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Κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να προσέξετε!!! 

1. Να μπείτε να δείτε αν έχουν δημιουργηθεί νέα μαθήματα από 

καθηγητές σας στην η-τάξη και να κάνετε εγγραφή. 

2. Να μπαίνετε ανά διαστήματα σε όλα τα μαθήματα στην η-τάξη 

και να ελέγχετε αν υπάρχουν ανακοινώσεις, τα μηνύματά σας 

και αν οι καθηγητές έχουν ανεβάσει υλικό. 

3. Όταν χρησιμοποιείτε το Webex meetings από υπολογιστή, να 

προτιμάτε την σύνδεση με καλώδιο του Ίντερνετ αντί για την 

ασύρματη, για να έχετε λιγότερα προβλήματα. 

4. Επειδή έχουν παρουσιαστεί αρκετά προβλήματα, όταν κάνουμε 

σύνδεση στο Webex meetings μέσω browser (φυλλομετρητή), 

όπως π.χ. οι μαθητές δεν μπορούν να σηκώσουν χέρι, δεν 

μπορούν να γράψουν στην οθόνη του καθηγητή (annotate) και 

πολλές φορές αποσυνδέονται, συστήνουμε να κατεβάσετε και 

να εγκαταστήσετε το Webex meetings στον υπολογιστή. 

5. Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν οδηγίες για το πώς αλλάζετε 

το όνομα χρήστη και το πώς σηκώνετε το χέρι. 

 

  ΚΟΙΤΑΖΩ 

ΤΗΝ 

ΕΠΟΜΕΝΗ 

ΣΕΛΙΔΑ!!! 
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Αλλαγή ονόματος χρήστη από υπολογιστή 

1. Πάμε πάνω δεξιά στις ρυθμίσεις και πατάμε το μολύβι. Ανοίγει νέο παράθυρο. 

2. Γράφουμε το όνομα που θέλουμε να φαίνεται και ύστερα πατάμε το Join. 

 

3. Αν βρισκόμαστε ήδη σε ένα μάθημα, πρέπει να βγούμε και να ξαναμπούμε για να 

μας δείξει το νέο όνομα. 
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Αλλαγή ονόματος χρήστη από κινητό 

1. Πατάμε το Join meeting.  

 

2. Στην επόμενη οθόνη γράφουμε το όνομα που θέλουμε και ύστερα πατάμε Join 

meeting πάνω δεξιά. 
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Πώς σηκώνουμε το χέρι στον υπολογιστή 

1. Πάμε στους Participants δεξιά δίπλα στο όνομά μας και πατάμε το χεράκι. 

 
2. Για να κατεβάσουμε το χέρι πατάμε ξανά στο ίδιο σημείο 

Πώς σηκώνουμε το χέρι στο κινητό 

1. Πάμε πάνω δεξιά και πατάμε το ανθρωπάκι. Πατάμε με το χέρι μας πάνω στο 

πληκτρολόγιο για να φύγει το πληκτρολόγιο. Τότε κάτω δεξιά επιλέγουμε το 

Raise Hand.  

2. Για να κατεβάσουμε το χέρι πατάμε πάνω στο Lower hand στο κάτω μέρος της 

οθόνης. 
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