
Οδηγίες προγραμματισμού εκδήλωσης μέσω 

Cisco Webex Events

Το παρόν αποτελεί προσχέδιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μοιραστεί στην εκπαιδευτική κοινότητα σαν βοήθημα στη χρήση του περιβάλλοντος 

Webex Events, παρακαλώ να μην κοινοποιηθεί σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή άλλες ιστοσελίδες χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.



1. Ανοίγετε ένα πρόγραμμα περιήγησης (πχ Chrome), πηγαίνετε στη σελίδα 
http://minedu-gov-gr.webex.com και πατάτε sign in (πάνω δεξιά)

2. Δίνετε το email που είναι καταχωρημένο στην πλατφόρμα του Υπουργείου

3. Δίνετε τον κωδικό που χρησιμοποιείτε για το Webex Meetings

4. Στη σελίδα που εμφανίζεται, πατάτε Webex Events (κάτω αριστερά)

5. Στην αρχική σελίδα του Webex Events, στην αριστερή λίστα, επιλέγετε 
Schedule an event

6. Στη νέα σελίδα, συμπληρώνετε τα απαραίτητα (Τίτλος, αποεπιλογή Delete from 
my meetings και Registration required, κωδικός (password), ημερομηνία και 
ώρα, Use VoIP only σαν conference type)

Βήματα προγραμματισμού συνάντησης

http://minedu-gov-gr.webex.com/


7. Αν το επιθυμείτε, φορτώνετε αφίσα και φωτογραφία της οικοδέσποινας ή του 
οικοδεσπότη

8. Στο κάτω μέρος της σελίδας, πατάτε Schedule this event

9. Στην επόμενη σελίδα επιλέγετε host σαν τον παραλήπτη για την επιβεβαίωση 
του προγραμματισμού, πατάτε send now και στο παράθυρο που ανοίγει 
πατάτε ΟΚ.

10. Ο προγραμματισμός έχει ολοκληρωθεί, πατήστε Continue.

Βήματα προγραμματισμού συνάντησης



 

 









Η ώρα και η διάρκεια έχουν 
πληροφοριακό ρόλο και δεν 
είναι δεσμευτικά στοιχεία. 

Δίνοντας διάρκεια 1 ώρας, η 
συνάντηση ΔΕΝ θα 

διακοπεί. 
Καλό είναι να συνδεόμαστε 
25-30 λεπτά νωρίτερα της 

έναρξης για να 
προετοιμαστούμε.



















!!!   To host key δίνεται 
μόνο σ όποιον πρόκειται 
να ασκήσει το ρόλο του 

οικοδεσπότη   !!!

Στις προσκλήσεις στέλνουμε 
τον πρώτο σύνδεσμο (for 

attendees), τον αριθμό του 
event και το password, όλα 

σημειωμένα με πράσινο.



1. Ανοίγετε ένα πρόγραμμα περιήγησης (πχ Chrome), πηγαίνετε στη σελίδα 
http://minedu-gov-gr.webex.com και πατάτε sign in (πάνω δεξιά)

2. Δίνετε το email που είναι καταχωρημένο στην πλατφόρμα του Υπουργείου

3. Δίνετε τον κωδικό που χρησιμοποιείτε για το Webex Meetings

4. Στη σελίδα που εμφανίζεται, πατάτε Webex Events (κάτω αριστερά)

5. Στην αρχική σελίδα του Webex Events, στις καρτέλες στο πάνω μέρος, 
επιλέγετε My Webex και από την αριστερή λίστα My Meetings

6. Πηγαίνετε στη σωστή ημερομηνία και βλέπετε την προγραμματισμένη 
συνάντηση. Αν θέλετε να δείτε παρελθοντικές συναντήσεις, επιλέγετε το Show 
past meetings.

Εύρεση προγραμματισμένης συνάντησης

http://minedu-gov-gr.webex.com/


7. Πατώντας πάνω στον τίτλο της συνάντησης, μεταφέρεστε στη σελίδα με τις 
πληροφορίες της συνάντησης και μπορείτε να κάνετε αλλαγές αν πατήσετε το 
πλήκτρο Edit Event

8. Πατώντας Start, ξεκινάτε τη συνάντηση.

Εύρεση προγραμματισμένης συνάντησης



 

 

















1. Στέλνουμε τον σύνδεσμο για τους attendees, το event number και το event 
password.

2. Κάποιοι browsers δείχνουν ότι έχουν το password συμπληρωμένο, προς 
αποφυγή λαθών, ζητάμε από τους συμμετέχοντες να δίνουν το password 
ούτως ή άλλως.

3. Καλό είναι να δώσουμε πληροφορίες για το πως θα συνδεθούν. Προτείνεται οι 
συμμετέχοντες να συνδέονται μέσω browser, οι panelists πρέπει να συνδεθούν 
πατώντας Join Now για να έχουν όλες τις λειτουργίες. 

Πληροφορίες για την πρόσκληση



Αγαπητοί,

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 9.30 το πρωί, με θέμα «Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση».

Παράδειγμα πρόσκλησης

Για να συνδεθείτε, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο, δώστε το όνομά σας, το επώνυμο ή αν 
θέλετε, μόνο το πρώτο γράμμα, ένα πλασματικό email (a@a.net) και τον κωδικό (password) 
που φαίνεται πιο κάτω. Για μεγαλύτερη ευκολία, συνδεθείτε μέσω chrome ή firefox πατώντας 
Join by browser.

Σύνδεσμος:http://minedu-gov-gr.webex.com/134567890abcdefghijkl……
Event Number: 123 456 789 (για σύνδεση μέσω εφαρμογής σε κινητό/tablet)
Event Password: eschool

Προσοχή, όταν συνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί και για το ακουστικό κομμάτι της εκδήλωσης. Αν βλέπετε το 
εικονίδιο με το ακουστικό        στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε το και επιλέξτε Use Computer for Audio -> Connect για 
να συνδεθείτε.

Σας περιμένουμε.
Με εκτίμηση

mailto:a@a.net

