
Οδηγίες για Pre-Recorded Προφορικές Ανακοινώσεις



Δημιουργία video παρουσίασης

Ακολουθούν οδηγίες για τη δημιουργία video της παρουσίασης με ενσωματωμένη φωνή
και εικόνα.
Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ZOOM, ώστε ο/η κάθε συγγραφέας να μπορέσει να
δημιουργήσει video της παρουσίασής του/της, το οποίο θα αναρτηθεί στην web
πλατφόρμα του συνεδρίου.



1. Δημιουργία Λογαριασμού
Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο Zoom, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  https://www.zoom.us/. 

H αρχική σελίδα εμφανίζεται όπως η παρακάτω εικόνα.

Κάνετε click στην επιλογή «Sign up, it’s free», στο πάνω δεξιά μέρος τη σελίδας, και θα  προηγηθείτε στη φόρμα εγγραφής.

https://www.zoom.us/


Αφού κάνετε την εγγραφή σας, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που σας ζητούνται θα πρέπει να εγκαταστήσετε την 
πλατφόρμα του Zoom στον υπολογιστή σας.

Για να εγκαταστήσετε το Zoom στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε τη σελίδα
https://www.zoom.us/download#client_4meeting. Από εκεί, επιλέξτε το 1ο μπλε κουμπί «Download», κάτω από
τον τίτλο “Zoom Client for Meetings”. Πατώντας το κουμπί, θα ξεκινήσει η διαδικασία «κατεβάσματος», φόρτωσης
του αρχείου που θα κάνει εγκατάσταση το πρόγραμμα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, τρέξτε το αρχείο (διπλό
click πάνω στο αρχείο).

2. Εγκατάσταση Zoom στον υπολογιστή

https://www.zoom.us/download#client_4meeting


3. Δημιουργία Meeting
Eπιλέγετε πάνω δεξιά το “my account”.

Στη συνέχεια επιλέγετε πάνω αριστερά το “Meetings” και ακολούθως “Schedule a New Meeting”.



Στην επόμενη οθόνη που θα σας εμφανιστεί επιλέγετε το “Save” στο κάτω μέρος της σελίδας.



Πατώντας δεξιά το “Start this Meeting ”, θα μεταφερθείτε στην πλατφόρμα ώστε να ξεκινήσετε την εγγραφή της ομιλίας σας.



Ανοίγοντας το link θα σας ζητηθεί η άδεια για τη σύνδεση μέσω του προγράμματος zoom. 

Και στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τον ήχο του υπολογιστή σας



Κάτω αριστερά, όπως φαίνεται και στο υπόδειγμα υπαρχουν οι επιλογές ενεργοποίησης του ήχου και της εικόνας.



Οδηγίες χρήσης για διαμοιρασμό οθόνης (share screen)

Αφού έχετε ανοίξει το powerpoint στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο share screen.

Στην συνέχεια επιλέγετε το παράθυρο με το powerpoint και πατάτε το πλήκτρο share.



4. Εγγραφή της παρουσίασης σας
Αφού έχετε κάνει Share screen και Full screen το Powerpoint σας, επιλέγετε το “Record” όπως φαίνεται παρακάτω.



Όταν τελειώσετε την παρουσίαση σας πατάτε “stop recording”.



5. Αποστολή του αρχείου της εγγραφής σας.

Το αρχείο της εγγραφής σας αποθηκεύεται στον φάκελο Documents->Zoom σε ξεχωριστό φάκελο.

Στη συνέχεια επιλέγετε το αρχείο που βρίσκεται της μορφής .mp4 όπως φαίνεται παρακάτω.



Αποστολή αρχείων

1 . Το αρχείο video πρέπει να μετονομαστεί (δεξί κλικ πάνω στο αρχείο και επιλογή 
Rename/Μετονομασία), με βάση την ακόλουθη κωδικοποίηση: 
Τίτλος εργασίας.mp4 (π.χ.: Διατροφικές παρεμβάσεις.mp4)

2. Αντίστοιχα πρέπει να μετονομαστεί και το αρχείο της παρουσίασης (αρχείο Power Point .ppt ή 
αρχείο Acrobat Reader .pdf)

3. Αποστολή αρχείων μέσω wetransfer (www.wetransfer.com) στο mail: ppt3@vdl-slides.gr

http://www.wetransfer.com/
mailto:ppt3@vdl-slides.gr
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