
1 
 

Οδηγίεσ προσ τουσ μαθητέσ για τη ςύνδεςη τουσ ςε ςύγχρονη, 

δηλαδή ςε πραγματικό χρόνο, τηλεκπαίδευςη μέςω WEBEX. 
 

Συνδεκείτε ςτθν αρχικι ιςτοςελίδα του ςχολείου μζςω λογιςμικοφ πλοιγθςθσ browser 

(google chrome, Mozilla firefox κλπ) όπου κα ενθμερωκείτε για το πρόγραμμα τθσ 

τρζχουςασ θμζρασ και των προςεχών θμερών. 

Οι ςφνδεςμοι για τα μακιματα περιζχονται ςτα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών. Όταν 

ζχετε μάκθμα με κάποιον εκπαιδευτικό για να ςυνδεκείτε ςτθν τάξθ του κα κάνετε 

αριςτερό κλικ επάνω ςτο ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικοφ όπωσ φαίνεται παρακάτω. 
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Για τθν πρώτθ φορά που πρόκειται να ςυνδεκείτε κα πρζπει να κάνετε εγκατάςταςθ του 

προγράμματοσ webex.exe το οποίο κατεβάηετε και κάνετε εγκατάςταςθ ςτο PC ςφμφωνα 

με τα παρακάτω βιματα. 

Βήμα 1 Όταν πατιςουμε το ςφνδεςμο για να μποφμε ςτθν τάξθ εμφανίηεται θ 
παρακάτω οκόνθ. Πατάμε Download it now 

 
Βήμα 2 Όταν ολοκλθρωκεί το download κάτω αριστερά φαίνεται το αρχείο ζτοιμο 
για εγκατάςταςθ. Πατάμε για να κάνουμε τθν εγκατάςταςθ του webex.exe 
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Βήμα 3 Κατά τθ διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ εμφανίηεται μια οκόνθ όπωσ θ 
παρακάτω. Περιμζνουμε να ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ. 

Βήμα 4 Όταν ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ εμφανίηεται μια οκόνθ όπου πρζπει να 
ειςάγουμε το Ονοματεπώνυμό μασ και το e-mail μασ. Δεν χρειάηεται να δώςουμε το 
πλιρεσ ονοματεπώνυμο (δίνουμε όνομα για να καταλάβει ο Δάςκαλοσ ποιοι 
είμαςτε και να μασ αποδεχτεί ςτθν Τάξθ). Επίςθσ δεν χρειάηεται να δώςουμε e-mail. 
Αν δεν μασ αφινει να προχωριςουμε μποροφμε να δώςουμε κάποιο μθ 
πραγματικό email όπωσ test@test.gr. Στθ ςυνζχεια πατάμε Next 
  



4 
 

Βήμα 5 Στθν επόμενθ οκόνθ πατάμε Join Meeting και μπαίνουμε ςτθν «τάξθ» 

 
Βήμα 6 Αν δεν μποφμε ςτθν τάξθ κατευκείαν πατάμε όπωσ φαίνεται Notify Host 
ώςτε ο Δάςκαλοσ να ειδοποιθκεί ότι περιμζνουμε να μασ αποδεχτεί ςτθν εικονικι 
αίκουςα.  
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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 


