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1. ΠΡΟ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΙΔΕΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
 
Πριν πάρετε τη φωτογραφική μηχανή ή το κινητό σας τηλέφωνο και ξεκινήσετε την καταγραφή, 
σχεδιάστε λεπτομερώς τη διαδικασία παραγωγής. Επιλέξτε τι πρόκειται να πείτε και πώς. 
Λάβετε υπόψη αυτά τα στοιχεία: την ιδέα (θέμα), τη δομή, το σενάριο, το στυλ και το κοινό του 
βίντεο σας. 
 

1.1 ΙΔΕΑ / ΘΕΜΑ 
 
Τι πραγματεύεται το βίντεο σας; Ποιο είναι το θέμα; 
Για ποιο πράγμα μιλάτε; Τι θέλετε να πείτε; 
Αυτές οι ερωτήσεις φαίνονται απλές, ωστόσο μπορεί να είναι δύσκολο να είμαστε απόλυτα σαφείς. 
Συνιστούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 
 

1.2 Ξεκινήστε με μια σύνοψη  
 
Ίσως να μπείτε στον πειρασμό να παραλείψετε αυτό το βήμα, μην το κάνετε! 
 
Στη σύνοψη, μπορείτε να καταγράψετε τις απαντήσεις στις πιο σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με το 
έργο σας, έτσι ώστε όλοι όσοι συμμετέχουν στη δημιουργία του βίντεο να βρίσκονται στον ίδιο 
δρόμο. Εάν βρεθείτε στη μέση της καταγραφής του βίντεο και αντιληφθείτε ότι πρέπει να 
επαναλάβετε από την αρχή κάποιο μέρος, μπορείτε απλώς να συμβουλευτείτε τη σύνοψη που 
περιλαμβάνει τους στόχους και το σχέδιο έργου που έχετε αναπτύξει μαζί με την ομάδα σας και θα 
είναι ευκολότερο να λύσετε το πρόβλημα. 
 
 
Κατά τη σύνταξη της περίληψής σας, εστιάστε στους στόχους, στο θέμα και στα βασικά 
σημεία σας. Δεν χρειάζεται να είναι υπερπαραγωγή ή να ακολουθεί μια συγκεκριμένη δομή, 
ωστόσο θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένες βασικές ερωτήσεις σχετικά με το βίντεο. 

1.3.  Βασικές ερωτήσεις: 
 
- Ποιος είναι ο στόχος για τη δημιουργία του βίντεο; Καταρχάς, για ποιο λόγο το δημιουργείτε; 
- Ποιο είναι το κοινό που θέλετε να προσεγγίσετε; 
- Ποιο είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθείτε; Όσο πιο συγκεκριμένοι είστε σε αυτό το σημείο, 
τόσο το καλύτερο. Για παράδειγμα, αν χτίζετε έναν κάθετο κήπο, θα μπορούσατε να επιλέξετε ως 
θέμα σας το: "Τι υλικά να αγοράσετε για έναν κάθετο κήπο;" 
- Ποια είναι τα βασικά σημεία; 
- Τι πρέπει να μάθουν οι θεατές; 
- Ποια θα είναι η έκκληση για δράση; 
 
 
Μόλις σημειώσετε τις ερωτήσεις, συνεργαστείτε με την ομάδα σας για να βρείτε τις απαντήσεις - και 
χρησιμοποιήστε τες ως προσχέδιο για το σενάριό σας. 
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Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε μια κοινόχρηστη σύνοψη στο διαδίκτυο (π.χ. έγγραφα Google), 
ως υπόδειγμα σε επεξεργάσιμη μορφή, το οποίο μπορείτε να αναθεωρήσετε και πάνω στο οποίο 
μπορεί να συνεργαστεί η ομάδα σας. 
 
 
Προσπαθήστε να θέσετε και να απαντήσετε σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις, 
προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. 

