
Οδηγόσ Μαθητή για την εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη 

Χρήςη τησ πλατφόρμασ webex 

 
Μπορείτε να ςυνδεκείτε με τθν πλατφόρμα Webex και να παρακολουκιςετε τα μακιματα ςασ επιλζγοντασ μια από  τισ 
παρακάτω ςυςκευζσ: 
1. Smartphone 
2. Tablet 
3. PC 
Αρχικά κα λάβετε από τον κάκε εκπαιδευτικό που ςασ κάνει μάκθμα ζνα ςφνδεςμο (link) τθσ μορφισ: 
https://minedu-secondary.webex.com/meet/************ 
Θα ςασ ςταλεί ζνασ ςφνδεςμοσ για κάθε εκπαιδευτικό που διδάςκει ςτο τμιμα ςασ. Βάςθ του προγράμματοσ τθσ θμζρασ, 
κάκε διδακτικι ώρα κα ςυνδζεςτε ςτον ςφνδεςμο του κακθγθτι που ςασ διδάςκει το μάκθμα. 
Π.χ. 1θ ώρα μακθματικά, κα πατιςετε το ςφνδεςμο του μακθματικοφ 
         2θ ώρα ιςτορία, κα κάνετε ζξοδο από τθν τάξθ του μακθματικοφ και κα πατιςετε το ςφνδεςμο του φιλολόγου….  



 
φνδεςη με smartphone ή tablet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν πατιςουμε το 1θ φορά  ςφνδεςμο 

εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ και πρζπει να 

κάνουμε εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ. 

Πατάμε πάνω δεξιά το κουμπί Download και 

κατεβάηουμε τθν εφαρμογι Cisco Webex 

Meetings 

Μετά  εμφανίηεται θ διπλανι οκόνθ όπου 

επιλζγουμε το κουμπί Google Play Store. 

υνεχίηοντασ εμφανίηεται θ παρακάτω 
οκόνθ και επιλζγουμε Εγκατάςταςη 
Όταν ολοκλθρωκεί θ Εγκατάςταςθ 
επιλζγουμε Άνοιγμα τθσ εφαρμογισ 



 

τθν επόμενθ οκόνθ που εμφανίηεται 
επιλζγουμε ACCEPT 

τθν επόμενθ οκόνθ ειςάγουμε   
το Ονοματεπώνυμό μασ και από 
κάτω το e-mail μασ  
Προςοχι το  όνομά να είναι 
ςωςτά γραμμζνο. 
τθ ςυνζχεια πατάμε ΟΚ 

τθ ςυνζχεια εμφανίηονται 3 
οκόνεσ όπου ηθτείτε εκχώρθςθ 
δικαιωμάτων ςτθν εφαρμογι, όπωσ 
παρακάτω. Επιλζγουμε  
ΝΑ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ 



 

Σζλοσ εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ 
και πατάμε JOIN. 
Είμαςτε  ζτοιμοι να ειςζλκουμε ςτθν 
τάξθ του εκπαιδευτικοφ μασ. 
Περιμζνουμε να γίνει αποδεκτό το 
αίτθμα μασ. 



 

φνδεςη με Η/Y: 
 

 Πατάμε τον ςφνδεςμο που ζχει ςτείλει ο κακθγθτισ, μορφισ https://minedu-secondary.webex.com/meet/************ 

 Και ανοίγει το παρακάτω παράκυρο: 

 

https://minedu-secondary.webex.com/meet/************


Ο 1ος τρόπος  είναι να ζυνδεθούμε  μέζω κάποιου browser (chrome, firefox, …) παηώνηας “join from your browser”. 



τθν επόμενθ οκόνθ ειςάγουμε   το Ονοματεπώνυμό μασ και από κάτω το email μασ. Προςοχι το  όνομα να είναι ςωςτά γραμμζνο. Πατάμε Next. 
  



Παρακάμπτουμε  τθν ειςαγωγικι παρουςίαςθ πατώντασ Skip



Ρυκμίηουμε  τα απαραίτθτα για ιχο και εικόνα. 
 



Κλείνουμε  μικρόφωνο και κάμερα. Πατάμε  Join meeting για να ςυνδεθοφμε. Περιμζνουμε  να αποδεχτεί το αίτημα ο εκπαιδευτικόσ 
 



2οσ τρόποσ είναι να κατεβάςετε και να εγκαταςτήςετε την πλατφόρμα webex ςτον υπολογιςτή ςασ (δεν είναι απαραίτητο) 
Πατάμε  Dowload the app και ςτθν ςυνζχεια install webex.exe.    
Όταν ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ, κα ζχουμε το πρόγραμμα τθσ πλατφόρμασ εγκατεςτθμζνο ςτον υπολογιςτι και όταν ο εκπαιδευτικόσ ςασ 
ςτζλνει τον ςφνδεςμο κα πατάμε  ςτθν αρχικι οκόνθ που κα εμφανίηετε κα πατάμε Άνοιγμα με τθν εφαρμογι cisco webex meetings.  Σα βιματα 
που κα ακολουκιςουμε ςτθν ςυνζχεια είναι ίδια με τα παραπάνω  
 

  


