
~ 1 ~ 
 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

Οδηγίες  Χρήσης  Πλατφόρµας  Webex  Meetings 

για  Εκπαιδευτικούς 
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Εισαγωγή 
• Ο παρών οδηγός χρήσης περιγράφει την χρήση της πλατφόρμας WEBEX από την πλευρά 

του εκπαιδευτικού. 

• Οι οδηγίες που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο οδηγό έχουν ως στόχο μία σύντομη 

παρουσίαση της πλατφόρμας Webex. Οι παρούσες οδηγίες σε καμία περίπτωση δεν 

καλύπτουν πλήρως την λειτουργικότητα της πλατφόρμας οπότε ο χρήστης καλείται από 

μόνος του να αναζητήσει επιπλέον πληροφορίες και να πειραματιστεί με την πλατφόρμα 

προκειμένου να αποκτήσει εξοικείωση. Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες 

μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους. 

• https://www.webex.com/webexremoteessentials.html#webex-meetings 

• https://www.webex.com/faqs.html 

• https://help.webex.com/en-us/ 

https://www.webex.com/webexremoteessentials.html#webex-meetings
https://www.webex.com/faqs.html
https://help.webex.com/en-us/
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Είσοδος στην πλατφόρμα 
• Για να εισέλθετε στην πλατφόρμα πρέπει να έχετε προηγουμένως εγγραφεί. 

 

• Εάν δεν έχετε εγγραφεί ακολουθήστε τις οδηγίες που ακολουθούν. 

 

• Η εγγραφή είναι απαραίτητη μόνο για τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές μπορούν 
να συμμετάσχουν σε τηλεκπαίδευση χωρίς να είναι υποχρεωτικά 
εγγεγραμμένοι. 
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Εγγραφή στην πλατφόρμα WEBEX 
 

 

Για να έχουμε τη δυνατότητα υλοποίησης 

µαθηµάτων θα πρέπει αρχικά να 

δηµιουργήσουμε ένα λογαριασµό Webex 

Meetings 
 

 

 

 

 

Ανοίγουμε την ιστοσελίδα της πλατφόρμας 

WEBEX πληκτρολογώντας την διεύθυνση: 

webex.com 

 

Πατάμε “Sign up now, it’s free” 



~ 5 ~ 
 

Εγγραφή στην πλατφόρμα WEBEX 
 

 

Στο επόμενο βήμα εισάγουμε την e-mail 

διεύθυνσή μας και πατάμε Sign Up 
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Εγγραφή στην πλατφόρμα WEBEX 
 

 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσαµε θα µας έρθει ένα µήνυµα που θα περιέχει ένα εξαψήφιο κωδικό 

επιβεβαίωσης που θα πρέπει να εισάγουµε εδώ. 
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Εγγραφή στην πλατφόρμα WEBEX 
 

 

Στη συνέχεια συµπληρώνουµε Όνοµα και Επίθετο και 

πληκτρολογούµε το password που επιθυµούµε. 
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Εγγραφή στην πλατφόρμα WEBEX 
 

 

 

 

Στο τέλος δηµιουργείται ο λογαριασµός µας 

στη πλατφόρµα Webex Meetings 
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Είσοδος στην πλατφόρμα 
 

 

 

ΒΗΜΑ 1 - Επιστρέφουμε στην 

κεντρική σελίδα και πατάμε “sign in” 

BHMA 2 - Στο παράθυρο που ανοίγει εισάγουμε 

τη διεύθυνση του email που δηλώσαμε κατά την 

εγγραφή και πατάμε “next” 

BHMA 3 - Στο επόμενο παράθυρο που ανοίγει 

εισάγουμε το password που δηλώσαμε κατά την 

εγγραφή και πατάμε “Sign in” 
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Η κεντρική σελίδα του λογαριασμού μας 
Πατώντας εδώ μπορούμε να 

επεξεργαστούμε το προφίλ μας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέγοντας Meetings θα μεταβούμε στην καρτέλα δημιουργίας συνεδρίας. 
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Πατώντας “Meetings” 

μεταβαίνουμε σε αυτή την 

καρτέλα 

 

Δημιουργία συνεδρίας (meeting) 
Πατώντας “ My Meetings”   

εμφανίζεται μια λίστα με τις συνεδρίες  

που έχουμε προγραμματίσει 

                                                                                             Προκειμένου να δημιουργήσουμε  

                                                                                   καινούργιο meeting πατάμε την επιλογή Schedule 
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Δημιουργία συνεδρίας (meeting) 
Εισάγουμε τον τίτλο του 

μαθήματος 
 

 

 

 

Εάν επιθυμούμε μπορούμε να 

ορίσουμε μυστικό κωδικό πρόσβασης 

στην συνεδρία ώστε να περιορίσουμε 

την πρόσβαση μόνο σε όσους τον 

γνωρίζουν. (Ενδεχομένως αυτό δεν 

είναι απαραίτητο καθώς στους 

συμμετέχοντες 

  

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούμε να στείλουμε μέσω e-

mail ένα link όπου μόνο πατώντας 

σε αυτό θα μπορεί κανείς να 

συνδεθεί). 

