
Οδθγόσ Μακθτι για τθν εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ



Ειςαγωγι

Με τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ ο μακθτισ κα ζχει τθν δυνατότθτα 
να ςυνδεκεί με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ:

1. τακερό τθλζφωνο

2. Smartphone

3. Tablet

4. PC

Στο ςυγκεκριμζνο οδθγό κα αναφερκοφμε για τα απαραίτθτα βιματα που κα 
πρζπει να κάνει ζνασ μακθτισ προκειμζνου να ςυνδεκεί με ζνα από τουσ 
παραπάνω τρόπουσ (θ ςφνδεςθ με smartphone ι tablet απαιτεί τα ίδια βιματα).



Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςφνδεςθ ςτο internet, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθ
δυνατότθτα Call In δθλαδι τθν κλιςθ ςτακεροφ Ελλθνικοφ αρικμοφ από ςτακερό ι κινθτό
τθλζφωνο. Αυτό κα ςασ επιτρζψει να ςυμμετζχετε ςτο μάκθμα και να παρακολουκιςετε το θχθτικό
κομμάτι.

1. Θα χρειαςτείτε τουσ κωδικοφσ των αικουςϊν (κακθγθτϊν) οι οποίοι δεν αλλάηουν. Θα ςασ τουσ
δϊςει θ ςχολικι μονάδα και μπορείτε να τουσ κρατιςετε και για επόμενα μακιματα.

2. Καλοφμε τον ςτακερό τθλεφωνικό αρικμό Ελλάδασ 21 1990 2394. Σε περίπτωςθ που μιλάει
επαναλαμβάνουμε ι καλοφμε ζναν άλλο τθλεφωνικό αρικμό: 21 1198 1029

3. Όταν το ςθκϊςει ο αυτόματοσ τθλεφωνθτισ, που μιλάει ςτθν Αγγλικι
γλϊςςα, πλθκτρολογοφμε τον 10ψιφιο αρικμό (που μασ ζχουν δϊςει από το ςχολείο).

4. Αμζςωσ μετά πατάμε 2 φορζσ το κουμπί με τθ δίεςθ #

5. Αν ο κακθγθτισ ζχει ξεκλειδϊςει τθν αίκουςα ςυνδζεςτε ς’ αυτι και μπορείτε να ακοφςετε τον
κακθγθτι και τουσ ςυμμακθτζσ ςασ.

φνδεςθ με ςτακερό 
τθλζφωνο



Με τον τρόπο αυτό κα μποφμε ςτο δωμάτιο του εκπαιδευτικοφ που γίνεται θ τθλεδιάςκεψθ.
Θα πρζπει και πάλι να περιμζνουμε μζχρι να μασ κάνει ο εκπαιδευτικόσ αποδοχι (Admit).
Αμζςωσ μετά, κα μποροφν οι ςυμμετζχοντεσ να μασ ακοφν και εμείσ να τουσ ακοφμε.
Πρζπει να γνωρίηουμε ότι o μακθτισ που ςυμμετζχει ςτο μάκθμα με ςτακερό τθλζφωνο,
μπορεί μόνο να ακοφει τον εκπαιδευτικό. Δεν μπορεί να βλζπει τθν οκόνθ του κακθγθτι του,
οφτε να ςυμμετζχει ςτο chat.
To μικρόφωνο του μακθτι, μπορεί μόνο ο εκπαιδευτικόσ εντόσ τθσ τθλεδιάςκεψθσ να το
ςιγάςει (mute) ι να το ενεργοποιιςει (unmute).
ΠΡΟΟΧΗ!!!
Αν ο κακθγθτισ ςασ ανοίξει το μικρόφωνο πρζπει κι εςείσ να το ενεργοποιιςετε από τθν
τθλεφωνικι ςασ ςυςκευι πατϊντασ αςτεράκι και τον αρικμό 6 (*6)
Όταν ο μακθτισ μπει μζςω ςτακεροφ τθλεφϊνου ςτο Webex, πρζπει να αναφζρει ποιοσ είναι.

φνδεςθ με ςτακερό 
τθλζφωνο



Όςον αφορά τθ ςφνδεςθ με τουσ υπόλοιπουσ τρόπουσ 
κα χρειαςτοφν οι ςφνδεςμοι των κακθγθτϊν.

Αρχικά κα λάβετε από τον κάκε κακθγθτι που ςασ κάνει μάκθμα
(π.χ. από τον κ. Δεβρίκθ) ζνα ςφνδεςμο (link) τθσ μορφισ:

minedu-secondary.webex.com/meet/devrikis

Αυτόσ ο ςφνδεςμοσ αφορά τθν τάξθ του κ. Δεβρίκθ και όταν ζχετε μάκθμα μαηί 
του κα πατάτε ςε αυτό το link.
Για να ςυνδεκείτε ςτθν τάξθ του κ. Δεβρίκθ κα πρζπει να πατιςετε πάνω ςε αυτό 
το link που ςασ ζχει δοκεί.
Ειδικά για τθν πρϊτθ φορά τα βιματα είναι τα παρακάτω.



