
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Για να παρακολουθήση ένας μαθητής την τάξη θα πρέπει κατά προτίμηση να έχει laptop ή 

σταθερό υπολογιστή με μικρόφωνο και κάμερα, οπότε μπορεί να βλέπει, να ακούεικαι να 

συνομιλεί. 

Αν δεν έχει όλον αυτό τον εξοπλισμό μπορεί να παρακολουθήσει: 

 είτε μέσω του κινητού του τηλεφώνου, εφ΄ όσον μπορείνα συνδεθεί στο διαδίκτυο 

ή ακόμα και μέσω σταθερού τηλεφώνου, οπότε επιβαρύνεται με χρέωση μιας αστικής 

μονάδας. Για την περίπτωση αυτή επικοινωνήστε μαζί μας, στα τηλέφωνα του σχολείου.  

  

Οι μαθητές πρέπει να συμβουλευτούν το πρόγραμμα των μαθημάτων και τηις ημέρες και 

ώρες που έχουν μάθημα με κάποιον καθηγητή, να πατήσουν με το ποντίκι ή σε κινητό με το 

δάκτυλο πάνω στον μπλέ σύνδεσμο που υπάρχει δίπλα στο όνομα του καθηγητή.( Είναι 

χρήσιμο επομένως το πρόγραμμα να είναι φορτωμένο στον υπολογιστή, το tablet, ή το 

κινητό). 

Μόλις πατήσετε το σύνδεσμο του κάθε καθηγητή, σας  

1. δίνεται η επιλογή ή να κατεβάσετε το πρόγραμμα Webex (δεν είναι απαραίτητο) ή να 

πατήσετε την επιλογή: join from your browser = συνδεθείτε μέσω περιηγητή π.χ. 

Chrome / Firefox κλπ). Πατάτε join from your browser 

2. ανοίγει ένα παράθυρο που ο/η μαθητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει το 

όνοματεπώνυμό του / της (υποχρεωτικό - πραγματικό) και το mail (προαιρετικό). 

Συμπληρώνετε τα αντίστοιχα 

3. αμέσως ανοίγουν παράθυρα που το πρόγραμμα ζητά να του επιτραπεί η χρήση 

μικροφώνου και κάμερας Και στα δύο πατάμε να επιτραπεί. 

4. τέλος έχουμε μπει στην τάξη του καθηγητή/τριας και περιμένουμε να μας δεχτεί. 

5. Στη συνέχεια ξεκινά το μάθημα. 

Παρακαλούμε ιδιαίτερα, να μη μπαίνουν οι μαθητές σε τάξεις που δεν ανήκουν, ή σε 

ώρες που δεν έχουν μάθημα. Δεν θα γίνονται δεκτοί και αν δημιουργούν πρόβλημα θα 

αποβάλλονται από την τάξη. 

 Ελπίζουμε οι οδηγίες να σας φανούν χρήσιμες, ώστε όλα να εξελιχθούν ομαλά. Σε κάθε 

περίπτωση, θα χαρούμε να βοηθήσουμε. 

Εννοείται ότι δε μπορούμε ούτε το δίκτυο να βελτιώσουμε ούτε τον υπολογιστή σας!! 

Καλή αρχή 

 


