
Οδθγίεσ χριςθσ του webex από εκπαιδευτικοφσ

1. Από τθ ςτιγμι που ζχουμε πάρει το e-mail από το υπουργείο με τθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ μασ,
ακολουκοφμε τα βιματα εγγραφισ και εγκατάςταςθσ τθσ εφαρμογισ του Webex για τον υπολογιςτι μασ (ςτον 
υπολογιςτι μασ εγκακίςταται θ εφαρμογι Webex Cisco Meetings) και ςτο πάνω μζροσ φαίνεται ο ςφνδεςμοσ τθσ 
θλεκτρονικισ μασ τάξθσ (ζχει κατάλθξθ το όνομα χριςτθ του e-mail μασ).

2. Για να ξεκινιςουμε το μάκθμά μασ, πατάμε πάνω ςτο κουμπί
“Start a Meeting”

3. Και ςτθ ςυνζχεια, ςτο νζο παράκυρο που ανοίγει, ξανά το 
“Start  Meeting”
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3. Συνδεόμαςτε ςτθν τάξθ μασ και τϊρα περιμζνουμε να ςυνδεκοφν οι μακθτζσ μασ.

4. Μικρόφωνο: 
Κόκκινο = κλειςτό
Μαφρο = ανοιχτό

5. Κάμερα: 
Κόκκινθ = κλειςτι
Μαφρθ = ανοιχτι

6. Συμμετζχοντες:
Πρζπει να είναι 
γαλάηιο για να 
βλζπουμε ποιοι 
είναι οι 
ςυμμετζχοντεσ 
ςτθν τάξθ. Αν δεν 
είναι, πατάμε 
πάνω του για να 
γίνει

7. Chat:
Πρζπει να είναι γαλάηιο για να
μποροφμε να ςτζλνουμε γραπτά 
μθνφματα ςτθν τάξθ. Αν δεν 
είναι, πρζπει να το πατιςουμε. 
Προσοχή: Θα το πατιςουμε για 
να γίνει γαλάηιο, μόνο μετά τθν 
πρϊτθ είςοδο του μακθτι ςτθν 
τάξθ. 2



Ενζργειεσ, πριν τθν είςοδο των μακθτϊν ςτθν τάξθ

8. Από το μενοφ επιλογϊν και τθν επιλογι “Participants”, τςεκάρουμε τθν επιλογι 
“Mute on Entry” ϊςτε όταν μπαίνουν οι μακθτζσ να ζχουν κλειςτό το μικρόφωνο 
για να μθν ακοφγεται ο κόρυβοσ από το ςπίτι τουσ.

9. Από το μενοφ επιλογϊν και τθν επιλογι “Participants”, πατάμε πάνω ςτο 
“Assign Privileges” και ανοίγει το παράκυρο δικαιωμάτων.

10. Από-επιλζγουμε (ξε-τςεκάρουμε) τθν επιλογι
“Other Participants”, ϊςτε οι μακθτζσ να μθν μποροφν
να ςτείλουν μθνφματα ο ζνασ ςτον άλλο παρά μόνο
ςε όλθ τθν τάξθ ι ςε εμάσ. Στθ ςυνζχεια πατάμε το 
“Apply”       και μετά το “OK”
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11. Από τθν επιλογι «Meeting” ςτο μενοφ, επιλζγουμε 
«Options”. Ανοίγει το παράκυρο επιλογϊν του meeting

