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1 Τι εύναι Ιςτολόγιο
Σν Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν παξέρεη ζε όια ηα κέιε ηνπ (δηνηθεηηθέο θαη
ζρνιηθέο κνλάδεο, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο Γ‟ Γπκλαζίνπ) ηε δπλαηόηεηα λα
απνθηήζνπλ εύθνια θαη ζε δηάζηεκα δεπηεξνιέπησλ ην δηθό ηνπο ηζηνιόγην
(blog) κέζσ ηεο δηεύζπλζεο http://blogs.sch.gr .
Έλα Ιζηνιόγην “BLOG” είλαη έλαο πξνζσπηθόο (ή θαη νκαδηθόο) δηθηπαθόο
ηόπνο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
o πεξηέρεη θπξίσο λέα - δεκνζηεύζεηο (“posts”).
o ελεκεξώλεηαη ηαθηηθά.
o έρεη ηελ κνξθή πξνζσπηθνύ εκεξνινγίνπ (νη πην πξόζθαηεο δεκνζηεύζεηο
ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο), κε ηηο πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο λα
ηαμηλνκνύληαη θαη ζε θαηεγνξίεο.
o έρεη δεκηνπξγεζεί ζπλήζσο κε ηελ ρξήζε εηδηθνύ ινγηζκηθνύ.
o ζπλήζσο ζπληεξείηαη από έλα άηνκν, πνιιέο θνξέο αλώλπκν.

Οη δεκνζηεύζεηο (posts) ελόο ηζηνινγίνπ:
o είλαη ζπλήζσο θείκελα, θάπνηεο θνξέο κε εηθόλεο, ζπλδέζκνπο θαη όιν θαη
πην ζπρλόηεξα ήρνπο θαη video.
o κπνξνύλ λα ζρνιηαζηνύλ από ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηζηνινγίνπ.
o είλαη αξρεηνζεηεκέλεο εκεξνινγηαθά ζην ηζηνιόγην θαη δηαηεξνύληαη εο
αεί..

Έηζη έλα ηζηνιόγην είλαη έλαο πξνζσπηθόο δηθηπαθόο ηόπνο, ΑΛΛΑ:
o είλαη επθνιόηεξε ε δεκηνπξγία θαη ε ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπ θαη έηζη πην
«δσληαλό»
o δηεπθνιύλεη ηελ έθζεζε πξνζσπηθώλ απόςεσλ κε ην ίδηαίηεξν ηξόπν
έθθξαζεο ηνπ θάζε αηόκνπ
o πξνσζεί ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε δηαιόγνπ θαη αληηπαξάζεζεο κεηαμύ
επηζθεπηώλ ή άιισλ ηζηνιόγσλ (bloggers).
o αθνινπζεί (ζηελ δνκή ηνπ) έλα ζύλνιν παγθνζκίσλ θαλόλσλ (δίζηειε ή
ηξίζηπιε κνξθή, ζρόιηα ζε δεκνζηεύζεηο, θαλάιη λέσλ RSS(Really Simple
Syndication).
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Σν ηζηνιόγην είλαη έλα ςεθηαθό εξγαιείν δεύηεξεο γεληάο πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ιόγσ ηεο δηαδξαζηηθόηεηαο πνπ
ελζαξξύλεηαη από ην ινγηζκηθό θαη ηεο δπλαηόηεηαο γηα νκαδηθή εξγαζία πνπ
πξνζθέξεηαη από ην ζρεδηαζκό ηνπ.
Η δεκηνπξγία θαη ηήξεζε πξνζσπηθνύ ηζηνινγίνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αλάπηπμε
πεξηβάιινληνο δεκνζηνπνίεζεο ησλ ηδεώλ, ζθέςεσλ, απόςεσλ, γλώζεσλ ησλ
ρξεζηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην ιόγν θαη ηελ εηθόλα (θηλνύκελε ή κε) σο κέζα
έθθξαζεο. Ο ιόγνο πνπ θαηαγξάθεηαη ζε κνξθή θεηκέλσλ (δεκνζηεύζεηο /posts
θαη ζρόιηα/comments) ζπλδπάδεη ζηνηρεία πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο έθθξαζεο
θαη θαζηζηά ην πεξηβάιινλ έλα δπλακηθό ππξήλα νηθνδόκεζεο ηεο γλώζεο κέζσ
ηεο θαηάζεζεο επηρεηξεκάησλ, ζέζεσλ θαη αληηζέζεσλ, κηα δηαδηθαζία δειαδή
πνπ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη δεμηνηήησλ θαηαλόεζεο θαη
παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, θαζώο θαη δηαδηθηπαθώλ δεμηνηήησλ.
Απηή ε λέα ππεξεζία επνκέλσο, παξέρεηαη γηαηί ε ρξήζε ησλ ηζηνινγίσλ γηα
εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο κπνξεί λα πξνζδώζεη κεγάιε αμία ζην εθπαηδεπηηθό
ζαο έξγν. Η ζπληήξεζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ ηζηνινγίνπ (edublog) ηερληθά είλαη
πνιύ εύθνιε θαη ζαο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα εληζρύζεηε ηε δηδαζθαιία ζαο.
Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί έλα εθπαηδεπηηθό ηζηνιόγην λα εληζρύζεη ην
καζεζηαθό ελδηαθέξνλ κηαο ηάμεο εμαξηάηαη από εζάο ηνπο ίδηνπο αιιά θαη από
ηηο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο ηάμεο κε ηελ νπνία δνπιεύεηε θάζε θνξά.
Μεξηθνί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα ηζηνιόγηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε
δηδαζθαιία είλαη:
o
o
o
o

Ιζηνιόγην αληί γηα πίλαθα αλαθνηλώζεσλ
Ιζηνιόγην σο κέζν θαζνδήγεζεο κε ηελ αλάξηεζε νδεγηώλ
Ιζηνιόγην σο κέζν παξόηξπλζεο γηα πξνβιεκαηηζκό θαη δηάινγν
Ιζηνιόγην σο ζπλεξγαηηθό εξγαιείν
o Ιζηνιόγηα σο ηόπνη δεκνζηόηεηαο

1.1 Ιςτολόγιο αντύ για πύνακα ανακοινώςεων
Σα ηζηνιόγηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο έλαο ελαιιαθηηθόο ειεθηξνληθόο
πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ. Δθεί κπνξείηε λα θαηαρσξήζεηε όιε ηελ πιεξνθνξία
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα καζήκαηα ζαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
o θαλόλεο θαη ν ρξνλνπξνγξακκαηηζκόο ηνπ καζήκαηνο
o ηξέρνπζεο αλαθνηλώζεηο
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αζθήζεηο θαη εηδνπνηήζεηο γηα ηελ παξάδνζε ηνπο
δξαζηεξηόηεηεο
πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία
αλαθνηλώζεηο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο γνλείο

Μία ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ Iζηνινγίσλ από ηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ είλαη
όηη ηα πξώηα παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ
εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ-γνλέσλ, θάηη ην νπνίν δελ παξέρεηαη από ηνπο πίλαθεο
αλαθνηλώζεσλ. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα δεκνζηεύζνπλ ηα ζρόιηά ηνπο θαη ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ ηδέεο, σο κέζν απνδνηηθόηεξεο
δηδαζθαιίαο.

