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Εφόσον έχετε εγκαταστήσει επιτυχώς την εφαρμογή του Microsoft Teams, ανοίγετε την
εφαρμογή μέσω της συντόμευσης που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια εργασίας ή από τον
σύνδεσμο teams.microsoft.com μέσω Google Chrome ή Microsoft Edge .

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής του Microsoft Teams, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη,
προκειμένου να διαπιστευθεί η ταυτότητά σας και να ελεγχθεί η άδεια χρήσης του λογισμικού.

Εικόνα 1

Η εφαρμογή μας προτρέπει να παραθέσουμε τη διεύθυνσή μας για sign-in και στο αντίστοιχο
πεδίο πληκτρολογούμε τον πλήρη ιδρυματικό μας λογαριασμό GSuite (π.χ. username@uoi.gr).
Στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας τον φορέα στον οποίο ανήκει ο χρήστης, απαιτείται η
επαλήθευση του αντίστοιχου ιδρυματικού λογαριασμού μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας
Πιστοποίησης, όπου πληκτρολογούμε το όνομα του λογαριασμού μας (χωρίς αυτό να
ακολουθείται από το @uoi.gr) και τον αντίστοιχο κωδικό μας, όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα:

2

Εικόνα 2

Μετά την επαλήθευση των στοιχείων, θα μεταβείτε στην κεντρική οθόνη και είστε πλέον
έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα του Microsoft Teams.

Εικόνα 3

Μείνετε συνδεδεμένοι με ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο φροντίζοντας να κάνετε ησυχία μέχρι
ο διδάσκων να σας προσκαλέσει στη Αίθουσα Εξέτασης.
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Εικόνα 4

Όταν προσκληθείτε θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ειδοποίηση για κλήση βίντεο την οποία θα
πρέπει να την αποδεχτείτε πατώντας το εικονίδιο της «κάμερας».

Εικόνα 5

Θα μεταφερθείτε στην αίθουσα εξέτασης στην οποία θα δείτε τον διδάσκοντα ή και τον επιτηρητή
και κάποιους ακόμα φοιτητές.
Μείνετε συνδεδεμένοι με ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο φροντίζοντας να κάνετε ησυχία ώστε να
ακούσετε τις οδηγίες του διδάσκοντα ή του επιτηρητή.
O διδάσκων ή ο επιτηρητής, πριν την έναρξη της προφορικής εξέτασης θα προβεί σε έλεγχο
ταυτοπροσωπίας καλώντας τους φοιτητές με προσωπική κλήση βίντεο σε «Αίθουσα Ψηφιακής
Αυθεντικοποίησης».
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Εικόνα 6

Αν κληθείτε για έλεγχο ταυτοπροσωπίας θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ειδοποίηση για κλήση
βίντεο την οποία θα πρέπει να την αποδεχτείτε πατώντας το εικονίδιο της «κάμερας».

Εικόνα 7

Με την αποδοχή της κλήσης βίντεο θα μεταφερθείτε σε «Αίθουσα Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης»
στην οποία εξασφαλίζεται το απόρρητό της επικοινωνίας μεταξύ εσάς και του διδάσκοντα ή
επιτηρητή όπου για λόγους ταυτοποίησης εάν σας ζητηθεί θα πρέπει να επιδείξετε ευκρινώς μέσω
της κάμερας σας την φοιτητική σας ταυτότητα.
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Εικόνα 8

Αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση ο διδάσκων ή ο επιτηρητής θα κλείσει την κλήση βίντεο και θα
πρέπει να πατήσετε «Rejoin» ώστε να μεταφερθείτε ξανά στην αίθουσα εξέτασης.
Αν οποιαδήποτε στιγμή αποσυνδεθείτε από την Αίθουσα Εξέτασης, πρέπει να επαναλάβετε τα
βήματα όπως περιγράφονται από την Εικόνα 3 και έπειτα.

Εικόνα 9

Μείνετε συνδεδεμένοι με ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο μέχρι ο διδάσκων ή ο επιτηρητής
ολοκληρώσει την διαδικασία ταυτοποίησης όλων των φοιτητών της ομάδας που εξετάζετε
προφορικά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στην συνέχεια ο διδάσκων ή ο επιτηρητής θα
προχωρήσει στην προφορική εξέταση έναν προς έναν όλων των φοιτητών της ομάδας.
Παραμείνετε συνδεδεμένοι μέχρι να λάβετε άδεια αποχώρησης από τον διδάσκοντα ή τον
επιτηρητή. Για την αποχώρησή σας πατήστε «Hung up»
Καλή Επιτυχία!
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