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1. Εισαγωγή - Στόχοι και δραστηριότητες του πνευματικού 
αποτελέσματος 4 

 
Το πνευματικό αποτέλεσμα 4 του έργου "DICIPASS4YOUTH" έχει ως στόχο: 

• Σχεδιασμός του οικοσυστήματος όπου θα αναπτυχθεί το σύστημα Open Badge (με 
βάση το Πλαίσιο Ικανότητας) για τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την επικύρωση 
των δεξιοτήτων ψηφιακής πολιτειότητας των νέων.  

• Προώθηση της χρήσης ενός καινοτόμου εργαλείου ηλεκτρονικής αξιολόγησης για τη 
διαφάνεια, την επικύρωση και την αναγνώριση των διαφόρων ικανοτήτων, οι οποίες 
πρέπει να αποκτηθούν μέσω των συνεργειών μεταξύ οργανισμών ενηλίκων, 
πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών κέντρων, σχολείων, επιχειρήσεων, ενδιαφερομένων 
και αρχών σε ένα ανοικτό και ψηφιακό περιβάλλον. 

• Σχεδιασμός της δυναμικής και διαδραστικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που 
θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του έργου και η οποία θα λειτουργεί ως ανοικτό 
περιβάλλον μάθησης. 

 

Αυτός ο οδηγός παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:  
 

• Θεωρητικό υπόβαθρο της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε.  
• Περιγραφή του οικοσυστήματος που σχεδιάστηκε εδώ σε σχέση με τη δομή, τα 

κριτήρια και την περιγραφή για τους εκδότες, τον γραφικό σχεδιασμό, την τεχνολογική 
ενσωμάτωση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τη διαδικασία έγκρισης. 

• Πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την έκδοση ενός Open Badge με τη χρήση της 
ανοικτής πλατφόρμας που αναπτύχθηκε. 
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2. Ανοιχτά Σήματα (Open Badges)  
 
Τα Ανοιχτά Σήματα (Open Badges) είναι 
μια ψηφιακή αναπαράσταση 
δεξιοτήτων, μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, επιτευγμάτων ή 
εμπειριών, όπως: 

Ø Σκληρές δεξιότητες: γνώσεις, 
ικανότητες κ.λπ. 

Ø Μαλακές δεξιότητες: κριτική 
σκέψη, επικοινωνία κ.λπ. 

Ø Συμμετοχή και συμμετοχή στην 
κοινότητα  

Ø Επίσημη πιστοποίηση 
Ø Εξουσιοδότηση 

 

Το  Ανοιχτό Σήμα (Open Badge) είναι ένα καινοτόμο σύστημα που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ 
και σε πολλές χώρες της ΕΕ για την επικύρωση και την αναγνώριση της μάθησης, 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία OB που προσφέρεται ως ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος. 
Πρόκειται για μια τεχνολογία που προωθεί την ανοικτή πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται στη διαδικασία των εμβλημάτων, ενώ επιτρέπει τη 
δημιουργία συνεργειών μεταξύ των μαθητών - αποφοίτων, των εκδοτών (δηλ. σχολεία, 
ενδιαφερόμενοι φορείς, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών/ 
εθελοντών ως διευκολυντών) και των καταναλωτών των εμβλημάτων (δηλ. τυπική 
εκπαίδευση, δημόσιες αρχές, επίσημοι φορείς, δυνητικοί εργοδότες). Αυτό θα οδηγήσει στη 
διαδικασία επικύρωσης που οδηγεί σε μια διαφανή, μεταβιβάσιμη, έγκυρη και αξιόπιστη 
επικύρωση ενός συνόλου δεξιοτήτων και γνώσεων που σχετίζονται με ένα σύνολο 
ικανοτήτων.  
Το σύστημα Open Badges είναι μια λύση χωρίς αποκλεισμούς: δίνει τη δυνατότητα σε 
οποιονδήποτε να συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό, τη δοκιμή, την εφαρμογή και την 
προώθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων. Αυτό ζητούν τα 
σημαντικότερα ευρωπαϊκά έγγραφα για την αναγνώριση, καθώς και το Erasmus+, το οποίο 
τονίζει τη "διαφάνεια και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων για τη 
διευκόλυνση της μάθησης, της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού: προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις που προωθούν τη διαπερατότητα σε όλους 
τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, καθώς και στην απλούστευση 
και τον εξορθολογισμό των εργαλείων για τη διαφάνεια, την επικύρωση και την αναγνώριση 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση καινοτόμων λύσεων για 
την αναγνώριση και επικύρωση των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της άτυπης, μη 
τυπικής, ψηφιακής και ανοικτής μάθησης" (Οριζόντιες προτεραιότητες).  
Ένα Open Badge είναι οπτική επαληθευμένη απόδειξη επίτευξης. Έχει ένα οπτικό μέρος 
(εικόνα) και μετα-δεδομένα, τα οποία είναι κωδικοποιημένα στην εικόνα. Κάθε ψηφιακό σήμα 
πρέπει να συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα τυποποιημένα πεδία δεδομένων, όπως: 
εκδότης, ημερομηνία έκδοσης, περιγραφή του σήματος, σύνδεσμος με τα κριτήρια 
αξιολόγησης, σύνδεσμος με τα αποδεικτικά στοιχεία για το τι ισχυρίζεται ο κάτοχος του 
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σήματος, σύνδεσμος με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ικανοτήτων και ετικέτες, οι οποίες 
τοποθετούν ένα Open Badge σε σχέση με συγκεκριμένο πλαίσιο. 
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3. Οφέλη των Open Badges  
 