1.2 Ιςτολόγιο ωσ μϋςο καθοδόγηςησ με την ανϊρτηςη οδηγιών
Σα Ιζηνιόγηα είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο εξγαιεία θαζνδήγεζεο γηα
ηνπο καζεηέο –θαη ηνπο γνλείο ηνπο- πνπ δπζθνιεύνληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο
αζθήζεηο ηνπο θαη ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε βνήζεηα. Μπνξείηε λα αλαξηήζεηε
πιεξνθνξίεο, εμεγήζεηο θαη επηπιένλ παξαδείγκαηα γηα λα βνεζήζεηε ηνπο
καζεηέο ζαο λα απνθύγνπλ πηζαλή ζύγρπζε θαη λα νινθιεξώζνπλ κε επηηπρία
ηηο αζθήζεηο ηνπο. Δπίζεο, κπνξείηε λα αλαξηήζεηε ππεξζπλδέζκνπο ζε πεγέο
πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο, όπσο on-line ιεμηθά, ράξηεο,
πίλαθεο θαη εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν έρεηε ηε δπλαηόηεηα
λα θεληξίζεηε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ ζαο θαη λα ηνπο δώζεηε εξείζκαηα
γηα πεξαηηέξσ κειέηε.

1.3 Ιςτολόγιο ωσ μϋςο παρότρυνςησ για προβληματιςμό και
διϊλογο
Σν ηζηνιόγην είλαη έλαο σξαίνο ηξόπνο λα ελζαξξύλεηε ηνπο καζεηέο ζαο λα
πξνβιεκαηηζηνύλ δεηώληαο ηνπο λα θαηαγξάςνπλ:
o ηηο απόςεηο ηνπο ζε εξσηήκαηα θξίζεσο
o ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζε θσηνγξαθίεο κε ζέκαηα θνηλσληθνύ,
πεξηβαιινληνινγηθνύ θηι πεξηερνκέλνπ
o ηα ζρόιηα ηνπο ζε δεκνζηεπκέλα ζηνλ ηύπν άξζξα
o ηελ εθηίκεζε ηνπο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εξκελεύνπλ απνηειέζκαηα
δεκνζθνπήζεσλ εθπαηδεπηηθνύ ελδηαθέξνληνο
o ηηο ηδέεο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ ηάμε.
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1.4 Ιςτολόγια ωσ ςυνεργατικϊ εργαλεύα
Με ηα ηζηνιόγηα είλαη πην εύθνιν λα σζήζεηε ηνπο καζεηέο ζηε ζπλεξγαηηθή θαη
αζξνηζηηθή εθκάζεζε. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο θαη λα
αλαιάβνπλ ηκήκαηα κηαο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα εξγαζίαο
παξνπζηάδεη ηελ πξόνδν ηεο δνπιεηάο ηεο ζην ηζηνιόγην πεξηκέλνληαο ζρόιηα
θαη δηνξζώζεηο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν νη καζεηέο θαη δίλνπλ θαη παίξλνπλ γλώζε
- πιηθό από ηηο ππόινηπεο νκάδεο ηεο ηάμεο.
Η ζπλεξγαηηθνηήηα κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε εζάο ηνπο ίδηνπο ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ηζηνιόγηα ζηα
νπνία ζα πεξηγξάθεηε ηηο εκπεηξίεο ζαο από ηελ εθπαίδεπζε, ζρήκαηα
καζεκάησλ από εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο, πιεξνθνξίεο θαη κεζόδνπο δηδαθηηθήο
πνπ εθαξκόζαηε κε επηηπρία ή όρη.

1.5 Ιςτολόγια ωσ τόποι δημοςιότητασ
Σα ηζηνιόγηα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ηόπνη δεκνζηόηεηαο ησλ εξγαζηώλ
ηεο ηάμεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν νη καζεηέο έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο επηηπρεκέλα
παξαδείγκαηα άιισλ εξγαζηώλ αιιά θαη δηνξζώζεηο, ζρόιηα θαη πξνζζήθεο ζηηο
δηθέο ηνπο εξγαζίεο. Δηδηθόηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ σζήζεηε ηνπο καζεηέο ζαο
λα θηηάμνπλ ην δηθό ηνπο ηζηνιόγην θαη λα θηινμελήζνπλ εθεί όιεο ηηο εξγαζίεο
ηνπο, όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαη ηα βξαβεία πνπ
έρνπλ πάξεη, νπζηαζηηθά ζα έρεηε θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ ηνλ
ειεθηξνληθό ηνπο θάθειν (e-portfolio) από ηνλ νπνίν ζα δηαθαίλεηαη ε πξόνδνο
ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηόδνπ.
Οη παξαπάλσ ηξόπνη δελ είλαη κνλαδηθνί, θάζε έλαο από εζάο κπνξεί λα εληάμεη
ηα ηζηνιόγηα ηνπ ΠΓ ζηελ παηδαγσγηθή πξάμε κε όπνηνλ ηξόπν πξνηηκά. Ο
ζηόρνο πάληα είλαη λα δώζεη ζηνπο καζεηέο αθνξκέο γηα απηόλνκε κάζεζε θαη
δεκηνπξγία θνπιηνύξαο δηαινγηθήο ζπλεξγαζίαο, ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ
ζεκειηώδε ζπζηαηηθά γηα ηελ εμέιημε ησλ αλζξώπσλ θαη ηεο θνηλσλίαο.
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2 Χαρακτηριςτικϊ υπηρεςύασ Ιςτολογύων του ΠΣΔ
Μέζα ηεο ππεξεζίαο http://blogs.sch.gr ηα κέιε ηνπ ΠΓ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα
λα απνθηήζνπλ ην δηθό ηνπο Ιζηνιόγην (blog) κέζα ζε δηάζηεκα ιίγσλ
δεπηεξνιέπησλ κε ηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηνπλ ζην ΠΓ.
Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο Ιζηνινγίσλ ηνπ ΠΓ είλαη ηα εμήο:
1. Κάζε κέινο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ κπνξεί λα απνθηήζεη έλα
πξνζσπηθό Ιζηνιόγην (http://blogs.sch.gr/onomaxristi).
2. Δπηηξέπεηαη ε αλάξηεζε δεκνζηεύζεσλ (άξζξσλ) θαη ζρόιησλ κόλν από ηα
πηζηνπνηεκέλα κέιε ηνπ ΠΓ.
3. Δπηινγή αηζζεηηθνύ ζέκαηνο Ιζηνινγίνπ από κία κεγάιε ζπιινγή 90
πιήξσο εμειιεληζκέλσλ ζεκάησλ (themes).
4. Πιήξσο εμειιεληζκέλν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θαη ζπγγξαθήο άξζξσλ.
5. Δύθνιε πξνζζήθε ελζσκαησκέλνπ (embedded) video.
6. Δύθνιε πξνζζήθε ρώξνπ ζπδεηήζεσλ (forum) ζε θάζε Ιζηνιόγην.
7. ηαηηζηηθά επηζθεςηκόηεηαο γηα ην πξνζσπηθό Ιζηνιόγην θάζε κέινπο.
8. Γπλαηόηεηα ζπληαθηώλ πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ζε έλα Ιζηνιόγην π.ρ.
Ιζηνιόγην ζρνιείνπ ή ηάμεο, γξαθείνπ ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔΣ θ.α..
9. Γπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζην ζύλνιν ησλ Ιζηνινγίσλ ηνπ ΠΓ
10. Γηαζέζηκνο ρώξνο αξρείσλ Ιζηνιόγηνπ 200 ΜΒ πνπ κπνξεί λα απμεζεί.
11. Απιή δηαδηθαζία κεηαθνξάο ππάξρνληνο Ιζηνινγίνπ από άιινλ πάξνρν
ζην ΠΓ
Η ππεξεζία βαζίδεηαη ζην ειεύζεξν ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα Wordpress MU
1.3.3. http://mu.wordpress.org.
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δημιουργύασ

