
Αγαπητοί γονείς,

Θα προωθηθεί σε εσάς ο λογαριασμός Office 365 του παιδιού σας (username και 

password), με σκοπό την εγκατάστασή του, σε ψηφιακή συσκευή μέσω της οποίας το παιδί 

σας θα μπορεί να αξιοποιεί το λογισμικό Teams για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο 

λογαριασμός αυτός, θα δοθεί στο παιδί σας από εσάς, μόνο αν συγκατατίθεστε στην 

παράδοση και χρήση του από το παιδί σας. Για ενεργοποίηση του λογαριασμού: 

https://portal.office.com 

Πατήστε Είσοδος 

Οδηγίες Εγκατάστασης Office 365 για τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ Τάξης

https://portal.office.com


Εισαγάγετε το username που σας δόθηκε: 

studentxxxxxx@st.schools.ac.cy 

Πατήστε επόμενο 

Εισαγάγετε το password που σας δόθηκε: 

xxxxxxxxxx 



Πατήστε είσοδος 

Με την είσοδό σας, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε κωδικό. Ως σχολείο προτείνουμε τον 
νέο κωδικό που θα ορίσετε, να τον αποστείλετε στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του 
τμήματος των παιδιών σας, μέσω e mail, ή όποιου άλλου τρόπου επικοινωνίας έχετε 
μεταξύ σας. 

Προσοχή στα μικρά και κεφαλαία γράμματα!

Το πιο πάνω σας το προτείνουμε, αν θέλετε εννοείται, ούτως ώστε σε περίπτωση που 
χάσετε τον κωδικό, να μπορούμε ως σχολείο να σας βοηθήσουμε να τον ανακτήσετε 
και να μην χρειαστεί να κάνετε μόνοι σας τη διαδικασία ανάκτησης κωδικού μέσω της 
microsoft. 



Πατήστε επόμενο 

Νέος Κωδικός 

Επανάληψη Νέου Κωδικού 



Authentication 
Πατήστε αν 
θέλετε τη 
δεύτερη επιλογή 
για σύνδεση του 
τηλεφώνου σας 
για σκοπούς 
ανάκτησης 
κωδικών σε 
περίπτωση που 
τους ξεχάσετε.  

Επιλέξτε την 
Κύπρο και 
πληκτρολογήστε 
τον αριθμό 
κινητού 
τηλεφώνου σας 
πχ.99305_ _ _
Πατήστε 
text me 

Σε αυτό το σημείο θα σας ζητήσει να κάνετε authentication  τον λογαριασμό σας 



Πληκτρολογήστε 
τον κωδικό που 
ήρθε με sms στο 
κινητό σας.  

Μπορείτε να  
πατήσετε finish 
ή την τρίτη 
επιλογή αν 
θέλετε να 
συνδέσετε και το 
email σας.  



Πληκτρολογήστε 
το email σας και 
πατήστε: email 
me 

Πληκτρολογήστε 
ή αντιγράψτε τον 
κωδικό που ήρθε 
στο email σας.  
Πατήστε verify 
(αν χρειαστεί)  

Πατήστε finish 



Πατήστε Ναι για να μην χρειάζεται να 
συνδέεστε κάθε φορά. 

Εισάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης Πατήστε Είσοδος 



Η διδαδικασία εγγραφής έχει ολοκληρωθεί. Επιλέξτε το Teams και θα 
το τρέξετε μέσω του browser σας όπως φαίνεται πιο κάτω

Σας προτείνουμε να πατήσετε σε αυτό το εικονίδιο κάτω αριστερά, για 
να κατεβάσετε την εφαρμογή Microsoft Teams στον υπολογιστή σας, 
ούτως ώστε να μη χρειάζεται να την τρέχετε μέσω του browser κάθε 
φορά
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Προσοχή:
Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να ενεργοποιηθούν σε δύο συσκευές. Έναν υπολογιστή και μια 
φορητή συσκευή (tablet ή smartphone).  
Η εγκατάσταση σε κινητό ή tablet γίνεται με παρόμοιο τρόπο από browser της συσκευής. 
Ακολούθως, μπορείτε να βρείτε στο App Store / Play Store το Microsoft Teams, να το 
κατεβάσετε και να εισαγάγετε τους κωδικούς πρόσβασης. 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα στην εγκατάσταση ή αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με
τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματός σας.

Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και έχετε πρόσβαση στο teams, θα ακολουθήσετε τα 
παρακάτω βήματα για να μπείτε στο team της τάξης σας.

Σας ευχαριστούμε 

Μπαίνοντας στο Teams, μπορείτε να 
επιλέξετε από το αριστερό μενού το κουμπί 
Teams και ακολούθως να πατήσετε δεξιά 
στο "Join or create team"

Σε αυτό το πεδίο θα γράψετε τον κωδικό του team της 
τάξης σας, τον οποίο θα πάρετε από τη δασκάλα σας 
και θα πατήσετε join team

Σημείωση: αυτός ο κωδικός δεν έχει καμμία σχέση  με 
τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως για 
την εγγραφή σας στο office 365

papad
Line

papad
Line

papad
Rectangle

papad
Rectangle

papad
Line


	Blank Page
	Blank Page