Τα παρακάτω είναι μερικά από τα οφέλη των Open Badges: 
• Τα σήματα μπορούν να καταδείξουν ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων και επιτευγμάτων 

ενός μαθητή που αποκτήθηκαν μέσω τυπικών, μη τυπικών και άτυπων μεθόδων και 
δραστηριοτήτων μάθησης. 

• Τα σήματα είναι φορητά και επαληθεύσιμα ψηφιακά αντικείμενα. Όλες αυτές οι 
πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα αρχείο εικόνας σήματος που μπορεί να 
εμφανιστεί μέσω διαδικτυακών βιογραφικών σημειωμάτων και κοινωνικών δικτύων. 

• Κάθε παράσημο περιλαμβάνει την περιγραφή του επιτεύγματος: δηλαδή, περιγράφει τη 
συγκεκριμένη διαδρομή που ακολούθησε ο μαθητής για το επίτευγμά του, συνοδευόμενη 
από τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την απονομή του παράσημου. 

• Κάθε σήμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του κατόχου, έναν 
σύνδεσμο για πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και έναν σύνδεσμο για την περιγραφή 
του τι αντιπροσωπεύει ένα σήμα. 

• Τα σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξεκλειδώσουν διαδρομές μάθησης και 
σταδιοδρομίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τα άτομα στην 
επίτευξη μαθησιακών στόχων, να παρέχουν διαδρομές προς την απασχόληση και να 
καλλιεργήσουν και να εξελίξουν τα ταλέντα εντός των οργανισμών. 

• Τα σήματα μπορούν να αντιπροσωπεύουν προσωπικά χαρακτηριστικά που έχουν σημασία 
για τους εργοδότες (όπως ο ψηφιακός αλφαβητισμός). 

• Τα σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
Χιλιάδες οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μεγάλων 
εργοδοτών ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκδίδουν σήματα σύμφωνα με την προδιαγραφή 
Open Badges. 

 

4. Βασικά στοιχεία  
4.1 Εκδότης  

 
Ο εκδότης ορίζει μια ικανότητα που θα μπορούσε να αποκτήσει ένας χρήστης, σχεδιάζει το 
σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και αξιολογεί τους χρήστες όσον αφορά την απόκτηση της 
ικανότητας.  Στη συνέχεια, ο εκδότης δημιουργεί ένα σχετικό σήμα και το καθιστά διαθέσιμο 
προς απόκτηση από οποιονδήποτε χρήστη. Για κάθε σήμα, ο εκδότης θα πρέπει να διαθέτει 
λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο αποδέκτης για να του 
απονεμηθεί το συγκεκριμένο σήμα. Ο αξιολογητής μιας αξιολόγησης συγκρίνει τα 
αποδεικτικά στοιχεία που παρέχει ο αποδέκτης με τα κριτήρια του συγκεκριμένου σήματος. 
Οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμός μπορεί να δημιουργήσει ένα προφίλ Εκδότη και να αρχίσει 
να ορίζει και να εκδίδει Ανοιχτά Σήματα. Αυτό γίνεται από ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και 
κοινοτήτων, όπως: 
• Σχολεία και πανεπιστήμια 
• Εργοδότες 
• Κοινοτικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
• Κυβερνητικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της NASA) 
• Βιβλιοθήκες και μουσεία 
• Διοργανωτές εκδηλώσεων και επιστημονικών εκθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της Intel) 



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

• Εταιρείες και ομάδες που επικεντρώνονται στην προσωπική ανάπτυξη (όπως η 
κοινοπραξία DICIPASS4YOUTH) 

 

4.2 Πλατφόρμες έκδοσης διακριτικών  

 
Πολλές εταιρείες διαθέτουν πλατφόρμες έκδοσης σήματος, συμβατές με την προδιαγραφή 
Open Badges. Παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιτρέπουν σε μη τεχνικούς χρήστες 
να εκδίδουν διαπιστευτήρια Open Badges. Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την 
έκδοση Open Badges προσφέρουν μια ποικιλία προσαρμοσμένων υπηρεσιών, όπως 
σχεδιαστές ηλεκτρονικών σημάτων, ανακάλυψη σημάτων, έκδοση, ροή εργασιών 
αξιολόγησης, προβολή, προφίλ χρηστών, κοινωνικό διαμοιρασμό και εργαλεία για την 
ενσωμάτωση με υπάρχοντα συστήματα μάθησης. Όλες οι πλατφόρμες έκδοσης Open Badges 
επιτρέπουν στους παραλήπτες να εξάγουν τα σήματά τους σε άλλες διαδικτυακές επιλογές. 
Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να συσσωρεύουν και να μοιράζονται τα σήματα που έχουν 
αποκτήσει σε διαφορετικές πλατφόρμες και να επιλέγουν τους δικούς τους χώρους για να 
καθιερώσουν την ταυτότητά τους στο διαδίκτυο. 
 

