Εγγραφή στο σύστημα “Moodle”
https://moodle.teithe.gr/login/index.php?lang=el
Το πληροφοριακό σύστημα “Moodle” είναι ένα εργαλείο για τη διαχείρηση ηλεκτρονικών
μαθημάτων. Η αρχική σελίδα του Moodle είναι η “https://moodle.teithe.gr/”
Προκειμένου κάποιος φοιτητής να κάνει χρήση αυτού του συστήματος θα πρέπει να εγγραφεί σε
αυτό ως χρήστης. Η διαδικασία εγγραφής στο Μoodle περιγράφεται παρακάτω:
1) Μεταβείτε στη σελίδα εισόδου “https://moodle.teithe.gr/login/index.php?lang=el”
2) Εισάγετε όνομα και κωδικό χρήστη. To όνομα και o κωδικός χρήστη είναι τα ίδια με αυτά
του συστήματος ΠΥΘΙΑ. Θα ανοίξει μία φόρμα για να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας.
3) Συμπληρώστε τουλάχιστον τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας εγγραφής. Ένα πολύ
σημαντικό πεδίο είναι το τρίτο, το οποίο επιγράφεται “Email address”. Σε αυτό το πεδίο θα
πρέπει να καταχωρήσετε μία έγκυρη email διεύθυνση. Αυτή η email διεύθυνση θα χρειαστεί
άμεσα για την ολοκλήρωση της εγγραφής και στη συνέχεια θα χρειάζεται για την
ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ του συστήματος “Μoodle” και του αντιστοίχου φοιτητή.
Στο πεδίο “Email address”, καταχωρήστε τη διεύθυνση του ιδρυματικού λογαριασμού
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Αυτή είναι της μορφής
“accxxxyy@acc.teithe.gr” όπου "accxxxyy" είναι το όνομα χρήστη στο σύστημα ΠΥΘΙΑ.
Βρείτε τις βασικές πληροφορίες για τον ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/institutional_email.pdf
Το σύστημα Moodle κάνει εκτεταμένη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την
ενημέρωση των φοιτητών και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να
ελέγχουν τακτικά το λογαριασμό e-mail που δήλωσαν στο Moodle, για εισερχόμενα
μηνύματα από το Moodle.
4) Αφού καταχωρήσετε τα στοιχεία σας, κάντε κλικ στο κουμπί “Update profile” στο τέλος της
σελίδας. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης θα σας αποσταλεί email στη διεύθυνση που
μόλις δηλώσατε στο Moodle, (στον ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε
αυτή την περίπτωση), ώστε να επιβεβαιωθεί αυτή η διεύθυνση. Ανοίξτε το ιδρυματικό
email και ακολουθείστε τις οδηγίες που υπάρχουν μέσα στο μήνυμα που σας έστειλε το
Moodle, ώστε να επιβεβαιωθεί η διεύθυνση e-mail που καταχωρήσατε. Όταν ολοκληρωθεί
και η διαδικασία της επιβεβαίωσης της διεύθυνσης e-mail, θα έχει ολοκληρωθεί και η
εγγραφή σας στο Moodle.
5) Βγείτε από το Moodle κάνοντας κλικ στη λέξη “Logout" στην επάνω δεξιά γωνία της
οθόνης. Εισέλθετε ξανά στο Μoodle από τη διεύθυνση
https://moodle.teithe.gr/login/index.php?lang=el
με όνομα και κωδικό χρήστη ίδια με αυτά του συστήματος ΠΥΘΙΑ.
Χρήσιμα αρχεία για την εγγραφή στο Moodle και για τη χρήση του, θα βρείτε στο επάνω αριστερό
μέρος της αρχικής σελίδας του Moodle “https://moodle.teithe.gr/”

