
Οδηγός Χρήσης LMS 
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Αυτός ο οδηγός παρέχει μια γρήγορη εισαγωγή στο Moodle, ένα Σύστημα Διαχείρισης 
Εκμάθησης LMS στο Πανεπιστήμιο Frederick που χρησιμοποιείται για την παροχή 
περιεχομένου μαθημάτων και τη φιλοξενία δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης. 

Log In και Log Out από την πλατφόρμα 
LMS 

 
1. Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα LMS, πληκτρολογήστε στον browser σας: 

https://lms.frederick.ac.cy/ (Συστήνεται: Google Chrome ή Mozilla Firefox). 

 

2. Στο πλαίσιο Login, συμπληρώστε το Username και το Password σας και πατήστε Log 
In. Η κεντρική σελίδα της LMS θα ανοίξει. 

3. Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε το μενού χρήστη (πάνω στο όνομά σας), στο πάνω 
δεξιά μέρος της σελίδας και Log out. 
Σημείωση: Βεβαιωθείτε πάντα ότι κάνετε αποσύνδεση από την πλατφόρμα, ειδικά 
όταν δεν χρησιμοποιείται τον προσωπικό σας υπολογιστή. 

https://lms.frederick.ac.cy/


Δείτε τα μαθήματα σας 
Αφού συνδεθείτε στην πλατφόρμα LMS, για δείτε τα μαθήματα σας επιλέξτε το My Courses 
από το μενού πλοήγησης. Στην σελίδα που θα εμφανιστεί διαλέξτε το μάθημα που σας 
ενδιαφέρει για να μπείτε στο περιεχόμενό του. 

 

Πώς να ανεβάσετε την εργασία σας 
1. Για να ανεβάσετε μια εργασία στην πλατφόρμα LMS, εντοπίστε στην σελίδα του 

μαθήματος το εικονίδιο: και στην συνέχεια πατήστε πάνω του.  
2. Στην σελίδα που θα εμφανιστεί, επιλέξτε το Add submission. 



 

3. Για διευκόλυνση σας, αρκεί να τραβήξετε το αρχείο της εργασία σας, στον browser, 
σαν drag-and-drop και αυτό θα ανέβει αυτόματα στην πλατφόρμα LMS. Τέλος 
επιλέξτε, Save changes για να ολοκληρωθεί η αποθήκευση της. 

 



Δείτε τις βαθμολογίες των εργασιών 
σας 
Για να δείτε τις βαθμολογίες των εργασιών σας, αρκεί να μπείτε στην σελίδα του μαθήματος 
που σας ενδιαφέρει, και από την στήλη Activities στα δεξιά της οθόνης να πατήσετε στην 
επιλογή Assignments. 

 

Ο βαθμός εμφανίζεται δίπλα από κάθε εργασία στην στήλη Grade. Για να δείτε πιθανές 
σημειώσεις του καθηγητή σχετικά με την βαθμολόγηση της εργασίας σας, πατήστε στην 
εργασία που σας ενδιαφέρει και διαβάστε το πεδίο feedback. Εκεί, θα βρείτε επίσης και το 
ποσοστό λογοκλοπής. 
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