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Οδηγίες προς καταρτιζόμενους  

για εγγραφή στα ηλεκτρονικά μαθήματα Moodle 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 

 

Οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Ελληνικού πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό στην πλατφόρμα Moodle, ο 

οποίος και θα διατηρηθεί καθ’  όλη τη διάρκεια των σπουδών στο ΔΙΕΚ. Τα βήματα δημιουργίας λογαριασμού είναι 

τα εξής: 

1. Στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Ελληνικού κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο Moodle που βρίσκεται δεξιά στο μενού 

(εναλλακτικά επισκεφτείτε απευθείας τον σύνδεσμο https://iek-ellin.att.sch.gr/moodle/). 

 
2. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Σύνδεση στο πάνω δεξί μέρος. 

 

 
 

3. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, από την οποία θα εγγραφούμε στην πλατφόρμα. Κάνουμε, λοιπόν, κλικ στο 

κουμπί δημιουργίας νέου λογαριασμού, στο κάτω μέρος της οθόνης. 
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4. Σημαντική προϋπόθεση για να προχωρήσει ο μαθητής, είναι να εξασφαλίσει ότι διαθέτει έναν εν ενεργεία 

λογαριασμό email, τον οποίο θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει και κατά την διαδικασία της εγγραφής του στην 

πλατφόρμα, αλλά και στη συνέχεια των σπουδών στο ΔΙΕΚ. 

 
5. Στην οθόνη που εμφανίζεται καταχωρούνται τα εξής απαιτούμενα στοιχεία  

 όνομα χρήστη: καταχωρούμε ένα όνομα χρήστη με λατινικούς (αγγλικούς) χαρακτήρες. Να μην συγχέεται το 

όνομα χρήστη με το πραγματικό όνομα του μαθητή.  

Για να εξασφαλιστεί ότι είναι μοναδικό, εδώ μπορεί να μπει η ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθητή.  

 κωδικός πρόσβασης: ο μαθητής πρέπει να δημιουργήσει έναν κωδικό πρόσβασης, ακολουθώντας τις 

οδηγίες που αναγράφονται. Πιο συγκεκριμένα, ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληροί ταυτόχρονα τις 

παρακάτω προϋποθέσεις  

 να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες 

 να περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 ψηφίο 

 να περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 πεζό (μικρό) γράμμα 

 να περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 κεφαλαίο γράμμα 

 να περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 μη αλφαριθμητικό χαρακτήρα όπως για παράδειγμα * - # $ _ ! 

 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: καταχωρείται η προσωπική διεύθυνση email του μαθητή (2 φορές 

για λόγους επαλήθευσης) 

 μικρό/βαπτιστικό όνομα: καταχωρείται το μικρό όνομα του μαθητή, όπως αναγράφεται στην ταυτότητα 

 επώνυμο: καταχωρείται το επώνυμο του μαθητή, όπως αναγράφεται στην ταυτότητα. 

 ειδικότητα: επιλέγεται η ειδικότητα στο ΔΙΕΚ, στην οποία ανήκει ο μαθητής 

 εξάμηνο: επιλέγεται το εξάμηνο φοίτησης 

 

Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα συμπλήρωσης των απαιτούμενων στοιχείων για τη δημιουργία ενός 

λογαριασμού. Το κόκκινο θαυμαστικό υποδηλώνει ότι πρόκειται για υποχρεωτικό πεδίο. 
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6. Πατώντας το κουμπί «Δημιουργία του λογαριασμού μου» και εφόσον καταχωρήθηκαν σωστά όλα τα παραπάνω 

στοιχεία, ο μαθητής θα λάβει ένα email στην προσωπική του διεύθυνση από τον διαχειριστή Moodle του ΔΙΕΚ 

Ελληνικού, που θα ενημερώνει για την αίτηση εγγραφής του στην πλατφόρμα. Εκεί πρέπει να κάνει κλικ στον 

σύνδεσμο που παρέχεται για να επιβεβαιώσει τον νέο λογαριασμό.  
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Υπάρχει ενδεχόμενο το μήνυμα αυτό να καταλήξει στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας spam. 
 

7. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο, θα ανοίξει νέο παράθυρο στην πλατφόρμα Moodle, που θα επιβεβαιώνει τη 

δημιουργία του λογαριασμού.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 

 
Οι μαθητές του ΔΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης πρέπει εν συνεχεία να εγγραφούν σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου. 

Για την εγγραφή θα απαιτηθεί ένα κλειδί (token) το οποίο θα προμηθευτούν από τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ. 

Η διαδικασία εγγραφής στα μαθήματα του εξαμήνου περιγράφεται παρακάτω και θα επαναλαμβάνεται στις αρχές 

καθενός από τα επόμενα εξάμηνα. 

 

1. Μετά την εγγραφή του στην πλατφόρμα, ο μαθητής βλέπει την λίστα ειδικοτήτων ανά εξάμηνο. Η ίδια σελίδα θα 

εμφανίζεται και κάθε φορά που συνδέεται στην πλατφόρμα Moodle. Επιλέγει λοιπόν την ειδικότητά του. 
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2. Αμέσως μετά εμφανίζεται λίστα με όλα τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου. 
 

 
 
Το κλειδάκι στα δεξιά του τίτλου κάθε μαθήματος υποδεικνύει πως ο μαθητής μπορεί να εγγραφεί στο μάθημα 

από μόνος του (αυτο-εγγραφή), κάνοντας χρήση του κλειδιού (token) που έχει ήδη στη διάθεσή του. 

 

3. Κάνοντας, λοιπόν, κλικ στον τίτλο του μαθήματος εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 

 

 
 

4. Στο πεδίο «Κλειδί Εγγραφής» κάτω από τον τίτλο «Αυτο-εγγραφή (Μαθητής)» καταχωρείται το κλειδί εγγραφής 

για το μάθημα. 

 



Σελ. 7 
 

5. Μετά την επιτυχή καταχώριση του κλειδιού, ο μαθητής μεταφέρεται στην κεντρική σελίδα του μαθήματος. 

Ταυτόχρονα θα λάβει και ένα email καλωσορίσματος στο μάθημα αυτό. 

 

6. Ο χρήστης πρέπει να γραφτεί σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς του για το τρέχον εξάμηνο. Στο πάνω αριστερό 

μέρος της οθόνης, κάνοντας κλικ στον τίτλο «Δ.ΙΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», επιστρέφει στην αρχική σελίδα, 

όπου μπορεί πάλι να εντοπίσει την ειδικότητά του και τα υπόλοιπα μαθήματα. Σε καθένα από αυτά, εγγράφεται 

χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί token. 

 

 

7. Μετά από την εγγραφή του σε όλα τα μαθήματα, ο χρήστης έχει γρήγορη πρόσβαση στα μαθήματά του από το 

μενού στα αριστερά (περιοχή Α).  

 

 

 

 

 
Α 
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Γ 
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Επίσης, από το βελάκι που βρίσκεται δίπλα στο όνομά του, στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης, ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να επεξεργαστεί το προφίλ του, να δει τα μηνύματά του αλλά και πλήθος άλλων επιλογών (περιοχή 

Β). Τέλος, το κουμπί στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, δίπλα στον τίτλο «Δ.ΙΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», 

«κρύβει» το αριστερό μενού, δίνοντας περισσότερο χώρο στον χρήστη (περιοχή Γ). 


