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Movie Maker 

• Το Windows Movie Maker είναι λογισμικό επεξεργασίας βίντεο από 
τη Microsoft. Αποτελεί μέρος της σουίτας Windows Essentials και 
παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο. 

• Το Movie Maker έχει αποσυρθεί επίσημα στις 10 Ιανουαρίου του 
2017 

• Μην προσπαθήσετε να το κατεβάστε από διάφορα sites διότι 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κατεβάσετε ιούς, malwares. 

• Μπορούμε με ασφάλεια να το κατεβάσουμε από εδώ.  
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http://web.archive.org/web/20170112124505/http:/wl.dlservice.microsoft.com/download/C/1/B/C1BA42D6-6A50-4A4A-90E5-FA9347E9360C/en/wlsetup-all.exe


Movie Maker 

• Εγκαθιστούμε το Movie 
Maker και το τρέχουμε 
ώστε να μπούμε στο 
περιβάλλον του 
προγράμματος. 

• Αριστερά θα έχουμε την 
προεπισκόπηση του 
βίντεο και δεξιά θα 
εισάγουμε το βίντεο που 
θέλουμε να 
επεξεργαστούμε. 
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Movie Maker 

• Επιλέγουμε το σημείο 
που θέλουμε να 
προσθέσουμε τους 
υπότιτλους και πατάμε 
Caption. 

• Προσέχουμε τη διάρκεια 
που θα εμφανίζονται οι 
υπότιτλοι το χρώμα και 
τη θέση τους στο βίντεο. 
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Movie Maker 

• Επιλέγουμε File  Save 
movie και την ποιότητα που 
θέλουμε να έχει το βίντεο 
μας. 

• Οι υπότιτλοι πλέον είναι 
ενσωματωμένοι στο βίντεο 
μας και δεν μπορεί να γίνει 
καμία αλλαγή. 
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https://video.sch.gr 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

• Για να ανεβάσουμε το βίντεο 
που δημιουργήσαμε 
πηγαίνουμε στο 
https://video.sch.gr. 

• Βάζουμε τα στοιχεία μας στο 
ΠΣΔ και πατάμε ανάρτηση 
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https://video.sch.gr/


https://video.sch.gr 

• Πατάμε το browse και 
επιλέγουμε το βίντεο 
που θέλουμε να 
ανεβάσουμε από τον 
υπολογιστή μας. 

• Πατάμε ανάρτηση και 
το βίντεο ανεβαίνει. 
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https://video.sch.gr 

• Γράφουμε τον τίτλο, την 
περιγραφή και επιλέγουμε μία 
κατηγορία. 

• Οι επιπλέον πληροφορίες είναι 
προαιρετικές. 

• Πατάμε επόμενο για να πάμε 
στο βήμα 3. 
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https://video.sch.gr 

• Στο βήμα 3 που είμαστε θα 
πρέπει να επιλέξουμε ποιοι θα 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο 
βίντεο που αναρτήσαμε και αν 
θα είναι ορατό στις σελίδες της 
υπηρεσίας. 

• Μπορούμε ακόμη να δώσουμε 
το δικαίωμα τοπικής 
αποθήκευσης και ανάρτησης 
συνοδευτικού υλικού. 
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https://video.sch.gr 

• Στο 4ο βήμα επιλέγουμε 
στιγμιότυπα για την 
προεπισκόπηση του βίντεο μας 
και πατάμε ολοκλήρωση. 

• Το βίντεο μας μετά από μία 
ολιγόλεπτη διαδικασία 
κωδικοποίησης θα έχει 
αναρτηθεί στο 
https://video.sch.gr 
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https://video.sch.gr 

• Αφού το video αναρτηθεί στο 
video.sch.gr, στο κάτω μέρος 
έχουμε διαθέσιμα τα: 

• Ενσωμάτωση βίντεο  

• Άμεσο σύνδεσμο. 

• Sch.gr commons 

• Όλα αυτά θα τα 
χρησιμοποιήσουμε για να 
ενσωματώσουμε ένα βίντεο στο 
ιστολόγιο ή τον ιστότοπο του 
σχολείου μας.   
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Ανάρτηση βίντεο στο ιστολόγιο ή στην 
ιστοσελίδα του σχολείου μας 

• Ιστολόγιο που ανήκει στο 
blogs.sch.gr 

• Αν θέλουμε να αναρτήσουμε 
στο ιστολόγιο του σχολείου 
μας ένα video που έχουμε 
αναρτήσει στο video.sch.gr, 
τότε πολύ απλά επιλέγουμε 
το πλήκτρο video.sch.gr. 

• Ή αντιγράφουμε τον Άμεσο 
στον κειμενογράφο μας. 
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Ανάρτηση βίντεο στο ιστολόγιο ή στην 
ιστοσελίδα του σχολείου μας 

• Η ιστοσελίδα του σχολείου μας είναι φτιαγμένη μέσω του Joomla 
τότε χρησιμοποιούμε την Ενσωμάτωση βίντεο 

• Η ιστοσελίδα του σχολείου μας είναι φτιαγμένη μέσω του 
wordpress τότε εγκαθιστούμε το πρόσθετο Sch.gr commons και 
στον κειμενογράφο χρησιμοποιούμε τον Άμεσο σύνδεσμο. 

