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1.1 Εγγραφή – Δημιουργία Νέου Λογαριασμού 
 

Link Δημιουργίας Νέου Λογαριασμού: http://edrive.yme.gov.gr/user/register  

Πριν προχωρήσουμε στην επεξήγηση της Εγγραφής - Δημιουργίας Νέου Λογαριασμού να 
επισημάνουμε ότι η δημιουργία και σύνδεση στο portal ΔΕΝ είναι αναγκαία.  

Η δημιουργία λογαριασμού και σύνδεση του χρήστη είναι απαραίτητη μόνο για την είσοδο στην 
εκπαιδευτική πλατφόρμα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας e-Drive Academy (για 
τη συμμετοχή σας στα μαθήματα).  Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν διαθέτει 
λογαριασμό τότε θα πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα συμπληρώνοντας τα παρακάτω 
στοιχεία. . Όλα τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά: 

Όνομα χρήστη: συμπληρώστε ένα ψευδώνυμο. 

Διεύθυνση e-mail:  συμπληρώστε το e-mail σας. 

First name: συμπληρώστε το μικρό σας όνομα. 

Last name: συμπληρώστε το επώνυμο σας. 

City: συμπληρώστε την πόλη που μένετε. 

Country: το GR είναι default, σε διαφορετική περίπτωση συμπληρώστε τον κωδικό της χώρας 
σας. 

  

http://edrive.yme.gov.gr/user/register


                      Εγχειρίδιο χρήσης portal       
edrive.yme.gov.gr    

 

 

Cosmos Business Systems    210 64 92 800 
Παύλου Μπακογιάννη 44,  
144 52 Μεταμόρφωση 

  210 64 64 069 

www.cbs.gr   cosmos@cbs.gr 
 
 

4 

Μόλις συμπληρώσουμε όλα τα στοιχεία, κάνουμε click στο check box «Δεν είμαι ρομπότ» και 
στο τέλος πατάμε το μπλε κουμπί «Δημιουργία νέου λογαριασμού». 
Μόλις πατήσουμε το κουμπί, θα μας εμφανιστεί μήνυμα ότι θα λάβουμε ένα mail στο email που 
δηλώσαμε προ ολίγου. Μόλις λάβουμε το email (δεν θα χρειαστεί πάνω από 1-2 λεπτά) πατάμε 
στο link που εμφανίζεται στην παρακάτω φωτογραφία ώστε να δηλώσουμε έναν προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης. 
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Πατώντας στο link θα μας εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο ενημερώνοντας ότι πρέπει να 
ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός μας εντός μίας ημέρας. Για να προχωρήσουμε πατάμε το μπλε 
κουμπί «Είσοδος». 
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1.2 Είσοδος στο Moodle 
 
 
Για να εισέλθουμε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα (Moodle) κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής 
ασφάλειας e-Drive Academy θα πρέπει πρώτα να έχουμε κάνει εγγραφή. Αν έχουμε κάνει 
εγγραφή τότε θα πρέπει να συνδεθούμε για να μεταφερθούμε στο Moodle. 
To link για είσοδο στο Moodle: http://edrive.yme.gov.gr/moodle/my/   
 
 
Για να εισέλθουμε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ή αλλιώς Moodle υπάρχουν δύο τρόποι: 
 
Α.  Από  την αρχική σελίδα του portal (http://edrive.yme.gov.gr/) πατώντας το κουμπί 
«Σύνδεση». Αν έχουμε συνδεθεί θα μεταφερθούμε αυτόματα, σε διαφορετική περίπτωση θα 
πρέπει να εισάγουμε το username και το password μας. 
 
 

 
 
 
  

http://edrive.yme.gov.gr/moodle/my/
http://edrive.yme.gov.gr/
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Β.  Ο δεύτερος τρόπος είναι πηγαίνοντας στα μαθήματα και επιλέγοντας κάποιο μάθημα (όπως 
στην επισυναπτόμενη από κάτω φωτογραφία).  
 

