
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: « Ενημέρωση μαθη-τών/τριών για την πρόσβαση (και από κινητά τηλέφωνα) στις ψηφιακές 
τάξεις των καθηγη-τών/τριών » 

Αγαπητοί/ες  συνάδελφοι/σες 

Σας συστήνουμε κατά την ενημέρωση των μαθητών για τις ψηφιακές τάξεις Webex Meetings να 

συμπεριλάβετε πλην του ενεργού υπερσυνδέσμου,  και τον μοναδικό 10-ψήφιο αριθμό (meeting number) 

που θα αναζητήσετε, είτε στο πεδίο «meeting info» του ψηφιακού δωματίου κάθε συναδέλφου, είτε στην 

αρχική σελίδα της Webex Meetings (πεδίο, «more ways to join», δείτε και στην εικόνα). 

(π.χ. ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, https://minedusecondary.webex.com/join/username, 123 456 7890) 

 

                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

-------------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

--------------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

------------------- 

Tαχ. Δ/νση:   Αρκαδίου 8 

Τ.Κ. – Πόλη:   35100 - Λαμία 

Πληροφορίες:   Γιάννακας Γιώργος 
                           

Τηλέφωνα:   2231081842, 6972021795 

FAX:                    2231067799 

E-mail:   pekesstel@sch.gr  

Ιστοσελίδα:       http://stellad.pde.sch.gr/pekes    

  

Λαμία, 06.11.2020 

Αρ. πρωτ. 1237 

 

ΠΡΟΣ: 
1. Τους Διευθυντές όλων των 

σχολικών μονάδων Β/θμιας 

εκπαίδευσης Περιφέρειας Στ. 
Ελλάδας, δια μέσου των ΔΔΕ 

 
KOIN:  ΔΔΕ των 5 Περιφερειών Στ. Ελλάδας 

 

https://minedusecondary.webex.com/join/username
mailto:pekesstel@sch.gr
http://stellad.pde.sch.gr/pekes


 

 

Όσον αφορά τη σύνδεση μέσω σταθερού τηλεφώνου των μαθητών ως ακροατές, ακολουθείτε τη γνωστή 
διαδικασία (στα 2 πια τηλέφωνα 21-1990-2394, 21-1198-1029) και κάνοντας χρήση του μοναδικού 
ανά συνάδελφο, 10-ψήφιου κωδικού που αναφέραμε.  

Επίσης μπορούν οι μαθητές να συνδεθούν και από το κινητό τους τηλέφωνο, αφού κατεβάσουν την δωρεάν 
εφαρμογή (android) Webex Meetings. Αφού κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο την android 

εφαρμογή, τότε είτε απλά πληκτρολογούν (μια φορά ανά ψηφ. δωμάτιο, αφού κατόπιν αυτόματα 
αποθηκεύονται) τον μοναδικό 10-ψήφιο αριθμό κάθε συναδέλφου, είτε μέσω της εφαρμογής μπορούν να 
κάνουν scan (σάρωση) στο url του κάθε διδάσκοντα. Η επιλογή scan εμφανίζεται απλά πατώντας τις 3 σε 
κατακόρυφη διάταξη τελείες, πάνω δεξιά στην εφαρμογή και λειτουργεί όπως ένα QR code (δείτε και στην 
εικόνα). 

Βέβαια με τη βοήθεια των συναδέλφων ΠΕ86 μπορεί να δημιουργηθεί και ένας QR code που να οδηγεί σε 
ένα π.χ. κοινόχρηστο έγγραφο pdf με ενεργούς όλους τους υπερσυνδέσμους των ψηφιακών τάξεων όλων 
των συναδέλφων της σχ. μονάδας. Η επιλογή scan μπορεί βέβαια να συνδεθεί σε ψηφ. δωμάτιο, ακόμη και 
αν οι υπερσύνδεσμοι δεν είναι καν ενεργοί. 

Na σημειωθεί πως έχει ανανεωθεί η λίστα πρόσβασης μαθητών δίχως χρέωση από κινητό τηλέφωνο σε 
ψηφ. πλατφόρμες ΠΣΔ και ΥΠΑΙΘ (π.χ. webex.sch.gr, eclass.sch.gr, e-me, dschool κλπ)._ 

 
 

 

 
           Καλή σας επιτυχία και καλή δύναμη! 

 

    Ο Συντονιστής ΕΕ ΠΕ04 

    ΠΕΚΕΣ Στ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

          Δρ. Γιάννακας Τ. Γιώργος 

Φυσικός Ρ/Η, 

http://stellad.pde.sch.gr/pekes/wp-content/uploads/2020/03/%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf
http://stellad.pde.sch.gr/pekes/wp-content/uploads/2020/03/%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings&hl=el&gl=US

