
1ο	  Βήμα	  Είσοδος	  και	  Ρυθμίσεις	  Προφίλ	  
Πληκτρολογώντας	  www.kougioumtzis.org	  εμφανίζεται	  η	  παρακάτω	  ιστοσελίδα	  υποδοχής.	  

	  
Κάνε	  κλικ	  με	  τον	  κέρσορα	  στο	  πεδίο	  «Είσοδος»	  στο	  πάνω	  δεξιό	  μέρος	  της	  ιστοσελίδας.	  Θα	  
εμφανιστεί	  το	  παρακάτω	  πλαίσιο.	  Συμπλήρωσε	  τα	  στοιχεία	  (όνομα	  χρήστη	  και	  κωδικός)	  έτσι	  
όπως	  εμφανίζονται	  στο	  email	  που	  σας	  έστειλα.	  	  

	  
Το	  1ο	  email	  που	  σας	  έστειλα	  έχει	  την	  παρακάτω	  μορφή:	  
Γεια σας 1 1,    
Έχει δηµιουργηθεί ένας καινούριος λογαριασµός χρήστη στο 'Διαδικτυακή Πλατφόρµα Επιµόρφωσης' µε 
έναν προσωρινό κωδικό πρόσβαση.    
Για να συνδεθείτε θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία:    
όνοµα χρήστη: 1    
συνθηµατικό: βλ . email 
(θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε)    
Πριν κάνετε προσπάθεια σύνδεσης, επισκεφτείτε το www.kougioumtzis.org και διαβάστε τις οδηγίες 
«1ο Βήµα».   
Αφού διαβάσετε τις οδηγίες και για να συνδεθείτε, πατήστε τον επόµενο σύνδεσµο 
http://kougioumtzis.org/moodle/login/   
Φιλικά Κουγιουµτζής Κώστας   
 



Όταν πατήσετε το σύνδεσµο http://kougioumtzis.org/moodle/login/ , την πρώτη φορά που θα 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον προσωπικό σας κωδικό σύµφωνα µε την εικόνα: 

	  
Πληκτρολογήστε	  τον	  κωδικό	  που	  επιθυμείτε	  στο	  πεδίο	  «Νέος	  κωδικός	  πρόσβασης»	  και	  
επαναλάβετέ	  τον	  στον	  πεδίο	  «Νέος	  κωδικός	  πρόσβασης	  (πάλι)».	  Για	  να	  γίνει	  αποδεκτή	  η	  
επιλογή	  σας	  θα	  πρέπει	  να	  ισχύουν	  τα	  εξής:	  τουλάχιστον	  α)	  8	  χαρακτήρες,	  β)	  ένα	  αριθμό,	  γ)	  
ένα	  μικρό	  γράμμα,	  δ)	  ένα	  κεφαλαίο	  γράμμα	  και	  ε)	  ένα	  σύμβολο	  (π.χ.	  δίεση	  #	  ,	  θαυμαστικό	  !	  
κ.ο.κ.).	  Καθώς	  ο	  κωδικός	  είναι	  προσωπικός	  μην	  τον	  μοιράζεστε	  με	  κανένα	  και	  αποθηκεύσετε	  
σε	  κάποιο	  μέρος.	  	  Σε	  περίπτωση	  που	  χάσετε	  ή	  ξεχάσετε	  τον	  κωδικό	  πρόσβασης	  μπορείτε	  να	  
κάνετε	  χρήση	  της	  ανάληψης	  κάνοντας	  κλικ	  στο	  πεδίο	  «Ξεχάσατε	  το	  όνομα	  χρήστη	  ή	  	  τον	  
κωδικό	  πρόσβασης»	  όπως	  φαίνεται	  στην	  παρακάτω	  εικόνα	  με	  γαλάζια	  γράμματα.	  
Ακολουθείστε	  μετά	  τις	  οδηγίες.	  

	  



Θυμηθείτε	  ότι	  τα	  cookies	  πρέπει	  να	  είναι	  ενεργοποιημένα	  στον	  περιηγητή	  σας.	  	  
Σχετικές	  οδηγίες	  θα	  βρείτε	  στον	  παρακάτω	  σύνδεσμο:	  	  	  
https://support.norton.com/sp/el/gr/home/current/solutions/v57840314_NortonM_Retail_1_el_el	  

Στη	  συνέχεια	  θα	  πρέπει	  να	  γίνει	  η	  επεξεργασία	  του	  προφίλ	  σας	  δηλαδή	  των	  προσωπικών	  σας	  
στοιχείων.	  Αυτό	  γίνεται	  κάνοντας	  κλικ	  στο	  σύμβολο	  +	  στα	  δεξιά	  του	  πεδίου	  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣH».	  
	  

	  
Το	  μενού	  θα	  διευρυνθεί	  και	  θα	  πάρει	  την	  παρακάτω	  μορφή:	  

	  
Μπορείτε	  να	  κάνετε	  κλικ	  στο	  πεδίο	  «Ρυθμίσεις	  προφίλ».	  Και	  στη	  συνέχεια	  στο	  πεδίο	  «	  
Επεξεργασία	  του	  προφίλ».	  

	  
	  



Συμπληρώστε	  στη	  συνέχεια	  τα	  πεδία	  που	  ανοίγουν.	  Όπως	  λ.χ.	  ...	  
	  
Το	  ονοματεπώνυμό	  σας	  ...	  
	  	  

	  
	  
Κάνοντας	  upload	  μιας	  φωτογραφία	  σας	  (π.χ.	  τραβήξτε	  μία	  selfie	  φωτογραφία	  του	  εαυτού	  
σας	  με	  το	  κινητό,	  τοποθετείστε	  την	  στην	  επιφάνεια	  εργασίας	  του	  υπολογιστή	  και	  
μετακινήστε	  την	  ώστε	  να	  συμπέσει	  με	  το	  παρακάτω	  μπλε	  βελάκι	  και	  να	  εισαχθεί	  στο	  προφίλ.	  	  

	  
Θυμηθείτε	  να	  συμπληρώστε	  και	  τα	  υπηρεσιακά	  σας	  στοιχεία	  στο	  κάτω	  μέρος	  του	  προφιλ.	  
	  
Ο	  πρώτος	  στόχος	  είναι	  να	  εγγραφεί	  ένας	  ικανός	  αριθμός	  συναδέλφων	  φυσικής	  αγωγής	  και	  
να	  εισάγει	  τα	  απαραίτητα	  ατομικά	  στοιχεία	  στο	  προφίλ.	  Παράλληλα	  με	  τη	  διεργασία	  αυτή	  
γίνεται	  η	  προετοιμασία	  του	  περιεχομένου	  των	  διαδικτυακών	  μαθημάτων.	  Οι	  εγγραφές	  στα	  
μαθήματα	  αυτά	  θα	  γίνουν	  πιθανότατα	  με	  την	  έναρξη	  της	  επόμενης	  σχολικής	  χρονιάς	  έτσι	  
ώστε	  η	  εξ’	  αποστάσεως	  επιμόρφωση	  να	  λειτουργεί	  συμπληρωματικά	  στα	  δια	  ζώσης	  
σεμινάρια.	  


