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 Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, μαθητές/τριες, για να μπορέσετε να 
χρησιμοποιήσετε την τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα Cisco Webex 
Meetings με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (σταθερό ή φορητό), ακολουθήστε 
τις παρακάτω οδηγίες: 

 

1ο Βήμα – Ανοίγουμε ένα φυλλομετρητή (broswer) όπως τον Firefox . 

 

2ο Βήμα – Βάζουμε τη διεύθυνση του δωματίου (link) του εκπαιδευτικού 
στον Firefox όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα 1 και πατάμε το enter. Η 
διεύθυνση θα είναι της μορφής: 

https://minedu-secondary.webex.com/meet/name όπου name είναι το 
username του κάθε εκπαιδευτικού.  

Τα usernames των εκπαιδευτικών του σχολείου θα σας σταλούν με email 
από το myschool. 

 

 
 

Εικόνα 1 

 

 

 

 

Πληκτρολογούμε ή κάνουμε 

επικόλληση το link του καθηγητή 

https://minedu-secondary.webex.com/meet/name
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3ο Βήμα – Αρχίζει να κατεβαίνει αυτόματα το αρχείο webex.exe στο 
οποίο πατάμε πάνω (εικόνα 2) για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του 
(εικόνα 3). 

 

Εικόνα 2 

 

Εικόνα 3 

Αν για κάποιο λόγο δεν ξεκινήσει η εγκατάσταση πατήστε Download the 

app again. 
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Αφού κατεβάσετε και εγκαταστήσετε το αρχείο webex.exe, θα 

δημιουργηθεί μία συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας σας με το όνομα 

Cisco Webex Meetings. 

 

4ο Βήμα – Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση βγαίνει μια καρτέλα 
(εικόνα 4) που μας ζητάει ονοματεπώνυμο και email. Βάζουμε το 
πραγματικό μας ονοματεπώνυμο. Τέλος, πατάμε το κουμπί που γράφει 
Next. 

 

Εικόνα 4 

5ο Βήμα – Στην επόμενη καρτέλα (εικόνα 5) εμφανίζεται μια προ-
επισκόπηση, όπου μπορούμε να δούμε τι θα δείχνει η κάμερα μας όταν 
μπούμε στο δωμάτιο. Επίσης, μας δίνει τη δυνατότητα να σιγάσουμε το 
μικρόφωνο μας και να κλείσουμε την κάμερα πατώντας στα αντίστοιχα 
κουμπιά. Τέλος, πατάμε στο πράσινο κουμπί Join Meeting για να 
συνδεθούμε στο δωμάτιο του εκπαιδευτικού. 
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Εικόνα 5 

 

6o Βήμα – Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν έχει μπει στο 
δωμάτιο του τότε θα μας δείχνει την (εικόνα 6) και θα μας δίνει τη 
δυνατότητα να του στείλουμε ένα μήνυμα (θα το πάρει στο email του) 
ότι τον περιμένουμε (εικόνα 7). Αυτό θα το κάνουμε πατώντας το μπλε 
κουμπί notify και ακολούθως θα πρέπει να αντιγράψουμε το κείμενο 
ασφαλείας στο κενό πλαίσιο και να πατήσουμε το κουμπί submit.  

  

 

Εικόνα 6 

Πατάμε εδώ 
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Εικόνα 7 

 

Διαφορετικά όταν μας αποδεχτεί τότε έχουμε μπει στο δωμάτιο 

(εικόνα 8). Όταν το μικρόφωνο και η κάμερα μας είναι γκρι σημαίνει ότι 

είναι ανοιχτά, αν τα πατήσουμε κοκκινίζουν που σημαίνει ότι τα 

κλείνουμε. Επίσης, το κουμπί με το chat όταν το πατήσουμε και γίνει 

μπλε εμφανίζονται δεξιά οι επιλογές για να στείλουμε και να 

διαβάσουμε μηνύματα. Δεξιά πάνω βλέπουμε τους συμμετέχοντες 

Participants (εκπαιδευτικός και μαθητές) ενώ δίπλα από το όνομα μας 

έχει ένα χεράκι, το οποίο αν το πατήσουμε δίνει σήμα στον εκπαιδευτικό 

ότι ζητάμε τον λόγο. 
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Εικόνα 8 

Τέλος, αν θέλουμε να βγούμε από την τηλεδιάσκεψη πατάμε το 

κόκκινο κουμπί Χ και επιλέγουμε Leave Meeting 
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7o Βήμα – Την επόμενη φορά που θα θέλετε να συνδεθείτε, απλά 

κάνετε διπλό κλικ στην συντόμευση που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια 

εργασίας στο βήμα 3 και ανοίγει η εφαρμογή εμφανίζοντας την 

παρακάτω οθόνη (εικόνα 9) 

 

 

Εικόνα 9 
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όπου πληκτρολογούμε ή κάνουμε επικόλληση κατευθείαν το link του 

εκπαιδευτικού και στη συνέχεια πατάμε join εικόνα 10.  

 

 

Εικόνα 10 

Αν θέλουμε να διορθώσουμε τα στοιχεία μας πατάμε το μολυβάκι 

πάνω δεξιά και κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. 

 


