
Οδηγίες παρακολούθησης μαθήματος τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας webex 
Από τη Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2020 το 2ο Γυμνάσιο Κορδελιού, όπως και όλα τα Γυμνάσια της 
Ελλάδας, τίθεται σε καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας μέχρι και τις 30 
Νοεμβρίου 2020 λόγω της πανδημίας του covid-19. Στο διάστημα αυτό τα μαθήματά μας θα 
γίνονται μέσω Internet.  
Παρακάτω σας δίνουμε οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθείτε τα μαθήματα 
μέχρι να ξανανοίξει το σχολείο μας.  
Για να παρακολουθήσετε ένα μάθημα εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας webex θα 
πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και σταθερό υπολογιστή ή lap-top ή tablet ή κινητό με 
κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο. Εναλλακτικά, αν δεν έχετε στο σπίτι Διαδίκτυο ή κάποια από 
τις απαιτούμενες συσκευές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σταθερό σας τηλέφωνο για να 
συμμετάσχετε στο ηχητικό κομμάτι του μαθήματος, δηλαδή για να ακούτε τι λέει ο 
καθηγητής στο μάθημα (με αστική χρέωση ή καθόλου χρέωση αν έχετε κάποιο ανάλογο 
πακέτο σταθερής τηλεφωνίας στο σπίτι). 
Το σχολείο στέλνει στα e-mails των γονιών ένα μήνυμα με τους συνδέσμους (links) των 
καθηγητών. Ο κάθε καθηγητής έχει ένα και μοναδικό link, το οποίο πρέπει τα παιδιά να 
πατούν για να συνδεθούν στο κάθε μάθημα που θα τους κάνει. Επίσης, κάθε καθηγητής έχει 
ένα και μοναδικό αριθμό τηλεδιάσκεψης (meeting number), τον οποίο θα χρησιμοποιήσει 
όποιος αποφασίσει να συνδεθεί μέσω σταθερού τηλεφώνου, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα 
βρείτε παρακάτω. 
1) Σύνδεση μέσω σταθερού υπολογιστή (desktop) ή φορητού υπολογιστή (laptop). 
Πατάτε το σύνδεσμο (link) που αντιστοιχεί στο όνομα του καθηγητή με τον οποίο έχετε 
μάθημα. Στον υπολογιστή σας ανοίγει ένα τέτοιο παράθυρο: 

 



Στη συνέχεια, μπορείτε να ακολουθήσετε δύο τρόπους, ανάλογα με την επιθυμία σας: 
1ος τρόπος (συστήνεται για πιο αρχάριους): πατάτε τη γαλάζια φράση Join from your browser 
στο κάτω μέρος της σελίδας και αμέσως σας βγάζει στο εξής περιβάλλον: 

   
Βάλτε στο πρώτο πλαίσιο (Your full name) το επώνυμο και το όνομά σας, κατά προτίμηση με 
ελληνικά κεφαλαία γράμματα.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βάζετε ψευδώνυμα ή μόνο το μικρό σας όνομα ή ψεύτικα ονόματα. Να 
βάλετε το πραγματικό ονοματεπώνυμό σας, διότι μόνο έτσι ο καθηγητής θα σας 
γνωρίσει για να σας δηλώσει παρόντα στο μάθημα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Στο δεύτερο πλαίσιο (Email address) βάζουμε προαιρετικά το e-mail μας. Αν δεν θέλουμε, δεν 
βάζουμε τίποτα ή εναλλακτικά βάζουμε ένα τυχαίο εικονικό e-mail, όπως για παράδειγμα 
aa@aa.com. Στη συνέχεια, πατάμε Next και το σύστημα μας πηγαίνει εδώ:  

 



Πατάμε το πράσινο κουμπί Join meeting  και συνδεόμαστε στο μάθημα.  
2ος τρόπος (συστήνεται για λίγο πιο προχωρημένους): όποιος επιθυμεί να συνδεθεί όχι από 
τον browser του αλλά με τη βοήθεια της εφαρμογής Cisco Webex Meetings για καλύτερη 
ποιότητα ήχου και εικόνας μπορεί, μόλις έχει πατήσει το link του καθηγητή του και δει στην 
οθόνη του τη γνωστή μας πια εικόνα:  