 

2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ (ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ) 
 
Μόλις απαντήσετε στις ερωτήσεις σας, μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε το σενάριο. Είναι πιθανό 
να κολλήσετε σε αυτό το βήμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε είναι η δομή του βίντεο 
σας. Πως ξεκινάει; Ποιο είναι το κεντρικό μέρος, χωρίς το οποίο το βίντεο δεν θα είχε νόημα; Και 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τελειώσετε το βίντεο έτσι ώστε να έχει αντίκτυπο στο κοινό; 
 
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να οργανώσετε τη δομή: 

2.1. Χαιρετισμός και προσέγγιση (εισαγωγή) 
 
Αυτό είναι το μέρος της παρουσίασης. Χρησιμεύει στην ένταξη του κοινού: πού συμβαίνει, πότε 
συμβαίνει, ποιος παίρνει το λόγο, ποιος συμμετέχει ... και ανοίγει το δρόμο για το κύριο θέμα. 
Μπορείτε να ξεκινήσετε απλά λέγοντας: "Γεια σας, είμαι (όνομα), από το (έργο)." 
 
* Συμβουλή: Ίσως θέλετε να γράψετε την εισαγωγή σας στο τέλος, όταν είστε σίγουροι για το τι θα 
πείτε στο κυρίως περιεχόμενο και στα καταληκτικά κομμάτια. 

2.2. Κυρίως περιεχόμενο (ανάπτυξη) 
 
Αναπτύξτε το θέμα και παρουσιάστε τα βασικά σημεία. Είναι καλό να χρησιμοποιήσετε μια 
ακολουθία που κάνει τις πληροφορίες πιο κατανοητές. Αυτή είναι η ενότητα που πρέπει να 
διαρκέσει περισσότερο από τις υπόλοιπες και πάντα απαντά στην ερώτηση: "Τι ... συμβαίνει / 
πραγματεύεται / θέλετε να μεταδώσετε;" 

2.3. Κλείσιμο και πρόσκληση (τελικό αποτέλεσμα) 
 
Συνδέστε το περιεχόμενο αυτής της ενότητα με αυτό που συζητήσατε στο κυρίως περιεχόμενο 
Προσπαθήστε να εμπνέετε το θεατή σας, δώστε ένα τελικό μήνυμα ή μια έκκληση για δράση 
στρατηγικά, ώστε ο θεατής να επιθυμεί να μάθει περισσότερα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
αυτό το μέρος δεν είναι μόνο αποχαιρετιστήριο, είναι ένα συμπέρασμα και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να είναι σύμφωνο με ό,τι έχετε αναφέρει προηγουμένως. Η πιο χρήσιμη ερώτηση εδώ θα 
ήταν πώς θα θέλατε το κοινό σας να θυμάται το βίντεο / την ιστορία σας; 
 
* Συμβουλή: Εάν θέλετε οι θεατές σας να αναλάβουν δράση, συμπεριλάβετε μια Έκκληση για 
δράση (ΕΓΔ). Πείτε τους τι να κάνουν στη συνέχεια, αφού παρακολουθήσουν το βίντεο: να 
διαβάσουν σχετικό περιεχόμενο, να μεταβούν σε μια ιστοσελίδα, να μοιραστούν το βίντεο, να 
κατεβάσουν κάτι διαδικτυακά ... 
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3. ΣΤΥΛ (ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ) 
 

3.1. Αφηγηματικό στυλ 
 
Μόλις έχετε ένα πλαίσιο για το σενάριό σας, ήρθε η ώρα να αρχίσετε τη συγγραφή. Το σενάριό σας 
δεν χρειάζεται να είναι υψηλής λογοτεχνίας, ωστόσο πρέπει να είναι κατανοητό, συνομιλητικό και 
ελκυστικό. Για το είδος του διαδικτυακού βίντεο που δημιουργείτε, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε 
απλή γλώσσα. Κάτι τέτοιο είναι πιο εύκολο στα λόγια παρά στην πράξη, ακολουθούν μερικές απλές 
συμβουλές: 

 

•Απλή γλώσσα. Το σενάριό σας πρέπει να είναι ευανάγνωστο και κατανοητό για το κοινό σας.  
Μην συμπεριλάβετε λέξεις εντυπωσιασμού.  

