
 

Α. Είσοδος στην εφαρμογή από Υπολογιστή (απαραίτητο το μικρόφωνο και τα ηχεία). 

Α1. Είσοδος μέσω φυλλομετρητή (συνιστάται από το υπουργείο σύμφωνα με τις 

τελευταίες οδηγίες). 

1) Πατάτε τον σύνδεσμο της τάξης του εκπαιδευτικού που σας έχει σταλεί και είναι της 

μορφής:   https://minedu-primary2.webex.com/meet/... 

Αυτόματα ανοίγει ένας φυλλομετρητής πχ. Chrome με την ιστοσελίδα που οδηγεί στην 

ψηφιακή τάξη του εκπαιδευτικού. 

 

2) Πατάτε Ακύρωση για να μην ανοίξετε την εφαρμογή . 

Πατάτε “join from your browser”.   

3) Στην επόμενη σελίδα: 

Εισάγετε το όνομά του/της μαθητή/τριας (όνομα, όπως τον/την αποκαλούν) και το 

επώνυμό του/της. 

Το email το παραλείπετε, είναι προαιρετικό. 

Πατάτε “Next”. 

 

 



4) Στην επόμενη σελίδα : 

Αν θέλετε μπορείτε να τεστάρετε τα ηχεία και το μικρόφωνο σας πατώντας στο “Test 

speaker and microphone”. 

Να έχετε κλειστή την κάμερα σας για να μην επιβαρύνεται η σύνδεση, καθώς και το 

μικρόφωνο (έως ότου λάβετε διαφορετικές οδηγίες από τον εκπαιδευτικό) για να μην 

δημιουργηθεί θόρυβος στην αίθουσα κατά την είσοδο. 

Πατάτε “Join meeting”. 

 

5) Η επόμενη σελίδα σας ενημερώνει πως είστε στον χώρο αναμονής και περιμένετε τον 

εκπαιδευτικό να σας επιτρέψει την είσοδο στην αίθουσα του.  

 

Α2. Είσοδος μέσω εφαρμογής 

1) Πατάτε τον σύνδεσμο της τάξης του εκπαιδευτικού που σας έχει σταλεί και είναι της 

μορφής:   https://minedu-primary2.webex.com/meet/... 

Αυτόματα ανοίγει ένας φυλλομετρητής πχ. Chrome με την ιστοσελίδα που οδηγεί στην 

ψηφιακή τάξη του εκπαιδευτικού. 

2) Πατάτε “Άνοιγμα Cisco Webex Meeting” 



Την πρώτη φορά θα  σας ζητήσει να κάνετε Download την εφαρμογή και να την 

εγκαταστήσετε. 

Αν σας ζητηθεί πληκτρολογείτε το όνομα του/της μαθητή/τριας κι ένα email (μπορεί να 

είναι της μορφής oo@oo.gr) 

3)Στην συνέχεια πατάτε “Join Meeting” 

Eίστε στον χώρο αναμονής και περιμένετε τον εκπαιδευτικό να σας επιτρέψει την είσοδο 

στην αίθουσα του. 

Β. Είσοδος στην εφαρμογή από κινητό ή τάμπλετ 

1. Πατάτε τον σύνδεσμο που σας έχει αποσταλεί και είναι της μορφής https://minedu-

primary2.gov-gr.webex.com/meet/…   

2. Εγκαθιστάτε την εφαρμογή Cisco Webex Meetings  από το Play Store και πατάτε Άνοιγμα 

3. Πληκτρολογείτε Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας κι ένα email (μπορεί να μην είναι 

υπαρκτό αλλά της μορφής oo@dd.gr) και πατάτε  JOIN 

Είστε στον χώρο αναμονής και περιμένετε τον εκπαιδευτικό να σας επιτρέψει την είσοδο 

στην αίθουσα του. 


