
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 

Οι καθηγητές έχουν μια εικονική τάξη όπου ο σύνδεσμος του έχει την παρακάτω μορφή: 

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/ppppppppp 

Βρίσκοντας τον σύνδεσμο του καθηγητή στο site του σχολείου με τον οποίο έχετε μάθημα 

θα μπορείτε να συνδεθείτε ONLINE 3 διαφορετικούς τρόπους  :  

 

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ     (εδώ έχουμε δυο τρόπους) 

Κάνοντας κλικ επάνω στο σύνδεσμο του καθηγητή ανοίγει μια νέα καρτέλα στον browser 

που χρησιμοποιούμε CHROME η MOZILA  και βλέπουμε την παρακάτω εικόνα : 

 

Α ΤΡΟΠΟΣ  

Ο μαθητής κάνει  download (κατεβάζει 

το αρχείο ) όπως φαίνεται στην 

διπλανή  εικόνα : 

 

 

 



 

 

και μόλις κατέβει το αρχείο θα πρέπει ο μαθητής να το τρέξει και θα του βγάλει την 

παρακάτω εικόνα  όπου θα δώσει το πραγματικό του όνομα και το email (προαιρετικά) και 

στη συνέχεια next  

 

 

και αμέσως μετά βλέπει  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 στην παραπάνω εικόνα μπορεί να ελέγξει πρώτα την κάμερα του και το μικρόφωνο εάν 

επιθυμεί ή  διαφορετικά να κάνει skip και αμέσως να περάσει στο επόμενο στάδιο  όπου 

εκεί θα μπει σε χώρο υποδοχής όπου θα περιμένει να τον αποδεχθεί ο καθηγητής στην 

τάξη του . 

 

 



Β ΤΡΟΠΟΣ   

 

 

 

 

ο μαθητής ανοίγει τον 

σύνδεσμο όπως είπα 

παραπάνω και βλέπει 

την διπλανή εικόνα 

αλλά τώρα ( αντί να 

κάνει download)  κάνει κλικ στο 

 join from your browser  

 

 

το επόμενο στάδιο είναι φυσικά να δώσει πάλι πραγματικό όνομα και email (προαιρετικά) 

και στην συνέχεια next : 

 

 

και αμέσως μετά θα φανεί η παρακάτω εικόνα όπου θα έχει και εδώ την δυνατότητα να 

ελέγξει κάμερα και μικρόφωνο πριν τον αποδεχθεί ο καθηγητής στην ηλεκτρονική τάξη   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ος Τρόπος με smartphone η tablet  

Για τους μαθητές που θα επιλέξουν την χρήση smartphone η tablet κάνουν τα 

επόμενα βήματα : 

1.  επιλέγουμε τον σύνδεσμο του καθηγητή  

2. ανοίγει νεα καρτέλα και πατάνε επανω δεξιά στο κουμπί download για να 

κατέβει η  εφαρμογή Cisco Webex Meeting , σε μερικές συσκευές μπορεί να 

χρειαστεί να κατέβει η εφαρμογή μέσα απο το play store  

3. αφού ολοκληρωθεί το κατέβασμα , ανοίγουμε την εφαρμογή και επιλέγουμε 

εγκατάσταση  

4. στην συνέχεια επιλέγω το accept 

5.  δίνουμε όνομα και το email (το email προαιρετικά ) και κάνουμε οκ  

6. στις επόμενες τρεις καρτέλες επιλέγουμε ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  

7. τέλος επιλέγω το JOIN και περιμένω να με βάλει ο καθηγητής μέσα στην 

ηλεκτρονική τάξη  

ΠΡΟΣΟΧΗ όλα τα παραπάνω βήματα γίνονται μονο μια φορά σε 

επόμενη τηλεδιάσκεψη μετά το βήμα 1 επιλέγουμε κατευθείαν το      

Join via installed app     και συνδεόμαστε στην τάξη  

 