ιςτολογύου

ςτο

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη νη βαζηθέο γλώζεηο γηα ηελ απόθηεζε, δηακόξθσζε θαη
ζπληήξεζε ελόο Ιζηνινγίνπ κέζσ ηεο ππεξεζίαο Ιζηνινγίσλ http://blogs.sch.gr
κε ηελ ρξήζε παξαδεηγκάησλ.
Η απόθηεζε θαη δηακόξθσζε Ιζηνινγίνπ ΠΓ δελ απαηηεί ηερληθέο γλώζεηο από
ηνλ ρξήζηε ελώ ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλαο θπιινκεηξεηήο Γηαδηθηύνπ
(web browser).

3.1 Ενεργοπούηςη Ιςτολογύου / Πρόςβαςη ςτην διαχεύριςη
Σα βήκαηα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε Ιζηνινγίνπ ελόο κέινπο ηνπ ΠΓ, ή/θαη ζηελ
πξόζβαζε ζηελ δηαρείξηζε Ιζηνινγίνπ είλαη ηα εμήο:
Αλνίμηε κέζσ θπιινκεηξεηή Ιζηνύ (web browser) ηεο ζειίδαο http://blogs.sch.gr
Παηήζηε πάλσ ζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο ζπλδέζκνπο:
o είηε ζην πάλσ κελνύ «Απνθηήζηε ην δηθό ζαο Ιζηνιόγην»
o είηε ζην «πλδεζείηε» κέζα ζην θείκελν ηεο ζειίδαο
o είηε ζην «Δίζνδνο» ηνπ δεμηνύ κελνύ
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Δηθόλα 1 Αξρηθή ζειίδα ηνπ blogs.sch.gr

ηελ λέα ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί δώζηε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό
πξόζβαζεο πνπ δηαζέηεηε ζην ΠΓ ζηα αληίζηνηρα πιαίζηα θαη παηήζηε ην
θνπκπί «Δίζνδνο».
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Δηθόλα 2 ειίδα εηζόδνπ ζηελ δηαρείξηζε ηζηνινγίνπ

Αλ έρεηε δώζεη νξζά ζηνηρεία ην ηζηνιόγην ζαο δεκηνπξγείηαη απηόκαηα κε
δηεύζπλζε URL: http://blogs.sch.gr/onomaxristi (ζην παξάδεηγκα καο
http://blogs.sch.gr/stergatoe) θαη εζείο κεηαθέξεζηε ζηελ δηαρείξηζε ηνπ
ηζηνινγίνπ ζαο.
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Δηθόλα 3 Αξρηθή ζειίδα δηαρείξηζεο ηζηνινγίνπ ΠΓ

Μπνξείηε πιένλ λα πξνρσξήζεηε ζηελ δηακόξθσζε ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο.

3.2 Έξοδοσ από την διαχεύριςη ιςτολογύου
Όηαλ βξίζθεζηε ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο (βιέπε 3.1), γηα
λα βγείηε από ηελ δηαρείξηζε ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο παηήζηε ζηνλ ζύλδεζκν
«Απνζύλδεζε» πνπ εκθαλίδεηαη ζην πάλσ δεμί ηκήκα ηεο νζόλεο ζαο.

3.3 Προβολό του ιςτολογύου ςασ
Γηα λα δείηε ην ηζηνιόγην ζαο αξθεί λα γξάςεηε ζηελ γξακκή δηεύζπλζεο ηνπ
θπιινκεηξεηή Ιζηνύ ζαο ην http://blogs.sch.gr/νλνκαρξεζηεζηνΠΓ (γηα ην
παξάδεηγκα καο είλαη ην http://blogs.sch.gr/stergatoe). Αλ βξίζθεζηε ζηελ
δηαρείξηζε ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο κπνξείηε λα κεηαβείηε ζηελ πξνβνιή ηνπ,
παηώληαο ηνλ ζύλδεζκν «Πξνβνιή δηθηπαθνύ ηόπνπ» πνπ ππάξρεη ζην πάλσ
κέξνο ηεο ζειίδαο δίπια ζηνλ ηίηιν ηνπ Ιζηνινγίνπ ζαο.

