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Γιατί να χρησιμοποιήσουμε 

βίντεο 

Διότι προσφέρει τις εξής δυνατότητες 

●Παρέχει σχεδόν όλες τις δυνατότητες της 

ασύγχρονης εκμάθησης καθώς  
○ καταργεί τα γεωγραφικά όρια της εκπαίδευσης 

○ καταργεί το ορισμό της σύγχρονης 

εκπαιδευσης 

○ Δίνει την δυνατότητα της επαναληπτικότητας 

●Κάνει την ζωή μας πιο εύκολη, εφόσον 

“χτίζουμε” το υλικό μας μια φορά και το 

χρησιμοποιούμε όσες φορές θέλουμε στο 

μέλλον. 



Ποια είναι τα εργαλεία 

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε 

σήμερα είναι : 

●ScreenRecorder για καταγραφή της 

οθόνης 

 

●VLC για αναπαραγωγή 

 

●Youtube για ανέβασμα του Video 



Κάντε κλίκ για να μεταβείτε στον ιστότοπο 

ScreenRecorder 

Δωρεάν πρόγραμμα καταγραφής το οποίο 

μπορούμε να βρούμε και να εγκαταστήσουμε 

στον Google Chrome. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/screen-recorder/hniebljpgcogalllopnjokppmgbhaden


Κάνουμε κλικ στο κουμπί  

“Add extension/Αποδοχή/Προσθήκη” 

 για να γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής 



Η Εφαρμογή έχει πλέον εγκατασταθεί και μπορούμε να την βρούμε στο εικονίδιο που μοιάζει μία οθόνη με μία 

τελεία στη μέση. 

 

Το εικονίδιο μπορούμε να το βρούμε δεξιά από τη γραμμή διευθύνσεων …. 



Μόλις πατήσουμε το κουμπί εγγραφής, εμφανίζεται το παράθυρο εγγραφής το οποίο μας ζητάει να επιλέξουμε ένα 

θέλουμε να καταγράψουμε την οθόνη μας ή εάν θέλουμε να κάνουμε καταγραφή απο την καμερά μας. Επιλέγουμε 

την οθόνη κάνοντας κλικ στο κουμπί που γράφει “Screen” 



Αμέσως μετά, ερωτούμαστε εάν θέλουμε να γίνει καταγραφή μικροφώνου ή όχι. 

Εφόσον κάνουμε την επιλογή μας κάνουμε κλικ στο “Start Recording” για να ξεκινήσει η εγγραφή 



Επιλέγουμε ένα θέλουμε να καταγράψουμε ολόκληρη την οθόνη μας (Your entire screen) 

Και κάνουμε κλικ στο κουμπί “Share/Εγγραφή/Διαμοιρασμός” 



Εναλλακτικά ….. εάν θέλουμε να καταγράψουμε μόνο ένα παράθυρο/εφαρμογή  

Και κάνουμε πάλι κλικ στο κουμπί “Share/Εγγραφή/Διαμοιρασμός” 



Με το που θα ξεκινήσει η εγγραφή εμφανίζεται το παράθυρο εγγραφής 

Εφόσον τελειώσουμε με την εγγραφή βίντεο πατάμε το κουμπί “Stop Recording” για τερματισμό καταγραφής 



Τέλος πατάμε του κουμπί “Save” για να αποθηκευτεί το αρχείο καταγραφής στο φάκελο “Λήψεις” 

Αποθηκευμένο αρχείο 



Εφόσον μεταβούμε στον ιστότοπο του youtube και συνδεθούμε με τον λογαριασμό μας  

Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο βίντεο το οποίο περιέχει και το πρόσημο της πρόσθεσης 



Εμφανίζεται το εικονίδιο επιλογής αρχείων 

Και εφόσον πατήσουμε το κουμπί “Επιλογή Αρχείων” και επιλέξουμε το αρχείο μας απο τις “λήψεις” 



Μεταφερόμαστε στην αναλυτική καρτέλα του βίντεο όπου συμπληρώνουμε Τίτλο και περιγραφή 

Ταυτόχρονα μπορούμε να επιλέξουμε ποια φωτογραφία του βίντεο μας, θα εμφανίζεται στο youtube 



Κάνοντας κλικ στο Playlist μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα/channel/κανάλι 

στο οποίο να κατηγοριοποιηθεί το βιντεό μας. π.χ. Μαθηματικά, Ιστορία, Γλώσσα 



Επιπλέον θα πρέπει να επιλέξουμε εάν το περιεχόμενο του βίντεο απευθύνεται μόνο σε παιδιά η Όχι 

Επίσης, μπορούμε να αντιγράψουμε τον σύνδεσμο του βίντεο μας κάνοντας κλίκ εδώ 



Το βιντεό μας πλέον είναι έτοιμο, μπορούμε να το δούμε στη λίστα μας, και είναι άμεσα διαθέσιμο στο  

internet, ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες μας, ενημερώνονται αυτόματα για την παρουσία του.  

Για περισσότερες επιλογές και 

διαγραφή του βίντεο κάνουμε κλικ 

εδώ .. 



Σας ευχαριστούμε :) 

ΠΕΚΕΣ 11/2020 

Καρανάσιος Σωτήριος 