 
αντί να πατήσει τη γαλάζια φράση Join from your browser, να πατήσει πιο κάτω την επίσης 
γαλάζια φράση open the desktop app. Αν δεν έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας την 
εφαρμογή Cisco Webex Meetings πατήστε λίγο πιο δεξιά  Download it now.   
Αν είναι η πρώτη φορά που μπαίνετε στη webex, μπορεί  από μόνη της η σελίδα να σας 
βγάλει ένα μπλε πλαίσιο-ειδοποίηση στην κάτω αριστερά γωνία: 

 
Πατήστε στο αρχείο .exe που βλέπετε κάτω αριστερά και η εγκατάσταση της εφαρμογής θα 
γίνει αυτομάτως μόνη της.  

 

 



Αν κατά την εγκατάσταση σας ζητηθεί όνοματεπώνυμο και e-mail, θυμηθείτε ότι πρέπει να 
βάλετε το ΑΛΗΘΙΝΟ επώνυμο και όνομά σας, κατά προτίμηση με ελληνικά κεφαλαία 
γράμματα, και ΟΧΙ ψευδώνυμα ή ψεύτικα ονόματα. Αντιθέτως, στο πεδίο e-mail δεν είναι 
ανάγκη να βάλουμε το αληθινό, προσωπικό μας e-mail αλλά μπορούμε να βάλουμε ένα 
τυχαίο εικονικό e-mail, όπως για παράδειγμα aa@aa.com. 
Ανοίγετε την εφαρμογή Cisco Webex Meetings που έχετε κατεβάσει και προτού δείτε το 
περιβάλλον του μαθήματος, μπορεί το σύστημα σας βγάλει μια εισαγωγική παρουσίαση. Την 
παρακάμπτετε εάν δεν θέλετε να την παρακολουθήσετε τώρα: 

 
Στη συνέχεια, η σελίδα μας βγάζει ένα παράθυρο παραμετροποίησης:  

  -Στο πάνω μέρος της εφαρμογής βλέπετε το όνομα του καθηγητή  - Στο κάτω μέρος του παραθύρου όπου επιλέγουμε τρόπο σύνδεσης για τον ήχο, διατηρειτε την προεπιλεγμένη επιλογή Use computer audio  
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-Τα δύο εικονίδια στο κάτω μέρος της εικόνας δείχνουν το μικρόφωνο σε σίγαση και την κάμερα ενεργοποιημένη. Κλείνετε και το μικρόφωνογια να μην υπάρχει πρόβλημα στη 
Τέλος, πατάτε                                                         
καθηγητής για να συνδεθείτε στο μάθημα
 
2) Σύνδεση μέσω κινητού ή tablet.
Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τέτοιες συσκευές για να συνδεθείτε στα διαδικτυακά μας
μαθήματα θα πρέπει αναγκαστικά να κατεβάσετε την εφαρμογή
μπορείτε να συνδεθείτε από browser
Store για Android συσκευές είτε από το 
1ο βήμα: ανοίγουμε έναν browser (για παράδειγμα, τον 
2ο βήμα: βάζουμε το σύνδεσμο (link
3ο βήμα: Εγκαθιστούμε την εφαρμογή
κουμπί Download: 

4ο βήμα: αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής,
το App Store και πηγαίνουμε πίσω στον 
και πατάμε το πράσινο κουμπί κάτω που γράφει 

                 

Τα δύο εικονίδια στο κάτω μέρος της εικόνας δείχνουν το μικρόφωνο σε σίγαση και την και το μικρόφωνο                  και την κάμερα σύνδεση. 
                                     και περιμένετε να σας κάνει αποδοχή ο 

για να συνδεθείτε στο μάθημα.  

