ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Microsoft Teams ως εξωτερικός μαθητής ή επισκέπτης θα
πρέπει να έχετε λάβει ένα σύνδεσμο (link) με email ή με κάποιον άλλο τρόπο.

Εάν έχετε προσκληθεί μέσω Email τότε θα λάβετε ένα μήνυμα με την παρακάτω μορφή:
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2. Εάν συνδέεστε από κινητό ή tablet τότε θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την αντίστοιχη
εφαρμογή Microsoft Teams:

Σε κινητό/tablet με το λειτουργικό Android
εγκαθιστάτε την εφαρμογή Microsoft Teams

Σε κινητό/tablet με το λειτουργικό iOS
εγκαθιστάτε την εφαρμογή Microsoft Teams

Μετά την εγκατάσταση απλώς πατάτε πάνω στο σύνδεσμο του email, ανοίγει η εφαρμογή,
επιλέγετε ένα όνομα με το οποίο θα εμφανίζεστε και συνδέεστε στο μάθημα.
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3.

4.

Εάν συνδέεστε από Υπολογιστή τότε μόλις επιλέξετε το σύνδεσμο από το email θα σας
ανακατευθύνει σε μία σελίδα όπου μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εγκαταστήσετε την
Εφαρμογή που υπάρχει για τον υπολογιστή (επιλογή 1) ή να παρακολουθήσετε απευθείας
μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (επιλογή 2). Και οι 2 επιλογές
είναι πλήρως λειτουργικές.

Εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή τότε ανακατευθύνεστε σε σελίδα λήψης
της εφαρμογής και ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης.
Εάν επιλέξετε την Εφαρμογή Web (επιλογή 2), συνδέεστε κατευθείαν. Στην εφαρμογή
Web την πρώτη φορά θα σας ζητηθεί να επιτρέψετε τη χρήση Κάμερας και Μικροφώνου.
Επιλέγετε να επιτρέπεται.
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5. Σε κάθε περίπτωση είστε έτοιμοι να μπείτε στο μάθημα και το μόνο που χρειάζεται είναι
να συμπληρώσετε ένα όνομα το οποίο θα εμφανίζεται, να βεβαιωθείτε ότι είναι
ενεργοποιημένες ή απενεργοποιημένες οι επιλογές μικροφώνου και κάμερας και να
επιλέξετε «Συμμετοχή τώρα» (ή “Join Now”).
Σημείωση: Συνήθως προτείνεται να εισέρχεστε με κλειστό το μικρόφωνο και να το
ανοίγετε όταν σας δώσει το λόγο ο ομιλητής ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή του
μαθήματος.

6. Εμφανίζεται το μήνυμα ότι είστε σε Αναμονή και περιμένετε να σας βάλει στην Τάξη ο
δάσκαλος.

7. Μόλις ο δάσκαλος σας βάλει στην Τάξη είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το μάθημα. Από
το μενού που υπάρχει μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις βασικές επιλογές που θα
χρειαστούμε.
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