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Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας ZOOM για Εκπαιδευόμενους



Εισαγωγή
• Ο παρών οδηγός χρήσης περιγράφει την χρήση της πλατφόρμας ZOOM από την 

πλευρά του εκπαιδευόμενου.

• Για σύνδεση στην πλατφόρμα ZOOM αρκεί ένας browser και δεν είναι απαραίτητη 
η εγγραφή του χρήστη στην πλατφόρμα.

• Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του παρόντος οδηγού:
• Υπολογιστής με Windows 10 και Mozilla Firefox Browser.
• Κινητό τηλέφωνο με Android 9.1 με εγκατεστημένο το App της ZOOM.

• Οι οδηγίες που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο φυλλάδιο δημιουργήθηκαν  από 
το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και έχουν ως στόχο μία σύντομη 
παρουσίαση της πλατφόρμας Zoom. Οι παρούσες οδηγίες σε καμία περίπτωση δεν 
καλύπτουν πλήρως την λειτουργικότητα της πλατφόρμας οπότε ο χρήστης καλείται 
από μόνος του να αναζητήσει επιπλέον πληροφορίες και να πειραματιστεί με την 
πλατφόρμα προκειμένου να αποκτήσει εξοικείωση. Περισσότερες και 
αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της πλατφόρμας.



Είσοδος στην πλατφόρμα

• Για να εισέλθετε στην πλατφόρμα δεν είναι απαραίτητο να έχετε 
προηγουμένως εγγραφεί.

• Προκειμένου να συνδεθείτε σε μία συνεδρία θα πρέπει να έχετε λάβει ένα 
link από τον εκπαιδευτή μέσω του οποίου θα μπορείτε να συνδεθείτε.



Σύνδεση στην συνεδρία

Αφού πατήσετε το link που σας 
έχει στείλει ο εκπαιδευτής, θα 
ανοίξει ο προεπιλεγμένος σας 
browser και θα σας προτρέψει να 
κατεβάσετε ένα αρχείο.

Πατήστε Save File



Σύνδεση στη συνεδρία

Όταν κατέβει το αρχείο 
ανοίξτε τις λήψεις και 
επιλέξτε άνοιγμα αρχείου.



Σύνδεση στη συνεδρία
Μετά από λίγη ώρα (και αφού 
εγκατασταθεί ο ZOOM client 
εάν το τρέχετε για πρώτη 
φορά) θα σας εμφανιστεί η 
διπλανή οθόνη.

Επιλέξτε Test Speaker and 
Microphone για να δοκιμάσετε 
ότι το μικρόφωνο και τα ηχεία 
σας δουλεύουν κανονικά. 



Σύνδεση στη συνεδρία

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο το οποίο 
έχει ως σκοπό να δοκιμάσει εάν 
μπορείτε να ακούτε από τα ηχεία του 
υπολογιστή.

Θα πρέπει να ακούτε μία 
επαναλαμβανόμενη μελωδία.

Αυτό σημαίνει ότι τα ηχεία σας 
δουλεύουν σωστά.

Εάν δεν την ακούτε ελέγξτε τα ηχεία σας 
(πχ αν έχουν αποσυνδεθεί, εάν η ένταση 
είναι πολύ χαμηλά κλπ).

Όταν όλα είναι εντάξει με τον ήχο, 
πατήστε Yes.



Σύνδεση στη συνεδρία
Το επόμενο παράθυρο έχει ως στόχο 
να δοκιμάσει ότι το μικρόφωνό σας 
δουλεύει κανονικά.

Σας προτρέπει να μιλήσετε για λίγο 
και μετά να σταματήσετε. 

Δοκιμάστε να μιλήσετε για 2 
δευτερόλεπτα.

Εάν το μικρόφωνο λειτουργεί 
κανονικά, θα πρέπει μετά από λίγο να 
ακούσετε την φράση που είπατε.

Εάν δεν την ακούσετε, ελέγξτε τις 
ρυθμίσεις και τις συνδέσεις του 
μικροφώνου σας.

Όταν όλα είναι εντάξει πατήστε Yes.



Σύνδεση στη συνεδρία

Όταν τα τεστ ολοκληρωθούν 
επιτυχώς θα επιστρέψετε στην 
αρχική οθόνη. 

Πατήστε Join with Computer 
Audio



Μία τυπική οθόνη συνεδρίας
Πλέον έχετε συνδεθεί στην συνεδρία. Το παράθυρο του ZOOM Client εμφανίζει αυτό που έχει επιλέξει να μοιράζεται μαζί σας 
ο εκπαιδευτής. Επιπλέον έχετε διάφορες επιλογές στο πάνω και κάτω μέρος και στα δεξιά της οθόνης.

Εμφάνιση 
συμμετεχόντων

Εμφάνιση 
chat

Το παράθυρο 
του chat

Το παράθυρο των 
συμμετεχόντων

Σήκωμα χεριού



Μία τυπική οθόνη συνεδρίας
Για να μπορέσετε να καταγράψετε την συνεδρία, να διαμοιράσετε την οθόνη σας και να ανοίξετε την κάμερά σας, πρέπει ο 
εκπαιδευτής να έχει επιτρέψει τις ανάλογες λειτουργίες μέσα από τις δικές του επιλογές της πλατφόρμας.

Διαμοιρασμός 
οθόνης

Έναρξη 
καταγραφής

Άνοιγμα μικροφώνου 
και κάμερας



Σύνδεση από συσκευή android
Η σύνδεση είναι δυνατή και από 
συσκευή android όπως φαίνεται 
από την παρακάτω εικόνα. 

Αρκεί πρώτα να κατεβάσετε 
το αντίστοιχο App από το 
Google Play Store.



Τελειώνοντας
Μπορείτε (ακολουθώντας τις οδηγίες για εγγραφή στην πλατφόρμα και τις 
οδηγίες που απευθύνονται στους εκπαιδευτές οι οποίες βρίσκονται στα 
αντίστοιχα αρχεία) να δημιουργήσετε και εσείς μια συνεδρία. Με αυτόν τον 
τρόπο μπορείτε να πειραματιστείτε με την πλατφόρμα μαζί με άλλα άτομα ή 
μόνοι σας χρησιμοποιώντας δύο συσκευές (μια για τον εκπαιδευτή και μία για 
τον εκπαιδευόμενο) έτσι ώστε να αποκτήσετε εξοικείωση πριν χρειαστεί να 
συμμετάσχετε σε μία πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία.



Τέλος