φνδεςθ με 
smartphone ι 

tablet



ΒΗΜΑ 1 - smartphone - tablet

Όταν πατιςουμε ( ι πλθκτρολογιςουμε) το 
ςφνδεςμο (π.χ minedu-secondary.webex.com/meet/devrikis) 

εμφανίηεται θ διπλανι οκόνθ.

Πατάμε πάνω δεξιά το κουμπί Download 
και κατεβάηουμε τθν εφαρμογι Cisco 
Webex Meetings

Δεβρίκθσ



ΒΗΜΑ 2 - smartphone - tablet

Μετά εμφανίηεται θ διπλανι οκόνθ (ςε 
κάποιουσ χρήςτεσ ανάλογα) όπου επιλζγουμε 
το κουμπί Google Play Store. Δεβρίκθσ



ΒΗΜΑ 3 - smartphone - tablet

Συνεχίηοντασ εμφανίηεται θ διπλανι 
οκόνθ και επιλζγω Εγκατάςταςθ

Όταν ολοκλθρωκεί θ Εγκατάςταςθ 
επιλζγω Άνοιγμα τθσ εφαρμογισ

WIND GR .dll^

<- Google Play

Q
4,5 ★
258 τιλ. 

κριηικές

Cisco Webex
Meetings
Cisco Systems, Inc.

10 εκ.+          __

Λήυεις            PEGI 3 ©

Εγκαηάζηαζη

Περιγραθή εθαρμογής

cisco Webex



ΒΗΜΑ 4 - smartphone - tablet

Η επόμενθ οκόνθ που εμφανίηεται είναι 
όπωσ αυτι που φαίνεται δίπλα.

Επιλζγουμε ACCEPT



ΒΗΜΑ 5 - smartphone - tablet

Η επόμενθ οκόνθ που εμφανίηεται είναι όπωσ 
αυτι που φαίνεται δίπλα.

Σε αυτό το ςθμείο κα γράψουμε το 
Ονοματεπϊνυμό μασ και από κάτω το e-mail 

μασ.

Φροντίςτε το όνομά ςασ να είναι ςωςτά 
γραμμζνο.

WINDGR ,.ιΙ                            26% ID 3:47 μ.μ.

Join Meeting

Do you want to join Δημητρίου 

now?

Name

Email address

CANCEL

Δεβρίκθσ



ΒΗΜΑ 5 - smartphone - tablet

Για παράδειγμα:
Κάποιοσ μακθτισ με ονοματεπϊνυμο 
Παπαδόπουλοσ Δθμιτρθσ και e-mail 
papad@gmail.com κα ειςάγει τα ςτοιχεία 
του όπωσ φαίνεται δίπλα.

Στθ ςυνζχεια πατάμε ΟΚ

WIND GR                             26%ID 3:49 μ.μ.

Join Meeting

Do you want to join Δημητρίου now?

Παπαδόποσλος Δημηηρης

papad@qmail.com

CANCEL OK

Δεβρίκθσ

mailto:papad@gmail.com
mailto:papad@qmail.com
mailto:papad@qmail.com


ΒΗΜΑ 6 - smartphone - tablet

Στθ ςυνζχεια εμφανίηεται θ οκόνθ όπωσ θ 
εικόνα ςτα δεξιά μασ και επιλζγουμε ΝΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ (1 από 3)



ΒΗΜΑ 7 - smartphone - tablet

Στθ ςυνζχεια εμφανίηεται θ οκόνθ όπωσ θ 
εικόνα ςτα δεξιά μασ και επιλζγουμε ΝΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ (2 από 3)



ΒΗΜΑ 8 - smartphone - tablet

Στθ ςυνζχεια εμφανίηεται θ οκόνθ όπωσ θ 
εικόνα ςτα δεξιά μασ και επιλζγουμε ΝΑ 
ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ

(3 από 3)

ΑΠΟΡΡ ΨΗ

εθαρμογή Webex 

Meet να 

πραγμαηοποιεί και να

διατειρίζεηαι 

ηηλεθφνικές

κλήζεις;

unuuse ιισνν to 

audio.

yuu wdiii LU uuimeui

( NEXT

Use Internet for audio ▼

<1 O   □



ΒΗΜΑ 9 - smartphone - tablet
Τζλοσ εμφανίηεται θ οκόνθ όπωσ ςτα 
δεξιά ςασ και πατάμε JOIN.

Είμαςτε ζτοιμοι να μποφμε ςτθν τάξθ του 
κ. Δεβρίκθ.

- Χριςιμθ ςυμβουλι - Για καλφτερθ 
εμφάνιςθ να κρατάτε το smartphone 

ι το tablet ςε οριηόντια κζςθ.

