
Πώς θα κάνω τηλεδιάσκεψη με το Webex;  

Η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Webex άλλαξε και προσφέρεται για αυτήν την σχολική χρονιά 

σαν υπηρεσία από το ΠΣΔ. 

Κάθε εκπαιδευτικός που έχει λογαριασμό στο ΠΣΔ (sch.gr) έχει και μία ψηφιακή αίθουσα 

τηλεδιάσκεψης με δυνατότητα κάλυψης 250 συμμετεχόντων. 

Για να ενεργοποιηθεί η ψηφιακή τάξη, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να επισκεφτεί την 

ιστοσελίδα: webex.sch.gr με τους κωδικούς του ΠΣΔ. 

Για να αξιοποιήσει την ψηφιακή τάξη με τους μαθητές του, στέλνει στους μαθητές του το 

link της ψηφιακής του τάξης που είναι: 

Α. Για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας: 

https://minedu-primary.webex.sch.gr/meet/usernameΠΣΔ 

Β. Για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας: 

https://minedu-secondary.webex.sch.gr/meet/usernameΠΣΔ 

Για να κάνει ο εκπαιδευτικός το μάθημά του από απόσταση:  

1. φροντίζει να στείλει το  link της ψηφιακής αίθουσας στους μαθητές του 

2. Μπαίνει στην ψηφιακή του αίθουσα 10’ πριν την ώρα έναρξης του μαθήματος 

3. Κάνει αποδοχή τους μαθητές που αιτούνται να συμμετέχουν 

Ξέχασα τον κωδικό μου 

Υπενθυμίζουμε ότι αν ένα χρήστης έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του μπορεί να τον 

ανακτήσει ακολουθώντας το σύνδεσμο «Ξέχασα το όνομα χρήστη/κωδικό μου» 

(https://register.sch.gr/password/reset_password/) που υπάρχει στην αρχική σελίδα στην 

πύλη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου www.sch.gr. 

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν λογαριασμό στο ΠΣΔ θα πρέπει να δημιουργήσουν (από εδώ: 

https://register.sch.gr/teachers/ ) 

Πρόσθετες οδηγίες 

Στην σελίδα webex.sch.gr υπάρχει η καρτέλα «Οδηγίες» στην οποία θα βρείτε χρήσιμες 

πληροφορίες όπως: 

1. Διαδικασία αρχικής εγγραφής εκπαιδευτικών και χρήσης της υπηρεσίας 

τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα Cisco WebEx με πιστοποίηση από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο. (pdf) 

2.  Οδηγίες εγκατάστασης Webex για τον εκπαιδευτικό. (pdf) 

3.  Οδηγίες χρήσης Webex για τον εκπαιδευικό. (pdf) 

4.  Διαγραφή παλαιού λογαριασμού webex xxx@sch.gr. (pdf) 

5.  Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις, FAQ (pdf) 
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6.  Εγκύκλιος 15/9/202 121802/ΓΔ4: Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς 

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το 

σχολικό έτος 2020-21. (pdf) 

Η σελίδα ενημερώνεται συνεχώς. 
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