Microsoft Teams για την Εκπαίδευση

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Teams

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Μόλις αρχίσατε να χρησιμοποιείτε το Microsoft Teams για εκπαιδευτικά ιδρύματα; Ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό για να μάθετε τα βασικά.
Ξεκινήστε μια νέα συνομιλία

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο εντολών

Διαχείριση ρυθμίσεων προφίλ

Ξεκινήστε μια ιδιωτική συνομιλία ή μια
συνομιλία σε μικρή ομάδα.

Αναζητήστε συγκεκριμένα στοιχεία ή άτομα,
εκτελέστε γρήγορες ενέργειες και εκκινήστε
εφαρμογές.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής,
αλλάξτε την εικόνα σας ή κάντε λήψη
της εφαρμογής για κινητές συσκευές.

Δημιουργία ή συμμετοχή σε
ομάδα
Περιήγηση στο Microsoft Teams
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για
εναλλαγή μεταξύ της τροφοδοσίας
δραστηριότητας, της συνομιλίας, των
ομάδων, των εργασιών, του ημερολογίου
και των αρχείων σας.

Βρείτε την ομάδα που αναζητάτε,
συμμετάσχετε χρησιμοποιώντας έναν
κωδικό ή δημιουργήστε μια ομάδα
σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Διαχείριση της ομάδας σας
Προβολή και οργάνωση ομάδων
Κάντε κλικ για να δείτε τις ομάδες σας.
Σύρετε τα πλακίδια των ομάδων για
αλλαγή διάταξης.

Προσθέστε ή καταργήστε μέλη,
δημιουργήστε ένα νέο κανάλι ή λάβετε
μια σύνδεση στην ομάδα.

Προβολή της ομάδας σας
Βρείτε προσωπικές εφαρμογές
Κάντε κλικ για να βρείτε και να
διαχειριστείτε τις προσωπικές εφαρμογές
σας.

Προσθήκη εφαρμογών
Εκκινήστε τις Εφαρμογές για να
αναζητήσετε εφαρμογές που μπορείτε να
προσθέσετε στο Teams.

Κάντε κλικ για να ανοίξετε την ομάδα της
τάξης ή του προσωπικού σας.

Τι είναι μια ομάδα;
Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να
συμμετάσχετε σε μια ομάδα για να
συνεργαστείτε με ένα συγκεκριμένο
σύνολο ατόμων. Συνομιλήστε, κάντε
κοινή χρήση αρχείων και
χρησιμοποιήστε κοινόχρηστα εργαλεία
με την ομάδα, όλα σε ένα μέρος. Αυτή η
ομάδα μπορεί να αποτελείται από μια
τάξη μαθητών και εκπαιδευτικών, μια
ομάδα υπαλλήλων και εκπαιδευτών που
συνεργάζονται σε ένα θέμα, ή ακόμη και
μια ομάδα για μια μαθητική λέσχη ή
άλλα εξωσχολικά θέματα.
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Ομάδες τάξης
Οι ομάδες τάξης παρέχουν ειδικές δυνατότητες, προσαρμοσμένες στη διδασκαλία και τη μάθηση
Προσθήκη καναλιών και διαχείριση της ομάδας
σας
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ομάδας, να προσθέσετε
μέλη στην ομάδα τάξης και να προσθέσετε κανάλια.

Ανοίξτε το σημειωματάριο τάξης

Άνοιγμα εργασιών και βαθμολογιών

Το σημειωματάριο τάξης είναι ένα ψηφιακό
συνδετικό υλικό που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε στην τάξη σας για να
κρατήσετε σημειώσεις και να συνεργαστείτε.

Οι εργασίες επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν και να μοιράζουν εργασίες. Οι σπουδαστές μπορούν
να ολοκληρώνουν και να παραδίδουν τις εργασίες τους, χωρίς να φεύγουν από την εφαρμογή. Οι εκπαιδευτές
μπορούν να χρησιμοποιούν την καρτέλα "Βαθμολογίες" για να υποβάλλουν σχόλια για τις εργασίες και να
παρακολουθούν την πρόοδο των σπουδαστών. Οι σπουδαστές μπορούν επίσης να δουν την πρόοδό τους.