12. Από-επιλζγουμε (ξε-τςεκάρουμε) τθν επιλογι
“Allow all participants to turn on video”
αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα, όλεσ οι κάμερεσ κατά 
τθ διάρκεια του μακιματοσ να είναι κλειςτζσ. 
Έτςι οι μακθτζσ δεν κα μποροφν να ανοίγουν τθν 
κάμερά τουσ και κα χρθςιμοποιοφν μόνο το μικρόφωνο 
και το chat. Η ενζργεια αυτι γίνεται για  λόγουσ προςταςίασ
προςωπικϊν δεδομζνων. Με τθν επιλογι αυτι, δεν μποροφμε
οφτε εμείσ να χρθςιμοποιιςουμε τθν κάμερα. Το μόνο που 
μποροφμε να κάνουμε είναι να χρθςιμοποιοφμε το μικρόφωνο 
και τον διαμοιραςμό οκόνθσ (κα το δοφμε παρακάτω).
Στθ ςυνζχεια πατάμε “Apply”
και μετά “OK”
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13. Όταν κάποιοσ μακθτισ ςυνδεκεί ςτο μάκθμα, ςυνδζεται ςτον προκάλαμο
του μακιματοσ (lobby). Πάνω δεξιά ςτο πρόγραμμα, μασ βγάηει μία ειδοποίθςθ 
ςε κόκκινο χρϊμα. 
Για να τον βάλουμε μζςα ςτθν τάξθ, πατάμε “Admit”.

14. Ο μακθτισ, ειςζρχεται ςτθν τάξθ μασ. Η κόκκινθ ζνδειξθ ςτα δεξιά, δείχνει ότι προσ ςτιγμιν το μικρόφωνό 
του είναι κλειςτό.

15. Επαναλαμβάνουμε το βιμα 13, κάκε φορά που 
κάποιοσ μακθτισ κζλει να ςυνδεκεί ςτθν τάξθ μασ.
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16. Όταν όλοι οι μακθτζσ ςυνδεκοφν, είμαςτε 
ζτοιμοι να ξεκινιςουμε το μάκθμα.
Παρατθριςτε ότι ζχουμε ενεργοποιθμζνα τα 
κουμπιά Participants και Chat (τα δφο γαλάηια),
το μικρόφωνό μασ είναι απενεργοποιθμζνο 
(κόκκινο) και το εικονίδιο τθσ κάμερασ δεν 
υπάρχει πια (από το βιμα 12). Για να 
ξεκινιςουμε να μιλάμε ςτα παιδιά, πατάμε 
πάνω ςτο μικρόφωνο για να ανοίξει (να γίνει 
μαφρο).

17. Αν κζλουμε να δείξουμε κάτι ςτθν οκόνθ,
πατάμε πάνω ςτο κουμπί διαμοιρασμοφ τθσ οκόνθσ
και ςτθ ςυνζχεια ςτο παράκυρο που ανοίγει, πθγαίνουμε
το ποντίκι πάνω ςτο “Screen1” 
και πατάμε τθν επιλογι“Share”

6



18. Τϊρα δείχνουμε τθν οκόνθ μασ ςτουσ μακθτζσ. Τα εργαλεία διαχείριςθσ του διαμοιραςμοφ τθσ οκόνθσ, είναι κρυμμζνα
ςτο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ ςτθ φράςθ “You’re sharing your screen”. Αν ακουμπιςουμε εκεί το ποντίκι ςτο, εμφανίηονται 
αυτόματα.
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19. Αν κζλουμε να δείξουμε κάτι που είναι ςτθν οκόνθ, 
ςτουσ μακθτζσ μασ, πατάμε πάνω ςτθν επιλογι “Annotate”
και ςτα δεξιά τθσ οκόνθσ μασ, εμφανίηονται τα εργαλεία 
υποςθμείωςθσ.

20. Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε 
το βελάκι για να δείχνουμε
και τον μαρκαδόρο για να κυκλϊνουμε
και ςτο Χ για να βγοφμε από τα εργαλεία υποςθμείωςθσ

21. Όταν ολοκλθρϊςουμε αυτό που κζλουμε να δείξουμε 
από τθν οκόνθ μασ, πατάμε πάνω ςτο Stop Sharing (κυμθκείτε και 
το βιμα 18) για να επιςτρζψουμε μόνο ςτθ χριςθ του μικροφϊνου.
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22. Τζλοσ, για να τελειϊςουμε το μάκθμα, πατάμε πάνω ςτο Χ
και ςτθ ςυνζχεια, από ςτο παράκυρο που ανοίγει, επιλζγουμε 
“End Meeting”.
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