4.3 Εργαζόμενος  

 
Τα Open Badges βοηθούν στην αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσα από 
ποικίλες εμπειρίες, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το υπόβαθρο του μαθητή. Επιτρέπουν 
στους κερδίζοντες να λαμβάνουν βραβεία για το ότι ακολουθούν τα ενδιαφέροντα και τα 
πάθη τους και να ξεκλειδώνουν ευκαιρίες στη ζωή και την εργασία τους ξεχωρίζοντας από το 
πλήθος. Οι κερδίζοντες πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα του οργανισμού και μπορούν 
να διεκδικήσουν ένα σήμα όταν πληρούνται τα προκαθορισμένα κριτήρια κατά τη φάση της 
αξιολόγησης. 
 

4.4 Εργαζόμενος  

 
Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τη διαδικασία αξιολόγησης: 
 
• Ασύγχρονη αξιολόγηση: οι εκπαιδευόμενοι αναζητούν την αξιολόγηση όταν τους βολεύει, 

αντί να υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις σε προκαθορισμένη ώρα. 

• Αθόρυβη αξιολόγηση: η αξιολόγηση και η απονομή κονκάρδων μπορεί να γίνεται 
αυτόματα και να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση. 

• Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου: δείγματα εργασίας, έργα και άλλα αντικείμενα που έχει 
παράγει ο μαθητής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
διεκδίκηση ενός σήματος. 

 

4.5 Οθόνη  

 
Τα Open Badges έχουν σχεδιαστεί για να μοιράζονται. Με την κοινοποίησή τους, τα άτομα 
επιδεικνύουν τα επιτεύγματά τους σε άλλους και τα μετατρέπουν σε πολύτιμο νόμισμα για 
να ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες. Οι περισσότερες πλατφόρμες έκδοσης παρέχουν στους 
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χρήστες τη δυνατότητα να συνδέουν και να αποθηκεύουν τα εμβλήματά τους σε αυτό το 
Backpack. Κατά την ανάκτηση εμβλημάτων από το Mozilla Backpack του κερδοσκόπου 
(χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), ο εμφανιζόμενος θα μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο σε εκείνα τα εμβλήματα 
που ο κερδοσκόπος έχει επιλέξει να είναι δημόσια.  
Τα σήματα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν:  
 
• Σε ιστολόγια, ιστότοπους, ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια και επαγγελματικά δίκτυα 

• Σε αιτήσεις εργασίας 

• Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn 
• Σε μια υπογραφή e-mail 

 

5. Τεχνικές πτυχές  
 
Ένα κερδοφόρο σήμα ορίζεται ως κατηγορία σήματος, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία 
στοιχείων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, κριτηρίων και πληροφοριών 
σχετικά με τον οργανισμό έκδοσης.  Όταν ένας εκδότης αποφασίζει να απονείμει το εν λόγω 
σήμα σε έναν συγκεκριμένο δικαιούχο, δημιουργεί μια δήλωση σήματος. Ένας ισχυρισμός 
σήματος περιγράφει τα δεδομένα για ένα απονεμηθέν σήμα. Περιλαμβάνει την ταυτότητα 
του αποκτώντος και μια σύνδεση με τη γενική κατηγορία σήματος, η οποία με τη σειρά της 
συνδέεται με πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη του σήματος.  Η εικόνα για ένα σήμα θα 
πρέπει να είναι ένα τετράγωνο PNG (ή SVG). Το μέγεθος του αρχείου θα πρέπει να είναι το 
πολύ 256KB και δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 90 px τετράγωνο. 
 