13

Ποακςική Εκπαίδεσρη
Εκπαιδεσςικώμ Πληοξτξοικήπ

Υπηοερία Ιρςξλξγίωμ

Δηθόλα 4 Σν ηζηνιόγην πνπ δεκηνπξγήζακε

3.4 Γνωριμύα με το περιβϊλλον διαχεύριςησ του Ιςτολογύου ςασ
Κάζε ελέξγεηα δηακόξθσζεο, ζπγγξαθήο θεηκέλνπ, αιιαγήο ηίηινπ θ.α. γίλεηαη
κέζσ ησλ ζειίδσλ ηνπ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο ηνπ Ιζηνινγίνπ ζαο. Γηα λα
κεηαβείηε ζε απηό αθνινπζείηε ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα 3.1.
Η πξώηε νζόλε πνπ ζπλαληάηε κε ηελ είζνδν ζαο έρεη ηελ αθόινπζε κνξθή.
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Δηθόλα 5 Αξρηθή ζειίδα δηαρείξηζεο ηζηνινγίνπ ΠΓ

Δηθόλα 6 Οη επηινγέο ηεο πάλσ γξακκήο κελνύ.

Αο δνύκε ιίγν, ηηο βαζηθέο επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζε όιεο ηεο ζειίδεο
δηαρείξηζεο ζην πάλσ κέξνο:
o Πξνβνιή δηθηπαθνύ ηόπνπ.: Παηήζηε ζην ζύλδεζκν απηό γηα λα δείηε ην
Ιζηνιόγην ζαο, δίρσο λα απνζπλδεζείηε από ηελ δηαρείξηζε ηνπ.
o Απνζύλδεζε: Παηώληαο ζην ζύλδεζκν απηό, θιείλεηε ην πεξηβάιινλ
δηαρείξηζεο.
o Σν πξνθίι κνπ: Μεηαβαίλεηε ζηελ ζειίδα δηαρείξηζεο ησλ πξνζσπηθώλ
ζαο ζηνηρείσλ (Όλνκα, επίζεην θ.α., avatar θ.α.)
ηελ ζπλέρεηα ζε όιεο ηηο ζειίδεο βιέπεηε ην θύξην κελνύ δηαρείξηζεο Ιζηνινγίνπ.
Αλάινγα κε πνηα θαξηέια έρεηε επηιέμεη ην ππόινηπν ηκήκα ηεο ζειίδαο παίξλεη
αληίζηνηρε κνξθή.

Δηθόλα 7 Σν θύξην κελνύ επηινγώλ δηαρείξηζεο Ιζηνινγίνπ
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o Πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ: Πεξηέρεη ελεκεξσηηθά κελύκαηα γηα ηνλ
δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηνινγίνπ θαη άκεζνπο ζπλδέζκνπο πξνο δηαρεηξηζηηθέο
ελέξγεηεο. Δίλαη ε ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη αλνηρηή κε ηελ είζνδν ζαο ζηελ
δηαρείξηζε (βιέπε Δηθόλα 5).
o πγγξαθή: Υξεζηκνπνηήζηε ηελ ζειίδα απηή γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο
δεκνζίεπζεο ή ζειίδαο
o Γηαρείξηζε: Παξέρεη πξόζβαζε γηα: επεμεξγαζία ησλ ππάξρνπζσλ
δεκνζηεύζεσλ, ζειίδσλ, θαηεγνξηώλ θαη αξρείσλ ηνπ ηζηνινγίνπ,
κεηαθνξά ηζηνινγίνπ από άιιν παξνρέα ζην ΠΓ, πξόζβαζε ζηα
ζηαηηζηηθά (counterize) θ α.
o ρόιηα: ειίδα γηα ηελ δηαρείξηζε (έγθξηζε, δηαγξαθή θ.α.) ζρνιηώλ
ρξεζηώλ ζην Ιζηνιόγην ζαο.
o Βlogroll: Δδώ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζπλδέζκνπο πξνο δηθηπαθνύο
ηόπνπο πνπ επηζθέπηεζηε ζπρλά θαη ζέιεηε λα ηνπο κνηξαζηείηε κε
άιινπο κέζσ ηνπ Ιζηνινγίνπ ζαο. Όηαλ δεκηνπξγείηε κία ιίζηα κε
ζπλδέζκνπο πξνο άιια Ιζηνιόγηα (blogs), απηό νλνκάδεηαη “blogroll.”
o Παξνπζίαζε: Πεξηέρεη επηινγέο γηα ηελ κνξθή ηνπ ηζηνινγίνπ (theme
θ.α.), ηα πξόζζεηα (widgets) πνπ απηό ζα πεξηέρεη θ.α.
o Υξήζηεο: Δπηινγέο γηα ηνλ θαζνξηζκό θαη άιισλ δηαρεηξηζηώλ,
ζπγγξαθέσλ ζην ηζηνιόγην ζαο, γηα ην πξνθίι ζαο θαη ην avatar ζαο.
o Δπηινγέο: Γεληθέο επηινγέο δηαρείξηζεο ηζηνινγίνπ (π.ρ. Σίηινο
ηζηνινγίνπ), ξπζκίζεηο γηα ηελ ζπγγξαθή, αλάγλσζε δεκνζηεύζεσλ,
πξνζζήθεο forum, avatar ηζηνινγίνπ θ.α.
Γηα ηηο ζπλήζεηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ηζηνινγίνπ
ζαο πέξα από ην παξαπάλσ κελνύ επηινγώλ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε θαη
ηνπο απεπζείαο ζπλδέζκνπο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαξηέια «Πίλαθαο
αλαθνηλώζεσλ»
πνπ είλαη θαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ
πεξηβάιινληνο.
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Δηθόλα 8 Απεπζείαο ζύλδεζκνη γηα βαζηθέο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ηζηνινγίνπ

3.5 Δημοςύευςη
Οη δεκνζηεύζεηο απνηεινύλ ηνλ θύξην όγθν θεηκέλνπ ελόο ηζηνινγίνπ. Κάζε λέα
δεκνζίεπζε εκθαλίδεηαη πξηλ από ηηο πξνγελέζηεξεο ζην ηζηνιόγην.
3.5.1 Συγγραφό δημοςύευςησ
Γηα ηελ ζπγγξαθή κίαο δεκνζίεπζεο αθνινπζήζηε ηα εμήο βήκαηα:
1. πλδεζείηε ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο
2. Παηήζηε ζηνλ απεπζείαο ζύλδεζκν «πγγξαθή κίαο δεκνζίεπζεο» ηνπ
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ή ζηελ επηινγή κελνύ «πγγξαθή»  «πγγξαθή
δεκνζίεπζεο».
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Δηθόλα 9 πγγξαθή δεκνζίεπζεο