. 
Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τέτοιες συσκευές για να συνδεθείτε στα διαδικτυακά μας
μαθήματα θα πρέπει αναγκαστικά να κατεβάσετε την εφαρμογή Cisco Webex

browser. Εγκαταστήσετε την εφαρμογή είτε από 
για Android συσκευές είτε από το App Store για iOS συσκευές ως εξής:

για παράδειγμα, τον chrome) 
link) του καθηγητή μας στον browser και τον ανοί

Εγκαθιστούμε την εφαρμογή Cisco Webex Meetings (περίπου 40Mb) πατώντας το 

 
 

αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής, κλείνουμε το Google Play Store ή 
πίσω στον browser όπου είχαμε βάλει το link του εκπαιδευτικού 

και πατάμε το πράσινο κουμπί κάτω που γράφει Join via installed app: 

 
Τα δύο εικονίδια στο κάτω μέρος της εικόνας δείχνουν το μικρόφωνο σε σίγαση και την και την κάμερα  

ας κάνει αποδοχή ο  

Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τέτοιες συσκευές για να συνδεθείτε στα διαδικτυακά μας 
Webex Meetings. Δεν 

γκαταστήσετε την εφαρμογή είτε από Google Play 
ως εξής:  

και τον ανοίγουμε 
Cisco Webex Meetings (περίπου 40Mb) πατώντας το 

κλείνουμε το Google Play Store ή 
του εκπαιδευτικού 

 



 
5ο βήμα: το κινητό ή το τάμπλετ μας θα μας βγάλει διάφορα μηνύματα στα οποία πρέπει να 
πατήσουμε Allow/ Να επιτρέπεται.  
6ο βήμα: πατάμε Join: 

 
Προσέχουμε κάτω από το Join να γράφει  Use Internet for Audio.  

7ο βήμα: στο μήνυμα  

 
πατάμε ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ. 

  



8ο βήμα: ανοίγει ένα ορθογώνιο πλαίσιο στο οποίο η εφαρμογή μας ζητά να βάλουμε 
ονοματεπώνυμο και e-mail. Όπως και όταν χρησιμοποιούμε υπολογιστή, έτσι και εδώ πρέπει 
υποχρεωτικά να γράψουμε το ΑΛΗΘΙΝΟ ΟΝΟΜΑ μας, κατά προτίμηση με ελληνικά 
κεφαλαία, διαφορετικά ο καθηγητής δεν θα μπορεί να μας αναγνωρίζει για να μας βάλει 
παρόντες στο μάθημα. Εκεί που μας ζητά e-mail, δεν είναι ανάγκη να βάλουμε το αληθινό 
μας e-mail. Μπορούμε να βάλουμε ένα τυχαίο εικονικό, π.χ. aa@aa.com.  
9ο βήμα: Μόλις πατήσουμε το Join περιμένουμε να μας κάνει ο καθηγητής αποδοχή στο 
μάθημά του. Όταν μας δεχτεί, θα δούμε στην οθόνη του κινητού ή του τάμπλετ μας στο κάτω 
μέρος τα γνωστά μας εικονίδια του μικροφώνου και της κάμερας, τα οποία θα πρέπει να 
έχουμε απενεργοποιημένα για να μην επιβαρυνθεί το σύστημα και κολλήσει: 

 
 

Από το κουμπί τερματίζουμε την εφαρμογή όταν τελειώσει το μάθημα.  
 
3) Σύνδεση μέσω σταθερού τηλεφώνου 
Αν δεν έχουμε ούτε υπολογιστή, ούτε τάμπλετ ούτε διαθέσιμο κινητό αλλά ακόμη και αν δεν 
έχουμε ούτε Ίντερνετ στο σπίτι, και πάλι μπορούμε να παρακολουθήσουμε το εξ αποστάσεως 
μάθημα! Αρκεί να έχουμε σταθερό τηλέφωνο.  
1ο βήμα: από το σταθερό τηλέφωνό σας καλέστε 211 990 2394 (αστική χρέωση ή καθόλυο χρέωση αν έτσι προβλέπεται από το πακέτο σταθερής μας)  2ο βήμα: όταν ακούσετε το πρώτο ηχητικό μήνυμα (στα Αγγλικά), πληκτρολογήστε τον εννιαψήφιο meeting number του καθηγητή που έστειλε το σχολείο μέσω e-mail στους γονείς σας και στο τέλος πατήστε δίεση (#).   4.Στο τέλος του δεύτερου μηνύματος (πάλι στα Αγγλικά)πατήστε ακόμη μία δίεση (#).  
5.Όταν ο καθηγητής ξεκλειδώσει την αίθουσα, συνδέεστε σ’ αυτή και μπορείτε να ακούσετε τον καθηγητή και τους συμμαθητές σας.  
Μέσω σταθερού, μπορείτε να ακούσετε μόνο ήχο και δεν μπορείτε να δείτε εικόνα.  
 