Πράγματα που μπορείτε να επαληθεύσετε και να εξερευνήσετε σε ένα σήμα: 
 

• Λεπτομέρειες σχετικά με τον οργανισμό που εκδίδει το σήμα 
• Τι έχει κάνει το άτομο για να κερδίσει το σήμα 
• Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογήθηκε το σήμα 
• ότι το σήμα εκδόθηκε στον αναμενόμενο παραλήπτη 
• Μοναδικά στοιχεία του κατόχου του σήματος (προαιρετικά) 
• Πότε εκδόθηκε το σήμα και αν λήγει η ισχύς του 

 

6. Θεσμικές εγκρίσεις  
 

6.1 Κυβερνητικά ιδρύματα  

 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από τα διακυβερνητικά όργανα που έχουν 
εκφράσει την υποστήριξή τους στα ανοικτά σήματα ως μία από τις μη συμβατικές 
προσεγγίσεις για την αναγνώριση του έργου κάποιου. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η Εθνική Επιτροπή 
της Λιθουανίας για την UNESCO μαζί με τον Λιθουανικό Σύνδεσμο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 
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συνιστούν τη χρήση των ανοικτών κονκάρδων σε άλλα σχολεία που είναι συνδεδεμένα με την 
UNESCO στη χώρα (Lithuanian National Commission for UNESCO, 2016). 
Εκτός από αυτούς τους φορείς της ΕΕ, το 2013 το Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (OVAE) του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ χρηματοδότησε μια μελέτη 
η οποία "διερευνά τη σκοπιμότητα ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος ψηφιακών 
σημάτων για ενήλικες εκπαιδευόμενους και τις επιπτώσεις στην πολιτική, την πρακτική και το 
σύστημα παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων" (Finkelstein, Knight, & Manning, 2013). 
 

6.2 Έγκριση του ιδιωτικού τομέα 

 
Εκτός από το Ίδρυμα Mozilla, το οποίο ξεκίνησε με την ιδέα των ανοικτών κονκάρδων, 
διάφορες οντότητες του ιδιωτικού τομέα χρησιμοποιούν ανοικτές κονκάρδες. Για 
παράδειγμα, η αμερικανική εταιρεία Microsoft "ανέπτυξε ένα σύστημα κονκάρδων για το 
Δίκτυο Συνεργατών στη Μάθηση (PiLN) εκπαιδευτικών και σχολικών ηγετών για την 
προώθηση τεχνολογικών ικανοτήτων και σχετικών δεξιοτήτων στη σημερινή ψηφιακή εποχή". 
(Chow, 2014). 
 

7. Ανοιχτά σήματα για το πρόγραμμα DICIPASS4YOUTH 
 
Τα Open Badges παρέχουν φορητές και επαληθεύσιμες πληροφορίες σχετικά με διάφορες 
δεξιότητες και επιτεύγματα. Οι ενήλικες μπορούν να ξεκλειδώσουν ευκαιρίες μοιράζοντας 
συλλογές κονκάρδων που αντιπροσωπεύουν τις επιθυμητές δεξιότητες με δυναμικό, 
τεκμηριωμένο τρόπο. Τα Open Badges αντιπροσωπεύουν νόμιμα, πιστοποιημένα 
επιτεύγματα που περιγράφονται στο σήμα και συνδέονται με το έργο DICIPASS4YOUTH. 
 
Η κοινοπραξία DICIPASS4YOUTH σχεδίασε το πλαίσιο ικανοτήτων και το εκπαιδευτικό πακέτο 
των ακόλουθων ενοτήτων με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που στοχεύουν στις ανάγκες 
των νέων(IO1): 
 

Ø Ενότητα 1: Ψηφιακή εθιμοτυπία 
Ø Ενότητα 2: Ψηφιακός αλφαβητισμός 
Ø Ενότητα 3: Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνη 
Ø Ενότητα 4: Ψηφιακή πρόσβαση 
Ø Ενότητα 5: Ψηφιακή επικοινωνία 
Ø Ενότητα 6: Ψηφιακή ασφάλεια & προστασία 
Ø Ενότητα 7: Ψηφιακό δίκαιο και πνευματικά δικαιώματα 
Ø Ενότητα 8: Ψηφιακό εμπόριο 
Ø Ενότητα 9: Ψηφιακή υγεία & αποτύπωμα  

Η κοινοπραξία DICIPASS4YOUTH δημιούργησε ένα σήμα για κάθε ενότητα (Εικόνες 1). Ένα 
πρόσθετο σήμα με την ονομασία "Ψηφιακός Πολίτης" ως συνολικό σήμα όταν ο χρήστης 
κερδίσει όλες τις ενότητες/σημεία. Και το σήμα "DICIPASS Mentor Badge" δημιουργήθηκε για 
τους λειτουργούς νεολαίας που θα παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα C1 Train the Trainers 
Activity και θα είναι οι μέντορες/εκπαιδευτές στο πρόγραμμα DICIPASS4YOUTH. 
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Σχήμα 1: Οικοσύστημα ανοικτών κονκάρδων DICIPASS4YOUTH
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Κάθε Open Badge αποτελείται από τα παρακάτω: 
1. Όνομα: Το όνομα του Open Badge αποτελείται από το όνομα της ενότητας και την 

περιγραφή του επιπέδου δυσκολίας.  
2. Μαθησιακά αποτελέσματα: Κατάλογος των μαθησιακών αποτελεσμάτων που πρέπει 

