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Οδηγίεσ ςφνδεςησ ςτην πλατφόρμα Webex Meetings για γονείσ-μαθητζσ
Κατά τθν αναςτολι λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων εφαρμόηεται θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ
(εξΑΕ) με χριςθ τθσ πλατφόρμασ ςφγχρονησ εξΑΕ Webex Meetings. Για εφχρθςτθ λειτουργία
προτείνουμε:

Για να ςυνδεκϊ ςτθν ψθφιακι τάξθ κάκε εκπαιδευτικοφ τθν ϊρα ζναρξθσ του μακιματοσ,
ανοίγω το αρχείο όπου είναι αποκθκευμζνοσ ο ςφνδεςμοσ τθσ ψθφιακισ τάξθσ
του/τθσ εκπαιδευτικοφ και να κάνω κλικ ςτον ςφνδεςμο. Αυτόματα ανοίγει ζνασ
Φυλλομετρθτισ πχ. Chrome ι Firefox με τθν ιςτοςελίδα που οδθγεί ςτθν ψθφιακι
τάξθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ.
Εκεί μπορϊ είτε να κατεβάςω και να εγκαταςτιςω τθν εφαρμογι Cisco Webex
Meetings είτε να χρθςιμοποιιςω μόνο τον Φυλλομετρθτι (browser). Στθν εικόνα
εμφανίηεται πϊσ να χρθςιμοποιιςω μόνο τον Φυλλομετρθτι.

Στθ ςυνζχεια, μου ηθτάει να πλθκτρολογιςω το όνομα και το επϊνυμό μου
(του/τθσ μακθτι/τριασ). Προςζχω να γράψω το πραγματικό όνομα και επϊνυμο
για να μπορζςει να καταλάβει ο εκπαιδευτικόσ ποιοσ/ποια είμαι.

Από κάτω ηθτάει να γράψω το email μου που είναι προαιρετικό και το αφινω κενό.
Μετά κάνω κλικ ςτο κουμπί Next.
Στθν επόμενθ οκόνθ κα επιτρζψω να γίνεται χριςθ του μικροφϊνου και τθσ
κάμεράσ μου και μετά κα κάνω κλικ ςτο κουμπί Join Meeting.
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Με τον τρόπο αυτό κα μπω ςτον χϊρο αναμονισ τθσ ψθφιακισ τάξθσ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ. Περιμζνω ςτον χϊρο αναμονισ και ςε λίγο ο/θ εκπαιδευτικόσ κα
μου επιτρζψει τθν είςοδο ςτθν ψθφιακι τάξθ. Μόλισ μπω ςτθν ψθφιακι τάξθ, το
μικρόφωνό μου είναι κλειςτό. Η ρφκμιςθ αυτι ζχει γίνει για να μθν υπάρχει
κόρυβοσ κάκε φορά που μπαίνει ςτθν τάξθ ζνασ μακθτισ ι μακιτρια.
Στθ διάρκεια του μακιματοσ προςζχω να είναι κλειςτό το μικρόφωνό μου όταν
μιλάει κάποιοσ άλλοσ για να μθ δθμιουργείται κόρυβοσ. Στθν παρακάτω εικόνα
εμφανίηεται ότι είναι κλειςτό το μικρόφωνό μου και θ κάμερα. Εμφανίηεται και το
κόκκινο Χ ςτο οποίο κα κάνω κλικ ςτο τζλοσ του μακιματοσ για να αποχωριςω.

Η ποιότθτα τθσ ςφνδεςισ μου ςτθν ψθφιακι τάξθ εξαρτάται από: τα τεχνικά χαρακτθριςτικά
του υπολογιςτι με τον οποίο ςυνδζομαι, τθν ταχφτθτα τθσ ςφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο, τον φόρτο
των γραμμϊν Διαδικτφου, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ. Η ποιότητα πζφτει όταν ανοίγουν
κάμερεσ, όταν γίνεται διαμοιραςμόσ οθόνησ/αρχείου ή προβολή βίντεο.
Σε ζνα οποιοδιποτε μάκθμα αν προςπαθϊ να μιλήςω και δεν ακοφγομαι μπορεί να

ζχω ξεχάςει κλειςτό το μικρόφωνο.
Αν ζχω τεχνικά προβλήματα (πχ. δεν ακοφω κακαρά), καλό είναι να κλείςω την κάμερα
(που επιβαρφνει τθν ςφνδεςθ) και να ξαναδοκιμάςω. Αν δεν λφνεται το πρόβλθμα, να
ενημερϊςω τον/την εκπαιδευτικό, να βγω από την ψηφιακή τάξη (πατϊντασ κάτω το
κόκκινο Χ) και να ξαναμπϊ (ενδζχεται να λυκεί το πρόβλθμα). Αν δεν λφνεται το πρόβλθμα, να
δοκιμάςω να ςυνδεθϊ από άλλη ςυςκευή αν υπάρχει.