3. Γξάςηε ηνλ ηίηιν θαη ην θείκελν ηεο δεκνζίεπζεο. Τπόςε όηη κπνξείηε λα

γξάςεηε ην θείκελν ζαο ζε έλα θεηκελνγξάθν (π.ρ. word) θαη λα ην
αληηγξάςεηε ζηε δεκνζίεπζε.
4. Κάληε ηηο απαξαίηεηεο κνξθνπνηήζεηο κε ηελ ρξήζε ησλ εηθνληδίσλ ηεο
γξακκήο εξγαιείσλ.
5. ην πιαίζην «Δηηθέηεο» δώζηε κηα ή πεξηζζόηεξεο ιέμεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ
ηελ δεκνζίεπζε ζαο. Οη εηηθέηεο επηηξέπνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηελ εύθνιε
εύξεζε ζρεηηθώλ δεκνζηεύζεσλ κε έλα ζέκα.
6. ηελ ελόηεηα «Καηεγνξίεο» επηιέμηε κία ή πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο ζηελ
νπνία εληάζζεηαη ε δεκνζίεπζε ζαο. Οη θαηεγνξίεο βνεζνύλ ζηελ
νξγάλσζε ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο.
7. Σέινο, παηήζηε ην «Γεκνζίεπζε».
Η δεκνζίεπζε ζαο πιένλ έρεη αλαξηεζεί ζην ηζηνιόγην ζαο.

Πέξα από ηηο επηινγέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ππάξρεη πιεζώξα άιισλ
επηινγώλ πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα κία δεκνζίεπζε κέζσ ηεο ζειίδαο
«πγγξαθή δεκνζίεπζεο»
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3.5.2 Δημοςύευςη: Επεξεργαςύα/ Διαγραφό:
Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε κία δεκνζίεπζε:
1.
2.
3.
4.

πλδεζείηε ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο
Παηήζηε ζηελ επηινγή «Γηαρείξηζε» ηνπ κελνύ.
Δπηιέμηε «Γεκνζηεύζεηο» από ην 2ν νξηδόληην κελνύ.
Γηα λα:
o Γηαγξάςεηε κία δεκνζίεπζε, παηήζηε ζην «Γηαγξαθή» δεμηά ηνπ ηίηινπ
ηεο.
o Δπεμεξγαζηείηε κία δεκνζίεπζε, παηήζηε ζην «Δπεμεξγαζία» δεμηά ηνπ
ηίηινπ ηεο. Θα κεηαβείηε ζε πεξηβάιινλ όκνην κε ηελ ζπγγξαθή ηεο. Μελ
μεράζεηε λα απνζεθεύζεηε ηηο αιιαγέο ζαο πξηλ θιείζεηε ηελ ζρεηηθή
ζειίδα.

Δηθόλα 10 Γηαγξαθή κίαο δεκνζίεπζεο

19

Ποακςική Εκπαίδεσρη
Εκπαιδεσςικώμ Πληοξτξοικήπ

Υπηοερία Ιρςξλξγίωμ

3.6 Σελύδεσ ιςτολογύου: Συγγραφό, Επεξεργαςύα, Διαγραφό
Πέξα από ηηο δεκνζηεύζεηο ζην ηζηνιόγην ζαο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαη
ζειίδεο. Οη ζειίδεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα ηελ πξνβνιή ζηαηηθώλ
πιεξνθνξηώλ (π.ρ. πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηό ζαο). πλήζσο εκθαλίδνληαη ζην
πάλσ κέξνο ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο ζαλ ζύλδεζκνο.
Ο ηξόπνο ζπγγξαθήο κηαο ζειίδαο είλαη παξόκνηνο κε απηόλ κίαο δεκνζίεπζεο
απιώο αξρηθά επηιέγεηε «πγγξαθή»  «πγγξαθή ζειίδαο».
Η θύξηα δηαθνξά κεηαμύ δεκνζηεύζεσλ θαη ζειίδσλ είλαη θαη όηη δελ ππάξρεη
δπλαηόηεηα νκαδνπνίεζεο ζε θαηεγνξίεο αιιά σο επηκέξνπο ζειίδεο ζε άιιεο
ζειίδεο. ηελ «πγγξαθή ζειίδαο» επηπιένλ επηινγέο είλαη:
o Γνληθή ειίδα (αλ ε ζειίδα καο ζα κπεη «θάησ» από κηα άιιε ζειίδα),
o πγγξαθέαο ζειίδαο (πνηνο είλαη ν δεκηνπξγόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζειίδαο)θαη
o Πξόηππν ειίδαο (αλ ζέινπκε ε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα λα έρεη δηαθνξεηηθή
εκθάληζε από ηηο ππόινηπεο ηνπ ηζηνινγίνπ). Η επηινγή απηή είλαη

δηαζέζηκα αλάινγα κε ην ζέκα εκθάληζεο πνπ έρνπκε επηιέμεη.
Γηα ηελ επεμεξγαζία ή δηαγξαθή κίαο ζειίδαο αθνινπζείηε ηα ίδηα βήκαηα κε
απηά γηα ηελ δεκνζίεπζεο αιιά αξρηθά επηιέγεηε «Γηαρείξηζε»  «ειίδεο».

3.7 Αρχεύα ςτο Ιςτολόγιο και διαθϋςιμοσ χώροσ
ε θάζε δεκνζίεπζε θαη ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε
αξρεία π.ρ. εηθόλεο, ήρν, video θ.α. ώζηε λα ην εκπινπηίζεηε.
Γηα ηα αξρεία απηά ηζρύνπλ νη εμήο πεξηνξηζκνί:
o Σν όλνκα ηνπ αξρείνπ λα κελ πεξηέρεη ειιεληθνύο ραξαθηήξεο
o Σν κέγηζην κέγεζνο γηα θάζε αξρείν είλαη 20 ΜΒ.
o Tα αξρεία πνπ επηηξέπεηαη λα αλεβάζεηε είλαη ηύπσλ: jpg, jpeg, png, gif ,
mp3, mov, avi, wmv, midi, mid, pdf, swf, flv, wma.
Ο ζπλνιηθόο δηαζέζηκνο απνζεθεπηηθόο ρώξνο γηα ηα αξρεία ηνπ θάζε
Ιζηνινγίνπ αλέξρεηαη ζηα 200 ΜΒ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απαίηεζε από

ηνπο ρξήζηεο καο ν ρώξνο ηνπ θάζε Ιζηνινγίνπ κπνξεί λα απμεζεί αθόκε
πεξηζζόηεξν.
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Ο ρώξνο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα αξρεία πνπ έρεηε αλεβάζεη ζην Ιζηνιόγην ζαο,
εκθαλίδεηαη ζην θάησ δεμί ηκήκα ηεο ζειίδαο “Πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ” ηνπ
δηαρεηξηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, ελώ κπνξείηε λα ηα δηαρεηξηζηείηε κέζσ ηεο
ζειίδαο «Γηαρείξηζε»  «Αξρεία ζην Ιζηνιόγην»

Αλ ν δηαζέζηκνο ρώξνο ζαο εμαληιείηαη δελ έρεηε παξά λα ην αλαθέξεηε κέζσ
ηεο ζειίδαο http://helpdesk.sch.gr/login_frame.php?category_id=5327 ώζηε λα
απμήζνπκε ην κέγεζνο ηνπ ρώξνπ ηνπ Ιζηνινγίνπ.

