
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ WEBEX MEETINGS ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο μαθητής έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με ένα από 

τους παρακάτω τρόπους:  

1. Smartphone ή Tablet 

2. PC 

3. Τηλέφωνο 

Αρχικά θα λάβετε από τον κάθε καθηγητή που σας κάνει μάθημα (π.χ. από τον κ. Δηλαβέρη) ένα 

σύνδεσμο (link) της μορφής: https://minedu-secondary.webex.com/meet/dilav. Αυτός ο 

σύνδεσμος αφορά την τάξη του κ. Δηλαβέρη (προσοχή δεν είναι ο σωστός αλλά αναφέρεται για 

να δείτε την μορφή των συνδέσμων) και όταν έχετε μάθημα μαζί του σύμφωνα με το πρόγραμμα 

του σχολείου θα πατάτε σε αυτό το link για να μπείτε στην ψηφιακή του τάξη. Ειδικά για την 

πρώτη φορά τα βήματα είναι τα παρακάτω: 

 

1. Σύνδεση με Smartphone ή Tablet. 

Βήμα 1ο . Κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε την εφαρμογή Cisco 

Webex Meetings στο κινητό ή το tablet μας όπως κάνουμε με όλες 

τις εφαρμογές η τα παιχνίδια  που κατεβάζουμε π.χ.  από το Play 

Store για όσους έχουν κινητό με Android . 

Βήμα 2ο . Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση επιλέγω Άνοιγμα της 

εφαρμογής και μόλις ανοίξει η εφαρμογή πατάω Αccept. 

Βήμα 3ο . Η επόμενη οθόνη που εμφανίζεται είναι όπως αυτή που 

φαίνεται δίπλα. Σε αυτό το σημείο θα γράψουμε το 

ονοματεπώνυμό μας και από κάτω το e-mail μας. Φροντίστε το 

ονοματεπώνυμό σας να είναι σωστά γραμμένο και να είναι το 

πραγματικό για λόγους ταυτοποίησης. Στη συνέχεια πατήστε ΟΚ. 

Βήμα 4ο . Στη συνέχεια η εφαρμογή ζητάει άδειες για βίντεο, 

εικόνες και κλήσεις. Πατάμε σε όλες να επιτρέπεται. 

 

Βήμα 5ο . Εμφανίζεται η οθόνη όπως στα δεξιά σας.  Πατάμε JOIN. 

Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην τάξη του κ. Δηλαβέρη.  

Χρήσιμη συμβουλή - - Για καλύτερη εμφάνιση να κρατάτε το 

Smartphone ή το Tablet σε οριζόντια θέση. 

 

 

 

 

 

Δηλαβέρης 

Δηλαβέρης 



 

 

Βήμα 6ο . Οποιαδήποτε άλλη στιγμή θελήσουμε να συνδεθούμε σε τάξη , επειδή έχουμε ήδη 

κάνει εγκατάσταση το app αρκεί να πατήσουμε το κουμπί χαμηλά  Join via installed app. 

(Προσοχή!!! Όχι την επιλογή call). 

 

 

 

2. Σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή 

Υπάρχουν 2 τρόποι για να συνδεθούμε: 

1) Με χρήση μόνο του browser (π.χ. Chrome) 

2) Mε εγκατάσταση του προγράμματος Webex.exe το οποίο κατεβάζουμε και κάνουμε 
εγκατάσταση στο PC (μία φορά γίνεται η εγκατάσταση) 

Εμείς σας προτείνουμε να δοκιμάσετε πρώτα τον 1ο τρόπο. Αργότερα αφού εξοικειωθείτε με 
τον 1ο τρόπο δοκιμάστε τον 2ο τρόπο. 
 

1ος Τρόπος 

Βήμα 1ο . Όταν πατήσουμε το σύνδεσμο π.χ. https://minedu-secondary.webex.com/meet/dilav 

(προσοχή δεν είναι ο σωστός αλλά αναφέρεται για να δείτε την μορφή των συνδέσμων) για να 

μπούμε στην ψηφιακή τάξη του κ. Δηλαβέρη εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.  

 

Δηλαβέρης 



 

 

Επιλέγουμε 1 Ακύρωση και στην συνέχεια το 2 Join from your Browser.  

