
Συνοπτική ενημέρωσηΙαν. 2021

Προετοιμάζοντας την παρουσία σας

01. Γενικές Οδηγίες

Συνοπτική Ενημέρωση

02. Γενικές Πληροφορίες

    Επιλέξτε ένα ήσυχο και όχι θορυβώδες σημείο να καθίσετε.

    Καλύτερα να μην μοιράζεστε το ίδιο δωμάτιο με άλλους συμμετέχοντες.

    Εγγραφείτε από την συσκευή την οποία θα χρησιμοποιήσετε και στις πρόβες και στο συνέδριο.

    Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ακουστικά για την ηχητική σας σύνδεση. 
    Είναι καλό να συνδεθείτε στην πλατφόρμα 10 έως 15 λεπτά πριν από την έναρξη του διαδικτυακού συνεδρίου.

    Χρησιμοποιήστε τη δοκιμή ταχύτητας (speed test) για να διασφαλίσετε την ελάχιστη ταχύτητα λήψης 4Mbps και   

    φόρτωσης 4Mbps και χρησιμοποιήστε μόνο καλωδιακή σύνδεση. Απαιτείται σύνδεση τουλάχιστον VDSL.

Όλοι οι συντονιστές και οι ομιλητές θα συνδεθούν στην πλατφόρμα μέσω της εφαρμογής Zoom.

    Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του Zoom Client for Meetings για το φορητό υπολογιστή σας,

    πριν από τις πρόβες και την εκδήλωση.

Όλοι οι συντονιστές και οι ομιλητές θα συνδεθούν στην πλατφόρμα μέσω της εφαρμογής Zoom.

OVERALL REQUIREMENTS

Windows 7 or higher OSX 10.9 (Maverics) or higher

HD camera

Ήρεμο και ήσυχο περιβάλλον

4GB RAM

Επαγγελματικό USB ζεύγος ακουστικών



03. Συμβουλές πριν ξεκινήσετε
την Τηλεδιάσκεψη
Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε αυτές τις αποτελεσματικές συμβουλές, προτού ξεκινήσετε την τηλεδιάσκεψη:

Βήμα 1 | Κλείστε τα άλλα προγράμματα που έχετε ανοιχτά στον υπολογιστή σας για καλύτερη απόδοση.

Πριν από μια τηλεδιάσκεψη, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει την προηγούμενη εργασία σας και κλείστε 
τυχόν άλλες ανοιχτές εφαρμογές που μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα ή μπορεί να χρησιμοποιούν 
υπερβολική ισχύ CPU. Έχοντας ανοίξει πάρα πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, επιβραδύνεται η λειτουργία του 
υπολογιστή σας, ενώ βρίσκεστε σε τηλεδιάσκεψη.

Βήμα 2 | Να είστε προετοιμασμένοι εγκαίρως για την τηλεδιάσκεψη.

Σας συνιστούμε να κλείσετε τυχόν περιττές καρτέλες στο πρόγραμμα περιήγησής σας και να ανοίγετε μόνο 
εύκολα προσβάσιμες καρτέλες που χρειάζεστε για την παρουσίασή σας, ώστε να μπορείτε να πλοηγηθείτε 
γρήγορα από τη μία σελίδα στην άλλη.
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04. Ήχος & Ακουστική

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά ή / και μικρόφωνο, καθώς θα προσφέρει καλύτερη ποιότητα 
ήχου από το αν μείνετε στην ηχητική του υπολογιστή σας. Απενεργοποιήστε όλες τις ειδοποιήσεις ήχου σε 
όλες τις συσκευές σας.

Σε περίπτωση προβλημάτων σύνδεσης στο Διαδίκτυο, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της σύνδεσης του 
τηλεφώνου σας, ακολουθώντας τις παρακάτω λεπτομέρειες:

    Με την έναρξη της συμμετοχής σας σε μια σύσκεψη, θα σας ζητηθεί να συμμετάσχετε αυτόματα και στον      
    ήχο. Εάν αυτό το μήνυμα δεν εμφανιστεί ή το έχετε κλείσει, επιλέξτε το Join Audio στον έλεγχο των   
    συσκέψεων (Αν χρειαστεί να ρυθμίσετε τον ήχο, δείτε τα στιγμιότυπα οθόνης 01 για περιβάλλον MAC

& 02 για Windows.)