•Φανταστείτε ότι μιλάτε σε ένα φίλο. Όταν θεωρείτε ότι το κοινό σας είναι κάποιος κοντινός σας 
άνθρωπος, είναι πολύ πιο εύκολο να γράψετε σε πιο φυσικό τόνο. 

•Κρατήστε τις προτάσεις σας σύντομες. Αν οι προτάσεις σας είναι μακροσκελείς, πιθανότατα θα 
κουραστείτε και το κοινό σας θα βαρεθεί.  

•Διατηρήστε την απλότητα. Είναι εύκολο να σας αγχώσει η γραμματική, ωστόσο θέλετε το βίντεο 
σας να φαίνεται φυσικό. Γράψτε το σενάριο με τον ίδιο τρόπο που θα μιλούσατε. 

 

* Συμβουλή: Παρακολουθήστε παρόμοια βίντεο με τα δικά σας. Μερικά παραδείγματα θα σας 
δώσουν μια ιδέα για το τι λειτουργεί (και τι όχι). 

 
Τώρα ήρθε η ώρα για τη συγγραφή! Να θυμάστε δυο σημαντικά πράγματα: 
 
α) Ακολουθήστε τη δομή που δημιουργήσατε πριν και 
β) Μη μπερδεύεστε. Να είστε σαφείς και προσπαθήστε να λέτε πολλά με λίγες λέξεις. Η κάθε λέξη 
στο βίντεο καταναλώνει χρόνο και θα θέλατε ένα σύντομο βίντεο που παρακολουθείται με ευκολία. 

3.2. Οπτικό στυλ 
Όταν εξετάζετε παραδείγματα βίντεο από άλλα άτομα, προσέξτε πώς φαίνονται: 
Είναι η κάμερα κοντά ή μακριά από αυτό που δείχνουν; Υπάρχει κάποιος που μιλάει μπροστά από 
την κάμερα ή υπάρχει αφήγηση εκτός κάδρου; Υπάρχουν λήψεις που δείχνουν άλλες λεπτομέρειες, 
μέρη, πρόσωπα ή είναι ένα μονόπλανο; Χρησιμοποιούν μουσική ή κάποιο άλλο εφέ; 
 
Αυτές οι αποφάσεις που αφορούν το στυλ μπορούν να αποσαφηνιστούν προσέχοντας τα 
παρακάτω: 

3.2.1. Εικονογραφημένο σενάριο και λήψεις κάμερας («Καμβάς αφήγησης») 
Φανταστείτε πως θέλετε να δείχνει το βίντεό σας. Σταματήστε στην κάθε πρόταση στο σενάριο σας 
και κάντε την εικόνα στο μυαλό σας. Έπειτα, μεταφέρετε την στο χαρτί, σε μικρά χρονογραφήματα, 
σαν να δημιουργείτε κόμικς. Χρησιμοποιήστε το «Καμβάς αφήγησης» του «#LivingSTEM» για 
αυτήν την εργασία. Δεν χρειάζεται να είστε σπουδαίος σκιτσογράφος, απλά καταγράψτε τη σκέψη 
σας με όποιο τρόπο μπορείτε ώστε να θυμάστε το πως θέλετε να καταγράψετε το κάθε κομμάτι του 
βίντεο. Μπορεί να προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε κουκκίδες αντί να σχεδιάσετε… 
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Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να γνωρίζετε διαφορετικούς τύπους λήψεων και γωνιών κάμερας, 
καθώς και τις δυνατότητές τους. Εδώ μπορείτε να βρείτε μερικές πληροφορίες : 
https://boords.com/blog/16-types-of-camera-shots-and-angles-with-gifs 