3.7.1 Ειςαγωγό εικόνασ ό ϊλλου αρχεύου ςε δημοςύευςη / ςελύδα
Ο ηξόπνο εηζαγσγήο εηθόλαο ή άιινπ αξρείνπ ζε κία δεκνζίεπζε ή ζειίδα ζαο,
δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ αξρηθή δηεύζπλζε ηνπ αξρείνπ (ζηνλ ζθιεξό
ζαο δίζθν, ήδε ζηα αξρεία ηνπ Ιζηνινγίνπ, ζε άιιν δηθηπαθό ηόπν).
ηελ ζπλέρεηα ζα δνύκε πσο θάλνπκε εηζαγσγή ζε δεκνζίεπζε /ζειίδα:
o Αξρείνπ από ηνλ ζθιεξό δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ζαο
o Αξρείνπ πνπ είραηε αλεβάζεη παιηόηεξα ζην ηζηνιόγην
o Δηθόλαο από άιιν δηθηπαθό ηόπν δίρσο λα ηελ αλεβάζεηε ζην ηζηνιόγην
ζαο

3.7.1.1Ειςαγωγή αρχείου από τον ςκληρό δίςκο του υπολογιςτή ςασ
Αλ ην αξρείν πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε ζε κία δεκνζίεπζε/ζειίδα βξίζθεηαη
ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ζα πξέπεη λα ην «αλεβάζεηε» ζην ηζηνιόγην ζαο θαη κεηά
λα ην «πξνζζέζεηε» ζην θείκελν ζαο.
Σα βήκαηα πνπ αθνινπζείηε είλαη ηα εμήο:
1. ηελ ζειίδα ζπγγξαθήο δεκνζίεπζεο ή ζειίδαο, παηάηε ζην θνπκπί
«Browse...» ή «Δμεξεύλεζε...» ηεο πεξηνρήο «Αλέβαζκα» πνπ ππάξρεη θάησ
από ην πιαίζην θεηκέλνπ.
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Δηθόλα 11 Η πεξηνρή γηα ην "αλέβαζκα" αξρείνπ ζε δεκνζίεπζε/ζειίδα

2. Μέζσ ηνπ παξαζύξνπ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέγεηε ην αξρείν από ηνλ
ππνινγηζηή ζαο θαη παηάηε ην ΟΚ.
3. Γίλεηε θάπνην «Σίηιν» θαη «Πεξηγξαθή» γηα ην αξρείν απηό (αλ ζέιεηε) θαη
παηάηε "Αλέβαζκα".
Σν αξρείν ζα κεηαθεξζεί ζηα αξρεία ηνπ Ιζηνινγίνπ ζαο.

Δηθόλα 12 Σν αξρείν κεηά ην αλέβαζκα ηνπ ζην Ιζηνιόγην

4. ηελ ζπλέρεηα πξέπεη λα θαζνξίζεηε πσο ζέιεηε ην αξρείν λα εκθαλίδεηαη
κέζα ζην θείκελν θαη αλ ζα ππάξρεη ζρεηηθόο ζύλδεζκνο.
Πξνβνιή: Δκθαλίδεηαη όηαλ ην αξρείν πνπ αλεβάζαηε είλαη εηθόλα θαη
θαζνξίζεηε ηνλ ηξόπν πνπ απηή ζα εκθαλίδεηαη ζην θείκελν.
o Μηθξνγξαθία: Δπηιέμηε ην αλ ζέιεηε κέζα ζην θείκελν λα
εκθαλίδεηαη κηα κηθξνγξαθία ηεο εηθόλαο. Υξεζηκνπνηείηαη

ζπλήζσο γηα εηθόλεο, κεγάιεο ζε δηάζηαζε.
o Πιήξεο κέγεζνο: Δκθαλίδεη ηελ εηθόλα κε ηηο θαλνληθέο ηηο
δηαζηάζεηο κέζα ζην θείκελν. Δπηιέμηε ην κόλν αλ ε εηθόλα ζαο
δελ έρεη ππεξβνιηθά κεγέιεο δηαζηάζεηο (πάλσ από 400px
πιάηνο)
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o Σίηινο: Δκθαλίδεηαη κόλν ν ηίηινο πνπ έρεηε δώζεη ζηελ εηθόλα.

Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο όηαλ δελ ζέινπκε λα «γεκίζνπκε» κε
πνιιέο εηθόλεο έλα θείκελν. Δπίζεο είλαη ε απηόκαηε επηινγή γηα
αξρεία κε εηθόλεο.
ύλδεζκνο πξνο:.
o Αξρείν: ύλδεζκνο πνπ νδεγεί ζην αξρείν. Υξήζηκν όηαλ έρνπκε

επηιέμεη «Μηθξνγξαθία» ή «Σίηιν» γηα εηθόλεο ή ην αξρείν πνπ
αλεβάζακε δελ είλαη εηθόλα.
o ειίδα: ύλδεζκνο πξνο ηελ ζειίδα πνπ πεξηέρεη ηνλ ηίηιν, ηελ
πεξηγξαθή θαη ην αξρείν. Υξήζηκν όηαλ έρεηε βάιεη κία
πεξηγξαθή γηα ην αξρείν απηό.
o Καλέλα: Γελ πξνζηίζεηαη θαλέλαο ζύλδεζκνο. Υξήζηκν όηαλ
έρεηε επηιέμεη «Πιήξεο κέγεζνο» ζηελ παξαπάλσ επηινγή.
5. Παηάηε ην θνπκπί «Δηζαγσγή ζην θείκελν» γηα λα εκθαλίζεηε ην αξρείν
ζύκθσλα κε ηηο επηινγέο πνπ έρεηε θάλεη κέζα ζην θείκελν.
6. Σέινο, αθνύ κεηαθηλήζεηε ην αξρείν ζε όπνην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ ζέιεηε,
παηάηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε» γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο επηινγέο ζαο.