να αποκτηθούν.  
3. Επίπεδο: Επίπεδο: Το επίπεδο δυσκολίας της αξιολόγησης που πρέπει να γίνει για να 

επιτευχθεί το Open Badge.  
4. Σχεδιασμός του Open Badge: Εικόνα 1): Η οπτικοποίηση (εικόνα) του Open Badge για 

την ενότητα (βλ. Εικόνα 1) 
5. Κύριος στόχος: Μια περιγραφή του Open Badge που σχετίζεται με τους κύριους 

στόχους κάθε επιπέδου. 
6. Κριτήρια αξιολόγησης: Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί κατά 

πόσον τα μαθησιακά αποτελέσματα όλων των επιπέδων έχουν επιτευχθεί και κατά 
πόσον οι εκπαιδευόμενοι έχουν αποκτήσει το σύνολο των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
όλων των επιπέδων. Τα κριτήρια και οι μέθοδοι αξιολόγησης που πρέπει να 
ακολουθηθούν προκειμένου να λάβει κάποιος ένα σήμα περιγράφονται στις 
ακόλουθες ενότητες. 

7. Στοιχεία: π.χ. βαθμοί κουίζ, κ.λπ. Η διαδικασία αυτή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη 
στο e-tool, όπου τα τεστ αξιολόγησης βαθμολογούνται αυτόματα.   

8. Εκδόθηκε από: Στην ενότητα αυτή προσδιορίζεται ο εκδότης του Open Badge, ο οποίος 
στην προκειμένη περίπτωση είναι η κοινοπραξία DICIPASS4YOUTH. 

 

8. Κριτήρια απονομής κονκάρδων 
 
Οι νέοι (ομάδα-στόχος του DICIPASS4YOUTH) θα αποκτήσουν ένα ανοιχτό σήμα με βάση τον 
αριθμό των σωστών απαντήσεων που θα δώσουν σε κάθε ενότητα. Για κάθε ενότητα, η 
κοινοπραξία δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο προ-αξιολόγησης για τους 
συμμετέχοντες/χρήστες που θα υποβάλλουν πριν εγγραφούν σε ένα μάθημα και θα ελέγχουν 
τις γνώσεις τους σε κάθε ενότητα. Μετά την εγγραφή τους στα μαθήματα, πρέπει να 
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο μετα-αξιολόγησης για κάθε ενότητα, για να κερδίσουν 
επιτυχώς ένα σήμα.  
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Ø Κονκάρδα μέντορα: Στο τέλος της βραχυπρόθεσμης κατάρτισης προσωπικού (C1) όλοι 
οι συμμετέχοντες θα λάβουν το ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΣΗΜΑ που αποδεικνύει την ικανότητά 
τους να υποστηρίζουν και να διαχειρίζονται το πρόγραμμα DICIPASS4YOUTH. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Εικόνα 2: Το σήμα του μέντορα του DICIPASS4YOUTH 
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Επισκόπηση των Open Badges 
 

Ενότητα 1 - Ψηφιακή εθιμοτυπία  

 
	

	

Ενότητα 1: Ψηφιακή ετικέτα  

Κριτήρια: Να περάσετε το ερωτηματολόγιο προ-αξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο μετά την αξιολόγηση.  

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας «Ψηφιακή Ετικέτα». Η ενότητα 
έχει ως στόχο να εξηγήσει λεπτομερώς την έννοια της ψηφιακής ετικέτας και της συμμετοχής στη 
σημερινή κοινωνία, ειδικά για τους νέους και τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, οι οποίοι 
πρόκειται να αντιμετωπίσουν όλο και περισσότερες αλλαγές κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Ψηφιακή ετικέτα, Ψηφιακή Ιδιότητα του Πολίτη 
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Ενότητα 2 - Ψηφιακός αλφαβητισμός  

 
	

	

Ενότητα 2: Ψηφιακός αλφαβητισμός   

Κριτήρια: Να περάσετε το ερωτηματολόγιο προ-αξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο μετά την αξιολόγηση.  

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας «Ψηφιακός Αλφαβητισμός». 
Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, οι νέοι θα αποκτήσουν ένα πολύ ευρύτερο φάσμα ψηφιακών 
δεξιοτήτων, γνώσεις για τις βασικές αρχές των υπολογιστικών συσκευών και δεξιότητες στη χρήση 
δικτύων υπολογιστών. Οι νέοι θα έχουν την ικανότητα να συμμετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες και 
κοινωνικά δίκτυα και θα μπορούν να βρίσκουν, να καταγράφουν και να αξιολογούν πληροφορίες. 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Ψηφιακός Αλφαβητισμός, Ψηφιακή Ιδιότητα του Πολίτη 
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Ενότητα 3 - Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνη  

 
	

	

Ενότητα 3: Ψηφιακά δικαιώματα και ψηφιακή ευθύνη    

Κριτήρια: Να περάσετε το ερωτηματολόγιο προ-αξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο μετά την αξιολόγηση.  

