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Έναρξη
Πώς να πραγματοποιήσετε είσοδο, να δημιουργήσετε μια τάξη και να προσθέσετε 

σπουδαστές στην τάξη σας



Office.com

Μάθετε 

περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία 

εγγραφής.

https://www.office.com/?omkt=el-GR
https://aka.ms/OfficeEducation


θα βρείτε περισσότερη βοήθεια εδώ

1. Επιλέξτε το Ομάδες από τη 

γραμμή εφαρμογής.

https://support.office.com/el-gr/article/δημιουργία-ομάδας-τάξης-στο-microsoft-teams-fae422eb-58b7-4431-9ff2-a4b9b6ae7c5b?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
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Οργάνωση
Βρείτε και οργανώστε συνομιλίες, αρχεία, εργασίες και σημειώσεις στις ομάδες 

τάξης σας





1. Για να προσθέσετε ένα κανάλι, επιλέξτε 

Περισσότερες επιλογές δίπλα στο όνομα της 

ομάδας τάξης σας και, στη συνέχεια, Προσθήκη 

καναλιού.
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Επικοινωνία
Αποστολή μηνυμάτων στο Teams και διαδικτυακή σύσκεψης με τους σπουδαστές σας











Χρησιμοποιήστε τις συσκέψεις στο Teams για τον 

προγραμματισμό εικονικών παρουσιάσεων και 

συζητήσεων για ολόκληρη την τάξη σας.

1. Επιλογή Ημερολόγιο .   

2. Επιλογή Νέας σύσκεψης.

3. Δώστε έναν τίτλο στη σύσκεψή σας και επιλέξτε 

ημερομηνία και ώρα. Μπορείτε, επίσης, να αποφασίσετε 

εάν θα θέλατε η σύσκεψή σας να επανεμφανίζεται σε 

ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση. Προσθέστε τυχόν 

πρόσθετες λεπτομέρειες.

4. Επιλέξτε Προσθήκη καναλιού για να δείτε μια λίστα με 

τις ομάδες τάξης και τα κανάλια τους και, στη συνέχεια, 

επιλέξτε ένα κανάλι για να συναντηθείτε.



5. Τώρα, αφιερώστε λίγο χρόνο για αναθεωρήσετε τη 

σύσκεψή σας. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποστολή. 

Αυτό προσθέτει τη σύσκεψη στο ημερολόγιό σας, 

καθώς και τα ημερολόγια των σπουδαστών σας.

τις 

βέλτιστες πρακτικές για τη διεξαγωγή 

συναντήσεων της τάξης τη διατήρηση της 

ασφάλειας κατά τη διάρκεια συσκέψεων με τους 

σπουδαστές

https://support.office.com/el-gr/article/δημιουργία-παρακολούθηση-και-εκτέλεση-συσκέψεων-κατά-τη-χρήση-ομάδων-για-την-εξ-αποστάσεως-μάθηση-788d730f-2c7e-4761-a059-c9b3fe87adf7?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
https://support.office.com/el-gr/article/προστασία-των-σπουδαστών-κατά-τη-χρήση-συσκέψεων-στο-teams-για-εξ-αποστάσεως-μάθηση-f00fa399-0473-4d31-ab72-644c137e11c8?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR


Χρησιμοποιήστε συνομιλία μέσω βίντεο ή ήχου στο Teams για 
να συναντηθείτε με τους σπουδαστές σας σε ομάδες ή 
ιδιαιτέρως.

1. Επιλέξτε Νέα συνομιλία .

2. Στο πλαίσιο Προς, εισαγάγετε ένα ή περισσότερα ονόματα 
μαθητών.

3. Επιλέξτε Βιντεοκλήση για να συναντηθείτε μέσω κλήσης 
βίντεο ή  Κλήση ήχου εάν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε 
μόνο ήχο.

Μπορείτε, επίσης, να συναντηθείτε ζωντανά με τους 
σπουδαστές σε μια υπάρχουσα συνομιλία.

1. Επιλέξτε Συνομιλία από τη γραμμή εφαρμογών και, στη 
συνέχεια, επιλέξτε τη συνομιλία στην οποία θέλετε να 
συναντηθείτε.

2. Επιλέξτε Βιντεοκλήση ή Κλήση ήχου για να 
ξεκινήσετε μια σύσκεψη με εκείνον τον σπουδαστή ή την 
ομάδα σπουδαστών.



Πάρτε μέρος σε μια σύσκεψη που έχετε 

προγραμματίσει ή σας έχει καλέσει κάποιος άλλος.

1. Επιλέξτε Ημερολόγιο και μεταβείτε στη 

σύσκεψη που θέλετε να πάρετε μέρος.

2. Ανοίξτε τη σύσκεψη και επιλέξτε Συμμετοχή.

3. Ελέγξτε ξανά την είσοδο ήχου και βίντεο, 

ενεργοποιήστε την κάμερα και καταργήστε τη 

σίγαση μικροφώνου, ώστε να ακούγεστε. Επιλέξτε 

Συμμετοχή τώρα για να εισέλθετε στη σύσκεψη.



