ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Ο υπολογιστής σας θα πρέπει να διαθέτει ηχεία, μικρόφωνο και κάμερα. Η τελευταία
δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι καλύτερο να υπάρχει.
Αποφύγετε να συνδεθείτε μέσω κινητών τηλεφώνων.
Βήματα για τη σύνδεση
1. Χρησιμοποιείστε έναν επιτραπέζιο ή έναν φορητό υπολογιστή και ανοίξτε τα
email σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr)
2. Αναζητήστε το email που έχει στείλει ο καθηγητής του μαθήματος και πατήστε
(αριστερό κλικ) πάνω στο σύνδεσμο.
3. Ο σύνδεσμος αυτός ανοίγει ένα παράθυρο το οποίο είναι η “Προσωπική
Αίθουσα” του καθηγητή (teacher’s Personal Room), εκεί δηλαδή που θα γίνεται
το μάθημα.
4. Στο κάτω μέρος του παραθύρου πατήστε τον σύνδεσμο “Join from your browser”
(Προσοχή!!! Μην πατήσετε το “open the desktop app”, ούτε το “Download it
now”).
5. Στο παράθυρο που ανοίγει με τον τίτλο “Enter your information”, συμπληρώστε
στο πρώτο πεδίο το ονοματεπώνυμό σας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μην
συμπληρώσετε τίποτα στο πεδίο email. Πατήστε “Next”.
6. Στο νέο παράθυρο που ανοίγει με τον τίτλο “Preview”, θα πρέπει να βλέπετε ήδη
αυτό που δείχνει η κάμερα του υπολογιστή σας, δηλαδή εσάς.
7. Το κουμπί “Join meeting” θα πρέπει να είναι πράσινο. Αν είναι ανενεργό, κάντε
κλικ στο μικρό βέλος που βρίσκεται κάτω από αυτό, δεξιά από τη λέξη Call me.
8. Ανοίγει ένα νέο μενού με τέσσερις επιλογές. Πατήστε στην πρώτη που λέει ‘Using
computer for audio’. Περιμένετε λίγο και το κουμπί “Join meeting” έχει γίνει
πράσινο.
9. Κάνετε κλικ στο κουμπί “Join meeting”
10. Το παράθυρο μεγαλώνει και βλέπετε τον εαυτό σας σε ολόκληρη την οθόνη για
λίγο.
11. Στη συνέχεια στην οθόνη σας, εμφανίζεται το μήνυμα “You can join the meeting
after the host admits you”. Το μήνυμα αυτό δηλώνει ότι στάλθηκε στον καθηγητή
σας (host) το αίτημα σύνδεσής σας και εκείνος πρέπει να το αποδεχτεί.
12. Μόλις ο καθηγητής αποδεχτεί το αίτημά σας, στην οθόνη σας εμφανίζεται το
μήνυμα “Connecting”
13. Θα πρέπει μετά από λίγο να βλέπετε τον καθηγητή σας και να τον ακούτε.

