
ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΔΔΔΕΕΕΣΣΣΗΗΗ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟ   WWWEEEBBBEEEXXX      ΜΜΜΕΕΕ   SSSMMMAAARRRTTTPPPHHHOOONNNEEE   ΗΗΗ   

TTTAAABBBLLLEEETTT   

Αρχικά θα λάβετε από τον δάσκαλο/α της τάξης έναν σύνδεσμο της μορφής: 

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/alexiou
(εκεί που γράφει georg, θα είναι κάθε φορά άλλη λέξη ανάλογα με τον 

εκπαιδευτικό)

Αρκεί  να πατήσετε ένα κλικ πάνω στον σύνδεσμο, για να μπείτε στο μάθημα, 

τόσο την πρώτη φορά, όσο και κάθε φορά που θα θέλετε να συνδεθείτε σε αυτό. 

ΒΒΒΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   111:::   

Αφού πατήσουμε πάνω στον 
σύνδεσμο που μας έχουν στείλει, θα 
δούμε την διπλανή εικόνα. 
Επιλέγουμε Download ώστε να 
ξεκινήσουμε να κατεβάζουμε την 
εφαρμογή. 



ΒΒΒΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   222:::   

Ανάλογα με το λειτουργικό που έχoυμε (Android  ή ios), θα μας οδηγήσει είτε 
στο Google Play Store είτε στο App Store.(Αν μας ρωτήσει πως θέλουμε να το 
ανοίξει, θα επιλέξουμε πάλι play store ή app store).   Μετά επιλέγουμε 
Εγκατάσταση ή Απόκτηση.  

Google Play store App store 



ΒΒΒΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   333:::   

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 

της εφαρμογής, επιλέγουμε Άνοιγμα 

ΒΒΒΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   444:::   

Στην επόμενη οθόνη όπως φαίνεται 

δίπλα, επιλέγουμε ACCEPT



ΒΒΒΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   555:::   

Έπειτα μας ζητείται να γράψουμε το 
ονοματεπώνυμο μας(στο παράδειγμα 
δίπλα ο μαθητής είναι ο Κώστας 
Γεωργίου) και στη δεύτερη γραμμή το 
email μας. 
Δεν είναι απαραίτητο να γράψετε το 
πραγματικό σας email. Συμπληρώστε 

πχ το  a@a.gr  όπως στην διπλανή 

εικόνα. Μετά πατάμε OK  

ΒΒΒΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   666:::   

Στις επόμενες τρεις οθόνες, επιλέγουμε σε όλες Να επιτρέπεται 



ΒΒΒΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   777:::   

Στα επόμενα δύο παράθυρα, επιλέγουμε κατά σειρά, NEXT και μετά OK    

      

   

ΒΒΒΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   888:::   

   

Το μόνο που απομένει για να μπούμε 
στην τάξη μας, είναι να πατήσουμε 

JOIN 

 



ΒΒΒΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   999:::   

Περιμένουμε ο δάσκαλος/α να 
ανοίξει την τάξη και να μας αποδεχτεί 

 

   

ΒΒΒΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   111000:::   

Όταν μπούμε στην τάξη, βλέπουμε 
περίπου την διπλανή εικόνα. Εμείς 
είμαστε στο κάτω μέρος και στο 
πάνω μέρος ο δάσκαλος. Όταν τα 
εικονίδια μικροφώνου και κάμερας 
είναι κλειστά (κόκκινα) σημαίνει ότι 
δε μας ακούν και δε μας βλέπουν. Τα 
μικρόφωνα αρχικά θα είναι πιθανόν 
όλα κλειστά. Για καλύτερη εμφάνιση 
καλύτερα να κρατάμε το κινητό ή το 
tablet σε οριζόντια θέση. 

 
 



 

 

ΒΒΒΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   111111:::   

 

 

Τις επόμενες φορές που θα 
ξανασυνδεθούμε στην τάξη, δεν θα 
χρειαστεί να κάνουμε εγκατάσταση 
ξανά την εφαρμογή, οπότε αν μας 
βγάλει τη διπλανή οθόνη, θα 

επιλέξουμε Join via installed app. 
Το πιο πιθανό είναι όμως να μην 
βγάλει καθόλου αυτή την οθόνη και 
να ανοίξει κατευθείαν η εφαρμογή 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Καλό είναι να δοκιμάσουμε τα παραπάνω βήματα, 10 λεπτά νωρίτερα από την 

ώρα έναρξης του μαθήματος 

 Όταν τα μικρόφωνα μας και οι κάμερες είναι κλειστά έχουν κόκκινο χρώμα 

 Πιθανόν όταν μπούμε στην τάξη αρχικά το μικρόφωνο μας να είναι κλειστό, 

οπότε περιμένουμε τον δάσκαλο/α να μας το ενεργοποιήσει 

 Γράφουμε το όνομα και το επώνυμο μας κατά την είσοδο και όχι κάποιο 

ψευδώνυμο 

 


