεσμος επικύρωσης>>
Στα περισσότερα προγράμματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, αυτό θα πρέπει να εμφανίζεται ως ένας
μπλε σύνδεσμος στον οποίο μπορείτε απλά να κάνετε
κλικ. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει,
τότε κόψτε και επικολλήστε τη διεύθυνση στο
πρόγραμμα διευθύνσεων
στη γραμμή διεύθυνσης στο επάνω μέρος του
παραθύρου του προγράμματος περιήγησης στο
διαδίκτυο.



ΒΗΜΑ 5

Κάντε κλικ στο 
 https://courses.trainingclub.eu/ και

συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το όνομα
χρήστη ή το e-mail και τον κωδικό

πρόσβασής σας.

https://courses.trainingclub.eu/


b.Με το Facebook

ΒΗΜΑ 1 Κάντε κλικ στο https://courses.trainingclub.eu/
και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το

λογαριασμό σας στο Facebook

ΒΗΜΑ 2 Θα μεταφερθείτε στο Facebook για να
επιβεβαιώσετε τη σύνδεσή σας. Επιλέξτε

<<Συνεχίστε ως  (το όνομα χρήστη σας)>>και
θα επιστρέψετε στο Moodle.

Μετά από αυτό, μπορείτε να ξεκινήσετε το
μάθημα

https://courses.trainingclub.eu/


Κάντε κλικ στο  https://courses.trainingclub.eu/
συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό

σας στο Google

Θα μεταφερθείτε στη Google για να
επιβεβαιώσετε τη σύνδεσή σας από έναν
από τους λογαριασμούς σας στη Google.
Αφού επιστρέψετε στην πλατφόρμα, θα

συνδεθείτε αυτόματα

c.Με λογαριασμό
Google

Τώρα μπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση στα μαθήματα που είναι
διαθέσιμα στην πλατφόρμα της εικονικής πανεπιστημιούπολης μας. 
Αν θέλετε μια σπουδαία εκπαιδευτική εμπειρία, λύστε τις εργασίες

και αποκτήστε το δωρεάν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των
μαθημάτων σας!

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

Εάν δεν λάβατε την επιβεβαίωση, παρακαλούμε
ενημερώστε μας στο e-mail

office[at]team4excellence.ro και θα το διορθώσουμε
σε λιγότερο από 24 ώρες.

Τεχνικά προβλήματα

https://courses.trainingclub.eu/


 ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΤΟ
ΜΆΘΗΜΑ

Κάντε κλικ στην ενότητα  Digital Citizenship - DIGCIT in EN, RO, GR, DE 

Όπως ίσως έχετε ήδη παρατηρήσει, το μάθημα DIGCIT είναι
διαθέσιμο στο Moodle στα αγγλικά, ρουμανικά, ελληνικά και

γερμανικά.

Επιλέξτε το μάθημα που θέλετε κάνοντας απλά
κλικ στον τίτλο ή την εικόνα του.



Το διαδικτυακό μάθημα ξεκινά με ένα εισαγωγικό βίντεο για να
εξοικειωθείτε με το θέμα. Θα βρείτε καθοδηγητικές πληροφορίες
σχετικά με τη διαδικασία μάθησης και λεπτομερείς εξηγήσεις για

τις συγκεκριμένες αποστολές του μαθήματος που πρέπει να
ολοκληρωθούν. Κάθε μάθημα έχει έναν αριθμό ενοτήτων που σας

βοηθούν να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας. 
 

Ο τρέχων λογαριασμός σας σας επιτρέπει να περάσετε από το υλικό
ανάγνωσης της Ενότητας 1, αλλά για να ολοκληρώσετε τα κουίζ, θα

πρέπει να εγγραφείτε στο μάθημα.

Πηγαίνετε στην επάνω γραμμή μενού και κάντε κλικ στο
κουμπί ρυθμίσεων και επιλέξτε  <<Εγγραφή μου σε αυτό το

μάθημα>>

Τώρα κάντε ξανά
κλικ στο κουμπί 

 <<Εγγραφή μου>> 



Τώρα που έχετε εγγραφεί στο μάθημα, θα μπορείτε να
ολοκληρώσετε τις αποστολές.
Η πρώτη σας αποστολή είναι να συστηθείτε μέσω του
Φόρουμ.