Προσθήκη καρτελών

Κάθε ομάδα έχει κανάλια
Κάντε κλικ σε ένα για να δείτε τα αρχεία
και τις συνομιλίες σχετικά με αυτό το
θέμα, τη μονάδα τάξης ή την εβδομάδα
στη διάρκεια του μαθήματος. Μπορείτε
ακόμη και να έχετε ιδιωτικά κανάλια για
τις ομαδικές εργασίες!
Κάθε ομάδα συνοδεύεται από ένα
κανάλι "Γενικά". Ανοίξτε τις ρυθμίσεις
καναλιού για να προσθέσετε νέα
κανάλια, να διαχειριστείτε ειδοποιήσεις
και άλλες ρυθμίσεις.

Μορφοποίηση του μηνύματός
σας
Προσθέστε ένα θέμα, μορφοποιήστε
κείμενο, μετατρέψτε ένα μήνυμα σε
ανακοίνωση, δημοσιεύστε σε πολλές
ομάδες ή ελέγξτε ποιος μπορεί να
απαντήσει και πολλά άλλα.

Εξερευνήστε τις εφαρμογές, τα εργαλεία,
τα έγγραφα και πολλά άλλα, για να
εμπλουτίσετε την τάξη σας. Προσθέτουμε
συνεχώς καρτέλες πιο συγκεκριμένες για
την εκπαίδευση. Να ελέγχετε συχνά.

Κάντε κοινή χρήση αρχείων
Επιτρέψτε στους συμμετέχοντες της
τάξης να προβάλουν ένα αρχείο ή να
εργαστούν από κοινού σε αυτό.

Ξεκινήστε μια συζήτηση με την
τάξη
Πληκτρολογήστε και μορφοποιήστε ένα
μήνυμα ή ανακοινώσεις εδώ. Προσθέστε
ένα αρχείο, ένα emoji, ένα GIF ή ένα
αυτοκόλλητο για να το ζωντανέψετε!

Προσθήκη περισσότερων
επιλογών μηνυμάτων
Κάντε κλικ εδώ, για να προσθέσετε νέες
δυνατότητες, όπως ψηφοφορίες,
Επιδοκιμασία και άλλα, για να
εμπλουτίσετε τη συζήτηση μέσα στην
τάξη.
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Προγραμματισμός σύσκεψης με την ομάδα ή την τάξη σας
Διεξάγετε μαθήματα, συσκέψεις συνεργασίας προσωπικού ή εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω διαδικτυακών συσκέψεων
Άμεση εκκίνηση σύσκεψης

Προσθήκη νέας σύσκεψης

Πρόσκληση ατόμων σε σύσκεψη

Προσθήκη καναλιού σε μια σύσκεψη

Προσθέστε απευθείας
συμμετέχοντες, σε μια σύσκεψη που
ξεκινάει άμεσα

Προγραμματίστε μια νέα σύσκεψη για
ζωντανή συζήτηση με έως 250 άτομα ή
προγραμματίστε μια ζωντανή
εκδήλωση, για μια μετάδοση με
μεγαλύτερο κοινό.

Προσκαλέστε ένα ή περισσότερα άτομα στη
σύσκεψή σας. Οι μαγνητοφωνήσεις των
συσκέψεων και οι πόροι που κοινοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια της σύσκεψης θα
οργανώνονται στην ενότητα του ιστορικού
της σύσκεψης, στην προβολή "Συνομιλία".

