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1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ PANOPTO PLAYER 

1.1. Από τον περιηγητή ιστού σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό Blackboard και επιλέξτε ένα από τα 
διαθέσιμα μαθήματα στα οποία είστε εγγεγραμμένοι. 

1.2. Εάν ο διδάσκοντας έχει επιλέξει να διασυνδέσει το συγκεκριμένο μάθημα με τη 
βιντεοπλατφόρμα Panopto, στο Μενού Επιλογών που βρίσκεται στα αριστερά της Επιφάνειας 
Εργασίας θα εμφανίζεται το στοιχείο “Media” (Εικόνα 1.1). Επιλέξτε το.   

 

Εικόνα 1.1 

1.3. Στην Επιφάνεια Εργασίας του στοιχείου “Media”, εμφανίζεται το διαθέσιμο οπτικοακουστικό 
περιεχόμενο του Panopto που αφορά το συγκεκριμένο μάθημα. Για να παρακολουθήσετε ένα 
βίντεο, επιλέξτε τη μικρογραφία του από τη λίστα (Εικόνα 1.2). Το βίντεο θα ανοίξει, σε νέα καρτέλα 
του περιηγητή ιστού σας, στον Panopto Player. 

 
Εικόνα 1.2  
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2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ PANOPTO PLAYER 

2.1. Στο παράθυρο του Panopto Player, ανάλογα με τη δομή και τον τρόπο δημιουργίας του 
αναπαραγόμενου βίντεο, θα εμφανίζονται όλες ή κάποιες από τις περιοχές προβολής και 
δυνατοτήτων που περιγράφονται πιο κάτω. 

 

Εικόνα 2.1 

Περιοχή 1:  Στο παράθυρο αυτό εμφανίζεται συνήθως η εικόνα του διδάσκοντα καθώς παραδίδει 
μια διάλεξη, εκτός εάν έχει επιλέξει να προβάλλει κάτι άλλο. 

Περιοχή 2: Αποτελεί το βασικό παράθυρο προβολής και στο οποίο εμφανίζονται συνήθως οι 
παρουσιάσεις όπως διαφάνειες, η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή του διδάσκοντα ή/και μια 
δευτερεύουσα πηγή βίντεο (π.x. document camera). Σε περίπτωση που το βίντεο δημιουργήθηκε 
εκτός της βιντεοπλατφόρμας Panopto θα αποτελεί το μοναδικό παράθυρο προβολής.  

Περιοχή 3: Αφορά διάφορες παρεχόμενες δυνατότητες και μπορεί να περιλαμβάνει: 

Contents: Είναι ένας πίνακας περιεχομένων που δημιουργείται αυτόματα με βάση το περιεχόμενο 
των προβαλλόμενων διαφανειών Power Point ή/και άλλα δομικά στοιχεία που περιέχονται στο 
βίντεο (π.χ. quizzes), αλλά και καταχωρήσεις που έχει εισάγει χειροκίνητα ο διδάσκοντας. Οι 
καταχωρήσεις του πίνακα σημειώνονται με την αντίστοιχη χρονική σήμανση και επιλέγοντας κάποια 
από αυτές μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο αντίστοιχο χρονικό σημείο στο βίντεο. 

Captions: Η καρτέλα θα εμφανιστεί μόνο αν ο διδάσκοντας έχει επιλέξει να εισάγει υποτίτλους στο 
συγκεκριμένο βίντεο και συμπεριλαμβάνει όλες τις καταχωρήσεις υποτίτλων.  
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Discussion: Εδώ μπορείτε να καταγράψετε τα σχόλιά σας, τα οποία θα είναι ορατά σε όσους έχουν 
δικαιώματα πρόσβασης για θέαση του συγκεκριμένου βίντεο, όπως τον διδάσκοντα και τους 
εγγεγραμμένους φοιτητές στο μάθημα. 

Notes: Εδώ μπορείτε να καταγράφετε σημειώσεις ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές 
αργότερα. Οι σημειώσεις είναι προσωπικές και είναι ορατές μόνο σε εσάς.  

Bookmarks: Οι σελιδοδείκτες σας επιτρέπουν να σημειώσετε συγκεκριμένα χρονικά σημεία στο 
βίντεο για εύκολη αναφορά. Οι σελιδοδείκτες είναι προσωπικοί και αποθηκεύονται και για 
μελλοντικές αναπαραγωγές του ίδιου βίντεο.  

Περιοχή 4: Αφορά μια χρονική ακολουθία μικρογραφιών του προβαλλόμενου περιεχομένου στο 
βασικό παράθυρο προβολής, όπου δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο 
στιγμιότυπο που σας ενδιαφέρει και να μεταβείτε στην αντίστοιχη χρονική στιγμή προβολής του. 

2.2. Η γραμμή εργαλείων ελέγχου του βίντεο βρίσκεται κάτω από το βασικό παράθυρο προβολής. 
Για εκκίνηση του βίντεο, επιλέξτε το σύμβολο “ ” (Εικόνα 2.2 Επιλογή 2). Από την γραμμή 
εργαλείων ελέγχου, έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ταχύτητα και ποιότητα αναπαραγωγής 
και να επιλέξετε το προβαλλόμενο περιεχόμενο στο βασικό παράθυρο προβολής μεταξύ 
διαφανειών ή επιφάνειας εργασίας (εάν ο διδάσκοντας έχει χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτά κατά τη 
δημιουργία του βίντεο) (Εικόνα 2.2 Επιλογή 3). 

Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να εναλλάξετε το περιεχόμενο μεταξύ των δύο παραθύρων προβολής 
και να προβάλλετε το βίντεο σε όλη την οθόνη (Εικόνα 2.2 Επιλογή 1).  

 

Εικόνα 2.2 
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2.3. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, και αν ο διδάσκοντας έχει συμπεριλάβει διαδραστικό 
περιεχόμενο σε κάποιο σημείο ή σημεία του βίντεο (π.χ. quiz), πιθανόν να καλεστείτε να απαντήσετε 
πριν μπορέσετε να συνεχίσετε τη θέαση (Εικόνα 2.3 και 2.4).  

 

Εικόνα 2.3 

 

Εικόνα 2.4 
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