03.03.

01. (MAC) 02. (Windows)

    ήχο. Εάν αυτό το μήνυμα δεν εμφανιστεί ή το έχετε κλείσει, επιλέξτε το Join Audio στον έλεγχο των   
    συσκέψεων (Αν χρειαστεί να ρυθμίσετε τον ήχο, δείτε τα στιγμιότυπα οθόνης 

& 02 για Windows.)

01. (MAC)
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Επιλέξτε στο Zoom την Τηλεφωνική Κλήση (Δείτε το στιγμιότυπο οθόνης 03).

02. (Windows)



05. Εφαρμογή Zoom

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΜΟΥ

Επιλέξτε το share screen για να
μοιραστείτε αυτό που έχετε

μπροστά σας, στην οθόνη σας.

VIDEO

Επιλέξτε το πεδίο start/stop
για να μεταδώσετε ή όχι

το βίντεό σας.

FULL SCREEN (Πλήρης οθόνη)

Πατήστε εδώ     
είτε για έχετε την εικόνα

ανοιχτή σε όλη την οθόνη είτε όχι.

VIEW

Πατήστε εδώ         για να επιλέξετε
πόσους ομιλητές θα βλέπετε ταυτόχρονα

στην οθόνη σας ή αν θα βλέπετε
μόνο τον κύριο ομιλητή κάθε φορά.

Συνοπτική ενημέρωσηΙαν. 2021



05. Εφαρμογή Zoom
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“TO:”

Επιλέξτε το πεδίο “To:” για να
επιλέξετε να στείλετε ή ένα μήνυμα

σε όλους ή προσωπικό μήνυμα
σε κάποιον συμμετέχοντα.

CHAT (συνομιλία)

Επιλέξτε το chat, ώστε να ανοίξει
το παράθυρο της συζήτησης και να

μπορείτε να μπείτε να γράψετε
στους άλλους συμμετέχοντες.

MUTE

Επιλέξτε το mute/unmute
είτε για να ανοίξετε το μικρόφωνό σας

είτε για να το κλείσετε.

END

Πατώντας END,
φεύγετε από την τηλεδιάσκεψη.

 



06. Ενδυμασία
Ορισμένοι τύποι ρούχων μπορεί να προκαλέσουν τεχνικά προβλήματα στη διαδικασία λήψης βίντεο. Επιλέξτε 
επαγγελματικό casual ή επίσημο ένδυμα, ακολουθώντας τον ενδυματολογικό κώδικα που απαιτείται στο χώρο 
εργασίας σας. Αποφύγετε τα εξής:εργασίας σας. Αποφύγετε τα εξής:

Μοτίβα, όπως ρίγες, καρό κλπ.

Ορισμένοι τύποι ρούχων μπορεί να προκαλέσουν τεχνικά προβλήματα στη διαδικασία λήψης βίντεο. Επιλέξτε 
επαγγελματικό casual ή επίσημο ένδυμα, ακολουθώντας τον ενδυματολογικό κώδικα που απαιτείται στο χώρο 
εργασίας σας. Αποφύγετε τα εξής:εργασίας σας. Αποφύγετε τα εξής:

Μοτίβα, όπως ρίγες, καρό κλπ.

επαγγελματικό casual ή επίσημο ένδυμα, ακολουθώντας τον ενδυματολογικό κώδικα που απαιτείται στο χώρο 

Γυαλιστερά υφάσματα
ή πούλιες

επαγγελματικό casual ή επίσημο ένδυμα, ακολουθώντας τον ενδυματολογικό κώδικα που απαιτείται στο χώρο επαγγελματικό casual ή επίσημο ένδυμα, ακολουθώντας τον ενδυματολογικό κώδικα που απαιτείται στο χώρο επαγγελματικό casual ή επίσημο ένδυμα, ακολουθώντας τον ενδυματολογικό κώδικα που απαιτείται στο χώρο 

Γυαλιστερά υφάσματα
Έχετε κατά νου

την αντανάκλαση του φωτός
στα γυαλιά σας.

Πουκάμισα / μπλούζες με πιο
σκούρο χρώμα εμφανίζονται

καλύτερα στην κάμερα.

