
Οδηγίες μετά τις αλλαγές των link εκπαιδευτικών στο Webex 
‘Εψιμος Γιώργος, ΠΕ04, Γυμνάσιο Εχίνου Ξάνθης

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν στις αλλαγές που πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενημερώθηκαν για μετατροπή του link που διαθέτουν στο 
Webex, την Κυριακή 15/11/2020 (αναλυτικά ποιοι είναι αυτοί εδώ).

Αυτά που πρέπει να γίνουν είναι:

α) να ενημερωθούν οι μαθητές για την αλλαγή του link κάθε εκπαιδευτικού.

Η αλλαγή αυτή είναι η προσθήκη του αριθμού 2 μετά τη λέξη secondary. Για παράδειγμα:
Το link https://minedu-secondary.webex.com/meet/ονομα

μετατρέπεται σε: https://minedu-secondary  2  .webex.com/meet/ονομα  

Η ενημέρωση των μαθητών για τα links γίνεται σε κάθε σχολείο διαφορετικά. Επομένως, το 
βήμα αυτό (η ενημέρωση των μαθητών) πρέπει να γίνει με ανάλογο τρόπο (αποστολή 
ενημερωτικού mail, αλλαγή στοιχείων στην ιστοσελίδα του σχολείου κοκ.) και συνήθως 
επαφίεται στη Διεύθυνση του σχολείου.

Αυτό που έχει σημασία να κάνει κάθε εκπαιδευτικός είναι το βήμα   (β)  :

β1) Αν μπαίνουμε στη Webex από τον browser, να επανα-ταυτοποιηθούμε:

- Μπαίνουμε στο https://webex.sch.gr και πατάμε “σύνδεση ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ”

https://minedu-secondary.webex.com/meet/gepsimos
https://www.sch.gr/19133?fbclid=IwAR33CTeW_vETxfPSP4xvkSMEIxslGH5i_anSy1Udz49d5unEO0H-ba-wvM4
https://webex.sch.gr/
https://minedu-secondary.webex.com/meet/gepsimos


- βάζουμε τους κωδικούς μας για το ΠΣΔ:

- επιβεβαιώνουμε ότι θα ενημερώσουμε τους μαθητές μας μέχρι αύριο το πρωί :D

- επιλέγουμε sign in



- εισαγουμε το mail μας στο ΠΣΔ:

- κάνουμε την επανα-ταυτοποίηση:

- είμαστε έτοιμοι για το επόμενο meeting με τους μαθητές μας:



β2) Αν μπαίνουμε στο Webex από το Desktop App Cisco Webex Webmeetings1:

- Ανοίγουμε την εφαρμογή και κάνουμε sign out:

- Ξανα-ανοίγουμε την εφαρμογή  Desktop App Cisco Webex Webmeetings στον υπολογιστή 
μας και εισάγουμε το mail μας από το ΠΣΔ (και μετά “Next”):

- Επιλέγουμε το minedu-secondary2.webex.com (και μετά “Next”):

1 Προσοχή αν μπαίνετε από κινητό θα πρέπει να απεγκαταστησετε την εφαρμογή Webex Meetings και να την 
βάλετε ξανά. Το απλό sign out και ξανά sign in δεν θα δουλέψει



- Kάνουμε την επανα-ταυτοποίηση επιλέγοντας “επιβεβαίωση” (η επιλογή “επιβεβαίωση” ίσως 
δεν φαίνεται καλά, παρολα αυτά κάνουμε κλικ):

- Ανοίγουμε πάλι την εφαρμογή Cisco Webex Webmeetings. Αν όλα έχουν πάει καλά βλέπουμε 
στο νέο μας link τον αριθμό “2” μετά το “secondary”:

- είμαστε έτοιμοι για το επόμενο meeting με τους μαθητές μας.


