
● Τι είναι το Zoom; 

Το Zoom είναι μία υπηρεσία τηλεδιακέψεων μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (Η/Υ),  με δυνατότητα ήχου και εικόνας. Επιπλέον, 

υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη τηλεδιάσκεψη με κινητό 

τηλέφωνο (smartphone) ή tablet, εφόσον αυτά έχουν 

εγκατεστημένο το Zoom App. Στο τμήμα Λογιστικής και 

Πληροφοριακών Συστημάτων της Σ.Ο.Δ. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., το Zoom θα 

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

● Τι προετοιμασία πρέπει να κάνουν οι φοιτητές για  να 

χρησιμοποιήσουν το Zoom;

Η προετοιμασία αφορά την εγκατάσταση της εφαρμογής Zoom στον 

ηλεκτρονικό τους υπολογιστή (Η/Υ). Οδηγίες για αυτή την 

εγκατάσταση υπάρχουν στην διεύθυνση: 

http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/zoom/zoo

m-manual_setup_sound_video.pdf  (αρχείοDF). 
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● Πως ελέγχεται ότι η εγκατάσταση της εφαρμογής Zoom είναι 

λειτουργική;

Αυτό ελέγχεται με δύο τρόπους:

• Πριν από τις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες διεξαγωγής 

των μαθημάτων με τηλεδιάσκεψη. 

Δείτε στην παράγραφο “2. Δοκιμαστική σύνδεση – περίπτωση Β” 

στο ίδιο αρχείο με τις οδηγίες εγκατάστασης 

http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/zoom/z

oom-manual_setup_sound_video.pdf  (αρχείοDF).

• Με παρόμοια διαδικασία, οποιαδήποτε στιγμή (ακόμα και 

αμέσως μετά την εγκατάσταση ή σε χρόνο που δεν υπάρχει 

προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη) με επίσκεψη στη διεύθυνση 

https://zoom.us/test. 

● Όταν είναι εγκατεστημένο το Zoom πως χρησιμοποιείται για την  

παρακολούθηση ενός μαθήματος με τηλεδιάσκεψη; 

Για την παρακολούθηση ενός μαθήματος με τηλεδιάσκεψη 

υπάρχουν οδηγίες στην διεύθυνση:

http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/zoom/zoo

m-manual_plain_participation.pdf (αρχείοDF).

Η σύνδεση στη τηλεδιάσκεψη (διάλεξη) γίνεται με κλικ σε ένα 

σύνδεσμο (διαδικτυακή διεύθυνση), ο οποίος γνωστοποιείται στους 

συμμετέχοντες από τον διδάσκοντα. Αυτόν τον σύνδεσμο 

(διαδικτυακή διεύθυνση) καθώς και τον χρονικό προγραμματισμό 
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της τηλεδιάσκεψης τους ανακοινώνει ο διδάσκων στην αντίστοιχη 

σελίδα του μαθήματος στο Moodle (https://moodle.teithe.gr/).

Δείτε ειδικότερα στο ίδιο αρχείο με τις οδηγίες παρακολούθησης 

http://www.acc.teithe.gr/el/news/Announcements/docs/zoom/zoo

m-manual_plain_participation.pdf (αρχείοDF), 

στην παράγαφο

 “2. Σύνδεση σε διάλεξη” 

και στην παράγραφο 

 “12. Χρήση χωρίς η/υ” 

(Με smartphone ή tablet. Απαιτείται το  “Zoom App” το οποίο 

υπάρχει και σε αυτή τη διεύθυνση: https://zoom.us/download )
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