Προσκαλέστε ολόκληρη την τάξη ή την ομάδα
εργασίας σας σε μια σύσκεψη, επιλέγοντας ένα κανάλι
για τη φιλοξενία της σύσκεψης. Οι εγγραφές
σύσκεψης και οι πόροι που κοινοποιούνται κατά τη
διάρκεια των συσκέψεων θα οργανώνονται μέσα στο
επιλεγμένο κανάλι.
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Προγραμματισμός σύσκεψης με την ομάδα ή την τάξη σας
Διεξάγετε μαθήματα, συσκέψεις συνεργασίας προσωπικού ή εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω διαδικτυακών συσκέψεων

Κάντε κλικ στην επιλογή Άμεση σύσκεψη κάτω από το πλαίσιο
μηνυμάτων, για να ξεκινήσετε μια ζωντανή σύσκεψη σε ένα κανάλι.
Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Απάντηση σε ένα μήνυμα, τότε η
σύσκεψη θα επισυναφθεί σε αυτήν τη συνομιλία. Αν θέλετε να
ξεκινήσετε μια ανεξάρτητη σύσκεψη που να μη σχετίζεται με κάποιο
κανάλι, τότε ακολουθήστε τις οδηγίες στην προηγούμενη σελίδα,
επιλέγοντας Ημερολόγιο > Νέα συνάντηση.
Μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα σε μια σύσκεψη ή να τους
ζητήσετε να συμμετάσχουν απευθείας από το κανάλι.

Επιλέξτε Άμεση σύσκεψη για να ξεκινήσετε αμέσως τη σύσκεψη ή Προγραμματισμός σύσκεψης για να προγραμματίσετε τη
σύσκεψη για το μέλλον. Τα μέλη του καναλιού θα δουν μια πρόσκληση για τη σύσκεψη στο ημερολόγιό τους, εάν αποφασίσετε να
τη προγραμματίσετε για αργότερα.

Microsoft Teams για την Εκπαίδευση

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Teams

Συμμετοχή σε σύσκεψη
Διεξάγετε μαθήματα, συσκέψεις συνεργασίας προσωπικού ή εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω διαδικτυακών συσκέψεων

Βρείτε την πρόσκληση σε σύσκεψη στο κανάλι της ομάδας σας ή στο ημερολόγιο του Teams.

Ανοίξτε τη σύσκεψη και κάντε κλικ στην επιλογή Συμμετοχή για να συμμετάσχετε στη σύσκεψη.
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Συμμετοχή σε σύσκεψη
Διεξάγετε μαθήματα, συσκέψεις συνεργασίας προσωπικού ή εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω διαδικτυακών συσκέψεων

Βρείτε την πρόσκληση σε σύσκεψη στο κανάλι της ομάδας σας ή στο ημερολόγιο του Teams.
Κάντε κλικ για να ανοίξετε το στοιχείο της σύσκεψης και επιλέξτε Συμμετοχή.

Ελέγξτε ξανά την είσοδο ήχου και βίντεο, ενεργοποιήστε την κάμερα και καταργήστε την
επιλογή από το μικρόφωνό σας για να ακουστεί. Επιλέξτε Συμμετοχή τώρα για να εισέλθετε
στη σύσκεψη.
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Συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη
Θέστε σε κοινή χρήση βίντεο, φωνή ή την οθόνη σας, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής κλήσης.

Αποστολή μηνυμάτων
συνομιλίας
Στείλτε μηνύματα συνομιλίας,
κοινοποιήστε συνδέσεις, προσθέστε ένα
αρχείο και άλλα. Οι πόροι που θέτετε σε
κοινή χρήση θα είναι διαθέσιμοι μετά τη
σύσκεψη.

Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της
τροφοδοσίας βίντεο.

Αποχώρηση από τη σύσκεψη

Σίγαση και κατάργηση σίγασης
του μικροφώνου σας.

Προσθήκη συμμετεχόντων στη
σύσκεψη.

Η σύσκεψη θα συνεχιστεί ακόμα και μετά
την αποχώρησή σας.

Κοινή χρήση οθόνης και ήχων
από τον υπολογιστή σας.

Προσθήκη επιπλέον χειριστηρίων κλήσεων.
Ξεκινήστε την εγγραφή σύσκεψης, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της
συσκευής σας και πολλά άλλα.
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Εργασίες
Δημιουργήστε δραστηριότητες εκμάθησης για σπουδαστές, με τις ενσωματωμένες εφαρμογές του Office.

Προβολή μελλοντικών
εργασιών

Προσθήκη πόρων
Προσαρμόστε την εργασία,
με περιεχόμενο από το
OneDrive, τη συσκευή σας,
από συνδέσεις και άλλους
πόρους.