07. Φωτισμός & Κάμερες

Χρησιμοποιήστε ένα παράθυρο
ή άλλη πηγή φωτός έως 90°

από την κάμερα.

Επιλέξτε ένα φωτεινό σημείο
και ένα ουδέτερο φόντο.

Αποφύγετε να στέκεστε
με το φως από πίσω σας,

καθώς αυτό θα
προκαλέσει σκιές.

Εάν χρησιμοποιείτε επιπλέον
φωτισμό, σε έναν χώρο

χαμηλού φωτισμού, δοκιμάστε
να «ρίξετε» το φως σε

έναν τοίχο του δωματίου,
προκειμένου να κάνετε το

αποτέλεσμα πιο «ήπιο».

Εάν χρησιμοποιείτε επιπλέον

Αποφύγετε να κάθεστε
μπροστά σε παράθυρο,
με το φως να διαχέεται

στο χώρο.

Για να βεβαιωθείτε ότι η εμφάνισή σας στην οθόνη δεν είναι υπερβολικά εκτεθειμένη και δεν παρουσιάζει 
προβλήματα με το φωτισμό, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Αποφύγετε τη λήψη σε ένα δωμάτιο που είναι πολύ φωτεινό ή παρουσιάζει ακραίες αλλαγές, όπως σύννεφα 
σε μια ηλιόλουστη ημέρα – δοκιμάστε να περιορίσετε το φως με κουρτίνες ή περσίδες που να περιορίζουν το 
φως κατά το ήμισυ.

Αποφύγετε τη λήψη με ένα παράθυρο πίσω σας, με άμεση ροή του ηλιακού φωτός. Σε αυτήν την περίπτωση, 
δεν θα προβάλλεστε σωστά ανεξάρτητα από αν χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό μπροστά σας.

Εάν χρησιμοποιείτε επιπλέονΕάν χρησιμοποιείτε επιπλέον

Προσπαθήστε να τοποθετήσετε
την κάμερά σας έτσι ώστε
να είναι ακριβώς πάνω από
το επίπεδο των ματιών σας.

Για να αποφύγετε τις σκιές,
το διασκορπισμένο φως
μπροστά σας συνήθως
λειτουργεί καλύτερα.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε
ένα κατάλληλο φόντο, μπορείτε
να μεταβείτε σε ένα εικονικό.

Ρωτήστε μας να σας βοηθήσουμε.

Πουκάμισα / μπλούζες με πιο
σκούρο χρώμα εμφανίζονται

καλύτερα στην κάμερα.

Για να βεβαιωθείτε ότι η εμφάνισή σας στην οθόνη δεν είναι υπερβολικά εκτεθειμένη και δεν παρουσιάζει 

Αποφύγετε τη λήψη σε ένα δωμάτιο που είναι πολύ φωτεινό ή παρουσιάζει ακραίες αλλαγές, όπως σύννεφα 
σε μια ηλιόλουστη ημέρα – δοκιμάστε να περιορίσετε το φως με κουρτίνες ή περσίδες που να περιορίζουν το 

Αποφύγετε τη λήψη με ένα παράθυρο πίσω σας, με άμεση ροή του ηλιακού φωτός. Σε αυτήν την περίπτωση, 

Προσπαθήστε να τοποθετήσετε
την κάμερά σας έτσι ώστε
να είναι ακριβώς πάνω από
το επίπεδο των ματιών σας.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε
ένα κατάλληλο φόντο, μπορείτε
να μεταβείτε σε ένα εικονικό.

Ρωτήστε μας να σας βοηθήσουμε.
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08. Οδηγίες για Προ-εγγραφή
Παρουσιάσεις μέσω Zoom
Οργανωθείτε εκ των προτέρων, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα σημεία ομιλίας και τα έγγραφά σας έτοιμα 
πριν από την τηλεδιάσκεψη. Οι παρουσιαστές πρέπει να προ-ηχογραφήσουν ολόκληρες τις παρουσιάσεις 
τους σε ένα βίντεο.

Βήμα 1 | Μοιραστείτε την παρουσίασή σας.

 Ανοίξτε το Zoom.

    Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος και το βίντεό σας είναι ενεργοποιημένα και ότι η παρουσίασή σας είναι έτοιμη για   

    κοινή χρήση.

