
 

Ναταλία Θεόκλεια Γεωργιτζίκη- Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν κοινοποιήσει τις διαδικτυακές τάξεις στους μαθητές με email ή στο eclass/ eme. Πατήστε 

στον σύνδεσμο- τάξη του κάθε εκπαιδευτικού. Αυτός έχει τη μορφή: 

https://minedu-primary.webex.com/meet/nameteacher όπου το nameteacher είναι το όνομα- λογαριασμός του 

εκπαιδευτικού. 

Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο. Την πρώτη φορά κατεβαίνει και το εκτελέσιμο αρχείο για την εγκατάσταση του 
προγράμματος. Στον φυλλομετρητή Google Chrome θα το δείτε κάτω ενώ στον Mozilla θα το δείτε στις λήψεις. 

 

Είσοδος από τον φυλλομετρητή- χωρίς εγκατάσταση 

Επιλέγω να μην εγκαταστήσω το πρόγραμμα αλλά να συνδεθώ μέσω του φυλλομετρητή, δηλαδή επιλέγω το «Join 

from your browser» 

 

https://minedu-primary.webex.com/meet/nameteacher


Στο επόμενο παράθυρο δίνετε το όνομα και το επίθετό σας. Προσοχή: του μαθητή και όχι του γονέα! Δεν είναι 

απαραίτητο να εισάγετε email, αλλά καλό είναι να δώσετε το email του μαθητή από το ΠΣΔ ή του γονέα του 

 

Στη συνέχεια πατάτε στο Next για να συνεχίσετε. Μπορεί να σας ρωτήσει για να επιτραπεί η πρόσβαση μέσα από 
το firewall. Τσεκάρετε να επιτραπεί το πρόγραμμα από το δίκτυο προστασίας πατώντας το "Να επιτρέπεται η 
πρόσβαση" 

 

Στην επόμενη καρτέλα που ανοίγει θα σας ρωτήσει αν μπορεί η σελίδα να κάνει χρήση του μικρόφωνου και της 

κάμερά σας. Επιλέξτε «Επιτρέπεται» για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Θα πρέπει στην επιλογή Audio να 

είναι επιλεγμένο το “Use computer audio” και μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε έναν έλεγχο πατώντας το “Test 

speaker and microphone”.  



 

Πατήστε στη συνέχεια το πράσινο κουμπάκι κάτω που λέει «join meeting».  

Αυτό ήταν! Περιμένετε να σας δεχθεί ο εκπαιδευτικός. Θυμηθείτε να έχετε κλειστό το μικρόφωνο ή/ και την 

κάμερα και να την ανοίγετε όταν σας ζητηθεί ή όταν επιθυμείτε.  

Εγκατάσταση εφαρμογής στον υπολογιστή. 

Επιλέξτε να την εγκαταστήσετε σε περίπτωση που έχετε προβλήματα με τον ήχο. Πατήστε στο αρχείο που 
κατέβηκε στην πρώτη εικόνα, όταν πατήσατε το λινκ του εκπαιδευτικού, και εκτελέστε το πατώντας "Εκτέλεση" 

 

Πατήστε πάνω του για να το εκτελέσετε. 

Στην επιλογή Audio: Θα πρέπει να είναι 

επιλεγμένο το “Use computer audio”. 

Αν δεν είναι επιλέξτε την από το κάτω 

βέλος  



 

περιμένετε ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 

 

Στο επόμενο παράθυρο δώστε τα στοιχεία σας, το όνομα, το επίθετο του μαθητή καθώς και το email του στο ΠΣΔ 
ή το mail του γονέα 

 



Τσεκάρετε στην επόμενη εικόνα την επιλογή να ανοίγει αυτή η ιστοσελίδα με την εφαρμογή και πατήστε στο 
"Ανοιγμα Cisco Webex Meeting" 

 

Βεβαιωθείτε ότι στο Audio είναι το «Use computer audio» και πατήστε «Join Meeting» 

 

 

Εγκατάσταση εφαρμογής στο κινητό ή τάμπλετ. 

Δείτε τις παρακάτω εικόνες που δείχνουν τη διαδικασία βήμα- βήμα 

Αρχικά πατάτε στο λινκ που σας έστειλε ο εκπαιδευτικός και επιλέγετε να το κατεβάσετε «download» 



 

Επιλέξτε «εγκατάσταση» 

 

 

  



Πατήστε «άνοιγμα» 

 

Αποδεχτείτε τους όρους της εφαρμογής πατώντας “accept” 

 

Δώστε τα στοιχεία σας, Όνομα και επίθετο όπως είναι τα πραγματικά σας, στα ελληνικά, όχι ψευδώνυμα ή 

συντομογραφίες. Το email είναι προαιρετικό (δεν χρειάζεται να το γράψετε) και πατήστε ΟΚ 

 

 

 

 

 



Επιλέξτε Οκ για να επιτραπεί στη σελίδα να ανοίξει την εφαρμογή 

  

Κρατήστε την επιλογή «use internet for audio» και πατήστε “next” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επιλέξτε ΟΚ και στο επόμενο παράθυρο. 

 

Πατήστε στο πράσινο JOIN για να συνδεθείτε στην τάξη. 

 