Προβάλετε τις εργασίες
που πρόκειται να
αναθέσετε ή τις εργασίες
που έχουν ήδη παραδοθεί
ανά τάξη, ή δείτε τες για
όλες τις τάξεις σας. Η
επιλογή μιας εργασίας θα
σας επιτρέψει να την
παραδώσετε ή να
προβάλετε σχόλια και
βαθμολογίες.

Ανάθεση εργασιών σε
τάξεις ή μεμονωμένους
χρήστες
Οι εργασίες μπορούν να
διανέμονται σε πολλές
τάξεις ή να εξατομικεύονται
για κάθε μαθητή.

Προσθήκη κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων
για να δημιουργήσετε προσαρμόσιμους, επαναχρησιμοποιήσιμους
καταλόγους, για να αξιολογείτε την εργασία των σπουδαστών και
στους οποίους οι ίδιοι σπουδαστές μπορούν να ανατρέχουν.

Επεξεργασία ημερομηνιών προθεσμιών,
ημερομηνίας κλεισίματος και
προγράμματος ανάθεσης εργασιών
Προσαρμόστε όλες τις ημερομηνίες και τις ώρες που
είναι σημαντικές για την εργασία.
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Βαθμολογίες
Αφήστε σχόλια για σπουδαστές, βαθμολογίες και παρακολουθήστε την πρόοδο των μαθητών στην καρτέλα "Βαθμολογία".

Δείτε τις βαθμολογίες, για όλες τις εργασίες και τους
σπουδαστές.

Επιστροφή και αναθεώρηση εργασιών με χρήση
του βρόχου σχολίων

Κάθε ομάδα τάξης έχει μια καρτέλα "Βαθμολογίες", όπου μπορείτε
να δείτε τις βαθμολογίες με μια ματιά και να παρακολουθήσετε
την πρόοδο των σπουδαστών στην τάξη σας.

Αφήστε σχόλια, κάντε διορθώσεις, βαθμολογήστε με
κριτήρια/πρότυπα, ελέγξτε για ομοιότητες και πολλά άλλα
στην προβολή ταξινόμησης.
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Σημειωματάρια τάξης και προσωπικού του OneNote
Ένα ψηφιακό συνδετικό υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην τάξη σας ή με το προσωπικό σας για να κρατήσετε σημειώσεις και να συνεργαστείτε.

Προσωπικές σημειώσεις, σημειώσεις τάξης και συνεργασία
Τα σημειωματάρια τάξης του OneNote έχουν έναν προσωπικό χώρο εργασίας για κάθε σπουδαστή,
μια βιβλιοθήκη περιεχομένου για σημειώσεις ακροατηρίου και έναν χώρο συνεργασίας για μαθήματα
και δημιουργικές δραστηριότητες.

Εξαιρετικό για σημειώσεις σύσκεψης προσωπικού, ανταλλαγή ιδεών και παρατηρήσεις στην τάξη
Τα σημειωματάρια OneNote διδακτικού προσωπικού έχουν έναν προσωπικό χώρο εργασίας για κάθε
μέλος του προσωπικού ή κάθε εκπαιδευτικό, μια βιβλιοθήκη περιεχομένου για κοινόχρηστες πληροφορίες
και ένα χώρο συνεργασίας όπου μπορούν να συνεργάζονται όλοι, τα πάντα σε ένα ισχυρό σημειωματάριο.
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Είσοδος

Έναρξη συνομιλίας

Στα Windows, κάντε κλικ στην Έναρξη > Microsoft Teams.
Σε Mac, μεταβείτε στον φάκελο Εφαρμογές και κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft
Teams. Στην κινητή συσκευή σας, πατήστε το εικονίδιο Teams. Στη συνέχεια,
πραγματοποιήστε είσοδο με τη σχολική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
τον κωδικό πρόσβασης.