    Επιλέξτε "Κοινή χρήση οθόνης" ("Share Screen") (Δείτε το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης).

    Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο για να επιλέξετεμε την οθόνη που θέλετε να μοιραστείτε.

08. Οδηγίες για Προ-εγγραφή
Παρουσιάσεις μέσω Zoom
Οργανωθείτε εκ των προτέρων, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα σημεία ομιλίας και τα έγγραφά σας έτοιμα 
πριν από την τηλεδιάσκεψη. Οι παρουσιαστές πρέπει να προ-ηχογραφήσουν ολόκληρες τις παρουσιάσεις 
τους σε ένα βίντεο.

Βήμα 1 | Μοιραστείτε την παρουσίασή σας.

Ανοίξτε το Zoom.

    Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος και το βίντεό σας είναι ενεργοποιημένα και ότι η παρουσίασή σας είναι έτοιμη για   

    κοινή χρήση.

Βήμα 2 | Ηχογράφηση της παρουσίασής σας

Μόλις μοιραστείτε την οθόνη σας, κάντε κλικ στο "More" στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης σας και επιλέξτε 

"Εγγραφή σε αυτόν τον Υπολογιστή" (”Record”).

Βήμα 3 | Μεταφόρτωση της παρουσίασής σας

Υποβάλετε βίντεο μέσω email ή WeTransfer στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συντονιστή της τηλεδιάσκεψης.

Μόλις ολοκληρώσετε την παρουσίασή σας, μπορείτε να επιλέξετε "Διακοπή εγγραφής" ("Stop Share").

Σημαντική σημείωση: Εάν τερματίσετε τη σύσκεψη Zoom χωρίς διακοπή της εγγραφής, το σύστημα θα το 
σταματήσει για εσάς και θα αρχίσει το βίντεό σας στο τοπικό σας σύστημα σε αρχείο .mp4. Μετά τη μετατροπή 
του αρχείου, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στον υπολογιστή σας που θα δείχνει το αρχείο που έχει μετατραπεί. 
Παρακαλούμε ελέγξτε αυτή τη στιγμή την εγγραφή για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι διαφάνειες έχουν φορτωθεί 
σωστά, ότι το πρόσωπό σας φαίνεται σωστά και ότι η φωνή σας ακούστηκε όπως έπρεπε. Στο αναδυόμενο 
παράθυρο, επιλέξτε την παρουσίαση του PowerPoint και κάντε κλικ στο "Κοινή χρήση" (”Share Screen”). 
Μοιράζεστε τώρα την οθόνη σας.

    Επιλέξτε "Κοινή χρήση οθόνης" ("Share Screen") (Δείτε το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης).

    Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο για να επιλέξετεμε την οθόνη που θέλετε να μοιραστείτε.

Βήμα 2 | Ηχογράφηση της παρουσίασής σαςΒήμα 2 | Ηχογράφηση της παρουσίασής σας

Μόλις μοιραστείτε την οθόνη σας, κάντε κλικ στο "More" στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης σας και επιλέξτε 

"Εγγραφή σε αυτόν τον Υπολογιστή" (”Record”).

Βήμα 3 | Μεταφόρτωση της παρουσίασής σας

Υποβάλετε βίντεο μέσω email ή WeTransfer στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συντονιστή της τηλεδιάσκεψης.

Μόλις ολοκληρώσετε την παρουσίασή σας, μπορείτε να επιλέξετε "Διακοπή εγγραφής" ("Stop Share").

Σημαντική σημείωση: Εάν τερματίσετε τη σύσκεψη Zoom χωρίς διακοπή της εγγραφής, το σύστημα θα το 
σταματήσει για εσάς και θα αρχίσει το βίντεό σας στο τοπικό σας σύστημα σε αρχείο .mp4. Μετά τη μετατροπή 
του αρχείου, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στον υπολογιστή σας που θα δείχνει το αρχείο που έχει μετατραπεί. 
Παρακαλούμε ελέγξτε αυτή τη στιγμή την εγγραφή για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι διαφάνειες έχουν φορτωθεί 
σωστά, ότι το πρόσωπό σας φαίνεται σωστά και ότι η φωνή σας ακούστηκε όπως έπρεπε. Στο αναδυόμενο 
παράθυρο, επιλέξτε την παρουσίαση του PowerPoint και κάντε κλικ στο "Κοινή χρήση" (”Share Screen”). 
Μοιράζεστε τώρα την οθόνη σας.
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09. Αποτελεσματικές Συμβουλές
κατά την Τηλεδιάσκεψη
1.  Εάν δεν μιλάτε, κλείστε το μικρόφωνό σας.

