ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ WEBEX ΜΕ PC
Υπάρχουν 2 τρόποι για να συνδεθείτε:
1. Μέσω κάποιου φυλλομετρητή (πχ Google chrome, Mozilla firefox, Internet
explorer)
2. Με την εγκατάσταση του προγράμματος webex.exe , μια φορά στην αρχή και έπειτα
η σύνδεση στην τάξη γίνεται κάθε φορά μέσω του προγράμματος.

Προτείνεται ο 1ος τρόπος, γιατί είναι πιο εύκολη η πρόσβαση για τους μαθητές και
δεν χρειάζεται κάποια εγκατάσταση. Παρακάτω εξηγείται αναλυτικά.

ΕΙΣΟΔΟΣ
1ΟΟΣΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΣΩ BROWSER (ΠΧ CHROME)
(Στο παράδειγμα μας χρησιμοποιείται ο google chrome, αλλά η διαδικασία είναι ίδια κ για άλλους
φυλλομετρητές, όπως Mozilla firefox, Internet explorer κλπ)

Αρχικά θα λάβετε από τον δάσκαλο/α της τάξης έναν σύνδεσμο της μορφής:
https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/alexiou
(εκεί που γράφει georg, θα είναι κάθε φορά άλλη λέξη ανάλογα με τον εκπαιδευτικό)

Αρκεί να πατήσετε ένα κλικ πάνω στον σύνδεσμο, για να μπείτε στο μάθημα,
τόσο την πρώτη φορά, όσο και κάθε φορά που θα θέλετε να συνδεθείτε σε αυτό.

ΒΒΗ
ΗΜ
ΜΑΑ 11::
Αφού πατήσουμε πάνω στον σύνδεσμο που μας έχουν στείλει, θα δούμε την παρακάτω
εικόνα. Κάνουμε τα επόμενα βήματα με αυτή τη σειρά:

1. Στο παράθυρο «Άνοιγμα Cisco Webex Meeting», πατάμε Ακύρωση
2. Έπειτα στο κάτω μέρος επιλέγουμε το Join from your browser

ΒΒΗ
ΗΜ
ΜΑΑ 22::
Στην επόμενη οθόνη, θα δούμε δύο κενά πλαίσια. Στο ένα θα γράψουμε

το

ονοματεπώνυμο μας. (Στο παράδειγμα μας, ο μαθητής είναι ο Κώστας Γεωργίου)
Ακριβώς από κάτω, δεν είναι απαραίτητο να γράψετε το πραγματικό σας email.
Συμπληρώστε το

a@a.gr

όπως στην παρακάτω εικόνα. Έπειτα πατάμε Next

(Σημείωση: Στο πάνω μέρος θα εμφανίζεται το όνομα του δασκάλου ή το μάθημα)

ΒΒΗ
ΗΜ
ΜΑΑ 33::
Στο επόμενο βήμα πατάμε πρώτα Επιτρέπεται στο παράθυρο πάνω για χρήση
μικροφώνου και κάμερας και Skip στο κυρίως παράθυρο κάτω.

ΒΒΗ
ΗΜ
ΜΑΑ 44::
Στην επόμενη οθόνη πατάμε απλά Join meeting και συνδεόμαστε στην τάξη μας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 Καλό είναι να δοκιμάσουμε τα παραπάνω βήματα, 5-10 λεπτά νωρίτερα από την
ώρα έναρξης του μαθήματος
 Όταν τα μικρόφωνα μας και οι κάμερες είναι κλειστά έχουν κόκκινο χρώμα όπως
στην παραπάνω εικόνα
 Πιθανόν όταν μπούμε στην τάξη αρχικά το μικρόφωνο μας να είναι κλειστό,
οπότε περιμένουμε τον δάσκαλο/α να μας το ενεργοποιήσει
 Γράφουμε το όνομα και το επώνυμο μας κατά την είσοδο και όχι κάποιο
ψευδώνυμο

