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Περιεχόμενα
• Αρχική σελίδα Teams

• Προβολή ομάδων

• Σύνδεση σε ομάδα με κωδικό



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



Προβολή 
ομάδων

1. Επιλέξτε “Teams” από το 
αριστερό μενού (sidebar).

2. Εάν ένας εκπαιδευτικός σας 
έχει προσθέσει σε μια 
ομάδα, τότε η ομάδα θα 
εμφανιστεί στο δεξιό 
μέρος, κάτω από τις ομάδες 
σας (Your teams).

3. Μπορείτε να συνδεθείτε σε 
μια από τις ομάδες σας, 
κάνοντας απλά κλικ σε 
αυτή.
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Σύνδεση σε 
ομάδα με κωδικό

Σε κάποιες περιπτώσεις, ένας 
εκπαιδευτικός μπορεί να σας 
στείλει τον κωδικό μιας ομάδας,
για να συνδεθείτε μόνοι σας. Σε 
αυτή την περίπτωση, για να 
εμφανιστεί η ομάδα, χρειάζεται 
να ακολουθήσετε τα πιο κάτω 
βήματα:

1. Επιλέξτε “Teams”.

2. Επιλέξτε “Join or create 
team”. 
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Σύνδεση σε 
ομάδα με κωδικό

3. Εισάγετε τον κωδικό 
που σας έχει δοθεί από 
τον εκπαιδευτικό σας 
στο πεδίο “Enter 
code”.

4. Ακολούθως, επιλέξτε 
“Join team”.
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Σύνδεση σε 
ομάδα με κωδικό

Αφού συνδεθείτε σε μία 
ομάδα, δεν χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσετε ξανά τον 
κωδικό της ομάδας αυτής. 
Η ομάδα θα εμφανίζεται 
αυτόματα κάτω από τις 
ομάδες σας (Your teams).
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Επικοινωνία
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Διαχείριση συστήματος Office 365: ρυθμίσεις 
λειτουργίας, λογαριασμοί χρηστών, κωδικοί πρόσβασης

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Επιμόρφωση στη χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση 
του Office 365 και ειδικότερα της εφαρμογής Teams
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