
Οδηγίες εγκατάστασης και της 
εφαρμογής CISCO Webex meetings 
σε κινητό και σύνδεση στο μάθημα

1 1 Ο Γ Υ ΜΝΑΣΙΟ Ι Λ ΙΟΥ &  4 Ο Γ Υ ΜΝΑΣΙΟ Π Ε ΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ζ ΑΦΕ ΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Α Θ ΑΝΑΣΙΑ









Bήμα 6: Πληκτρολογούμε

το meeting number (εννιαψήφιος αριθμός)

ή 

τον σύνδεσμο του meeting room που σας έστειλε το σχολείο ή η 
εκπαιδευτικός σας ,

το αληθινό σας όνομα και επώνυμο για να σας αναγνωρίσει η 
εκπαιδευτικός και να σας επιτρέψει είσοδο 

και ένα ψεύτικο email

Και στο τέλος πατάμε πάνω αριστερά Join

http://minedu-gov-gr.webex.com/meet/........



Βήμα 7 :  
Στην οθόνη 
που θα 
εμφανιστεί 
επιλέγετε 
Join

Βήμα 8: Είστε στον προθάλαμο (lobby) και περιμένετε μέχρι
να σας αποδεχτεί ο εκπαιδευτικός στην αίθουσα της
τηλεδίασκεψης (εικόνα α) ή ήρθατε νωρίς και περιμένετε
να αρχίσει η τηλεδιάσκεψη (β) και όταν σας δεχτεί
συνδέεστε (γ)



Όταν έχω συνδεθεί μπορεί να 
είμαι με κλειστό μικρόφωνο 
(muted) οπότε πατάω στο 
εικονίδιο του μικροφώνου 
για να το ανοίξω
Κόκκινο σημαίνει ανενεργό

Εργαλεία μέσα στην αίθουσα 
τηλεδιάσκεψης
Μικρόφωνο (κλειστό/ανοικτό_
Κάμερα (κλειστή/ανοικτή)
….(Περισσότερα εργαλεία)
Χ Φεύγω από την αίθουσα



Πατώντας το εικονίδιο
ανθρωπάκι βλέπω ποιοί άλλοι
είναι μέσα στην αίθουσα
(συμμετέχοντες και host) και
δίπλα στο όνομά τους αν έχουν
μικρόφωνο ανοικτό ή κλειστό.

Αν θέλω να μιλήσω, δίπλα στο
όνομά μου εμφανίζεται
«χεράκι» και αν πατηθεί ζητάω
το λόγο (μπορείς ανά πάσα
στιγμή να ανοίξεις το
μικρόφωνό σου αλλά το σωστό
είναι να ζητάμε το λόγο και να
μη μιλάμε όλοι μαζί)

Επίσης αν πατήσεις το τσατ
μπορείς να στείλειες γραπτά
μηνύματα

Εργαλείο που μεγαλώνει ή 
μικραίνει την εικόνα σου στη 
δική σου οθόνη (πώς τη 
βλέπεις εσύ)



Ενεργοποίηση κάμερας

Πατάμε το κόκκινο κουμπί της κάμερας και 
μετά πατάμε «Start My Video”



Όταν πατήσουμε το 
εργαλείο με τις τρεις 
τελίτσες τότε έχουμε 
επιλογές χρήσης 
περσσότερωνεργαλείων 
όπως 
Το  chat (δηλαδή να 
στέλνετε γραπτά 
μηνύματα σε όλους ή 
συγκεκριμένα σε σε
κάποιον),
το Share Content με το 
οποίο δια μοράζεστε την 
οθόνη σας –παρουσιάζετε 
την οθόνη της συσκευής 
σας στους άλλους-
και το Polling
(ψηφοφορία) αν ό 
εκπαιδευτικός σας έχει 
δημιουργήσει κάποια



Για να φύγετε από 
την αίθουσα 
πατάτε Χ 

 ΥΠΟΜΟΝΗμε τυχόν τεχνικά 
προβλήματα

 ΣΕΒΑΣΜΟΣ 

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΜΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 