Βήμα 2ο 

Στην επόμενη οθόνη (όπως φαίνεται παρακάτω) εισάγουμε το Ονοματεπώνυμό μας (π.χ. 
Παπαδόπουλος Δημήτρης) και το e-mail μας και πατάμε Next. (Προσοχή !!! To e-mail δεν είναι 
υποχρεωτικό) 
 

 

 

Βήμα 3ο 

Στην επόμενη οθόνη (όπως φαίνεται παρακάτω) πατάμε Επιτρέπεται 1 και Skip 2 

Δηλαβέρης Κωνσταντίνος΄ς Personal Room 



 

 

 

Βήμα 4ο 

Στην επόμενη οθόνη (όπως φαίνεται παρακάτω) πατάμε Join meeting και είμαστε έτοιμοι να 
μπούμε στην «τάξη». 

 

 

 

 

 

 

 

Δηλαβέρης Κωνσταντίνος΄ς Personal Room 

π.χ. Παπαδόπουλος Δημήτρης 



2ος Τρόπος 

Βήμα 1ο . Όταν πατήσουμε το σύνδεσμο π.χ. https://minedu-secondary.webex.com/meet/dilav 

(προσοχή δεν είναι ο σωστός αλλά αναφέρεται για να δείτε την μορφή των συνδέσμων) για να 

μπούμε στην ψηφιακή τάξη του κ. Δηλαβέρη εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.  

 

 

Πατάμε Download it now 3 

 

Βήμα 2ο . Όταν ολοκληρωθεί το download κάτω αριστερά φαίνεται το αρχείο έτοιμο για 

εγκατάσταση. Πατάμε για να κάνουμε την εγκατάσταση του webex.exe και περιμένουμε να 

ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 

 

 

Βήμα 3ο . Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση εμφανίζεται μια οθόνη όπου πρέπει να εισάγουμε 

το Ονοματεπώνυμό μας και το e-mail μας (π.χ. μαθητής με όνομα Παπαδόπουλος Δημήτρης και 

e-mail papad@gmail.com). Στη συνέχεια πατάμε Next 

 

mailto:papad@gmail.com


 

 

 

Βήμα 4ο . Στην επόμενη οθόνη πατάμε Join Meeting και μπαίνουμε στην «τάξη» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 5ο . Όταν χρειαστεί άλλη στιγμή (π.χ.  σε άλλο μάθημα)  να μπω στην τάξη τότε 

πληκτρολογώ το σύνδεσμο του επόμενου καθηγητή  και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και 

επειδή έχω κάνει ήδη την εγκατάσταση του προγράμματος πατάω στο Άνοιγμα Cisco Webex 

Meeting. 

 



 

Αμέσως μετά εμφανίζεται η οθόνη όπου πατάμε Join meeting και μπαίνουμε στην «τάξη». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Σύνδεση με Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό) 

Στην περίπτωση που δεν έχετε σύνδεση στο Internet, μπορείτε να συμμετέχετε  στο μάθημα 
και να παρακολουθήσετε μόνο το ηχητικό κομμάτι από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο 
ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα: 

 
 

1. Ενημερώστε τον καθηγητή σας ότι θα παρακολουθήσετε τηλεφωνικά το μάθημα για να 
σας δώσει τον κωδικό της ψηφιακή σας τάξης. Ο κωδικός της τάξης σας  δεν αλλάζει, 
μπορείτε να τον κρατήσετε και για τα επόμενα μαθήματα του ίδιου καθηγητή. 

 

2. Από το τηλέφωνό σας καλέστε 211 990 2394 ή 211 198 1029 

Προσοχή:  αυτός  είναι  οι μόνοι  αριθμοί  που  πρέπει  να  καλείτε.  Η εφαρμογή  δίνει τη 
δυνατότητα κλήσης διεθνών τηλεφωνικών αριθμών, όμως κάτι τέτοιο θα  έχει υψηλές 
χρεώσεις. Χρησιμοποιείτε μόνο τον Ελληνικό αριθμό. 

 

3. Όταν ακούσετε το πρώτο ηχητικό μήνυμα, πληκτρολογήστε τον εννιαψήφιο 
κωδικό της αίθουσας και στο τέλος πατήστε δίεση (#). 

4. Στο τέλος του δεύτερου μηνύματος πατήστε απλά δίεση (#). 

5. Αν ο καθηγητής σας αποδεχτεί την κλήση, συνδέεστε στην ψηφιακή σας τάξη και μπορείτε 
να τον ακούσετε όπως και τους συμμαθητές σας. 


