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Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο



Μεταφερόμαστε στο email μας στο σχολικό δίκτυο και δίνουμε τους 
κωδικούς που μας έχει δώσει από την αρχή της χρονιάς το σχολείο.

http://webmail.sch.gr

http://webmail.sch.gr/


Βλέπουμε τα emails μας και επιλέγουμε αυτό που θέλουμε να 
διαβάσουμε



Κάθε ανακοίνωση που ανεβαίνει σε μάθημα στο eclass στο οποίο 
είμαστε γραμμένοι/ες μας έρχεται αυτόματα και στο email μας. Για 

αυτό πρέπει να ελέγχουμε κάθε μέρα το email μας



Σε αυτό το email θα μας έρθουν οι σύνδεσμοι που πρέπει να 
ακολουθήσουμε για να εισέλθουμε στις ψηφιακές τάξεις των 

καθηγητών μας. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν δημοσιοποιούνται ούτε 
αναρτώνται σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης!



Αφού ακολουθήσουμε τον σύνδεσμο αν δεν θέλουμε να εγκαταστήσουμε την 
εφαρμογή webex στον Η/Υ μας επιλέγουμε τη συμμετοχή μέσω browser 

και όχι μέσω εφαρμογής, όπως φαίνεται παρακάτω.



Αφού ακολουθήσουμε τον σύνδεσμο αν δεν θέλουμε να 
εγκαταστήσουμε την εφαρμογή webex στον Η/Υ μας επιλέγουμε τη 

συμμετοχή μέσω browser, όπως φαίνεται παρακάτω.



Σε αυτό το σημείο επιλέγουμε allow και δεχόμαστε ότι μας λέει! Στη 
συνέχεια Join meeting ! Μπορεί να αργήσει λίγο εδώ



Αν τυχόν σας ζητήσει όνομα και email δίνεται το πραγματικό σας 
όνομα αλλά αν δεν θέλετε να δώσετε το email σας τότε μπορείτε να 

δώσετε ένα email που δεν είναι πραγματικό



Στη συνέχεια Join meeting ! Μπορεί να αργήσει λίγο εδώ



Προσοχή!!! 
Όταν εισερχόμαστε στην ψηφιακή τάξη 

έχουμε απενεργοποιημένη την κάμερά μας 
και το μικρόφωνό μας.

Τα ανοίγουμε μόνο αν πάρουμε άδεια από 
τον/την καθηγητή/τρια μας. 

Αν θέλουμε να πούμε κάτι σηκώνουμε χέρι 
(raise hand). Επίσης αν δεν θέλουμε να 

μιλήσουμε μπορούμε να γράψουμε και στο 
chat (συνομιλία)



Κλείνουμε το παρακάτω παράθυρο από το x πάνω δεξιά



Και μπήκατε…



Μόνο αν δεν έχετε ήχο κάνετε κλικ στις τρεις τελίτσες και επιλέξτε 
Audio Connection



Επιλέγουμε use computer for audio



Επιλέγουμε use computer for audio και connect



Επιλέγουμε use computer for audio

Ενεργοποιώ / 

Απενεργοποιώ το 

μικρόφωνό μου

Ανοίγω τη συζήτηση (chat)

για να ρωτήσω κάτι



Εδώ γράφουμε
το μήνυμά μας και το 

βλέπουν όλοι (to everyone)

Γράφουμε μήνυμα στο chat



Μπορούμε να στείλουμε μήνυμα που θα 
δει μόνο ο καθηγητής αν έχουμε κάποιο 

πρόβλημα και δεν θέλουμε να το ακούσει 
όλη η τάξη

Συνήθως χρησιμοποιούμε το chat 
όταν θέλουμε δεν μπορούμε να 

μιλήσουμε ή δεν μας έχουν δώσει 
το λόγο.


