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Οδηγίες Συμμετοχής για την παρακολούθηση μαθήματος 

με χρήση του MS Teams από Browser 

 
Για την παρακολούθηση μαθημάτων που διοργανώνονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην 

πλατφόρμα MS Teams χωρίς εγκατάσταση του MS Teams ή του MS Office συνιστάται η χρήση 

προγράμματος πλοήγησης (browser) Google Chrome ή Microsoft Edge.  
 

Ακολουθείστε τα εξής βήματα: 

1. Εντοπίστε τον «σύνδεσμο σύνδεσης στο μάθημα» που σας έχει γνωστοποιήσει ο 

διδάσκοντας του μαθήματος που θα παρακολουθήσετε. Αυτός ο σύνδεσμος θα είναι 

διαθέσιμος στις σχετικές ανακοινώσεις του Τμήματος και στην πλατφόρμα ecourse του 

μαθήματος.  

2. Αντιγράψτε αυτόν τον «σύνδεσμο σύνδεσης στο μάθημα», επικολλήστε τον στο Google 

Chrome ή το Microsoft Edge και ανοίξτε τον. 

3. Στην σελίδα που σας εμφανίζεται μόλις ανοίξετε το «σύνδεσμο σύνδεσης στο μάθημα», 

κάντε κλικ στο «Συμμετοχή στο Web» (Εικόνα 1α) ή «Συνέχεια σε αυτό το 

πρόγραμμα περιήγησης» (Εικόνα 1β). 

 

Εικόνα 1α 

 

Εικόνα 1β 
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4. Θα σας ζητηθεί να δώσετε την συγκατάθεσή σας για να επιτραπεί στον Browser να 

χρησιμοποιεί το μικρόφωνο και την κάμερά σας για κλήσεις και συσκέψεις μέσα από την 

σελίδα του MS Teams (Εικόνα 2). Επιλέξτε «Επιτρέπεται», διαφορετικά δεν θα είναι 

δυνατή η χρήση της κάμερας και του μικροφώνου. 

 

Εικόνα 2 

 

5. Στο πεδίο «Εισαγωγή ονόματος» συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας (π.χ. 

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ), όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. 
 

 

Εικόνα 3 
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6. Πατήστε «Συμμετοχή τώρα» (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4 

7. Για την ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος, παρακαλείσθε να ενεργοποιήσετε την 

κάμερα και να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνό σας από τα σχετικά εικονίδια της 

κάμερας και του μικροφώνου (Εικόνα 5). Ενεργοποιείτε το μικρόφωνό σας μόνο όταν 

θα πρέπει να μιλήσετε. Για να δηλώσετε την πρόθεσή σας να μιλήσετε μπορείτε να 

«σηκώσετε το χέρι σας» χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο (Εικόνα 5). 

«Κατεβάστε το χέρι  σας» πατώντας στο ίδιο εικονίδιο. 

8. Για την ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος η σύνδεσή σας πρέπει να γίνει μερικά λεπτά 

πριν την ανακοινωθείσα έναρξη του μαθήματος. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, 

πατήστε το εικονίδιο «Leave» (Εικόνα 5) και η σύνδεσή σας θα τερματιστεί. 

 

 

Εικόνα 5 


