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Λήψη και εγκατάσταση του TEAMS  
 

Σε οποιονδήποτε φυλομετρητή (browser) αναζητούμε “Microsoft Teams 

download” 

 

 
 

 

Επιλέγουμε λήψη του Teams 

 

 
 

 



                      

 Οδηγίες για τις Σελίδες Γονέων (Parent Portal) 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ 
3 

Στη συνέχεια επιλέγουμε μία από τις λήψεις ανάλογα με τη συσκευή που 

διαθέτουμε. 

 

 
 

 

Για παράδειγμα «Λήψη του περιβάλλοντος για εργασία στον υπολογιστή 

μας». 
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Εγκατάσταση του Teams στον υπολογιστή μας (με Λειτουργικό Σύστημα 

Windows 10) 
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Είσοδος στο ΤΕΑΜS  
 

Πληκτρολογούμε τα ατομικά στοιχεία εισόδου, τα οποία μας έχουν 

αποσταλεί e-mail της μορφής: on.eponymo@parents.doukas.gr 

 

Αν ζητηθεί επιλέγουμε «Εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός» 

 

 
 

Πληκτρολογούμε τον κωδικό εισόδου που μας έχει αποσταλεί. 
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Στην οθόνη εμφανίζεται η Ομάδα Γονέων των παιδιών του τμήματος που 

φοιτά και το δικό μας (Αριστερά αν έχει επιλεγεί παρουσίαση σε λίστα ή 

σαν εικονίδιο σε περίπτωση που έχει επιλεγεί εμφάνιση σε πλέγμα) 

 

Σημείωση: Αν έχουμε δύο παιδιά σε διαφορετικά τμήματα θα εμφανιστούν 

και οι δύο Ομάδες στις οποίες ανήκουν οι γονείς των μαθητών των 

τμημάτων. 
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Ρυθμίσεις του περιβάλλοντος TEAMS 

Στην πάνω δεξιά περιοχή της οθόνης βρίσκεται το εικονίδιο με 

τα αρχικά μας (face icon). Το οποίο μας οδηγεί στην επιλογή 

ρυθμίσεων. 

 

Ρύθμιση του τρόπου εμφάνισης των ομάδων στις οποίες 

είμαστε μέλη. 
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Ρύθμιση της γλώσσας του περιβάλλοντος διεπαφής 

 

Είναι η γλώσσα που θα επιλέξουμε ώστε να εμφανίζονται τα μενού 

επιλογών του περιβάλλοντος. 
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Ρύθμιση του τρόπου που θα λαμβάνω ειδοποιήσεις 

Επιλέγουμε «Ειδοποιήσεις» από την αριστερή στήλη επιλογών και 

ρυθμίζουμε με τις κατάλληλες επιλογές στο δεξί τμήμα της οθόνης, 

ανάλογα με τον τρόπο που θέλουμε να λαμβάνουμε ή όχι ειδοποιήσεις. 
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Ανάπτυξη διαλόγων  
 

Μπορούμε να επιλέξουμε το chat αριστερά στην μπάρα και να 

αναζητήσουμε πάνω στο search το μέλος που θέλουμε να 

συνομιλήσουμε. (Γονείς μαθητών του τμήματος, Εκπαιδευτικός, 

Γραμματεία βαθμίδας)  
 

Σε κάθε διάλογο – μήνυμα μπορούμε να επισυνάπτουμε και αρχεία αρχεία 

(κειμένου, εικόνας, κ.λπ), αν χρειαστεί. 

 

 

 

  



                      

 Οδηγίες για τις Σελίδες Γονέων (Parent Portal) 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ 
11 

 
Έχουμε επιπλέον τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε διαλόγους σε ιδιωτικό 

επίπεδο χωρίς τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να βλέπουν. 

 

Για να γίνει αυτό αρχικά αναζητούμε το επώνυμο του εκπαιδευτικού με τον 

οποίο θέλουμε να συνομιλήσουμε (σε μια ιδιωτική συνομιλία). 

 

 
 

Χρειάζεται προσοχή στην εκκίνηση μιας ιδιωτικής συνομιλίας.  

 

Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ξεκινήσει ιδιωτική συνομιλία.  

 

Αυτό συμβαίνει όταν την πρώτη γραμμή κάτω από την αναζήτηση 

βλέπουμε το όνομα του μέλους της Ομάδας με το οποίο συνομιλούμε… 

 

Αν στην πρώτη γραμμή βλέπουμε το όνομα της Ομάδας Γονέων, 

σημαίνει ότι αυτό που γράφουμε στην περιοχή των μηνυμάτων, το 

βλέπουν όλα τα μέλη της Ομάδας. 
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Εγκύκλιοι και λοιπά ενημερωτικά αρχεία 
 

Επιλέγοντας «Αρχεία» («Files») έχουμε την ευκαιρία να δούμε τη δομή των 

φακέλων - αρχείων ενημέρωσης.  

 

 
 

Πλοηγούμαστε στους «φακέλους» με πάτημα του ποντικιού επάνω στο 

όνομά του. (με αυτό τον τρόπο ανοίγουν και τα αρχεία που υπάρχουν σ’ 

αυτόν για την ενημέρωσή μας) 
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Ανάγνωση «καθηκόντων» Μαθητών 
 

Επιλέγοντας «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ» από το οριζόντιο μενού επιλογών 

εμφανίζονται τα καθήκοντα ημέρας.  

 

 
 

Μπορούμε να πλοηγηθούμε σε καθήκοντα προηγούμενων ημερών 

επιλέγοντας το πλαίσιο «ημέρα» που επιθυμούμε (από τις μικρογραφίες 

αριστερά από την οθόνη της τρέχουσας ημέρας). 


