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1. Λογαριασμός Microsoft TEAMS 

Κάθε μαθητής έχει προμηθευτεί με ένα Username και Password για το 

Microsoft Teams.  

Αυτά είναι στη μορφή, για παράδειγμα: 

 Username: petros1234@st.schools.ac.cy 

 Password: UTer34iw 

Αν δεν θυμάστε κάποιο από τα παραπάνω να επικοινωνήσετε με τον 

υπεύθυνο του τμήματός σας.  

 

Σύνδεση στο Teams 

Για Tablet / Smartphone: Να κατεβάσετε την εφαρμογή Microsoft Teams 

από το Google Play  ή AppStore 

Για υπολογιστή / Laptop: Να επιστεφτείτε την ιστοσελίδα: 

login.microsoftonline.com  

 

Να εισάγετε το Username και το Password σας. 

Αν συνδέεστε με υπολογιστή ή laptop να επιλέξετε την εφαρμογή Teams, 

μετά την είσοδο σας.  
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2. Μέλος σε ομάδα μαθήματος 

Για κάθε μάθημα που κάνετε στο σχολείο θα δημιουργηθεί και μια 

ξεχωριστή ομάδα στο Microsoft TEAMS.  

Ο κάθε καθηγητής που σας διδάσκει, θα σας δώσει τον κωδικό της 

ομάδας για το μάθημά του. Να ζητήσετε τον κωδικό της ομάδας από τον 

καθηγητή σας, αν δεν τον έχετε.   

Ο κωδικός θα είναι σε μορφή, για παράδειγμα: o854yypk  

Για να γίνετε μέλος στην ομάδα εισάγετε τον κωδικό της ομάδας 

πατώντας Join or Create Team  

 

 



Λύκειο & ΤΕΣΕΚ Πόλης Χρυσοχούς 
2020 - 2021 

4 
 

3. Υλικό που αποστέλλει ο καθηγητής μου (Σημειώσεις / Φύλλα 

εργασίας) 

Μπορείτε να βρίσκετε το υλικό που αποστέλλει ο καθηγητής σας 

διαδικτυακά.  

Πατήστε στο πλακίδιο της ομάδας σας για να μπείτε σε αυτή.  

 

Πατήστε Αρχεία (Files)  

 

Να επιλέξετε τα αρχεία που έχει αναρτήσει ο καθηγητής σας.  
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4. Διαδικτυακό μάθημα 

Όλα τα προκαθορισμένα μαθήματα θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο 

(Calendar)  

  

Από εκεί επιλέγουμε το μάθημα που θα παρακολουθήσουμε στην ημέρα 

και ώρα που έχει καθοριστεί (Αυτό θα είναι σύμφωνα με το ωρολόγιο 

πρόγραμμά σας). Σε περίπτωση που το διαδικτυακό μάθημα γίνει σε 

διαφορετική ώρα από το ωρολόγιο πρόγραμμά σας θα 

ειδοποιηθείτε από το σχολείο ή τον καθηγητή σας.  
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Στη συνέχεια επιλέγουμε Join. 

 