Επιλέγουμε τη µέρα, την ώρα που 

θα ξεκινήσει και τη διάρκεια της 

συνάντησης και τέλος πατάμε 

“Done” για να αποθηκεύσουμε τα 

στοιχεία που αφορούν στην 

ημερομηνία διεξαγωγής τους 

µαθήµατος και τη διάρκειατέλος 

πατάµε “Schedule”. 
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Δημιουργία συνεδρίας (meeting) 
 

 

Αφού γίνουν τα παραπάνω βήματα 

εµφανίζεται στην οθόνη η συνεδρία 

που µόλις δημιουργήσαμε και 

λεπτομέρειες για αυτήν 
 

Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα την 

συνεδρία πατώντας Start this Meeting 

ή να αφήσουμε να έρθει η 

προγραμματισμένη ώρα 
 

Αντιγράφουµε (Copy) το σύνδεσµο 

Meeting link και το επικολλούµε 

(Paste) σε ένα E-mail προκειµένου να 

το δουν οι μαθητές να το επιλέξουν και 

να εισέλθουν στο μάθημα την 

προγραµµατισµένη ώρα 
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Έναρξη συνεδρίας 
 

 

 

 

Αφού πατήσουμε Start Meeting εμφανίζεται το 

διπλανό παράθυρο. Προτείνεται αυτή η διαδικασία να 

γίνεται 20 λεπτά πριν την έναρξη του µαθήµατος, τόσο 

από τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές 

(πάτηµα του σχετικού συνδέσµου) 

 

 

Αφού έχουμε βεβαιωθεί ότι έχουμε συνδέσει το 

μικρόφωνο/ηχεία ή headset και την κάμερά μας, 

πατάμε “Start Meeting” 
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Έναρξη συνεδρίας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα σχετικά µηνύµατα που θα εµφανιστούν για να 

επιτρέπεται η πρόσβαση στο µικρόφωνο ή την κάµερα του 

υπολογιστή πατάμε “Allow”. 
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Η Κεντρική οθόνη της συνεδρίας 
 

Δυνατότητα καταγραφής 

του μαθήματος 

  

Παράθυρο κάμερας του εκπαιδευτικού 
 

 

 

 

Δυνατότητα 

διαμοιρασμού της 

οθόνης του 

εκπαιδευτικού 

Αν θέλουµε να απενεργοποιήσουµε ή να 

ενεργοποιήσουµε τον ήχο σε κάποιον 

από τους συµµετέχοντες θα πρέπει 

αρχικά να εµφανίσουµε όλους τους 

συµµετέχοντες πατώντας το 

παραπάνω µπλε κουµπί. Στη συνέχεια 

ενεργοποιούµε ή απενεργοποιούµε 

τον ήχο του συµµετέχοντα 

επιλέγοντας το κουµπί στα δεξιά του. 
 

                                                                                                                                                                    Τερματισμός συνεδρίας 

Περισσότερες επιλογές 

                                                                                                                                                                     

Επιλογή mute/unmute    Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της κάμερας Δυνατότητα chat
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Παρατήρηση 
 

 Προτείνεται να γίνουν πολλές δοκιμές προκειμένου ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να 

εξοικειωθεί με την πλατφόρμα. Ένας καλός τρόπος (εάν δεν υπάρχει δεύτερο άτομο να 

αλληλοεπιδρά μαζί του) είναι με χρήση δύο υπολογιστών (ή ενός υπολογιστή και ενός 

κινητού τηλεφώνου – tablet) όπου η μία συσκευή θα είναι του εκπαιδευτικού 

(υπολογιστής) και η άλλη του μαθητή (υπολογιστής ή tablet ή κινητό). 

 Ενδεχομένως μία καλή πρακτική να είναι ο εκπαιδευτικός κατά την διάρκεια της 

συνεδρίας να συνδεθεί και σαν μαθητής από την δεύτερη συσκευή προκειμένου να 

μπορεί να βλέπει τι βλέπουν οι μαθητές ανά πάσα στιγμή. 
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