
ΟΔΗΓΙΕΣ για την εφαρμογή –   CISCO     WEBEX     MEETINGS  

1. Κατά τη σύνδεσή τους οι μαθητές πρέπει να δηλώνουν το πραγματικό τους όνομα.

2. Αν δεν επιθυμώ   να επιτρέπω στους μαθητές να χρησιμοποιούν την κάμερά τους, τότε 

στο μενού Meeting – Options – Allow all participants to turn on video (να μην έχει √)

3. Αν δεν επιθυμώ   να επιτρέπω στους μαθητές να προβάλουν κάποιο δικό τους αρχείο, 

τότε στο μενού Participant – Anyone can share (να μην έχει √)

4. Αν επιθυμώ   κατά την είσοδο τους οι μαθητές να έχουν κλειστό το μικρόφωνό τους, τότε 

στο μενού Participant – Mute on Entry (να έχει √)

5. Με την έναρξη της σύνδεσης, το μάθημα είναι κλειδωμένο (locked). Το αίτημα του  

μαθητή για σύνδεση εμφανίζεται σε παράθυρο στο πάνω δεξιό μέρος της οθόνης. O 

καθηγητής κάνει κλικ στο Admit και δέχεται τον μαθητή στην τάξη. Όσο το μάθημα είναι 

κλειδωμένο, μόνο με την έγκριση του καθηγητή μπορεί να εισέλθει ο μαθητής στην 

ψηφιακή τάξη.

6. Για να λειτουργήσει μια τάξη πρέπει μόνο ένας να μιλάει κάθε στιγμή. Ο καθηγητής έχει 

στη διάθεσή του τη δυνατότητα απενεργοποίησης ων μικροφώνων όλων των μαθητών. 

Participants – Mute All   (πολύ χρήσιμη ενέργεια)

7. Εάν κάποιος μαθητής ενοχλεί, τότε ο καθηγητής μπορεί να τον βγάλει από την τάξη και 

τότε ο μαθητής μένει έξω. Participants – Δεξί κλικ στο μαθητή – Move to lobby.

8. Ο μαθητής με το αίτημά του για σύνδεση, πρέπει να δηλώνει το πραγματικό του όνομα 

για να τον αναγνωρίζει ο καθηγητής.

9. Ο μαθητής που δεν έχει internet, μπορεί να καλέσει από σταθερό τηλέφωνο και να 

ακούσει τη συνομιλία ενός ζωντανού μαθήματος. Ο καθηγητής πρέπει να επικοινωνήσει 

με τον μαθητή για να του δώσει τον αριθμό (Greece Toll) στον οποίο θα καλέσει ο 

μαθητής και δύο αριθμούς (Access code, Atendee ID) ακόμα. Οι αριθμοί αυτοί 

εμφανίζονται στο μενού Meetings – Information.

Επίσης, ο καθηγητής πρέπει να ξεκλειδώσει την αίθουσα μενού Meetings – Unlock the 

meeting, ώστε να γίνει αποδεκτός ο μαθητής και στη συνέχεια να κλειδώσει πάλι την 

αίθουσα (μενού Meetings - Lock meeting).

10. Για την προβολή του αρχείου του καθηγητή στην οθόνη του μαθητή επιλέξτε μενού 

Share – Share content και επιλέξτε το παράθυρο που θέλετε να προβάλετε.