3.2.2. Σκηνικό 
Σε αυτό το στάδιο είστε έτοιμη για την καταγραφή του βίντεο, ωστόσο υπάρχουν λίγα επιπλέον 
βήματα πριν από αυτήν: 
 

α) Επιλέξτε: 
- Μια τοποθεσία: ο τόπος όπου καταγράφετε το βίντεο θα δώσει στα πλάνα σας μια δική τους 
ταυτότητα. 
- Μια καλή διανομή ρόλων: επιλέξτε το σωστό άτομο για να μιλήσει μπροστά από την κάμερα 
- Καλά σκηνικά αντικείμενα: Χρειάζεστε επιπλέον στοιχεία για να ενισχύσετε το μήνυμά σας; 
Κάποια ειδικά ρούχα; Αντικείμενα για να χρησιμοποιήσετε; Π.χ. ένα φτυάρι, μια τσουγκράνα, γάντια 
κήπου, ένα καπέλο ... 
 
Η προσοχή σε αυτές τις λεπτομέρειες μπορεί να βοηθήσει πολύ στην ενίσχυση του μηνύματος που 
θέλετε να μεταδώσετε και να κάνετε το βίντεό σας να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. 
 
 

β) Πρόβα: 
 

Μόλις συντάξετε το σενάριό σας και πριν από τη λήψη του βίντεο, θα πρέπει να διαβάσετε το 
σενάριο δυνατά. Ορισμένες φράσεις ακούγονται καλύτερα σε χαρτί απ’ ότι προφορικά. Αυτή η 
πρακτική μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τη ροή και το μήνυμα του βίντεό σας 
και να εξοικειωθείτε με το κείμενο, αποφεύγοντας έτσι μεγάλο αριθμό σφαλμάτων κατά την 
καταγραφή του βίντεο. 

4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
Μόλις προετοιμάσετε όλα τα παραπάνω, η καταγραφή του βίντεο θα είναι γρήγορη και εύκολη. 
Καθοδηγηθείτε από το σενάριο και το σχέδιό σας, αλλά αυτοσχεδιάστε και βελτιωθείτε όσο 
καταγράφετε το βίντεο. Επαναλάβετε πλάνα, δοκιμάστε εναλλακτικές, ακούστε προτάσεις από την 
ομάδα και διορθώστε τα σφάλματα που ενδέχεται να βρείτε. 
 
 
Ένας τρόπος για να κάνετε το σενάριό σας να ακούγεται καλύτερο όταν παίρνει προφορική μορφή 
μπροστά από την κάμερα είναι να το χωρίσετε σε μικρότερα, πιο εύκολα απομνημονεύσιμα 
κομμάτια. 
 
Θυμηθείτε να καταγράψετε πολλές λήψεις του βίντεό σας και να επαναλάβετε την καταγραφή 
κομματιών που δεν σας άρεσαν την πρώτη φορά. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βίντεο από 
διαφορετικά κομμάτια. 
 
 
*Συμβουλή: Αν σας ανησυχεί η απομνημόνευση του σεναρίου, εδώ μπορείτε να βρείτε ένα βίντεο 
σχετικά με το πως μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τηλεϋποβολέα στο σπίτι: 
https://www.youtube.com/watch?v=ybyCb7SK-EA 
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4.1  Λήψη του βίντεο 
Ακολουθούν μερικές βασικές συμβουλές για βιντεοσκόπηση που θα σας βοηθήσουν να 
δημιουργήσετε βίντεο υψηλής ποιότητας: 
 
• Κρατάτε πάντα τη βιντεοκάμερα, τη φωτογραφική μηχανή, το smartphone ή το iPod οριζόντια. 