Με όλη την ομάδα... Κάντε κλικ στην επιλογή Teams, διαλέξτε μια ομάδα και ένα κανάλι,
γράψτε το μήνυμά σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.
Με ένα άτομο ή μια ομάδα... Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα συνομιλία, πληκτρολογήστε το
όνομα του ατόμου ή της ομάδας στο πεδίο Προς, γράψτε το μήνυμά σας και κάντε κλικ
στην Αποστολή .
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Εμπλουτίστε τις δημοσιεύσεις του καναλιού σας
Δημιουργήστε ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις για την αίθουσα διδασκαλίας. Επεξεργαστείτε τη δημοσίευσή σας για να τραβήξετε την προσοχή των μαθητών σας, να ελέγχετε
ποιος απαντά και να κάνετε δημοσιεύσεις σε πολλά κανάλια.
Αλλαγή του τύπου μηνύματος
Επιλέξτε αν θέλετε να ξεκινήσετε ένα νέο
θέμα συνομιλίας ή να καταχωρήσετε μια
ανακοίνωση.

Μορφοποίηση κειμένου
Αλλάξτε το χρώμα, τη μορφοποίηση και
το στυλ του κειμένου.

Προσθήκη θέματος
Αποσαφηνίστε το θέμα της νέας
δημοσίευσης, προσθέτοντας ένα θέμα.

Προσθήκη θέματος
Κάντε κλικ εδώ για να εισαγάγετε
λειτουργία εμπλουτισμένης μορφής για
το μήνυμά σας.

Έλεγχος των ατόμων που μπορούν
να απαντήσουν
Επιτρέψτε σε όλους να απαντήσουν στη
δημοσίευσή σας ή περιορίστε τη δυνατότητα
απάντησης μόνο για τους επόπτες.

Δημοσίευση σε οποιοδήποτε κανάλι ή ομάδα
Δημοσιεύστε το μήνυμά σας σε οποιαδήποτε ομάδα και
σε οποιοδήποτε κανάλι ταυτόχρονα. Ιδανικό για να
μεταδώσετε μια σημαντική ανακοίνωση!

Αλλαγή του επιπέδου σπουδαιότητας
μηνύματος
Επισημάνετε το μήνυμά σας ως σημαντικό, αν θέλετε να
τραβήξετε περισσότερο την προσοχή στη δημοσίευση.
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Πραγματοποιήστε κλήσεις βίντεο και ήχου

@αναφορά κάποιου

Κάντε κλικ στην επιλογή Κλήση βίντεο ή Κλήση ήχου για να καλέσετε κάποιον από
μια συνομιλία. Για να καλέσετε έναν αριθμό, κάντε κλικ στην επιλογή Κλήσεις στα
αριστερά και εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου. Δείτε το ιστορικό κλήσεων και το
φωνητικό ταχυδρομείο σας στην ίδια περιοχή.

Για να τραβήξετε την προσοχή κάποιου ατόμου, πληκτρολογήστε @, στη συνέχεια,
το όνομά του (ή επιλέξτε το από τη λίστα που εμφανίζεται). Πληκτρολογήστε
@ομάδα για να στείλετε μήνυμα σε όλους τους χρήστες σε μια ομάδα ή @κανάλι
για να ειδοποιηθούν όλοι όσοι προτιμούν αυτό το κανάλι.

Απάντηση σε συνομιλία

Προσθήκη emoji, meme ή GIF

Οι συνομιλίες καναλιού οργανώνονται κατά ημερομηνία και, στη συνέχεια, κατά
νήμα. Βρείτε το νήμα στο οποίο θέλετε να απαντήσετε και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στην επιλογή Απάντηση. Προσθέστε τις σκέψεις σας και κάντε κλικ στην
επιλογή Αποστολή.

Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτοκόλλητο κάτω από το πλαίσιο όπου πληκτρολογείτε το
μήνυμά σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα meme ή ένα αυτοκόλλητο, από μία από τις
κατηγορίες. Υπάρχουν επίσης κουμπιά για την προσθήκη ενός emoji ή GIF.
Αναζητήστε το MicrosoftEDU στο πλαίσιο αναζήτησης GIF για έξτρα διασκέδαση!
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Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Teams

Παραμείνετε ενημερωμένοι

Κοινή χρήση αρχείου

Κάντε κλικ στην επιλογή Δραστηριότητα στα αριστερά. Η Τροφοδοσία
εμφανίζει όλες τις ειδοποιήσεις σας και όλα όσα έχουν συμβεί πρόσφατα στα
κανάλια που παρακολουθείτε. Αυτό είναι επίσης το σημείο όπου θα βλέπετε τις
ειδοποιήσεις σχετικά με τις εργασίες σας.

Κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη κάτω από το πλαίσιο πληκτρολόγησης μηνυμάτων.
Επιλέξτε τη θέση του αρχείου και μετά, το αρχείο που θέλετε. Ανάλογα με τη θέση του
αρχείου, θα λάβετε επιλογές για την αποστολή ενός αντιγράφου, την κοινή χρήση μιας
σύνδεσης ή άλλους τρόπους κοινής χρήσης.

Προσθήκη καρτέλας σε κανάλι
Κάντε κλικ στο σύμβολο + δίπλα στις καρτέλες στο επάνω μέρος του καναλιού,
κάντε κλικ στην εφαρμογή που θέλετε και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
οδηγίες. Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση, αν δεν βλέπετε την εφαρμογή που
θέλετε.

Εργασία με αρχεία
Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία στα αριστερά, για να δείτε όλα τα αρχεία που έχουν τεθεί
σε κοινή χρήση σε όλες τις ομάδες σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία στο επάνω μέρος
ενός καναλιού για να δείτε όλα τα αρχεία που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση σε αυτό το
κανάλι. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές... δίπλα σε ένα αρχείο για να
δείτε τι μπορείτε να κάνετε με αυτό. Σε ένα κανάλι, μπορείτε αμέσως να μετατρέψετε ένα
αρχείο σε καρτέλα στο επάνω μέρος!
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Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Teams

Αναζήτηση στοιχείων

Προσθήκη εφαρμογών

Πληκτρολογήστε μια φράση στο πλαίσιο εντολή στο επάνω μέρος της εφαρμογής
και πατήστε το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Μηνύματα,
Άτομα ή Αρχεία. Επιλέξτε ένα στοιχείο ή κάντε κλικ στην επιλογή Φιλτράρισμα
για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Εφαρμογές στα αριστερά. Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε τις
εφαρμογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο Teams, να επιλέξετε τις
κατάλληλες ρυθμίσεις και να κάνετε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Επόμενα βήματα με το Microsoft Teams
Βρείτε τις προσωπικές σας εφαρμογές
Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες εφαρμογές που προστέθηκαν για να
δείτε τις προσωπικές σας εφαρμογές. Μπορείτε να τις ανοίξετε ή να
καταργήσετε την εγκατάστασή τους εδώ. Προσθέστε περισσότερες εφαρμογές
στην περιοχή Εφαρμογές. Αυτές οι εφαρμογές παρέχουν συγκεντρωτική και
καθολική προβολή για τον συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου.

Λάβετε οδηγίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο Teams. Μπορείτε, επίσης, να
κάνετε κλικ στο εικονίδιο "Βοήθεια" στο Teams, για να αποκτήσετε πρόσβαση στα
θέματα της βοήθειας και στην εκπαίδευση.

Άρθρα με οδηγίες για τη διδασκαλία στο Teams.
Διαδικτυακά μαθήματα 1 ώρας, στο Κέντρο εκπαίδευσης της Microsoft:
• Πώς οι καθηγητές χρησιμοποιούν το Teams στην επαγγελματική τους ζωή:
Μεταμορφώστε τη διαδικασία της μάθησης με το Microsoft Teams.
• Η διδασκαλία σε ομάδες τάξης: Δημιουργήστε περιβάλλοντος συνεργασίας, με
τις ομάδες τάξης.

Λήψη άλλων Οδηγών γρήγορης εκκίνησης
Για να κάνετε λήψη των δωρεάν Οδηγών γρήγορης εκκίνησης για τις άλλες
αγαπημένες σας εφαρμογές, μεταβείτε στη διεύθυνση
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008317.