 
 



Γενικές οδηγίες 
Με όποιον τρόπο κι αν συνδεθούμε στη webex, θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψη τα εξής και να τα τηρούμε: 
☺Σε κάθε μάθημα έχουμε κοντά μας τα βιβλία, τα τετράδιά μας και την κασετίνα μας. Στο διαδικτυακό μάθημα τα βιβλία και τα τετράδια είναι εξ ίσου απαραίτητα όπως και στο μάθημα μέσα στο σχολείο.  
☺ Δεν αφαιρούμαστε ούτε σηκωνόμαστε κατά τη διάρκεια του μαθήματος.    
☺ Δεν ανοίγουμε την κάμερα και, επίσης, δεν ανοίγουμε το μικρόφωνό μας παρά μόνον αν μας το ζητήσει ο καθηγητής. 
☺ Αν είναι τα μικρόφωνά μας ανοιχτά επειδή μας ζητά ο καθηγητής μας να απαντήσουμε μια ερώτηση, δεν λέμε αστεία ούτε φωνάζουμε για να κάνουμε φάρσες, δεν λέμε προσβλητικά σχόλια στους συμμαθητές μας μόνο και μόνο επειδή δεν είναι κοντά μας και δεν παίρνουμε τον λόγο χωρία άδεια. Επίσης, δεν ενοχλούμε τους συμμαθητές μας και τον καθηγητή μας στο chat. Το διαδικτυακό μάθημα είναι κανονικό μάθημα και πρέπει να το σεβόμαστε.  
☺ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ τα links των καθηγητών μας σε ξένους. Η πλατφόρμα webex  είναι επίσημη πλατφόρμα που η Ελληνική Πολιτεία χορηγεί στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Ελλάδας δωρεάν για να κάνουν μάθημα στις δύσκολες για την υγεία μας εποχές που ζούμε. Δεν είναι μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ομοίως, ο λογαριασμός μας στη webex είναι ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ και δεν μπορούμε να τον μοιραζόμαστε με άλλους. Ο κάθε μαθητής έχει δωρεάν πρόσβαση στη webex και στα links των δικών του καθηγητών οι οποίοι θα κάνουν μάθημα στα παιδιά του δικού τους σχολείου. Εξωσχολικά πρόσωπα δεν έχουν καμία θέση στις ηλεκτρονικές τάξεις του σχολείου μας, όπως κι εμείς δεν έχουμε καμία θέση στις ηλεκτρονικές τάξεις  άλλων σχολείων. Όπως απαγορεύεται να μπαίνουν εξωσχολικοί μέσα στην αίθουσά μας όταν είναι τα σχολεία ανοιχτά, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο απαγορεύεται αυστηρά να μπαίνουν ξένα πρόσωπα στις διαδικτυακές μας τάξεις στη webex.  
☺ Το ηλεκτρονικό μάθημα είναι κανονικό μάθημα και διέπεται από όλους τους κανόνες που ισχύουν και για το σχολείο όταν είναι ανοιχτό. Η διδασκαλία γίνεται κανονικά, η ύλη προχωρά, οι απουσίες μετριούνται και τα πρόσωπα που δεν σέβονται τους σχολικούς κανόνες αντιμετωπίζουν τις ανάλογες συνέπειες, όπως θα συνέβαινε και μέσα στο σχολείο.  
 
Καλή τύχη και καλή δύναμη!!!!!!! 
 
Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν ενημερωτικό ηλεκτρονικό φυλλάδιο προέρχονται από: α) Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση: https://mathainoumestospiti.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/inedu-covid19-mathainoumestospiti-odigies-xrisis-mathites-goneis.pdf (προσπελάστηκε στις 7/11/2020) β) τις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας webex της ιστοσελίδας του 50ου Γ/Σ Αθηνών: http://50gym-athin.att.sch.gr/images/exapostaseos/odigies_webex_mathitwn_kv_v2.pdf  (προσπελάστηκε στις 7/11/2020) β) το κείμενο του κ. Β. Χριστινάκη στο blog: https://blogs.sch.gr/tpe4all/2020/04/04/webex-kinito/#prettyPhoto (προσπελάστηκε στις 7/11/2020) γ) αρχείο 2ου Γ/Σ Κορδελιού  