Δεβρίκθσ



ΒΗΜΑ 10 - smartphone - tablet

Οποιαδιποτε άλλθ ςτιγμι κελιςουμε 
να ςυνδεκοφμε ςε τάξθ και 
εμφανιςτεί θ οκόνθ όπωσ δεξιά, 
επειδι ζχουμε ιδθ κάνει εγκατάςταςθ 
το app αρκεί να πατιςουμε το κουμπί 
χαμθλά Join via installed app

Δεβρίκθσ



φνδεςθ με PC
Τπάρχουν 2 τρόποι για να ςυνδεκοφμε:
1. Με χριςθ μόνο του browser (π.χ. Chrome)
2. Με εγκατάςταςθ του προγράμματοσ webex.exe το οποίο 

κατεβάηουμε και κάνουμε εγκατάςταςθ ςτο PC (μία φορα γίνεται 
θ εγκατάςταςθ)



φνδεςθ με PC

1οσ τρόποσ
Με χριςθ μόνο του browser (π.χ. 

Chrome)



ΒΗΜΑ 1 — PC (1οσ τρόποσ)
ΠΑΤΑΜΕ ςτον ΣΥΝΔΕΣΜΟ του κακθγθτι που κζλουμε να παρακολουκιςουμε το μάκθμά του 
(υπάρχει ςτθν ςελίδα του ςχολείου), π.χ https://minedu-secondary.webex.com/meet/devrikis και 
μεταφερόμαςτε ςτθν πιο κάτω οκόνθ. Εδϊ πατάμε “Join from your browser”

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


ΒΗΜΑ 2 - PC (1οσ τρόποσ)
Στθν επόμενθ οκόνθ (όπωσ φαίνεται παρακάτω) ειςάγουμε το ονοματεπϊνυμό μασ
και το e-mail μασ. (π.χ. μακθτισ με όνομα Παπαδόπουλοσ Δθμιτρθσ και e-mail
papad@gmail.com) και πατάμε Next Το e-mail δεν είναι υποχρεωτικό —

mailto:papad@gmail.com
mailto:papad@gmail.com
mailto:papad@gmail.com


ΒΗΜΑ 3 — PC (1οσ τρόποσ)

Στθν επόμενθ οκόνθ (όπωσ φαίνεται παρακάτω) πατάμε Επιτρζπεται (1) 



ΒΗΜΑ 4 - PC (1οσ τρόποσ)

Στθν επόμενθ οκόνθ (όπωσ φαίνεται παρακάτω) πατάμε Join meeting 
και είμαςτε ζτοιμοι να μποφμε ςτθν «τάξθ».



φνδεςθ με PC

2οσ τρόποσ
Με εγκατάςταςθ του προγράμματοσ webex.exe το οποίο 

κατεβάηουμε και κάνουμε εγκατάςταςθ ςτο PC.

--- μία φορά γίνεται η εγκατάςταςη ---



ΒΗΜΑ 1 — PC (2οστρόποσ)
Όταν πατιςουμε το ςφνδεςμο για να μποφμε ςτθν τάξθ εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ. Πατάμε 
Download it now



ΒΗΜΑ 2 — PC (2οστρόποσ)
Όταν ολοκλθρωκεί το download κάτω αριςτερά φαίνεται το αρχείο ζτοιμο για 
εγκατάςταςθ. Πατάμε για να κάνουμε τθν εγκατάςταςθ του webex.exe



ΒΗΜΑ 3 — PC (2οστρόποσ)
Κατά τθ διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ εμφανίηεται μια οκόνθ όπωσ θ παρακάτω. 
Περιμζνουμε να ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ.



ΒΗΜΑ 4 — PC (2οστρόποσ)
Όταν ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ εμφανίηεται μια οκόνθ όπου πρζπει να ειςάγουμε 
το Ονοματεπϊνυμό μασ και το e-mail μασ (π.χ. μακθτισ με όνομα Παπαδόπουλοσ 
ΔθμιτΡθσ και e-mail papad@gmail.com). Στθ ςυνζχεια πατάμε NEXT

mailto:papad@gmail.com
mailto:papad@gmail.com


ΒΗΜΑ 5 — PC (2οστρόποσ)

Στθν επόμενθ οκόνθ πατάμε Join Meeting και μπαίνουμε ςτθν «τάξθ»



ΒΗΜΑ 6 - PC (2οστρόποσ)

Όταν χρειαςτεί άλλθ ςτιγμι (π.χ. άλλθ μζρα ςε άλλο μάκθμα) να μπω ςτθν 
τάξθ τότε εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ και επειδι ζχω κάνει ιδθ τθν 
εγκατάςταςθ του προγράμματοσ πατάω ςτο Άνοιγμα Cisco WebexMeeting



ΒΗΜΑ 7 — PC (2οστρόποσ)

Αμζςωσ μετά εμφανίηεται θ οκόνθ όπου πατάμε Join meeting και μπαίνουμε 
ςτθν «τάξθ». Επομζνωσ είναι πιο γριγοροσ ο 2οσ τρόποσ - δοκιμάςτε τον