Δηθόλα 13 Η εηθόλα κέζα ζην θείκελν δεκνζίεπζεο
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3.7.1.2Ειςαγωγή αρχείου που είχατε ανεβάςει παλιότερα ςτο ιςτολόγιο
Αλ έρεηε ήδε αλεβάζεη έλα αξρείν ζην ηζηνιόγην ζαο θαη ζέιεηε λα ην
επαλαρξεζηκνπνηήζεηε ζε θάπνηα δεκνζίεπζε θάληε ηα εμήο:
1. ηελ ζειίδα ζπγγξαθήο δεκνζίεπζεο ή ζειίδαο, παηήζηε ζηελ θαξηέια
«Δμεξεύλεζε» πνπ ππάξρεη θάησ από ην πιαίζην θεηκέλνπ.
2. Παηήζηε πάλσ ζην αξρείν πνπ ζέιεηε.
3. Οξίζηε ηηο επηινγέο γηα ηελ «Πξνβνιή» θαη «ύλδεζκνο πξνο» όπσο
πεξηγξάθεηαη ζην βήκα 4 ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
4. Παηήζηε ην θνπκπί «Δηζαγσγή ζην θείκελν» ώζηε ην αξρείν λα εκθαληζηεί
ζην θείκελν ηεο δεκνζίεπζεο – ζειίδαο.
5. Σέινο, κελ μεράζεηε λα παηήζεηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε» θάησ από ην
πιαίζην θεηκέλνπ, ώζηε λα απνζεθεπηνύλ νη αιιαγέο πνπ θάλαηε ζηελ
δεκνζίεπζε.

3.7.1.3Ειςαγωγή εικόνασ από άλλο δικτυακό τόπο ςε δημοςίευςη/ ςελίδα
ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θάπνηα εηθόλα άιινπ δηθηπαθνύ ηόπνπ
δίρσο λα ηελ αλεβάζεηε ζην ηζηνιόγην ζαο, θάλεηε ην εμήο:
1. Αξρηθά, πάλσ ζηελ εηθόλα πνπ ζέιεηε εηζάγεηαη από άιιν δηθηπαθό ηόπν,
θάλεηε δεμί θιηθ θαη επηιέγεηε «Ιδηόηεηεο/Properties» θαη από ην παξάζπξν
πνπ ζα εκθαληζηεί αληηγξάθεηε ην url ηεο εηθόλαο.
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Δηθόλα 14 Παξάδεηγκα αληηγξαθήο url εηθόλαο

2. ηελ ζειίδα ζπγγξαθήο δεκνζίεπζεο ή ζειίδαο, παηήζηε ζην θνπκπί
«Δηζαγσγή/δηόξζσζε εηθόλαο» ηεο γξακκήο εξγαιείσλ ηνπ πιαηζίνπ
θεηκέλνπ.
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Δηθόλα 15 Σν θνπκπί "Δηζαγσγή δηόξζσζε εηθόλαο" θαη ην αληίζηνηρν παξάζπξν

3. ην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί επηθνιιήζηε ζην πιαίζην «Γηεύζπλζε» ην
url πνπ αληηγξάςαηε ζην 1ν βήκα. πκπιεξώζηε θαη ηα ππόινηπα πεδία αλ
ζέιεηε θαη παηήζηε ην θνπκπί «Δηζαγσγή»
4. Σέινο, κελ μεράζεηε λα παηήζεηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε» θάησ από ην
πιαίζην θεηκέλνπ, ώζηε λα απνζεθεπηνύλ νη αιιαγέο πνπ θάλαηε ζηελ
δεκνζίεπζε.

3.7.2 Διαχεύριςη αρχεύων Ιςτολογύου
Σα αξρεία πνπ αλεβάζεηε σο αξρεία Ιζηνινγίνπ κπνξείηε λα ηα δηαρεηξηζηείηε
κέζσ ηεο ζειίδαο δηαρείξηζεο «Γηαρείξηζε» «Αξρεία ζην Ιζηνιόγην».
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Δηθόλα 16 Γηαρείξηζε αξρείσλ

ηελ ζειίδα απηή, θάλνληαο θιηθ πάλσ ζε έλα αξρείν, έρεηε ηηο εμήο
δπλαηόηεηεο:
o
o
o
o

Πξνβνιή αξρείνπ
Σξνπνπνίεζε ηίηινπ θαη πεξηγξαθήο
Γηαγξαθή αξρείνπ
Πξνβνιή ζπλδέζκσλ όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην αξρείν
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Δηθόλα 17 Σξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ αξρείνπ

3.8 Αλλαγό εμφϊνιςησ ιςτολογύου

3.8.1 Θϋμα παρουςύαςησ (Theme)
Η εκθάληζε ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο θαζνξίδεηαη από ην ζέκα παξνπζίαζεο (theme)
πνπ έρεηε επηιέμεη. Έλα ζέκα (theme) πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηε
δηάηαμε, ηνλ ρξσκαηηθό ζπλδπαζκό, ηνλ ηύπν θαη κέγεζνο ησλ γξακκάησλ θαη
ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ ζειίδσλ ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο.
Αξρηθά ην ηζηνιόγην ζαο έρεη κηα εμ νξηζκνύ κνξθή. Έρεηε δπλαηόηεηα λα
επηιέμεηε από κία πιεζώξα ~100 πιήξσο εμειιεληζκέλσλ ζεκάησλ.

Αλάινγα κε ην ζέκα παξνπζίαζεο ζα επηιέμεηε κπνξεί λα έρεηε θαη επηπιένλ
δπλαηόηεηεο κνξθνπνίεζεο όπσο θαζνξηζκόο εηθόλαο θεθαιίδαο, επηινγή
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ρξσκάησλ θ.α. Οη δπλαηόηεηεο απηέο ζα εκθαληζηνύλ ζε μερσξηζηή θαξηέια
θάησ από ην κελνύ «Παξνπζίαζε».
Σα βήκαηα γηα ηελ αιιαγή ηεο εκθάληζε ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο, είλαη ηα εμήο:
1. πλδεζείηε ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο
2. Παηήζηε ζηελ επηινγή «Παξνπζίαζε» ηνπ κελνύ.
3. Δπηιέμηε «Θέκαηα» από ην 2ν νξηδόληην κελνύ.
Σα ζέκαηα εκθαλίδνληαη ζειηδνπνηεκέλα 15 αλά ζειίδα. Υξεζηκνπνηήζηε ηνπ
ζπλδέζκνπο πνπ ππάξρνπλ ζην θάησ κέξνο θάζε ζειίδαο γηα λα κεηαβείηε
ζηα επόκελα.