Εάν έχετε την ελευθερία, επιλέξτε μια βιντεοκάμερα ειδική για μαγνητοσκόπηση. 
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ζουμ. Είναι πολύ καλύτερο να χρησιμοποιείτε τα πόδια σας για να 

απομακρυνθείτε ή να πλησιάσετε. 
• Μην μετακινείτε την κάμερα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση κατά τη μαγνητοσκόπηση: όχι 

αριστερά - όχι δεξιά, όχι πάνω - όχι κάτω. Αυτό θα επιτρέψει στο βίντεο να είναι πιο καθαρό και 
να έχει υψηλότερη ποιότητα. 

• Χρησιμοποιήστε τρίποδο εάν είναι δυνατόν. Μπορείτε επίσης να βρείτε διάφορα στοιχεία που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τρίποδο, για παράδειγμα, καρέκλες, τραπέζια, δάπεδα κ.λπ. 

• Όταν κάνετε το γύρισμα, κρατήστε την κάμερα ακριβώς όπως θα την κρατούσατε κατά τη λήψη 
μιας φωτογραφίας. Ωστόσο, κρατήστε την κάμερα σε αυτήν τη θέση για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, όχι λιγότερο από ένα καρέ (20 δευτερόλεπτα)… είναι πολύ σημαντικό να μην τη 
μετακινείτε. 

• Εάν σκοπεύετε να βιντεοσκοπήσετε από διαφορετικές οπτικές γωνίες, λάβετε υπόψη ότι κάθε 
καρέ πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Εάν καταγράφετε κάποιον που μιλάει για 
κάτι, συνεχίζετε την καταγραφή για όσο διάστημα χρειάζεται. 

• Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά καρέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 3 είδη 
περικοπών καρέ :  

- Συνδυασμός εικόνας και ήχου που μαγνητοσκοπούνται ξεχωριστά: μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε καταγεγραμμένα καρέ όταν κάνετε τη δραστηριότητα. Σε αυτήν την 
περίπτωση, μπορείτε να δείξετε εικόνες της μαθησιακής διαδικασίας και ταυτόχρονα τη 
φωνή του μαθητή να μιλάει για αυτήν 

- Γενική εικόνα:  
μπορείτε να καταγράψετε τους μαθητές να μιλούν για την εμπειρία τους, αλλά 
προσπαθώντας να δείξετε το δωμάτιο ή τον χώρο όπου βρίσκονται εκείνη τη στιγμή. 
Μπορεί να είναι κατάλληλη εάν καταγράφετε το βίντεο στο χώρο όπου έχουν βιώσει τη 
μαθησιακή τους εμπειρία. 

- Λεπτομέρεια / Πορτραίτο: απλά δείχνετε το πρόσωπο - το πάνω μέρος του σώματος. 
Εσείς εστιάζετε στο άτομο που μιλά. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι 
βιντεοσκοπείτε χωρίς πολύ κενό πάνω από το κεφάλι του ατόμου. 
 

• Σκεφτείτε τον ήχο κατά τη βιντεοσκόπηση συνεντεύξεων ή κάποιου που μιλά: είναι καλύτερο να 
χρησιμοποιήσετε ένα μικρόφωνο. Αν δεν έχετε, είναι καλύτερα να βιντεοσκοπήσετε σε ένα 
άδειο δωμάτιο χωρίς θόρυβο. Να είστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άτομο για να έχετε 
καλύτερο ήχο. Διαφορετικά, ο ήχος εγγραφής μπορεί να είναι χαμηλής ποιότητας. 

• Λάβετε υπόψη το φωτισμό όταν βιντεοσκοπείτε. Θα ήταν καλό να αποφύγετε τη βιντεοσκόπηση 
σε ένα ηλιόλουστο μέρος ή δίπλα σε ένα παράθυρο ή κάποια πηγή φωτός που θα μπορούσε 
να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας.  

• Όταν βιντεοσκοπείτε μια συνέντευξη, τοποθετήστε τον συνεντευξιαζόμενο στη γωνία του 
πλάνου. Το άτομο πρέπει να κοιτάζει από τη μια μπροστά και από την άλλην σε διαφορετική 
κατεύθυνση. 