 

 

Μόλις μας ανοίξει το μάθημα που επιλέξαμε, πατάμε το πορτοκαλί κουμπί «Πήγαινε στο 
Μάθημα». Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Moodle και συγκεκριμένα στο μάθημα που 
επιλέξαμε. 
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Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί το βήμα «δημιουργία λογαριασμού» τότε θα έχουμε τη 
δυνατότητα να εισέλθουμε με τον προσωπικό μας λογαριασμό στο Moodle. Το μόνο που 
απαιτείται είναι το Όνομα χρήστη και το συνθηματικό. Μόλις συμπληρώσουμε αυτά τα δύο 
στοιχεία πατάμε το μπλε κουμπί «Είσοδος». 
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1.3 Ανάκτηση Συνθηματικού – Κωδικού Πρόσβασης 
 

Σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει το συνθηματικό μας, πατάμε στο «Σύνδεση» στο πάνω 
αριστερά μέρος. Στη συνέχεια πατάμε click στο κουμπί «Ανάκτηση νέου συνθηματικού 
εισόδου». Γράφουμε είτε το όνομα λογαριασμού είτε το email που έχουμε δηλώσει. Τέλος, 
πατάμε click στο check box «Δεν είμαι ρομπότ» και το μπλε κουμπί «Αποστολή νέου 
συνθηματικού με e-mail».  
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Στη συνέχεια, περιμένουμε 1-2 λεπτά να μας έρθει το email από το σύστημα ώστε να εισάγουμε 
ένα νέο συνθηματικό για τον λογαριασμό μας. Όπως βλέπουμε και στην φωτογραφία πατάμε 
στο link που επισυνάπτεται στο email ώστε να αρχίσει η διαδικασία αλλαγής του κωδικού μας. 

 

Το σύστημα μας ενημερώνει ότι πρέπει να αλλάξουμε μέσα σε μία ημέρα τον κωδικό αλλιώς θα 
πρέπει να ξανακάνουμε όλη την διαδικασία από την αρχή. 
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Μόλις πατήσουμε το κουμπί «Είσοδος» θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο ενημερώνοντας 
μας για τη δήλωση ενός νέου συνθηματικού. Μόλις εισάγουμε νέο συνθηματικό, πηγαίνουμε 
στο κάτω μέρος της σελίδας και πατάμε το μπλε κουμπί «Αποθήκευση» και είμαστε έτοιμοι! 
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1.4 Αρχική σελίδα – Περιβάλλον Moodle  
 
Έχοντας μπει πλέον στο Moodle, θα εξηγήσουμε τα βασικά εργαλεία – συντομεύσεις.  

 

 

 

Υπάρχουν αρκετές συντομεύσεις (blocks) στην αρχική σελίδα. Από τις βασικότερες είναι αυτή 
που εμφανίζεται στο αριστερό μέρος η «Πλοήγηση». Η Πλοήγηση όπως βλέπουμε στην 
παρακάτω εικόνα έχει 4 υποενότητες:  

1. Αρχική σελίδα ιστοτόπου, 2. Σελίδες ιστοτόπου, 3. Τα μαθήματα μου και 4. Μαθήματα. 
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1) Η επιλογή «Αρχική σελίδα ιστοτόπου» χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να μεταφερθούμε από 
οποιοδήποτε σημείο - σελίδα βρισκόμαστε στην αρχική σελίδα του Moodle. 

2) Η επιλογή «Σελίδες ιστοτόπου» χρησιμοποιείται για να μεταφερθούμε εύκολα και γρήγορα 
σε κάποιες σελίδες που έχει επιλέξει ο διαχειριστής σαν πιο χρήσιμες για τους 
εκπαιδευόμενους.  

3) Με την επιλογή «Τα μαθήματα μου» μπορούμε πολύ εύκολα και γρήγορα να επισκεφτούμε 
τα μαθήματα που έχουμε γραφτεί και μας αφορούν (η εγγραφή σε μάθημα θα επεξηγηθεί 
παρακάτω).  Σε περίπτωση που δεν έχουμε γραφτεί ή δεν μας έχουν γράψει άλλοι σε κάποιο 
μάθημα, τότε δεν θα εμφανιστεί τίποτα. Σε αντίθετη περίπτωση, πατώντας click στο «Τα 
μαθήματα μου» θα ανοίξει μία λίστα, σαν της επισυναπτόμενης εικόνας, με τα μαθήματα που 
έχουμε γραφτεί και από εκεί θα μπορούμε να μεταφερθούμε πολύ γρήγορα στο μάθημα που 
μας ενδιαφέρει.  
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4) Με την επιλογή «Μαθήματα» μπορούμε να περιηγηθούμε σε όλα τα μαθήματα που είναι 
διαθέσιμα στο Moodle. 

 

Η μεταφορά μας στην κατηγορία που μας ενδιαφέρει μπορεί να γίνει με 3 τρόπους: 

Α) Κάνοντας click στην κατηγορία που μας ενδιαφέρει από την αριστερή στήλη 

Β) Κάνοντας click από την κατηγοριοποίηση στο κέντρο (γκρι μπάρες) 

Γ) Είτε επιλέγοντας από το drop down menu – Κατηγορίες μαθημάτων, την κατηγορία που μας 
ενδιαφέρει  
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Η «Επισκόπηση Μαθημάτων» έχει ως σκοπό να εμφανίζει στον κάθε χρήστη σε ποια τα 
μαθήματα στα οποία έχει γραφτεί προκειμένου να  είναι εντοπίζονται εύκολα  για μελλοντική 
χρήση. 

