
Οδθγίεσ τθλεδιάςκεψθσ με χριςθ του προγράμματοσ Cisco Webex Meetings . 

1θ περίπτωςθ. 

Για όςουσ ζχουν ιδθ εγκατεςτθμζνθ τθν εφαρμογι Cisco Webex Meetings δεν κα χρειαςτεί 

να κάνετε τίποτα παρά μόνο μζςα από τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου 

(https://blogs.sch.gr/lykarcha/) να επιλζγετε κάκε διδακτικι ϊρα τον αντίςτοιχο ςφνδεςμο 

του εκπαιδευτικοφ με τον οποίο ζχετε μάκθμα. Αυτόματα κα ανοίξει θ εφαρμογι και θ 

τάξθ του αντίςτοιχου εκπαιδευτικοφ. 

 

Το ςυγκεκριμζνο αρχείο μπορείτε να το κατεβάςετε από τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ. 

2θ περίπτωςθ. 

Για όςουσ δεν ζχουν εγκατεςτθμζνθ τθν εφαρμογι μποροφν να ξεκινιςουν ωσ εξισ : 

- Ανοίγουν τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ.  (https://blogs.sch.gr/lykarcha/) 

- Επιλζγουν τον ςφνδεςμο του εκπαιδευτικοφ με τον οποίον ζχουν μάκθμα.  

- Θα ανοίξει θ ακόλουκθ καρτζλα ςτον φυλλομετρθτι ςασ. 

 

Μπορείτε να ειςζλκετε ςτθν αίκουςα και να ξεκινιςετε το μάκθμα επιλζγοντασ  

(Join from your browser) 

-Στθ ςυνζχεια κα ανοίξει θ επόμενθ ςελίδα όπου κα χρειαςτεί να βάλετε το όνομά ςασ και 

ζνα e-mail ςασ. (Ζνα οποιοδιποτε ενεργό e-mail δικό ςασ ςτο οποίο να ζχετε πρόςβαςθ). 

Πατάμε πάνω ςτον ςφνδεςμο του 

εκπαιδευτικοφ με τον οποίο ζχουμε 

μάκθμα τθν τρζχουςα διδακτικι ϊρα 

‘Όνομα εκπαιδευτικοφ 

https://blogs.sch.gr/lykarcha/
https://blogs.sch.gr/lykarcha/


 

-Στθ ςυνζχεια πατάμε Next και εμφανίηεται θ τάξθ του εκπαιδευτικοφ όπωσ φαίνεται 

παρακάτω και το μόνο που απομζνει είναι να επιλζξουμε Join Meeting και να αρχίςει θ 

τθλεδιάςκεψθ με τον εκπαιδευτικό. 

 

-Αν επιλζξουμε να ςυνδεόμαςτε με αυτόν τον τρόπο κάκε φορά κα πρζπει να ακολουκοφμε 

από τθν αρχι τισ ίδιεσ ενζργειεσ με αποτζλεςμα να είναι λίγο κουραςτικό. 

3θ περίπτωςθ. 

Επιςκεπτόμαςτε τθν ιςτοςελίδα https://www.webex.com/downloads.html 

 

-Θα χρειαςτοφν μερικά λεπτά ανάλογα με τθν ταχφτθτα του Internet. 

‘Όνομα εκπαιδευτικοφ 

Εδϊ βάηετε το Επίκετο ςασ και το  

‘Ονομα ςασ.  

Εδϊ βάηετε το e-mail ςασ.  

 

‘Όνομα εκπαιδευτικοφ 

Επίκετο ‘Όνομα Μακθτι 

Πατάμε εδϊ για να κατεβάςουμε τθν 

εφαρμογι Cisco Webex Meetings 

Πατάμε εδϊ για να  αρχίςει θ 

τθλεδιάςκεψθ με τον εκπαιδευτικό. 

https://www.webex.com/downloads.html


 

-Ανοίγει το παράκυρο εγκατάςταςθσ τθσ εφαρμογισ και πατάμε next. Ζπειτα τςεκάρουμε 

τθν επιλογι (I accept the terms in the license agreement) και πατάμε Next. Στο επόμενο 

παράκυρο πατάμε install και ξεκινά θ εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ (αυτι θ ενζργεια κα 

γίνει μόνο μία φορά ςτθν αρχι). 

 

-Από τθν επιφάνεια εργαςίασ ανοίγουμε τθν εφαρμογι  και κα εμφανιςτεί το παρακάτω 

παράκυρο: 

1) Πατάμε Use as  quest για να βάλουμε το επϊνυμο το όνομα και το e-mail μασ.  
2) Πλθκτρολογοφμε το επϊνυμο και το όνομά μασ. 
3) Πλθκτρολογοφμε το e-mail μασ. 
4) Πατάμε continue as quest.. 

 

 

 

Πατάμε εδϊ για να εγκαταςτιςουμε 

τθν εφαρμογι Cisco Webex Meetings 

Πατάμε Use as  quest για να βάλουμε το 

επϊνυμο το όνομα και το e-mail μασ. Πλθκτρολογοφμε το επϊνυμο και το 

όνομά μασ. 

Πλθκτρολογοφμε το e-mail μασ. 

Πατάμε continue as quest.. 



-Η εφαρμογι πλζον είναι εγκατεςτθμζνθ και διακζςιμθ ςτον υπολογιςτι μασ. 

Αυτό κα γίνει μόνο μία φορά. Όταν ζχετε μάκθμα απλά επιλζγετε το ςφνδεςμο τθσ τάξθσ του 

εκπαιδευτικοφ. 

- Ανοίγουμε τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ.  (https://blogs.sch.gr/lykarcha/) 

- Επιλζγουμε τον ςφνδεςμο του εκπαιδευτικοφ με τον οποίον ζχουμε μάκθμα.  

- Θα ανοίξει το ακόλουκο παράκυρο. Πατάμε Join Meeting και αρχίηει θ τθλεδιάςκεψθ. 

 

 

 

 

Καλι τθλεδιάςκεψθ………. 

 

 

Μζνουμε ςπίτι μζνουμε υγιείσ……….. 

 

Η Διεφκυνςθ και οι Κακθγθτζσ του Γενικοφ Λυκείου Αρχαγγζλου …………….   

 

   

Πατάμε Join Meeting και αρχίηει θ 

τθλεδιάςκεψθ. 

‘Όνομα εκπαιδευτικοφ 
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