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας «Ψηφιακά δικαιώματα και 
ψηφιακή ευθύνη». Η άσκηση μιας ενδυναμωμένης ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη βασίζεται στη γνώση 
των ψηφιακών μας δικαιωμάτων και των ευθυνών των διαφόρων φορέων (δημόσιες αρχές, 
διαδικτυακές πλατφόρμες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και χρήστες του διαδικτύου), των υποχρεώσεών τους 
να διασφαλίζουν θετικές διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, να προστατεύουν τα θύματα αρνητικών 
διαδικτυακών επικοινωνιών και να τους παρέχουν ένδικα μέσα σε περίπτωση παραβίασης των 
δικαιωμάτων και να διασφαλίζουν τον σεβασμό των ψηφιακών δικαιωμάτων προκειμένου να 
αποτρέπουν τις διαδικτυακές απειλές. 
 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Ψηφιακά Δικαιώματα και Ψηφιακή Ευθύνη, Ψηφιακή Ιδιότητα του Πολίτη 
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Ενότητα 4 - Ψηφιακή πρόσβαση  

 
	

	

Ενότητα 4: Ψηφιακή πρόσβαση  

Κριτήρια: Να περάσετε το ερωτηματολόγιο προ-αξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο μετά την αξιολόγηση.  

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας «Ψηφιακή πρόσβαση». Η 
ενότητα έχει ως στόχο να εξηγήσει λεπτομερώς την έννοια της ψηφιακής πρόσβασης στη σημερινή 
κοινωνία, ειδικά για τους νέους και τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, οι οποίοι πρόκειται να 
αντιμετωπίσουν όλο και περισσότερες αλλαγές κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 
 
 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Ψηφιακή Ιδιότητα του Πολίτη 
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Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

 
Ενότητα 5 - Ψηφιακή επικοινωνία  

 
	

	

Ενότητα 5: Ψηφιακή επικοινωνία  

Κριτήρια: Να περάσετε το ερωτηματολόγιο προ-αξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο μετά την αξιολόγηση.  

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας «Ψηφιακή Επικοινωνία». Αυτή 
η ενότητα έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους νέους σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών καναλιών 
επικοινωνίας- να ενισχύσει την ικανότητα επικοινωνίας και τον τρόπο σωστής και ασφαλούς χρήσης των 
καναλιών κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η ενότητα θα είναι επίσης αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση 
των τρόπων με τους οποίους οι νέοι μπορούν να συνεργαστούν με άλλους μέσω τηλεφώνων, ταμπλετών 
και άλλων ψηφιακών μέσων- πώς να επιδιώκουν την ψηφιακή συνεργασία μέσω διαφόρων ψηφιακών 
μέσων. 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Ψηφιακή Επικοινωνία, Ψηφιακή Ιδιότητα του Πολίτη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

 
 
 
 
 

Ενότητα 6 - Ψηφιακή ασφάλεια και προστασία  

 
	

	

Ενότητα 6: Ψηφιακή ασφάλεια & προστασία  

Κριτήρια: Να περάσετε το ερωτηματολόγιο προ-αξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο μετά την αξιολόγηση.  

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας «Ψηφιακή ασφάλεια και 
προστασία». Η ενότητα θα ασχοληθεί με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν όλοι οι χρήστες της 
τεχνολογίας για να εγγυηθούν την προσωπική τους ασφάλεια και την ασφάλεια του δικτύου τους, 
προστατεύοντας παράλληλα και τους άλλους. 
 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Ψηφιακή ασφάλεια, Ψηφιακή Ιθαγένεια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ενότητα 7 - Ψηφιακός νόμος και πνευματικά δικαιώματα  

 
	

	

Ενότητα 7: Ψηφιακό Δίκαιο και πνευματικά δικαιώματα 

Κριτήρια: Να περάσετε το ερωτηματολόγιο προ-αξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο μετά την αξιολόγηση.  

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας «Ψηφιακό Δίκαιο και 
Πνευματικά Δικαιώματα». Η ενότητα αυτή εξετάζει τους περιορισμούς και τα νομικά δικαιώματα που 
διέπουν τη χρήση της τεχνολογίας. Παρέχει μια επισκόπηση του τι είναι το ψηφιακό δίκαιο, των τύπων 
παραβιάσεων, των συνεπειών τους (χωρισμένα σε θέματα) και των αναμενόμενων δεξιοτήτων, γνώσεων 
και στάσεων που θα αποκτήσουν οι νέοι στο τέλος του μαθήματος. 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Ψηφιακό Δίκαιο και Πνευματικά Δικαιώματα, Ψηφιακή Ιθαγένεια 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ενότητα 8 - Ψηφιακό εμπόριο 

 
	

	

Ενότητα 8: Ψηφιακό εμπόριο 

Κριτήρια: Να περάσετε το ερωτηματολόγιο προ-αξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο μετά την αξιολόγηση.  