 

 

Στο «Ημερολόγιο» εκτός της προβολής της ημέρας, του μήνα και του έτους, μπορούμε να δούμε 
ποιες ημέρες έχουμε μάθημα και τον τίτλο του μαθήματος τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Για να 
μας εμφανιστεί αυτή η πληροφορία θα πρέπει ο δάσκαλος, να ορίσει ότι το μάθημα που θα 
συμμετάσχουμε θα πραγματοποιηθεί την συγκεκριμένη ημερομηνία. 
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Στα «Επικείμενα γεγονότα» εμφανίζονται όλα τα μαθήματα και τα γεγονότα που πρόκειται να 
συμμετάσχουμε. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει ορίσει ο δάσκαλος ή ο δημιουργός του 
γεγονότος πότε ακριβώς πρόκειται να γίνει και να μας έχει ορίσει ότι θα συμμετέχουμε  στο 
μάθημα ή το γεγονός. 
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1.5  Συμμετοχή σε Μάθημα  
 

Ορισμένες βασικές οδηγίες για την συμμετοχή ενός απλού χρήστη σε μάθημα. Έχοντας επιλέξει 
ποιο μάθημα μας ενδιαφέρει, παρατηρούμε στο πάνω μέρος τον τίτλο του μαθήματος που 
επιλέξαμε και κάτω από τον τίτλο μία μικρή περιγραφή του μαθήματος. Στο κάτω μέρος πατάμε 
το γκρι κουμπί «Είσοδος» ώστε να αρχίσουμε το μάθημα. 
 
 
1.  Αναζήτηση μαθήματος: Πάμε από το μπλοκ της «Πλοήγησης» και κάνουμε click στην  

επιλογή «Μαθήματα».  

 

 

2. Βρίσκουμε ποιο μάθημα μας αφορά μέσω των ομάδων που υπάρχουν στο Moodle. 
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3. Πατάμε click στον τίτλο του μαθήματος ώστε να αρχίσουμε το μάθημα που επιλέξαμε.

 

 
4. Στη συνέχεια θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο με τον τίτλο του μαθήματος και με μια μικρή 

περιγραφή του μαθήματος που επιλέξαμε. Πατάμε το γκρι κουμπί «Είσοδος» στο κάτω 
μέρος ώστε να αρχίσει το μάθημα. 
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Περιμένουμε λίγο να ανοίξει το μάθημα που επιλέξαμε. Μας εμφανίζει το μάθημα με δύο 
επιλογές, το «Μαθαίνω» και το «Παίζω». Πατώντας το κουμπί «Μαθαίνω» θα 
πραγματοποιήσουμε το θεωρητικό μέρος του μαθήματος, διαβάζοντας και παρατηρώντας 
φωτογραφίες σχετικές με το μάθημα που επιλέξαμε. Το θεωρητικό μέρος σχετίζεται με το 
πρακτικό μέρος (κουμπί «Παίζω»). Το επόμενο κουμπί «Παίζω», αν το πατήσουμε θα 
πραγματοποιήσουμε το πρακτικό μέρος μέσω κάποιων ερωτήσεων που διαβάσαμε από το 
θεωρητικό μέρος (κουμπί «Μαθαίνω»). 
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Έχοντας ξεκινήσει το μάθημα, παρατηρούμε ότι στο πάνω δεξιά μέρος έχει δύο κουμπιά. 
Πατώντας το 1ο κουμπί με το εικονίδιο σπιτιού μας ανοίγει η αρχική σελίδα του μαθήματος, 
πατώντας το 2ο κουμπί με το χαρτί – μολύβι με μεταφέρει στο πρακτικό μέρος «Παίζω». 

