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Οι τελευταία έκδοση αυτών των οδηγιών, όπως και οδηγίες για άλλα εργαλεία - υπηρεσίες εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας θα βρίσκονται στους συνδέσμους:

 http://www.noc.uoa.gr/thlekpaideysh-polymesa/zwntanes-metadoseis.html

 https://eclass.uoa.gr/courses/NOC228/

http://www.noc.uoa.gr/thlekpaideysh-polymesa/zwntanes-metadoseis.html
https://eclass.uoa.gr/courses/NOC228/


Τι πρέπει να κάνετε

1. Προγραμματισμό μετάδοσης στο Studio YouTube και ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων

2. Έναρξη και τερματισμός ζωντανής μετάδοσης



2. Προγραμματισμό μετάδοσης στο Studio YouTube και ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων



Προϋποθέσεις

Θα πρέπει να έχετε ήδη ένα λογαριασμό στη Google. Εάν δεν έχετε, δημιουργήστε έναν.
Εάν, έχετε android κινητό τηλέφωνο, τότε έχετε ήδη.

1. Να έχετε ήδη λογαριασμό Google ! Μπορείτε πλέον να 
συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό 
username@uoa.gr

2. Να χρησιμοποιείτε το Chrome ως πλοηγητή
(προτεινόμενος)

3. Να έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ζωντανής 
μετάδοσης (24 ώρες απόκριση από το YouTube)



Βήμα 1

1. Συνδεόμαστε στο YouTube (youtube.com) και συνδεόμαστε με το λογαριασμό μας.

2. Ξεκινάμε νέα ζωντανή μετάδοση πατώντας το εικονίδιο της κάμερας και μετά την επιλογή 
΄Ζωντανή μετάδοση΄.



Την πρώτη φορά θα σας εμφανίσει μήνυμα ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα 
ζωντανής μετάδοσης. Αιτηθείτε. Θα ενεργοποιηθεί μετά από 24 ώρες. Έστω ότι έχει 
παρέλθει αυτό το διάστημα.

Αναμονή 24 
ωρών για την 
πρώτη φορά



Επιλέγετε WEBCAM για να μεταδώσετε την κάμερά σας. 
Εάν θέλετε να μεταδώσετε οθόνη πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή OBS. Δείτε τις 
σχετικές οδηγίες.

Βήμα 1



Βήμα 2

Στη καρτέλα WEBCAM:  1. δίνουμε τίτλο ροής, 2. επιλέγουμε επίπεδο ασφαλείας (Μη 
καταχωρισμένα), 3. κατηγορία (Εκπαίδευση), 4. Προγραμματισμό για αργότερα (ορίζουμε 
ημερομηνία και ώρα έναρξης ροής), 5. επιλέγουμε ότι δεν είναι ειδικό για παιδιά, και τέλος 
επιλέγουμε ΄ΕΠΟΜΕΝΟ΄.



Βήμα 3

Για να κοινοποιήσουμε το σύνδεσμο μετάδοση επιλέγουμε ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.

Παρατηρήστε ότι είναι ενεργοποιημένη και η Ζωντανή συζήτηση για να ανταλλάσσετε 
μηνύματα κειμένου με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. 



Βήμα 4

Επιλέγουμε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ και επικοινωνούμε το σύνδεσμο μέσω email, ανακοίνωσης στο 
eClass στους φοιτητές, όχι την τελευταία στιγμή αλλά μερικές ώρες ή την προηγούμενη της 
μετάδοσης.



Επιλέγοντας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ εμφανίζονται όλες οι προγραμματισμένες μεταδόσεις σας, τις οποίες και 
μπορείτε να διαχειριστείτε. Κάνοντας κλικ στον τίτλο εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της μετάδοσης.

Βήμα 5



‘Εναρξη 
μετάδοσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παρακολουθήσουν τη μετάδοση μέσω 
της πλατφόρμας YouTube.

Θα πρέπει λοιπόν να έχετε 
επικοινωνήσει τo σύνδεσμο της
διάλεξης στους φοιτητές σας, 
σύμφωνα με τον τρόπο που κάνετε 
συνήθως, π.χ.: μέσω ανακοίνωσης στο 
eClass, αποστολή email, ανακοίνωση 
στη ιστοσελίδα του τμήματος, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, κ.α.



Λίγο πριν την προγραμματισμένη ώρα μετάδοσης:

 συνδεθείτε στο ΥouTube (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) σύμφωνα με αυτά που έχουμε ήδη 
αναφέρει



Βήμα 1

Συνδεόμαστε στο YouTube, πατάμε το εικονίδιο της κάμερας, μετά την επιλογή ΄Ζωντανή 
μετάδοση΄ και επιλέγουμε τη καρτέλα ΄ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ΄. Κάντε κλικ πάνω στον τίτλο της 
προγραμματισμένης μετάδοσης για να εμφανιστεί η  ‘Προεπισκόπηση Ροής’.  



Βήμα 2

Για να ξεκινήσει η μετάδοση πατήστε το εικονίδιο ΄ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ’. 



Βήμα 3

Εντοπίστε στη γκρι μπάρα τα στοιχεία ελέγχου του ήχου. 



Βήμα 4

Για να τερματιστεί η μετάδοση πατήστε το εικονίδιο ΄ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΗΣ’. 



Έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία ζωντανής μετάδοσης με τη χρήση της πλατφόρμας 
Studio YouTube. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε μια παρουσίαση σε ζωντανή 
μετάδοση χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα YouTube.