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας «Ψηφιακό Εμπόριο». Η 
ενότητα θα ασχοληθεί με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν όλοι οι χρήστες της τεχνολογίας για 
να εγγυηθούν μια ασφαλή εμπειρία ψηφιακού εμπορίου. Αυτό θα εξηγηθεί μέσω εκπαιδευτικών 
θεμάτων που θα διδάξουν στους νέους τεχνικές ασφαλών ηλεκτρονικών αγορών, μέτρα πρόληψης κατά 
της κλοπής ταυτότητας και ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας. 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα: Ψηφιακό Εμπόριο, Ψηφιακή Ιδιότητα του Πολίτη 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ενότητα 9 - Ψηφιακή υγεία και ευημερία 

 
	

	

Ενότητα 9: Ψηφιακή υγεία και ευημερία 

Κριτήρια: Να περάσετε το ερωτηματολόγιο προ-αξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο μετά την αξιολόγηση.  

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση της ενότητας «Ψηφιακή υγεία και 
ευημερία». Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας 
στην ψυχολογική και σωματική υγεία των ψηφιακών πολιτών και παρουσιάζονται επίσης τρόποι 
ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων αυτών με την υγιή σχέση με το διαδίκτυο (μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, τυχερά παιχνίδια, τυχερά παιχνίδια κ.λπ.) και γενικότερα με την ψηφιακή τεχνολογία. 
 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα: Ψηφιακή Υγεία και Ευημερία, Ψηφιακή Ιδιότητα του Πολίτη 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

 
 
 
 
 

Συνολικό σήμα 

 
	

	

Συνολικό σήμα  

Κριτήρια: Πέρασε όλες τις ενότητες  

Περιγραφή: Αυτό το σήμα απονέμεται για την ολοκλήρωση του μαθήματος 'DICIPASS4YOUTH'. Ο 
κάτοχος αυτού του σήματος έχει αποδείξει ότι διαθέτει τις ακόλουθες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
για τις ενότητες: 

1. Ψηφιακή εθιμοτυπία 
2. Ψηφιακός αλφαβητισμός 
3. Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνη 
4. Ψηφιακή πρόσβαση 
5. Ψηφιακή επικοινωνία 
6. Ψηφιακή ασφάλεια & προστασία 
7. Ψηφιακό Δίκαιο & Πνευματικά Δικαιώματα 
8. Ψηφιακό εμπόριο 
9. Ψηφιακή υγεία & ψηφιακό αποτύπωμα  

 
Μαθησιακά αποτελέσματα: Πολίτη 



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης 
 
Στο πνευματικό αποτέλεσμα 4, η Κοινοπραξία DICIPASS ανέπτυξε την πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής μάθησης DICIPASS, ένα διαδικτυακό περιβάλλον παρακίνησης για μάθηση.  
 
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης διαθέτει ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας 
χρήστη, ώστε οι χρήστες όλων των ομάδων-στόχων να μπορούν να βρουν αυτό που 
αναζητούν, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν σε ατελείωτες σελίδες και συνδέσμους. Η 
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης DICIPASS φιλοξενεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό που 
αναπτύχθηκε στο πνευματικό αποτέλεσμα 3. Επιπλέον, η Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης και επικύρωσης, καθώς φιλοξενεί κουίζ 
προ-αξιολόγησης και μετα-αξιολόγησης (αξιολόγηση), στα οποία οι χρήστες πρέπει να 
λάβουν μέρος, προκειμένου να αποκτήσουν το σήμα DICIPASS (επικύρωση). 
 
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, 
Λιθουανικά, Γερμανικά και Ισπανικά. 
 
Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης DICIPASS 
χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης DICIPASS - Μάθε να είσαι ψηφιακός πολίτης 
(4learning.eu) 

 
 

Η διεπαφή χρήστη  

 
 

Με την είσοδό του στην πλατφόρμα, ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει αμέσως το μαθησιακό 
του ταξίδι. Πλοηγώντας στην αρχική σελίδα, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει τις ακόλουθες 
ενότητες: 

1. Κύριο μενού 
a. Αρχική σελίδα 
b. e-Academy 
c. Ηλεκτρονική κοινότητα 
d. Σχετικά με το DICIPASS 

i. Επικοινωνία 
e. Ο λογαριασμός μου 

2. Επιλογές προσβασιμότητας (μπλε κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία) 
3. Επισκόπηση του προγράμματος κατάρτισης 
4. Τα πιο δημοφιλή μαθήματα 
5. Πάροχοι μαθημάτων 
6. Συχνές ερωτήσεις 
7. Να γίνεις πρεσβευτής 

 
 



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

 
Οι νέοι χρήστες θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν δωρεάν λογαριασμό, για να έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου και το εκπαιδευτικό υλικό. Για να 
δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό, κάντε κλικ στο «Ο λογαριασμός μου» που βρίσκεται 
στη γραμμή του κύριου μενού: 

 
 
Στην επόμενη σελίδα, κάντε κλικ στο «Δημιουργία νέου λογαριασμού». 