• Αν το video μας είναι στο youtube, τότε κάνουμε αντιγραφή και 
επικόλληση το url του video στον κειμενογράφο μας. 
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Online υποτιτλισμός 

• Μία άλλη μέθοδος υποτιτλισμού είναι online. Δηλαδή χωρίς να 
διαθέτουμε κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή μας, να 
εκμεταλλευτούμε μία υπηρεσία online και να προσθέσουμε εκεί το 
video και τους υπότιτλους. Ένας εύκολος τρόπος είναι να 
χρησιμοποιήσουμε το youtube. 
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Online υποτιτλισμός 

• Πριν από αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αρχείο με 
κατάληξη .srt τοπικά στον υπολογιστή μας. Μετά το ανοίγουμε με 
notepad γράφουμε και αποθηκεύουμε το περιεχόμενο. 
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https://docs.sdl.com/LiveContent/content/en-US/SDLMediaManager212-v5/GUID-70E167B9-C7B6-499B-9FAB-A6EDBCECA446


Online υποτιτλισμός 

• Πηγαίνουμε στο youtube και 
συνδεόμαστε με τα στοιχεία 
μας. 

 

• Επιλέγουμε το “κανάλι σας”. 

 

• Και μετά επιλέγουμε  

“YOUTUBE STUDIO (BETA)” 
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Online υποτιτλισμός 

• Στο αριστερό μέρος 
επιλέγουμε Βίντεο 
και διαλέγουμε το 
βίντεο που 
ανεβάσαμε πριν ή 
ένα από τη λίστα 
των βίντεο που 
έχουμε. Πατάμε 
πάνω στο βίντεο 
που επιλέξαμε. 
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• Στο πάνω μέρος 
δεξιά, αν θέλουμε να 
ανεβάσουμε ένα 
Βίντεο τότε 
επιλέγουμε αυτό το 
εικονίδιο 



Online υποτιτλισμός 
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• Στο βήμα αυτό επιλέγουμε 
“Σύνθετες” 



Online υποτιτλισμός 

• Μετά επιλέγουμε 
τη γλώσσα των 
υπότιτλων που θα 
χρησιμοποιήσουμε 
και ύστερα 
“ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ 
ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ” 
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και στο 
αναδυόμενο 
παράθυρο που 
θα εμφανιστεί 
επιλέγουμε: 
“Με χρονισμό” 



Online υποτιτλισμός 

• Επιλέγουμε το αρχείο .srt 
που είχαμε από πριν 
δημιουργήσει. 
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Και πατάμε αποθήκευση 



Online υποτιτλισμός 

• Επιλέγουμε 
ξανά το 
πλαίσιο με 
τη γλώσσα 
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και αυτή τη φορά 
εμφανίζονται 4 επιλογές 
εμείς διαλέγουμε 
επεξεργασία στο Classic 
Studio 



Online υποτιτλισμός 

• Παρατηρούμε ότι 
στο βίντεο μας 
εμφανίζονται οι 
υπότιτλοι .srt που 
προσθέσαμε σε 
προηγούμενο 
βήμα. 

• Επιλέγουμε 
επεξεργασία. 
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Online υποτιτλισμός 

• Στην επεξεργασία που 
είμαστε μπορούμε να 
προσθέσουμε ή να 
αφαιρέσουμε ένα 
υπότιτλο, να τον 
μετακινήσουμε 
χρονικά ώστε να είναι 
χρονισμένος και τέλος 
να αποθηκεύσουμε τις 
αλλαγές μας. 
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Online υποτιτλισμός 

• Οι υπότιτλοι μας 
έχουν ενσωματωθεί 
στο βίντεο μας και 
για να εμφανιστούν 
θα πρέπει να 
πατήσουμε το 
τετράγωνο στο 
κάτω μέρος. Άρα 
υπάρχει η επιλογή 
της εμφάνισης ή όχι 
των υποτίτλων. 
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Αναγνώριση Φωνής σε πραγματικό χρόνο 

• Ένα χρήσιμο εργαλείο για να 
γράψουμε κείμενο (για εμάς 
υπότιτλους) χωρίς να το 
πληκτρολογήσουμε είναι να 
διαθέτουμε ένα πρόγραμμα 
αναγνώρισης φωνής στη 
γλώσσα που θέλουμε. 
Καλύτερα ακόμη, είναι το 
πρόγραμμα αυτό να υπάρχει 
online. 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 26 

Photo by Jason Rosewell on Unsplash 

https://unsplash.com/@jasonrosewell?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@jasonrosewell?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/voice-recognition?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Αναγνώριση Φωνής σε πραγματικό χρόνο 

• Ένα τέτοιο πρόγραμμα 
μπορούμε να το βρούμε 
κάνοντας αναζήτηση για 
παράδειγμα στο google. Ένα 
από αυτά είναι και το 
https://dictation.io/ το μόνο που 
χρειάζεται είναι να διαθέτουμε 
μικρόφωνο και ο 
φυλλομετρητής μας να είναι o 
chrome. 
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https://dictation.io/
https://dictation.io/


Αναγνώριση Φωνής σε πραγματικό χρόνο 

• Η χρήση του μπορεί να επεκταθεί. Αν βάλουμε ένα βίντεο να παίξει 
με κάποιον ομιλητή και το μικρόφωνό μας να «ακούει» τον ομιλητή 
αυτόν, τότε το πρόγραμμα αυτό θα μετατρέψει την ομιλία αυτή σε 
κείμενο το οποίο μπορούμε εμείς μετά να το αντιγράψουμε και να το 
χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα. 
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Αναγνώριση Φωνής σε πραγματικό χρόνο 

• Αν δηλαδή εμείς δημιουργήσουμε ένα βίντεο που περιγράφουμε ένα 
γεγονός, και θέλουμε στο βίντεο αυτό να προσθέσουμε και 
υπότιτλους μπορούμε να κάνουμε το πιο πάνω ώστε να 
δημιουργηθεί αυτόματα το κείμενο των υπότιτλων.  

• Εμείς μετά θα πρέπει να διορθώσουμε λάθη και να ενσωματώσουμε 
τους υπότιτλους στο βίντεο, όπως περιγράψαμε πιο πριν.   
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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