ΤΜΗΜΑ FORUM

Το φόρουμ είναι ένα συνεργατικό εργαλείο που προορίζεται να είναι
ένας χώρος όπου οι συνάδελφοι μπορούν να συζητήσουν για θέματα
που τους ενδιαφέρουν. 
Καλείστε να συστηθείτε μέσω του φόρουμ και να πείτε λίγα λόγια/
εντυπώσεις/προσδοκίες από το μάθημα

Απαντήστε μέσω φόρουμ σε δύο συμμαθητές σας. Με αυτόν τον
τρόπο, θα καταλάβετε τι γνωρίζουν αυτοί για το θέμα του μαθήματος
και, σίγουρα, θα βρείτε ενδιαφέροντα πράγματα. Επιπλέον, οι
συμμαθητές σας θα απαντήσουν στο φόρουμ σας. Απολαύστε τη
συζήτηση!

Γράψτε το Θέμα της
συζήτησής σας και το

Μήνυμα αυτής.
Μετά από αυτό, πατήστε
το κουμπί  <<Αποστολή

στο φόρουμ>> 

I.

II.



Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της φόρμας, θα λάβετε
μια επιβεβαίωση για την αποστολή σας. Αυτό θα επιτρέψει σε
άλλους μαθητές να αλληλεπιδράσουν στο θέμα που έχετε
δημιουργήσει.

III.

Για να μπείτε στις συζητήσεις που προτείνονται από άλλους,
απλά κάντε κλικ στον τίτλο του θέματος.IV.

Αφού επιλέξετε ένα θέμα, απαντήστε στο θέμα κάνοντας κλικ στο
κουμπί  <<Απάντηση>> . Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο και θα γράψετε
το μήνυμά σας. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο  <<Αποστολή στο

φόρουμ>>.



ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΕΤΕ ΤΙΣ
ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ

Η μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει στοιχεία παιχνιδιού
που αποτελούνται από μια ροή μαθημάτων, κινούμενα σχέδια,
εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν, απονομή κονκάρδων
για τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί, συλλογή όλων των
κονκάρδων από τους συμμετέχοντες και απόκτηση
πιστοποιητικού ολοκλήρωσης των μαθημάτων.

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος παρουσιάζεται ως
ηλεκτρονικό βιβλίο. Μπορείτε να περιηγηθείτε και να
σταματήσετε στα τμήματα που θεωρείτε ότι σας ενδιαφέρουν. 
Ο αριθμός των κεφαλαίων εξαρτάται από τις ενότητες και το
μάθημα, αλλά δεν υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για να
σας φορτώσουν, επειδή τα μαθήματα είναι οργανωμένα με
τέτοιο τρόπο ώστε να συσσωρεύετε καλύτερα τις πληροφορίες. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το κύριο θέμα - Ψηφιακή
Ιδιότητα του Πολίτη, που είναι ένα ευρύ θέμα, χωρίζεται σε
διάφορα μαθήματα.

Τώρα που έχετε συνδεθεί, εγγραφεί και περάσει από το
φόρουμ, μπορείτε να προχωρήσετε στη θεωρητική ενότητα!



Αν είστε πιο οπτικοί, έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε την
παρουσίαση Power Point. Θα βρείτε παρουσιάσεις για κάθε

ενότητα.
 Απολαύστε το μάθημα!

Αν προτιμάτε βίντεο/ήχο, τότε σας προσκαλούμε να
παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις μας σε βίντεο εδώ:

 https://tra�n�ngclub.eu/d�gc�t/

Τα δέκα μαθήματα στα οποία μπορείτε 
να συμμετάσχετε είναι
Πρόσβαση & ένταξη
Μάθηση & Δημιουργικότητα
Παιδεία στα μέσα ενημέρωσης & πληροφόρησης 
Ηθική & ενσυναίσθηση
Υγεία & Ευεξία 
Ηλεκτρονική παρουσία & επικοινωνίες 
Ενεργός συμμετοχή
Δικαιώματα & Υποχρεώσεις
Ιδιωτικότητα & Ασφάλεια 
Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών

https://trainingclub.eu/digcit/


 ΛΎΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΊΖ

Κάθε μάθημα ακολουθείται από ένα κουίζ. Το κουίζ
θα σας δώσει τη δυνατότητα να ελέγξετε το

επίπεδο των γνώσεών σας. Υπάρχουν 10 ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής με τρεις πιθανές απαντήσεις.
Μόνο μία είναι σωστή. Διαβάστε προσεκτικά και

λύστε το τεστ. 
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Έχετε 15 λεπτά για να απαντήσετε
σε όλες τις ερωτήσεις. 

Τα κουίζ είναι σχεδιασμένα ως
τεστ πολλαπλών επιλογών.

Κάντε κλικ στο  <<Έναρξη
προσπάθειας>> and test your

knowledge

Εάν απαντήσετε σωστά σε ποσοστό άνω του 50%, τότε θα έχετε επιτύχει
το όριο επιτυχίας και θα σας απονεμηθεί ένα σήμα. Αν δεν πετύχατε το
όριο επιτυχίας, μείνετε ψύχραιμοι, υπάρχουν λίγες ακόμα προσπάθειες.