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

 
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή». Θα σας 
αποσταλεί email επιβεβαίωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες εκεί, για να ενεργοποιήσετε το 
λογαριασμό σας. 

 
Εάν είστε εκπαιδευτής ή υπεύθυνος για τη νεολαία, μετά τη δημιουργία του λογαριασμού 
χρήστη σας, πρέπει να μας στείλετε ένα αίτημα, για να σας δώσουμε τα αντίστοιχα 
δικαιώματα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό επισκεπτόμενοι την ενότητα «Γίνε πρεσβευτής της 
ψηφιακής πολιτειότητας!», την οποία μπορείτε να βρείτε στο κάτω μέρος της αρχικής 
σελίδας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή» και ακολουθήστε τις οδηγίες. Ένας διαχειριστής 
θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
επιβεβαίωσης. 



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

 
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό 

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στο 
εκπαιδευτικό υλικό του DICIPASS. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα διάφορα 
μαθήματα κάνοντας κλικ στο κουμπί "e-Academy" που βρίσκεται στη γραμμή του κύριου 
μενού. 

 
Θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα μαθήματα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε  συνδεθεί, 
ώστε να έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. 

 
Μπορείτε να επιλέξετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια, 
κάνοντας κλικ σε αυτό, μπορείτε να εισέλθετε στο μάθημα και να διαβάσετε κάποιες 
γενικές πληροφορίες σχετικά με αυτό, καθώς και να περιηγηθείτε στα θέματά του.  



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

 

 
Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Έναρξη μαθήματος» εισέρχεστε στο περιβάλλον μάθησης στο 
οποίο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ενότητα και τα 
θέματα. 



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

 
Σε κάθε μάθημα, υπάρχει ένα κουίζ προαξιολόγησης που ελέγχει τις προηγούμενες γνώσεις 
σας σχετικά με τα θέματα. 

 
Στην ενότητα «Μαθησιακά Αποτελέσματα» υπάρχουν πρόσθετες πηγές (συνημμένα 
αρχεία) τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε ως μαθητής ή ως καθηγητής. 

 



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

Τέλος, στο τέλος κάθε μαθήματος υπάρχει ένα κουίζ μετά την αξιολόγηση, το οποίο 
επικυρώνει τις γνώσεις που αποκτήσατε σε κάθε ενότητα. 

 
Άλλες λειτουργίες 

Ηλεκτρονική κοινότητα 

 
Το e-Community είναι ένα φόρουμ επικοινωνίας που είναι ενσωματωμένο στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα μάθησης DICIPASS. Διαφορετικοί χρήστες (μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι 
στη νεολαία κ.λπ.) μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το φόρουμ, για να επικοινωνούν, να 
ανταλλάσσουν ιδέες, να θέτουν ερωτήσεις, να διαβάζουν σημαντικές ειδοποιήσεις κ.λπ. 
Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο θέμα συζήτησης ή να δημοσιεύσει σε ένα 
ήδη υπάρχον. Στο τέλος της σελίδας, εμφανίζεται μια σειρά από στατιστικά στοιχεία, όπως 
ο αριθμός των θεμάτων του φόρουμ, ο αριθμός των θεμάτων, των αναρτήσεων, των 
διαδικτυακών χρηστών κ.λπ. 



 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο 
αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός υποβολής: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

e-Databank 
Η ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων είναι ένα εικονικό αποθετήριο πόρων και εργαλείων 
που σχετίζονται με το DICIPASS και την ψηφιακή ιθαγένεια. Οι χρήστες μπορούν να 
περιηγηθούν σε διάφορους πόρους ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, μπορούν να 
φιλτράρουν συγκεκριμένα θέματα και εργαλεία και μπορούν να προωθήσουν, γενικά, τις 
γνώσεις τους μετά το μάθημα κατάρτισης. Οι πόροι και τα εργαλεία στην ηλεκτρονική 
τράπεζα δεδομένων κατηγοριοποιούνται με βάση τον τύπο τους για ευκολότερη 
πρόσβαση. 
Επικοινωνία 

 
Εάν ένας χρήστης χρειάζεται βοήθεια για κάτι, μπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα 
«Επικοινωνία» στην πλατφόρμα και να επικοινωνήσει μαζί μας είτε μέσω 
τηλεφώνου/ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε αφήνοντας ένα μήνυμα στην πλατφόρμα. Η 
σελίδα «Επικοινωνία» είναι προσβάσιμη από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της 
σελίδας, περνώντας με το ποντίκι πάνω από το στοιχείο «Σχετικά με το DICIPASS» και στη 
συνέχεια κάνοντας κλικ στην επιλογή «Επικοινωνία». 
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