• Το άτομο που μιλάει μπορεί να αποφεύγει να κοιτάει απευθείας στην κάμερα. Θα πρέπει να 
αγνοήσει την ύπαρξη της κάμερας και να επικεντρωθεί στην οπτική επαφή – βοηθήστε το 
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κοιτώντας το στα μάτια.  
• Αν πραγματοποιείτε μια συνέντευξη, μη μιλάτε ενώ βιντεοσκοπείτε το άλλο άτομο. Θέστε 

ξεκάθαρες ερωτήσεις και μετά σιωπήστε. Αν θέλετε να το βοηθήσετε μπορείτε να κουνήσετε 
καταφατικά το κεφάλι σας αλλά μη μιλήσετε. Θυμηθείτε, η κάμερα καταγράφει και εσάς τους 
ίδιους! 

• Κατεβάστε το καταγραμμένο υλικό σας σε ένα σκληρό δίσκο. Ελέγξτε δύο φορές για να 
σιγουρευτείτε ότι το κάνατε. Αποθηκεύστε το σε ένα φάκελο και προσθέστε πληροφορίες 
σχετικά με το τι βιντεοσκοπήσατε, ποιόν βιντεοσκοπήσατε και πότε το βιντεοσκοπήσατε.  

 

5. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

5.1. Επεξεργασία 
Η επεξεργασία αποτελεί 50% του βίντεο σας. Είναι η στιγμή που το βίντεό σας παίρνει μορφή. Σε 
αυτό το στάδιο, το σενάριό σας θα είναι και πάλι χρήσιμο. Θα σας καθοδηγήσει όταν ενώνετε τα 
κομμάτια που έχετε καταγράψει και θα εξασφαλίσει ότι το βίντεο μεταδίδει το μήνυμα που είχατε 
αρχικά φανταστεί. 
 
Η επεξεργασία ενός βίντεο μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστική, είναι μια διαδικασία οργάνωσης 
του έργου. Δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης εξελιγμένου λογισμικού για ένα καλό αποτέλεσμα. 
Υπάρχουν πολλά εργαλεία επεξεργασίας. Παρακάτω υπάρχουν μερικά παραδείγματα, από απλά 
έως πιο επαγγελματικά και για διαφορετικά λειτουργικά συστήματα: 
 
 

5.2. Λογισμικό 
Σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου επιπλέον λογισμικού. Ξεκινώντας 
από τα «Windows XP» της  «Microsoft», μας παρέχουν μια απλή εφαρμογή επεξεργασίας 
βίντεο(«Movie Maker») που είναι ικανή να παράγει ερασιτεχνικά βίντεο. Οι χρήστες «Apple Mac» 
έχουν συνήθως το «iLife», που περιλαμβάνει τα «iMovie (HD)», «iDVD» και «iPhoto». Συνήθως, τα 
ακριβότερα πακέτα είναι πιο πολυχρηστικά, κάποιες φορές πιο έμπιστα, αλλά επίσης πιο 
περίπλοκα στη χρήση. 
 
 
Τα παρακάτω ίσως υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή σας: 
1.Λογισμικό Επεξεργασίας: 

- Windows Movie Maker (δωρεάν και συμπεριλαμβάνεται στα «Windows XP» και «Vista») 
- Adobe Premiere elements 
- Pinnacle Studio 
- Ulead Videostudio 
- iMovie (HD) και iDVD (συνήθως περιλαμβάνονται στους υπολογιστές «Apple Mac», 

διαφορετικά διατίθενται προς πώληση ως μέρος του πακέτου « iLife» 
 
2. Μια εφαρμογή για την εισαγωγή και την επεξεργασία ψηφιακών φωτογραφιών, όπως: 