Σίγαση και κατάργηση σίγασης του 

μικροφώνου σας.

Κάντε κοινόχρηστη χρήση της 

οθόνης ή ενός εγγράφου σας.
Πρόσβαση σε πρόσθετα στοιχεία ελέγχου κλήσεων. 

Ξεκινήστε την εγγραφή της σύσκεψης, αλλάξτε τις 

ρυθμίσεις της συσκευής σας και πολλά άλλα.

Προσθήκη συμμετεχόντων στη 

σύσκεψη.

Αποχώρηση από τη σύσκεψη. Η 

σύσκεψη θα συνεχιστεί ακόμα και 

μετά την αποχώρησή σας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 

της τροφοδοσίας βίντεο.

Στείλτε μηνύματα, κοινοποιήστε 

συνδέσμους, προσθέστε αρχεία και 

άλλα. Οι πόροι που μοιράζεστε θα 

είναι διαθέσιμοι μετά τη σύσκεψη.

τη διαχείριση ρόλων της 

σύσκεψης, τη συμμετοχή 

των μαθητών τη 

διατήρηση της 

ασφάλειας κατά τη 

διάρκεια των 

συσκέψεων με τους 

σπουδαστές

https://support.office.com/el-gr/article/δημιουργία-παρακολούθηση-και-εκτέλεση-συσκέψεων-κατά-τη-χρήση-ομάδων-για-την-εξ-αποστάσεως-μάθηση-788d730f-2c7e-4761-a059-c9b3fe87adf7?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
https://support.office.com/el-gr/article/προστασία-των-σπουδαστών-κατά-τη-χρήση-συσκέψεων-στο-teams-για-εξ-αποστάσεως-μάθηση-f00fa399-0473-4d31-ab72-644c137e11c8?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
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Κάντε κοινή χρήση και 
οργανώστε αρχεία
Θέστε ως κοινόχρηστα αρχεία σε συνομιλίες και χρησιμοποιήστε την καρτέλα 

Αρχεία για να τα παρακολουθείτε



αρχεία του Microsoft Office

https://support.office.com/el-gr/article/εξαιρετικές-ιδέες-για-να-εργαστείτε-με-το-office-6fe70269-b9a4-4ef0-a96e-7a5858b3bd5a?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
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Εργασίες και 
βαθμολογίες
Δημιουργήστε εργασίες, βαθμολογίες, και παρακολουθήστε την πρόοδο των 

σπουδαστών — όλα αυτά από το Teams.





πολλές κατηγορίες μεμονωμένους 

σπουδαστές

κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων

κατηγορίας.

Διαβάστε περισσότερες οδηγίες βήμα 

προς βήμα 

https://support.office.com/el-gr/article/ανάθεση-εργασίας-σε-πολλές-κλάσεις-ταυτόχρονα-e7d4eb6d-f2d8-486f-b412-69789bd9d009?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
https://support.office.com/el-gr/article/ανάθεση-εργασίας-σε-μεμονωμένους-σπουδαστές-37809738-57e6-4176-86c5-751adfe0e03a?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
https://support.office.com/el-gr/article/δημιουργία-και-διαχείριση-των-επιτελείων-ταξινόμησης-στο-microsoft-teams-68292a5f-f582-4a41-8ba3-8c96288ec5ca?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
https://support.office.com/el-gr/article/προσθήκη-κατηγορίας-σε-ανάθεση-0badfcfb-51f8-4dec-b278-358dfaea2983?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
https://support.microsoft.com/el-gr/office/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=el-gr&rs=el-gr&ad=gr










καρτέλα Βαθμολογίες τον έλεγχο εργασιών 

των φοιτητών

https://support.office.com/el-gr/article/παρακολούθηση-της-προόδου-των-μαθητών-στην-καρτέλα-βαθμοί-bc76ffde-bbf7-4db6-b443-735a07e32de0?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
https://support.office.com/el-gr/article/αναθεώρηση-επιστροφή-και-ενεργοποίηση-αναθέσεων-με-χρήση-του-βρόχου-σχολίων-63e5efdd-be09-47f0-87ea-e8e4bcb45aa4?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
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Σημειωματάριο τάξης 
στο Teams
Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο σημειωματάριο τάξης της ομάδας τάξης σας για 

περισσότερες εργασίες, δραστηριότητες και συνεργασία.



Χρήση του 

Σημειωματάριου τάξης στο Teams

https://support.microsoft.com/el-gr/office/χρήση-σημειωματάριου-onenote-διδακτικού-προσωπικού-στο-teams-bd77f11f-27cd-4d41-bfbd-2b11799f1440?ui=el-gr&rs=el-gr&ad=gr


Περισσότεροι πόροι
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Κέντρο βοήθειας για εκπαιδευτικά ιδρύματα

support.office.com/education

Microsoft Educator Center

education.microsoft.com

Χρειάζεστε άμεση βοήθεια με το Teams;

https://support.office.com/el-gr/education
https://education.microsoft.com/

