ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
1. Είσοδος στην Πλατφόρμα https://elearning.iekpraxis.gr με το email σας και τον κωδικό που σας
έχουμε στείλει κωδικός : changeme δείτε παρακάτω

2. Θα σας ζητηθεί να αλλάξετε τον κωδικό που βάλατε με έναν δικό σας ΔΕΙΤΕ παρακάτω

3.

4.

5.

6.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟ GOTOMEETING
Κάνετε κλικ στο μάθημα σας και μέσα ύπαρχει ο σύνδεσμος για την τηλεκατάρτιση.
Οι συνεδρίες θα ανοίγουν τις ώρες που αναγράφει το ωρολόγιο και όχι νωρίτερα, αν
προσπαθήσετε νωρίτερα δεν θα καταφέρετε να συνδεθείτε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1.

Κάντε κλικ στο link

2.

Συνδέεστε επιλέγοντας το κουμπί “Join my meeting”

3.
Πατήστε “Join on the web” ή αν θέλετε εγκαταστήστε την
εφαρμογή επιλέγοντας "Download the app"
4.

Πατήστε “Save and continue”

5.
Δηλώστε το ονοματεπώνυμο σας μόλις σας ζητηθεί. Θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ
ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ EMAIL
6. Είστε έτοιμοι να παρακολουθήσετε το μάθημά σας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ KINHTO ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κατεβάζετε την εφαρμογή gotomeeting από το play store για android κινητά ή από
το app store για Iphone
1.

Κάνετε κλίκ στο link

2.
Σας βγάζει αν θέλετε να το ανοίξετε μέσω browser ή μέσω του application που
κατεβάσατε.
3.
Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να δηλώσετε: Όνομα, Επώνυμο
και email υποχρεωτικά
4.

Είστε έτοιμοι να παρακολουθήσετε το μάθημά σας.

Παράκληση τα μικρόφωνα σας να είναι mute για να μην δημιουργείται θόρυβος!
Θα πρέπει να έχετε σύνδεση τουλάχιστον 24mbps.
Θα πρέπει να δώσετε δικαιώματα στην εφαρμογή ή στον browser να κάνει χρήση
της κάμερας και του μικροφώνου αλλιώς δεν θα μπορείτε να κάνετε χρήση τους.
Προδιαγραφές υπολογιστή.

Λειτουργικό :

- windows 7 / windows 10
- Mac OS X 10.9 (Mavericks) / macOS Catalina (10.15)
- Linux/Ubuntu (Web App only)
- Google Chrome OS (Web App only)
Web browser (Applies to Web App only)
- Google Chrome v72 ή νεώτερο
- Microsoft Edge v77 ή νεώτερο
Hardware
- 2GB of RAM (minimum), 4GB or more of RAM (recommended)
- Webcam device (αν κάνετε χρήση)
- Microphone and speakers (USB headset recommended)
Προδιαγραφές Smartphone

- Android λειτουργικό : Android 5 (lollipop) +
- Iphone( 5+ ) λειτουργικό : iOS 11 +