- Adobe Photoshop elements 
- iPhoto (συνήθως περιλαμβάνεται στους υπολογιστές «Apple Mac computers», διαφορετικά 

διατίθεται προς πώληση ως μέρος του πακέτου «iLife». 
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3. Μια εφαρμογή για την εισαγωγή και ρύθμιση ήχου: 
Συνήθως, οι εφαρμογές επεξεργασίας βίντεο μας παρέχουν αρκετές δυνατότητες για τη 
ρύθμιση του ήχου. Για εγγραφή μεγαλύτερης διάρκειας ασύγχρονης αφήγησης ή 
επεξεργασίας και μίξης ήχου, υπάρχουν εφαρμογές δωρεάν ή διανεμόμενου λογισμικού 
που μπορούν να ληφθούν όπως το «Audacity» και το «Soundforge». 
 

 
4. Η επιλογή του προγράμματος επεξεργασίας βίντεο θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες και τις 
ικανότητες του χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα λογισμικό επεξεργασίας βίντεο που είναι 
κατάλληλο για εσάς. Αλλά δεν χρειάζεται να ξοδέψετε χρήματα! Υπάρχουν πολλές δωρεάν 
επιλογές, με όλα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν τα βίντεό σας να φαίνονται 
επαγγελματικά. 
Παρακάτω υπάρχει μια λίστα με μερικά δωρεάν εργαλεία επεξεργασίας βίντεο στο διαδίκτυο:: 
- Vimeo https://vimeo.com/create/category/free_templates  
- Youtube https://www.youtube.com/watch?v=84uLZ2pPebI 
- Filmora9 (Συμβατότητα: Windows, Mac) https://filmora.wondershare.com/ 
- VSDC Free Video Editor for beginners (Συμβατότητα: Windows) http://www.videosoftdev.com/free-

video-editor?AVGAFFILIATE=82405&__c=1 
- OpenShot - Free Open Source Video Editor for Beginners (Συμβατότητα: Windows, Mac, Linux): 

https://www.openshot.org/ 
- Lightworks - Free Video Editor for Professionals (Συμβατότητα: Windows, Mac, Linux) 

https://www.lwks.com/ 
- Shortcut - Free Open Source Video Editor (Συμβατότητα: Windows, Mac, Linux) https://shotcut.org/ 
 

5.3. Τίτλοι τέλους (Συμμετέχοντες, υποστήριξη και περιεχόμενο από τρίτους) 
Πολλοί άνθρωποι παραλείπουν τους τίτλους τέλους και θεωρούν ότι είναι το λιγότερο ενδιαφέρον 
στοιχείο ενός βίντεο. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να τους συμπεριλάβετε. Είναι το κομμάτι στο 
οποίο παρουσιάζετε τα άτομα που συνεργάστηκαν και εκεί που μπορείτε να πείτε «ευχαριστώ» για 
τη στήριξη που έχετε δεχθεί. Αποφύγετε τις διενέξεις και τις παραλείψεις δημιουργώντας μια λίστα 
των ατόμων που συμμετείχαν στο έργο, αυτών που βοήθησαν με τη δημιουργία του βίντεο και 
αναγνωρίστε την αξία του υλικού τρίτων που έχετε χρησιμοποιήσει (βιντεοσκοπήσεις, μουσική, 
φωτογραφίες, γραφικά…). Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να σχεδιάσει και να γράψει αυτό το 
κομμάτι με ακρίβεια, ώστε να έχετε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να είναι διασκεδαστικό στην 
παρακολούθηση. 

6. ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 
Αυτό είναι το τέλος της διαδικασίας. Όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει μόνο να εξάγετε το 
βίντεο (μπορείτε να δείτε βοηθητικό υλικό εδώ: https://www.rocketstock.com/blog/4-video-
formats-to-export-with/) και να το δημοσιεύσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας ή τους ανθρώπους 
που σας έχουν αναθέσει τη δημιουργία του βίντεο. 
 