 

 

Στο κάτω μέρος βλέπουμε μία μπάρα, η μπάρα διαθέτει το pause και το play, τα οποία αν τα 
πατήσουμε σταματάει το μάθημα και ξαναρχίζει αντίστοιχα. Με τα βελάκια  (δίπλα από το play 
– pause) μπορούμε να μεταφερθούμε μπροστά και πίσω στις ερωτήσεις που διαθέτει το 
μάθημα. Με το κουμπί TOC μπορούμε να δούμε πόσες ενότητες έχει το κάθε μάθημα. Τέλος το 
τελευταίο κουμπί της μπάρας «Χ» αν το πατήσουμε τότε θα κλείσει το μάθημα. 
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Μόλις ολοκληρώσουμε το μάθημα, θα  εμφανιστούν οι επιδόσεις μας. Μπορούμε  να 
πατήσουμε είτε το κουμπί «Επανάληψη» για να ξαναπροσπαθήσουμε το μάθημα είτε το κουμπί 
«Οι απαντήσεις μου» για να δούμε ποιες απαντήσεις ήταν σωστές και ποιες λάθος. 

 

 

Για να δούμε όλες τις απαντήσεις μας, ποιες ήταν σωστές και ποιες λάθος θα χρειαστεί να 
πατήσουμε το κουμπί «Επόμενο» είτε το κουμπί «Προηγούμενο». 
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Αν θέλουμε να βγούμε από το μάθημα, θα μας εμφανίσει στη σελίδα του μαθήματος που μόλις 
πραγματοποιήσαμε με ορισμένα δεδομένα από την προηγούμενη-(ες) συμμετοχή-(ες) μας. Με 
τον τρόπο αυτό η πλατφόρμα μας ενημερώνει  για την  ιστορικότητα του χρήστη στο κάθε 
μάθημα ώστε να παρακολουθεί ο δάσκαλος αλλά και ο ίδιος ο χρήστης την πρόοδό του. 
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1.6 Προσθήκη Badge - Μεταλλίου 
 
Ο δάσκαλος μπορεί να φτιάξει ένα badge ή αλλιώς μία επιβράβευση για τους μαθητές του. Η 
επιβράβευση αυτή, θα γίνει αυτόματα ή χειροκίνητα (αναλόγως τι θα ορίσουμε) από τον  
δάσκαλο, όταν ο μαθητής ολοκληρώσει ένα μάθημα με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από αυτή 
που έχει ορίσει ο δάσκαλος για την απονομή του μεταλλίου. 
 
Για να προσθέσουμε ένα μετάλλιο, επιλέγουμε από το μπλοκ «Διαχείριση» το «Badges» και στη 
συνέχεια το «Add a new badge». 
 

 
 
 
Συμπληρώνουμε το πεδίο «Όνομα», μία περιγραφή για το μετάλλιο και προσθέτουμε μία 
φωτογραφία. Στο πεδίο contact συμπληρώνουμε το όνομα και το email του υπεύθυνου 
απονομής μεταλλίου σε περίπτωση που θέλουμε κάτι να ρωτήσουμε. Επίσης,  αν θέλουμε 
ορίζουμε ημερομηνία έναρξης και λήξης για την απονομή μεταλλίου. Στο τέλος πατάμε το 
πορτοκαλί κουμπί «Create badge». Από το «Manage badges» βλέπουμε όλα τα μετάλλια που 
έχουν δημιουργηθεί, με ποια κριτήρια αποδίδονται και σε πόσους έχουν αποδοθεί. Υπάρχει 
επίσης επιλογή που μπορεί ο δάσκαλος να φτιάξει ένα μετάλλιο το οποίο να μην είναι ορατό 
στους μαθητές τους και κάποια στιγμή να μπει να το ενεργοποιήσει ώστε να είναι διαθέσιμο. 
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Στη τελευταία στήλη «Ενέργειες», πατάμε το εικονίδιο με το γρανάζι ώστε στη συνέχεια να 
θέσουμε ορισμένα κριτήρια για την απονομή του μεταλλίου που δημιουργήσαμε. 

 

Επιλέγουμε από τις επιλογές το «Criteria» και στη συνέχεια από το «Add badge criteria» το 
«completing a set of courses» και στη συνέχεια προσθέτουμε με το κουμπί «Add courses», σε 
ποιο μάθημα θέλουμε να υφίσταται το μετάλλιο. 
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Τέλος για να ορίσουμε τον βαθμό που πρέπει να διαθέτει ο χρήστης ώστε να του απονεμηθεί 
το μετάλλιο πηγαίνουμε για άλλη μία φορά στο «Criteria» και πατάμε από δεξιά το εικονίδιο με 
το γρανάζι. 

 

 

Το τελευταίο βήμα, είναι να πάμε και να ορίσουμε την ελάχιστη βαθμολόγια. Αυτό μπορεί να 
γίνει από το πεδίο «Minimum grade required», στο οποίο βάζουμε τον αριθμό της βαθμολογίας 
που επιθυμούμε και στη συνέχεια πατάμε το πορτοκαλί κουμπί «Save». 
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