
Ποιες επιλογές συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη με Webex ;
Για να συμμετάσχω στην τηλεδιάσκεψη μπορώ να χρησιμοποιήσω :
α) τον υπολογιστή μου με χρήση browser/περιηγητή
β) τον υπολογιστή μου με χρήση της εφαρμογής webex meetings desktop
γ) το κινητό/τάμπλετ με χρήση της εφαρμογής webex meetings app.
Παρακάτω θα βρείτε σύντομο οδηγό για τους 3 επιλογές συμμετοχής.

Επιπλέον:
Βίντεο με οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής webex υπάρχουν στον σύνδεσμο 
του υπουργείου: https://mathainoumestospiti.gov.gr/dimotiko-mathites/ . 
Οι οδηγίες παρότι αναφέρονται στους μαθητές είναι ίδιες και για συμμετοχή των γονέων.

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας webex υπάρχουν στον σύνδεσμό του υπουργείου :
https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/inedu-covid19-
mathainoumestospiti-odigies-xrisis-mathites-goneis.pdf 

Πλούσιο υποστηρικτικό υλικό για τη χρήση του webex στο φόρουμ του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής στο 
σύνδεσμο : http://dide-d-ath.att.sch.gr/keplinet/forumd/forumdisplay.php?fid=1 
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Α Από τον υπολογιστή μου με χρήση browser/περιηγητή(win7/win8/win10) 
Α1.μπορώ να κάνω χρήση του browser/περιηγητή όπως Chrome ή Firefox και να συμπληρώσω τον
σύνδεσμο συμμετοχής  πχ  https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/kathigitis και  πατάω στο κάτω
μέρος την επιλογή join from browser

Α2.στη συνέχεια θα μου ανοίξει το παράθυρο να συμπληρώσω το επώνυμο και όνομα (στο πεδίο με
το email μπορώ να βάλω οτιδήποτε πχ a@a.com) και να πατήσω next
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Α3.στο παράθυρο που θα ανοίξει αν ερωτηθώ να επιτραπεί/Allow η χρήση του 
μικροφώνου/microphone ή/και της κάμερας/camera απαντάω θετικά. Στη συνεχεια εμφανίζεται η 
παρακάτω οθόνη.

Α4.Πριν πατήσω το πράσινο κουμπί Join meeting για την συμμετοχή μου στην τηλεδιάσκεψη, 
φροντίζω να κλείσω το μικρόφωνο -το μικρο κουμπί όλο αριστερά- και αυτό θα γίνει κόκκινο όπως 
παραπάνω. 

Α5.πλέον μπορώ να συμμετάσχω στην τηλεδιάσκεψη είτε παρακολουθώντας την παρουσίαση, είτε 
παίρνοντας τον λόγο αφού τον ζητήσω στο Chat -το κουμπάκι με τον κύκλο παραπάνω-



 
Α6.μπορώ να ζητήσω το λόγο κάτω δεξιά στο πλαίσιο μηνυμάτων και όταν μου δοθεί ο λόγος να 
ανοίξω το μικρόφωνο μου και να μιλήσω.
 



Β Από τον υπολογιστή μου με χρήση της εφαρμογής webex (win7/win8/win10) 
Β1.για να συμμετάσχω μέσω της εφαρμογής  webex  πρέπει προηγούμενα να έχει εγκατασταθεί η
εφαρμογή webex στον υπολογιστή μου. Aνοίγω την εφαρμογή webex και αντιγράφω τον σύνδεσμο
συμμετοχής πχ  https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/kathigitis και πατάω  το πράσινο κουμπάκι
join  (εναλλακτικά αν γνωρίζω μπορώ να πατήσω Meeting number του δωματίου συμμετοχής πχ
624 782 287 μετά join και τέλος το Meeting Password -προσοχή στα κεφαλαία/μικρά-)

 

B2.πριν πατήσω το πράσινο κουμπί Join meeting για την συμμετοχή μου στην τηλεδιάσκεψη, 
φροντίζω να κλείσω το μικρόφωνο -το μικρο κουμπί όλο αριστερά- και αυτό θα γίνει κόκκινο όπως 
παρακάτω. 
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Β3.πλέον μπορώ να συμμετάσχω στην τηλεδιάσκεψη είτε παρακολουθώντας την παρουσίαση, είτε 
παίρνοντας τον λόγο αφού τον ζητήσω στο Chat -το κουμπάκι με τον κύκλο παραπάνω-

Β4.μπορώ να ζητήσω το λόγο κάτω δεξιά στο πλαίσιο μηνυμάτων και όταν μου δοθεί ο λόγος να 
ανοίξω το μικρόφωνο μου και να μιλήσω.



Γ Από τον υπολογιστή μου με χρήση της εφαρμογής webex app (android/iphone) 
Γ1.για να συμμετάσχω μέσω της εφαρμογής  webex  πρέπει προηγούμενα να έχει εγκατασταθεί η
εφαρμογή webex app στο κινητο/ταμπλετ μου. Aνοίγω την εφαρμογή webex και πατάω το πράσινο
κουμπί Join meeting.

Γ2.Στο  παράθυρο  που  ανοίγει  αντιγράφω  τον  σύνδεσμο  συμμετοχής  πχ  https://minedu-gov-
gr.webex.com/meet/  e  mailsavas  , συμπληρώνω το επώνυμο και όνομα μου ενώ στο email μπορώ να
βάλω ένα οποιαδήποτε email πχ a@a.com.  Στη συνέχεια πατάω  το πράσινο  JOIN πάνω δεξιά
(εναλλακτικά αν γνωρίζω μπορώ να πατήσω εναλλακτικά αν γνωρίζω μπορώ να πατήσω Meeting
number  του δωματίου συμμετοχής πχ 624 782 287 μετά  join  και τέλος το  Meeting Password -
προσοχή στα κεφαλαία/μικρά-)
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Γ3.πλέον μπορώ να συμμετάσχω στην τηλεδιάσκεψη είτε παρακολουθώντας την παρουσίαση, είτε
παίρνοντας τον λόγο αφού τον ζητήσω στο Chat -το κουμπάκι με τις 3 τελείες παραπάνω-

Γ4.και στη συνέχεια το κουμπάκι Chat with everyone. μπορώ να ζητήσω το λόγο κάτω δεξιά στο
πλαίσιο μηνυμάτων και όταν μου δοθεί ο λόγος να ανοίξω το μικρόφωνο μου και να μιλήσω.


