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Διαδικασία συμμετοχής στο σεμινάριο για το flex English 

1. Μπείτε στο flexenglish.gr 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.flexenglish.gr και πλοηγηθείτε στον 

τομέα Σεμινάρια όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 

 

Αν η οθόνη σας είναι μικρή και ο τομέας Σεμινάρια δεν εμφανίζεται στα δεξιά τότε θα πρέπει 

να τον αναζητήσετε στην θέση που φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 

 

  

http://www.flexenglish.gr/
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2. Κατεβάστε την εφαρμογή των σεμιναρίων 

Από τον τομέα Σεμινάρια κατεβάστε το αρχείο flexseminars.exe 

κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο που φαίνεται στην εικόνα. 

Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας σας ώστε να είναι 

ευκολότερο να το εντοπίσετε. 

 

3. Εκτελέστε την εφαρμογή των σεμιναρίων 

Εκτελέστε το αρχείο flexseminars.exe. Αν εμφανιστεί κάποια 

προειδοποίηση ασφαλείας όπως αυτή που φαίνεται στην εικόνα 

επιλέξτε να γίνει η εκτέλεση του προγράμματος. 
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4. Εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία για τη 

συμμετοχή σας 

Εισάγετε στο πλαίσιο [1] το 

αναγνωριστικό αριθμό του 

meeting που σας έχει σταλεί με 

email. 

Εισάγετε στο πλαίσιο [2] το 

επώνυμο και το όνομά σας π.χ. 

Παπαδόπουλος Γιάννης 

Πατήστε το κουμπί [3] Συμμετοχή. 

Αφού πατήσετε το κουμπί 

Συμμετοχή αν δεν έχει ξεκινήσει 

ακόμα το σεμινάριο θα 

εμφανιστεί μια οθόνη αναμονής. 

Όταν ξεκινήσει το σεμινάριο 

αυτόματα η οθόνη αυτή θ’ 

αλλάξει. 
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5. 

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα εμφανιστεί ο πίνακας που 

φαίνεται παρακάτω στην εικόνα. Μέσα από αυτόν τον πίνακα έχετε 

κάποιες δυνατότητες που είναι σημαντικές. 

 

Αν ο πίνακας δεν φαίνεται τότε στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης σας 

θα βρείτε το εικονίδιο του teamviewer όπως φαίνεται στην αριστερή 

εικόνα. Αν μετακινήστε το ποντίκι πάνω σ’ αυτό το εικονίδιο όπως 

φαίνεται στην δεξιά εικόνα θα μετατραπεί σε βελάκι. Κάντε κλικ εκεί 

ώστε να εμφανιστεί ο πίνακας. 

 >>>  
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6. Παρέμβαση στο σεμινάριο με ομιλία 

Αν έχετε μικρόφωνο εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας τότε έχετε 

την δυνατότητα να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας προφορικά. Για να 

γίνει αυτό θα πρέπει να πατήσετε στο κουμπί που φαίνεται στην 

εικόνα παρακάτω. 

 

Αφού πατήσετε στο παραπάνω κουμπί θ’ ανοίξει η θυρίδα «Φωνή 

μέσω IP». Εκεί θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί του μικροφώνου 

ώστε να ενεργοποιηθεί και να μην είναι πλέον σε σίγαση. Κατόπιν 

μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνό σας. Παρακαλούμε σημειώστε 

ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σας ακούσουν. 
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7. Αποστολή γραπτού μηνύματος 

Αν δεν έχετε μικρόφωνο εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας ή γενικά 

θέλετε να υποβάλλετε κάποια ερώτηση γραπτά τότε θα πρέπει να 

πατήσετε το κουμπί που φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. 

 

Αφού πατήσετε το παραπάνω κουμπί θ’ ανοίξει η θυρίδα «Συζήτηση». 

Εκεί μπορείτε να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας και να πατήσετε το 

κουμπί Αποστολή. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλοι οι συμμετέχοντες 

θα μπορούν να βλέπουν τα μηνύματά σας. 

 