Διαβάστε με τον ρυθμό σας!

Για να ξεκινήσετε το κουίζ κάντε κλικ στο  <<Απόπειρα κουίζ>>



Αφού τελειώσετε, επιλέξτε  <<Αποστολή όλων και ολοκλήρωση>>.
Στη συνέχεια, οι απαντήσεις θα διορθωθούν και θα μπορείτε να

δείτε πού κάνατε λάθος.

Ανάλογα με το βαθμό που θα πάρετε, θα λάβετε το σήμα. Στη συνέχεια,
μπορείτε να συνεχίσετε το μάθημα με την επόμενη δραστηριότητα.

Μπορείτε να επαναλάβετε το κουίζ αν δεν είστε ικανοποιημένοι με
τη βαθμολογία σας ή αν θέλετε να ελέγξετε ξανά τις γνώσεις σας,

ακόμη και μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού. 
Για να το κάνετε αυτό, απλά επιλέξτε  <<Επαναπροσπάθεια κουίζ>>



Θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση στην
επάνω δεξιά γωνία μετά από κάθε
κουίζ που ολοκληρώνεται επιτυχώς
και με την πρόσβαση σε αυτήν θα
μεταφερθείτε στην ενότητα με τα

σήματα που ενημερώνονται με τα νέα
σας επιτεύγματα.

ΣΥΛΛΈΞΤΕ ΤΙΣ
ΚΟΝΚΆΡΔΕΣ ΣΑΣ

Τα σήματα σηματοδοτούν την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε
ενότητας. Η επίλυση του κουίζ με επιτυχή βαθμολογία, σας

δίνει ένα νέο σήμα. Σας ευχόμαστε καλή τύχη στη συλλογή και
των 5 κονκάρδων!

1.DIGCIT BLUE INITIATOR
2.DIGCIT GREEN EXPLORER
3.DIGCIT BRONZE RESEARCHER
4.DIGCIT SILVER EXPERT
5.DIGCIT GOLD MASTER

Αποκτήστε
περισσότερες
γνώσεις και

πάρτε όλα τα
σήματα!



ΝΑ ΠΑΡΈΧΕΙ
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗ

Η συμβολή των μαθητών είναι απαραίτητη για τη
βελτίωση των μαθημάτων! Σας προσκαλούμε να μας πείτε

τη γνώμη σας για το μάθημα.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  <<Προσθήκη θέματος
συζήτησης>> και <<Αποστολή στο φόρουμ>> για να

ολοκληρώσετε την έρευνα και να συμπληρώσετε τα πεδία.

Η ενότητα "Ανατροφοδότηση" είναι παρόμοια με την ενότητα
"Φόρουμ" και σας δίνει την ελευθερία να υποστηρίξετε τη

γνώμη σας σχετικά με τη λειτουργικότητα του μαθήματος, την
αποτελεσματικότητά του ή ένα θέμα που σας άρεσε.



ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ

Έχετε φτάσει στο τέλος του μαθήματος.
Συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων του
διαδικτυακού μαθήματος και για την επιτυχή ολοκλήρωση

όλων των αποστολών!
Τώρα μπορείτε να κατεβάσετε το δωρεάν πιστοποιητικό
ολοκλήρωσης του μαθήματος σε δύο εύκολα βήματα

Πρώτα, επιλέξτε 
<<Κατεβάστε το πιστοποιητικό σας για το (όνομα του μαθήματος DIGCIT)>>

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το
πιστοποιητικό σας από το κουμπί <<Δείτε το

πιστοποιητικό σας>> 

Διαβάστε περισσότερα για το έργο εδώ: 
 https://trainingclub.eu/digcit/

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και ελπίζουμε
ότι τόσο ο οδηγός όσο και το μάθημα σας βοήθησαν.

https://trainingclub.eu/digcit/


Αναγνώριση. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης
ERASMUS+ 2019-3-RO01-KA205-078053, "Στρατηγική σύμπραξη για την ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων για τη διδασκαλία της

ψηφιακής ιθαγένειας - DIGCIT".
 

DΑποποίηση ευθύνης. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
 

Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων. CC BY. Αυτή η άδεια επιτρέπει στους επαναχρησιμοποιητές να διανέμουν, να αναμειγνύουν, να
προσαρμόζουν και να αξιοποιούν το υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, αρκεί να γίνεται αναφορά στον δημιουργό. Η άδεια επιτρέπει

την εμπορική χρήση. © 2020 - 2022 Κοινοπραξία DIGCIT


