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Σύνδεση στο Teams

A. Teams web app

• Μπορείτε να συνδεθείτε από ένα 
φυλλομετρητή (browser) με 2 τρόπους:

• Μεταβείτε στο  
https://portal.office.com
και αφού συνδεθείτε, επιλέξετε την 
εφαρμογή Teams.

• Μεταβείτε στο 
https://teams.microsoft.com και 
εισάγετε τα στοιχεία σας.

B. Teams desktop app

• Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή 
για κάθε λειτουργικό, από το 
https://teams.microsoft.com/downloads
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Σύνδεση μέσω 
web app

1. Μεταβείτε στη 
διεύθυνση
teams.microsoft.com/

2. Πραγματοποιήστε 
είσοδο με το 
λογαριασμό που σας 
παρέχει η εργασία ή το 
σχολείο σας.
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Σύνδεση μέσω 
web app

3. Εισάγετε τον κωδικό 
σας.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να βρουν περισσότερες 
πληροφορίες για τα 
στοιχεία του λογαριασμού 
τους στην ιστοσελίδα 
office365.schools.ac.cy.
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Σύνδεση μέσω 
web app

4. Επιλέξετε “Don’t’ show 
this again” 

5. Ακολούθως, εάν θέλετε, 
επιλέξετε “Yes”, ώστε να 
μην σας ζητά κάθε φορά 
τον κωδικό σας.
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Σύνδεση μέσω 
desktop app

1. Ανοίξετε την εφαρμογή Microsoft 
Teams στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να κατεβάσετε την 
εφαρμογή από το 
teams.microsoft.com/downloads

2. Πραγματοποιήστε είσοδο με το 
λογαριασμό που σας παρέχει η 
εργασία ή το σχολείο σας.
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Αρχική σελίδα Teams

Προβολή και 
οργάνωση ομάδων

Ξεκινήστε μια 
νέα συνομιλία

Μενού εφαρμογών
(App launcher)

Διαχείριση 
ρυθμίσεων προφίλ

Επιστροφή σε 
όλες τις ομάδες

Διαχείριση 
ομάδας
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Πραγματοποίηση 
λήψης εφαρμογής

Σύνταξη 
μηνύματος

Ημερολόγιο 
συναντήσεων

Έναρξη σύσκεψης



Δημιουργία 
ομάδας

1. Επιλέξετε “Teams” 
από το αριστερό 
sidebar.

2. Επιλέξετε “Join or 
create team” πάνω 
δεξιά. 

3. Επιλέξετε “Create 
Team”
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Δημιουργία ομάδας

4. Επιλέξετε τύπο ομάδας.

Ανάλογα με τον τύπο 
ομάδας που θα επιλέξετε 
υπάρχουν διαφορετικές 
δυνατότητες και ρυθμίσεις. 
Για σκοπούς διδασκαλίας 
καλό είναι να επιλέγετε τον 
τύπο “Class”. 
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Δημιουργία ομάδας

5. Ορίστε το όνομα (name)
της ομάδας σας.

6. Προαιρετικά, μπορείτε 
να γράψετε μια σύντομη
περιγραφή (description).

7. Προχωρήστε στο 
επόμενο βήμα, 
επιλέγοντας “Next”.
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Δημιουργία ομάδας

8. Αν θέλετε, προσθέσετε σε αυτό 
το βήμα, τα μέλη της ομάδας, 
μαθητές ή/και άλλους 
εκπαιδευτικούς. Μπορεί να γίνει 
και αργότερα! 

Αν προσθέσετε κάποιον ως 
Εκπαιδευτικό (Teacher) γίνεται και 
αυτός ιδιοκτήτης (owner) της ομάδας, 
ενώ αν τον προσθέσετε ως Μαθητή 
(Student) γίνεται απλό μέλος (member).

9. Επιλέξετε “Skip”.
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Διαχείριση Ομάδας

1. Αφού δημιουργηθεί μια ομάδα, 
μπορείτε: (α) να προσθέστε ή να 
διαγράψετε μέλη, (β) να ελέγξετε 
τι μπορούν να κάνουν τα μέλη, 
(γ) να δημιουργήσετε κωδικό για 
την ομάδα, και άλλες 
δυνατότητες.

2. Για να έχετε πρόσβαση στις πιο 
πάνω δυνατότητες επιλέξετε τις 
τρεις τελείες (…) δεξιά από το 
όνομα της ομάδας και
ακολούθως “Manage team”
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Διαχείριση Ομάδας

3. Επιλέγοντας την καρτέλα
“Members” μπορείτε:

4. να θέσετε στο αθόρυβο 
(mute) ένα ή περισσότερα 
μέλη, αφαιρώντας 
ουσιαστικά από αυτούς 
τη δυνατότητα 
αναρτήσεων (posts) …

5. να αλλάξετε τον ρόλο 
ενός μέλους …

6. να διαγράψετε κάποιον 
από την ομάδα
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Διαχείριση Ομάδας

7. Επιλέγοντας την
καρτέλα “Settings”
μπορείτε:

8. να καθορίσετε τις 
δυνατότητες που έχουν 
τα μέλη στην ομάδα. 

9. να δημιουργήσετε 
κωδικό για την ομάδα.
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Δυνατότητες πρόσβασης αναλυτικά

• Στην δεξιά εικόνα 
φαίνονται όλες οι 
δυνατότητες ελεγχόμενης 
πρόσβασης για τα μέλη 
μιας ομάδας.
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Δημιουργία κωδικού ομάδας
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1. Επιλέξετε Generate για να 
δημιουργήσετε τον κωδικό της 
ομάδας.

2. Μπορείτε να μοιραστείτε τον κωδικό 
αυτό (μέσω email ή με άλλο τρόπο) με 
τους μαθητές σας.

3. Οι μαθητές μπορούν να 
χρησιμoποιήσουν τον κωδικό αυτό για 
να συνδεθούν στην ομάδα (Join a 
Team with a code) 

4. Αφού συνδεθούν όλοι οι μαθητές καλό 
είναι να διαγράψετε (Remove) των 
κωδικό, ώστε να μην μπουν άλλοι 
μαθητές.


