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Οδηγός Σύνδεσης σε μάθημα μέσω Webex (για μαθητή) 

Στα διαδικτυακά μαθήματα μέσω της Webex (σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία) 

μπορούν να συνδεθούν οι μαθητές χωρίς χρήση κωδικών (όπως χρειάζεται για το σχολικό 

email, την eclass ή την e-me).  

 

Να σημειωθεί ότι για τον σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί σχεδόν οποιαδήποτε 

υπολογιστική συσκευή ανεξάρτητα από λειτουργικό σύστημα. Απλά θα πρέπει να 

διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο μαζί με κάμερα και μικρόφωνο. Άρα, μπορεί να γίνει 

εύκολα μέσα από υπολογιστή, κινητό ή τάμπλετ.    

 

Επιπλέον, θα χρειαστεί να ανοίξετε έναν φυλλομετρητή (όπως είναι οι γνωστοί Firefox, 

Chrome, Edge, Safari και Opera) ή εναλλακτικά να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε το 

αντίστοιχο application για Windows, Android και iOS (για τις φορητές συσκευές το 

κατεβάζετε εύκολα από το αντίστοιχο Store).  

 

Η διαδικασία είναι η εξής (οι εικόνες που ακολουθούν είναι από την εφαρμογή για 

έξυπνο κινητό): 

Σε πρώτη φάση μπαίνουμε στο app και επιλέγουμε το Join Meeting.   

 

 

Στη συνέχεια πληκτρολογούμε ή αντιγράφουμε την διεύθυνση (URL) της δικτυακής τάξης 

(είναι συνήθως της  μορφής: https://minedu-primary2.webex.com/meet/όνομα_δασκάλου) 

ή το αντίστοιχο δεκαψήφιο meeting number (π.χ. 121 286 ****) που μας έχει στείλει το 

https://minedu-primary2.webex.com/meet/όνομα_δασκάλου
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σχολείο. Παράλληλα, γράφουμε το κανονικό μας όνομα και επίθετο (με ελληνικούς ή 

λατινικούς χαρακτήρες) και δηλώνουμε και ένα email (του μαθητή). Αν και μπορούμε να 

μην δώσουμε τα κανονικά στοιχεία (αλλά ένα ψευδώνυμο), συνετό είναι να βοηθήσουμε 

τον εκπαιδευτικό με το αληθινό μας όνομα ώστε να κάνει έναν πρώτο έλεγχο 

ταυτοποίησης. Θα ακολουθήσει φυσικά και δεύτερος έλεγχος (για λόγους ασφάλειας) με 

το άνοιγμα της κάμερας και του μικροφώνου.   

 

 

Αν τα δύο προηγούμενα βήματα έχουν γίνει σωστά, τότε θα βρεθείτε σε ένα λόμπι 

αναμονής μέχρι ο εκπαιδευτικός τελικά να σας αποδεχτεί στο μάθημά του! 

 

Βέβαια, η διαδικασία μέσω browser (φυλλομετρητή) δεν διαφέρει, αφού απλά στο πάνω 

μέρος που δηλώνουμε διεύθυνση με αντιγραφή και επικόλληση ή με πληκτρολόγηση 

μεταφέρουμε το URL (διεύθυνση) της τάξης/μαθήματος που μας ενδιαφέρει. 
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Αφού τελικά μπούμε στην ψηφιακή τάξη θα δούμε στην κάμερα τον δάσκαλο και από τα 

αντίστοιχα μενού (εικονίδια) στο κάτω μέρος της οθόνης μπορούμε να ενεργοποιήσουμε 

το μικρόφωνο ή την κάμερα και να πάρουμε μέρος στο μάθημα. Με το πλήκτρο X 

κλείνουμε την σύνδεση και αποχωρούμε από την αίθουσα.   

 

Επιπρόσθετα, υπάρχει περίπτωση ανάλογα με την συσκευή ή το λειτουργικό να σας ζητηθεί 

την πρώτη φορά άδεια για χρήση της κάμερας/μικροφώνου ή να πρέπει κατέβει κάποιο 

plug in για τον browser. Σε αυτές τις περιπτώσεις πατάμε ναι για να έχουμε πλήρη 

λειτουργικότητα και συμμετοχή!  

 

Τέλος, οι κανόνες της φυσικής τάξης ισχύουν και στην ψηφιακή. Δηλαδή, ακούμε τις 

οδηγίες του εκπαιδευτικού και είμαστε εξτρά προσεχτικοί (αφού το μάθημα γίνεται 

διαδικτυακά και με χρήση κάμερας). Επίσης, τις πρώτες μέρες υπάρχει η πιθανότητα να 

εμφανιστούν αστοχίες και άλλα μικρά τεχνικά θέματα, οπότε λίγη υπομονή και θετική 

διάθεση…  

 

Καλή αρχή και καλό online μάθημα! 

 

 


