ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ
WEBEX MEETINGS (ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΚΠ/Η)

1. Αγαπηςξί μαθηςέπ και μαθήςοιεπ, για μα ρσμδεθείςε ρςημ πλαςτόομα
WEBEX, μπείςε ρςξ email ραπ (ή όπξσ άλλξσ έυεςε λάβει ςξ λιμκ) και
παςήρςε ρςξμ ρύμδερμξ πξσ ραπ έρςειλε ξ καθηγηςήπ ραπ: (θα είμαι
κάπχπ έςρι https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/......)
2. Παςώμςαπ επάμχ ρε ασςόμ ταίμξμςαι 3 επιλξγέπ (3 ποάριμα λιμκπ):
Α. DOWNLOAD WEBEX: ΟΟΙ δεμ έχετε κατεβάσει ςημ Webex καλό
είμαι μα ςξ κάμεςε ςώοα (πξσ ραπ ςξ λέει). Παςάςε λξιπόμ πάμχ ρςξμ
ρύμδερμξ DOWNLOAD WEBEX και μεςά ρσμευίζεςε χπ ενήπ:
ΑΝΟΙΓΜΑ
ACCEPT
ONOMA: Γοάφςε ςξ ομοματεπώμυμο ραπ
EMAIL : Γοάφςε ςξ email ραπ
Choose how to connect to audio NEXT
Connect to Cisco video device…. OK
Ready to join? JOIN
Β. Join via installed app: ΟΟΙ έχετε κατεβάσει τημ Webex ήδη,
παςάςε εδώ. Δπιλέγεςε “Open Cisco Webex Meetings” (Άμξιγμα).
Μεςά, πληκςοξλξγείςε ςξ όμξμά ραπ και παςάςε “Join Meeting”
(Σσμμεςξυή ρςημ Τηλεδιάρκεφη).
3. Τόςε αμξίγει ςξ Personal Room ςξσ καθηγηςή ραπ και παςάςε ςξ
κξσμπί JOIN MEETING

ΠΡΟΟΧΗ:

Αμ η εφαρμογή cisco webex meetings (desktop app)
βγάζει σφάλμα όταμ τημ αμοίγετε τότε:
υμδεθείτε μέρχ Browser (π.χ. chrome, firefox ) δηλ παςήρςε ςξμ
ρύμδερμξ ςξσ καθηγηςή
Μόλιπ αμξίνει η ρελίδα παςήρςε ρςξ κάςχ μέοξπ ςηπ ιρςξρελίδαπ

Join from your browser
Γοάφςε όμομα, email

Next

Δπιλένςε κάςχ από ςημ κάμεοα Using computer for audio (όχι call
me ή call in) και
Πατήστε Join meeting

4. Τόςε, αμ έυεςε κάμερα, θα δείςε ρε λίγξ ςξμ εασςό ραπ ρςημ ξθόμη,
καθώπ και ςξσπ σπόλξιπξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ή μεοικξύπ από ασςξύπ.

Αμ έυεςε μικρόφωνο, θα μπξοείςε μιλήρεςε. Τξ ίδιξ και από ςξ κιμηςό ή
ςάμπλες, πξσ έυξσμ κάμεοα και μικοότχμξ.
5. Σε άλλη πεοίπςχρη απλώπ θα ακξύςε όρξσπ μιλξύμ.
6. Αμ θέλετε μα πείτε κάτι και δεμ σας ακούμε φάνςε πάμχ ρςημ ξθόμη
ρςιπ 3 ςελείεπ μέρα. Δκεί θα δείςε έμα ρσμμετάκι πξσ είμαι ςξ CHAT.
Δκεί γοάφςε ό,ςι θέλεςε.

ΤΝΔΕΗ ΧΩΡΙ INTERNET ΣΟ WEBEX MEETING
Σςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ σπάουει ρύμδερη ρςξ internet, μπξοείςε μα
καλέρεςε από από ρςαθεοό ή κιμηςό ςηλέτχμξ. Ασςό θα ραπ επιςοέφει
μα ρσμμεςέυεςε ρςξ μάθημα και μα παοακξλξσθήρεςε ςξ ηυηςικό κξμάςι.
Παοακαλξύμε ακξλξσθήρςε ςα παοακάςχ βήμαςα ΜΟΝΟ εφόσομ δεμ
έχετε σύμδεση στο internet.
1. Ενθμερώςτε τον κακθγθτι ςασ ότι κα παρακολουκιςετε τθλεφωνικά το μάκθμα για
να ςασ δώςει τον κωδικό τθσ αίκουςασ και να τθν ξεκλειδώςει. Ο κωδικόσ τθσ αίκουςασ
δεν αλλάηει, μπορείτε να τον κρατιςετε και για επόμενα μακιματα.
2. Από το τθλζφωνό ςασ καλζςτε 211 990 2394. Προςοχι: αυτόσ είναι ο μόνοσ αρικμόσ
που πρζπει να καλείτε. Χρθςιμοποιείτε μόνο τον Ελλθνικό αρικμό.
3. Όταν ακοφςετε το πρώτο θχθτικό μινυμα, πλθκτρολογιςτε τον εννιαψήφιο κωδικό
τθσ αίκουςασ και ςτο τζλοσ πατιςτε δίεςθ (#).
4. Στο τζλοσ του δεφτερου μθνφματοσ πατιςτε απλά δίεςθ (#).
5. Αν ο κακθγθτισ ζχει ξεκλειδώςει τθν αίκουςα ςυνδζεςτε ς’ αυτι και μπορείτε να
ακοφςετε τον κακθγθτι και τουσ ςυμμακθτζσ ςασ.
6. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να ςυνδεκείτε, επικοινωνιςτε με τον κακθγθτι.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ!