Ενώ βρίσκεστε στο σπίτι, συμμετέχοντας σε μια ομαδική τηεδιάσκεψη βίντεο, προσπαθήστε να καταργήσετε   
    τη σίγαση μόνο όταν χρειάζεται να μιλήσετε, προκειμένου να εξαλείψετε τυχόν θόρυβο στο παρασκήνιο.

Εάν κάποιος περπατήσει στο δωμάτιο και αρχίσει να μιλάει κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, φροντίστε  
    να πατήσετε το κουμπί σίγασης, ώστε να μην διακοπεί η συνομιλία.

2. Εστιάστε σαν να παρευρίσκεστε σε προσωπική συνομιλία.

 Προσπαθήστε να προσέχετε όταν μιλούν άλλοι συμμετέχοντες και να παρακολουθείτε την κάμερα.    
    Αποφύγετε να κοιτάτε στα εισερχόμενά σας ή να διαβάζετε άρθρα κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

 Αντιμετωπίστε τη τηλεδιάσκεψη το ίδιο σαν να ήσασταν σε μια πραγματική συνάντηση - για να μην    
    επιτρέψετε στους συναδέλφους σας να σας πουν ότι δεν δίνετε προσοχή ενώ μιλούν.

3. Προσπαθήστε να κρατήσετε μακριά τα κατοικίδια ζώα και τα παιδιά χωρίς να αγχώνεστε.

 Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, παρακαλούμε ζητήστε από κάποιον να φροντίσει τα παιδιά και τα   
    κατοικίδια ζώα σας. Εάν δεν υπάρχει κανένας άλλος για να τους φροντίσει, προσπαθήστε να τους    

εμπλέξετε σε μια δραστηριότητα που τους αρέσει, όπως πχ τα παιδιά να παρακολουθήσουν κινούμενα σχέδια.

 Παρόλο που η ησυχία είναι ζωτικής σημασίας για μια κλήση τηλεδιάσκεψης που πρέπει να συμμετέχετε, 
    μην αγχώνεστε υπερβολικά. Ακόμα κι αν τα παιδιά σας μπαίνουν στο δωμάτιο κατά τη διάρκεια της κλήσης,  
    όλοι πρέπει να δείχνουν κατανόηση. Εάν αυτό συμβεί, απλώς ρωτήστε ευγενικά τους συναδέλφους σας   
    εάν μπορείτε να φύγετε για μια στιγμή, και σίγουρα θα το καταλάβουν.

ΣΙΓΑΣΗ

Κάντε κλικ ΕΔΩ       
για ενεργοποίηση της σίγασης
ή επαναφορά του μικροφώνου

όταν πρέπει να μιλήσετε.
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4.  Κρατήστε τους συμμετέχοντες αφοσιωμένους, ορίζοντας μια ορισμένη διάρκεια για τις συνεδρίες σας.
    

Συνιστούμε μια συνεδρία που διαρκεί από 30 έως 60 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι όλοι θα συμμετέχουν   
    ενεργά χωρίς να κουραστούν.

Προσπαθήστε να μην πραγματοποιείτε συνεδρίες περισσότερο από 30 έως 60 λεπτά, καθώς οι άνθρωποι   
    πρέπει να σηκωθούν, να τεντωθούν και να πιουν ένα νερό.

5.  Παρέχετε πολλαπλά σημεία αλληλεπίδρασης για να αυξήσετε την αφοσίωση.

 Δώστε στους απομακρυσμένους συμμετέχοντες έναν τρόπο να αισθάνονται συνδεδεμένοι χρησιμοποιώντας  
 την ενσωματωμένη λειτουργία συνομιλίας (chat), για να πληκτρολογούν ερωτήσεις, να προσθέτουν σημεία  
 συζήτησης ή απλά να σηκώνουν το χέρι τους. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δημιουργείτε μια στενή σχέση  
 μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.


