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1. Υποχρεωτική Παρουσία – Microsoft Teams 

Μετά από απόφαση της Γενικής Γραμματείας, τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά μέσω 

διαδικτυακών μαθημάτων. Οι μαθητές-μαθήτριες καλούνται να παρακολουθήσουν τους 

καθηγητές/καθηγήτριες τους και τη παράδοση μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου Microsoft Teams 

(MS Office365).  

Οι απουσίες θα καταγράφονται από τους καθηγητές και θα εισάγονται στο ηλεκτρονικό 

σύστημα ‘SMS’. 

 

2. Πρόγραμμα 

Phase 1 – Φάση 1  Δευτέρα 16 Μαρτίου – Τρίτη 17 Μαρτίου 

➢ Εργασίες θα ανατεθούν στους μαθητές, μέσω του Teams και του ‘SMS’.  

 

Phase 2 – Φάση 2 Τετάρτη 18 Μαρτίου - …  

➢ Η «μάθηση από απόσταση» ξεκινά. (Διαδικασία περιγράφεται παρακάτω).  

Οι μαθητές καλούνται να ακολουθήσουν το σχολικό πρόγραμμά τους κανονικά.  

 

3. Διαδικασία Μάθησης από Απόσταση – Microsoft Teams 

1. Μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου (https://eeb3.eu) 

 

2. Στο πάνω-δεξί μέρος της ιστοσελίδας, επιλέξτε Office365. 

https://eeb3.eu/
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3. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας:  

a. Ως username: XXXXXXXX@student.eursc.eu 

b. Ως password: τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει χορηγηθεί από το σχολείο.  

4. Αφού συνδεθείτε με επιτυχία, μεταφέρεστε στη παρακάτω σελίδα: 

 

5. Επιλέξτε την εφαρμογή “Teams”.  

 

6. Αν δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει την εφαρμογή, βλέπετε τη παρακάτω οθόνη:  
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7. Σε κάθε περίπτωση, μεταφερθείτε στην οθόνη «Teams», με τη βοήθεια του αριστερού μενού:  

 

8. Για να συνδεθείτε στο μάθημά σας, βρείτε την ομάδα με όνομα:  

TEAM IXL 1920 SXXXX 

Σημειώσεις: 

Α) Πρέπει η ομάδα του μαθήματος να αρχίζει με το όνομα TEAM IXL και πάντα να έχει τον αριθμό 

1920. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στη σχολική χρονιά 2019/2020.  

Β) Για να βρείτε σε ποιο μάθημα αντιστοιχεί ποια ομάδα, ακολουθείτε τον κωδικό του μαθήματος 

που αναγράφεται στο πρόγραμμά σας. Π.χ.:  

Μάθημα 
Κωδικός μαθήματος στο 

πρόγραμμα (SMS) 
Ονομασία ομάδας στο Teams 

Γλώσσα / Λογοτεχνία (L1) S5L1ELA TEAM IXL 1920 S5L1ELA 

 

9. Αφού εντοπίστε την ομάδα και συνδεθείτε (επιλέγοντάς την), βλέπετε τη παρακάτω οθόνη: 
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10. Την ώρα του προγραμματισμένου μαθήματος (π.χ. 08:30, 09:20, κ.λ.π.), για να συνδεθείτε στη 

βιντεοκλήση, πιέστε “Join Now”.  

 

4. Παράδοση Εργασιών (Assignments) μέσω του Teams 

Για την παράδοση των εργασιών, υπάρχουν δύο τρόποι:  

a) Μέσω του Teams, ως assignment 

b) Μέσω του Teams, μέσω του class notebook 

 

Α. Assignment – Microsoft Teams 

Αυτός ο τρόπος παράδοσης προϋποθέτει ο καθηγητής/καθηγήτρια του τμήματος να έχει σημειώσει 

την εργασία ως assignment στο Teams. Αυτό διαπιστώνεται με τον παρακάτω τρόπο: 

1. Συνδεθείτε στο Teams, και ύστερα στην ομάδα του μαθήματος:  

 

2. Στα posts (βλ. πάνω menu) βρείτε τη παρακάτω ανακοίνωση:  
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3. Για να παραδώσετε την εργασία, πατήστε View Assignment.  

 

4. Αν έχετε κάνει την εργασία σε αρχείο word, excel, powerpoint, pdf, κ.λ.π. αποθηκεύστε την στην 

επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή (Desktop).  

Στο τίτλο της εργασίας, προσθέστε το όνομά σας!  

Θα βοηθήσει τον/την καθηγητή/καθηγήτρια να αναγνωρίσει το αρχείο πιο εύκολα.  

5. Για να υποβάλετε το/τα αρχεία στα οποία έχετε ολοκληρώσει την εργασία, πατήστε «+ Add 

Work» κάτω από τις οδηγίες της εργασίας ( Instructions)  
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6. Στη παρακάτω οθόνη επιλέξτε την επιλογή “Upload from this device”.  

 

7. Επιλέξτε το/τα αρχείο/αρχεία από την επιφάνεια εργασίας.  

8. Αφού επιλέξετε όλα τα αρχεία, θα επιστρέψετε στην οθόνη:  
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9. Τώρα, κάτω από το My work μπορείτε να δείτε όλα σας τα αρχεία. 

 

 

 

 

 

 

10. Αφού είστε σίγουροι πως έχετε ανεβάσει όλα τα απαραίτητα αρχεία, επιλέξτε Hand In:  

 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία – ο/η καθηγητής/καθηγήτρια έχει λάβει την εργασία.  
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Β. Assignment – Class Notebook  

Αν η εργασία έχει ανατεθεί στο SMS αλλά όχι ως Assignment στο Teams, ο παραπάνω τρόπος 

παράδοσης δεν λειτουργεί.  

Υπάρχει, όμως, άλλος τρόπος παράδοσης εργασιών στο Teams (με τη προϋπόθεση ότι ο καθηγητής 

έχει δημιουργήσει Class Notebook [Τετράδιο Τάξης]):  

1. Συνδεθείτε στο Teams, και ύστερα στην ομάδα του τμήματος: 

 

2. Μεταφερθείτε, με τη βοήθεια του πάνω-μενού της ομάδας, στο Class Notebook.  

 

3. Στη παρακάτω οθόνη, επιλέξτε το μοβ βέλος:  
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4. Στο μενού που θα εμφανιστεί, επιλέξτε το όνομά σας:  

 

Η περιοχή αυτή του τετραδίου είναι ιδιωτική: πρόσβαση έχετε μόνο εσείς και ο/η 

καθηγητής/καθηγήτρια. 

5. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο το Notebook (μπορεί να διαφέρει από τάξη 

σε τάξη), επιλέξτε Homework:  
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6. Το δεξί μέρος της σελίδας λειτουργεί ως αρχείο Word (ή… τετράδιο), μπορείτε δηλαδή να 

πληκτρολογήσετε τις απαντήσεις σας, να επισυνάψετε εικόνες (με τη χρήση του πάνω μενού), 

κ.λ.π.  

Η αποθήκευση γίνεται αυτόματα.  

 

7. Ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών που θα χρειαστεί να παραδώσετε, μπορείτε να δημιουργείτε 

επιπλέον σελίδες:  

 

 

 