Δηθόλα 18 Δπηινγή ζέκαηνο παξνπζίαζεο ηζηνινγίνπ

4. Παηήζηε πάλσ ζηελ κηθξνγξαθία ηνπ ζέκαηνο ηεο επηινγήο ζαο γηα λα ην
εθαξκόζεηε ζην ηζηνιόγην ζαο.
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Σν ζέκα ηεο επηινγήο έρεη εθαξκνζηεί ζην ηζηνιόγην ζαο. Αλ κεηαβείηε ζηελ
«Πξνβνιή δηθηπαθνύ ηόπνπ» ζα δείηε ηελ λέα κνξθή ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο.

Δηθόλα 19 Σν ίδην ηζηνιόγην κε ρξήζε δηαθόξσλ ζέκαηα παξνπζίαζεο

3.8.2 Αλλαγό τύτλου ιςτολογύου
Κάζε ηζηνιόγην πνπ δεκηνπξγείηαη ζην ΠΓ, απνθηά απηόκαηα σο ηίηινο ην
«onomaxristi‟s blog». Απηό εκθαλίδεηαη ζηελ γξακκή ηίηινπ ηνπ θπιινκεηξεηή
ζαο, αιιά ζε όιεο ηηο ιίζηεο ηνπ blogs.sch.gr.
Γηα λα αιιάμεηε ηνλ ηίηιν ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο θάληε ην εμήο:
1. πλδεζείηε ζην δηαρεηξηζηηθό πεξηβάιινλ.
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2. Μεηαβείηε ζηελ ζειίδα «Δπηινγέο» «Γεληθά»
3. ην πιαίζην θεηκέλνπ «Σίηινο Ιζηνινγίνπ» δώζηε ηνλ λέν ηίηιν πνπ ζέιεηε λα
έρεη ην ηζηνιόγην ζαο.
4. Σέινο, κελ μεράζεηε λα παηήζεηε ην θνπκπί «Δλεκέξσζε Ρπζκίζεσλ» γηα λα
απνζεθεπηεί ε αιιαγή ζαο.

3.9 Widgets ιςτολογύου
Σα widgets είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζηελ πιατλή πιεπξά ηνπ
ηζηνινγίνπ ζαο, δίρσο λα έρεηε γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ. Ο όξνο widget είλαη

θαζαξά όξνο κάξθεηηλγθ θαη ζε ειεύζεξε κεηάθξαζε κπνξεί λα απνδνζεί σο
«Πξόζζεηα».
Η ππεξεζία ηζηνινγίσλ έρεη ήδε θάπνηα δηαζέζηκα widgets π.ρ. «Σα 20 πην
ελεξγά ηζηνιόγηα ηνπ ΠΓ» ελώ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαη άιια ηεο επηινγήο
ζαο π.ρ. ξνιόη, widget κνπζηθήο, βηληενπ, θ.α. πνπ πξνζθέξνληαη από δηάθνξνπο
δηθηπαθνύο ηόπνπο σο wordpress widgets.

Πξνζνρή: Αλάινγα κε ην ζέκα εκθάληζεο ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο εκθαλίδνληαη
απηόκαηα θάπνηα widgets –ζπλήζσο νη θαηεγνξίεο. Όηαλ ελεξγνπνηήζεηε εζείο
θάπνην widget, ηα εμ νξηζκνύ ηνπ ζέκαηνο παύνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη πξέπεη
λα ηα μαλαβάιεηε.

3.9.1 Εμφϊνιςη διαθϋςιμου Widget ςε ιςτολόγιο
Γηα λα ζπκπεξηιάβεηε θάπνην δηαζέζηκν widget ζην ηζηνιόγην ζαο θάληε ηα εμήο:
1.
2.
3.
4.

πλδεζείηε ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο
Παηήζηε ζηελ επηινγή «Παξνπζίαζε» ηνπ κελνύ.
Δπηιέμηε «Widgets» από ην 2ν νξηδόληην κελνύ.
Από ηελ πεξηνρή «Γηαζέζηκα widgets» ζύξηε θαη απνζέζηε (drag and drop)
κέζα ζηελ πεξηνρή «Παξάπιεπξε κπάξα» ην widget πνπ ζέιεηε π.ρ. ην «Σα
20 πην θξέζθα Ιζηνιόγηα».
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Δηθόλα 20 Σνπνζέηεζε δηαζέζηκνπ widget

5. Δπαλαιάβεηε ην 4ν βήκα αλ ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θαη θάπνην άιιν.
6. Μελ μεράζεηε λα παηήζεηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε Αιιαγώλ».

3.9.2 Widget ϊλλου δικτυακού τόπου ςε ιςτολόγιο
Αξθεηνί δηθηπαθνί ηόπνη δίλνπλ έηνηκα widgets πνπ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ
ζε Ιζηνιόγηα θηηαγκέλα κε ινγηζκηθό wordpress. ε γεληθέο γξακκέο ε
δηαδηθαζία είλαη ε εμήο:
1. ηνλ δηθηπαθό ηόπν πνπ παξέρεη ην widget θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο
ξπζκίζεηο θαη αληηγξάςεηε ηνλ θώδηθα ηνπ widget πνπ δεκηνπξγείηε.
2. Δπηζηξέθεηε ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο θαη επηιέγεηε
«Παξνπζίαζε Widgets».
3. Δηζάγεηε έλα widget θεηκέλνπ ζηελ παξάπιεπξή κπάξα. Σν αλνίγεηαη θαη
επηθνιιάηε ηνλ θώδηθα πνπ αληηγξάςεηε.
4. Κιείλεηε ην πιαίζην θαη παηάκε «Απνζήθεπζε Αιιαγώλ».
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Αλαιπηηθό παξάδεηγκα πξνζζήθεο εμσηεξηθνύ widget ππάξρεη ζηηο ζπρλέο
εξσηήζεηο http://blogs.sch.gr/developers/about/?topic=38 (επραξηζηνύκε ην κέινο
poutatz ηνπ ΠΓ γηα ηελ αλάξηεζε)

3.10 Αλλαγό αρχικόσ ςελύδασ Ιςτολογύου
αλ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ε ζειίδα κε ηηο
ηειεπηαίεο δεκνζηεύζεηο. Μπνξείηε όκσο λα ηελ αιιάμεηε θαη λα νξίζεηε θάπνηα
άιιε σο αξρηθή.
Γηα λα ην θάλεηε απηό αθνινπζήζηε ηα εμήο βήκαηα:
1. Δηζέιζεηε κε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό ζαο ζην δηαρεηξηζηηθό
πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο θαη κεηαβείηε ζην «Δπηινγέο» 
«Αλάγλσζε».
2. ην πεδίν “Η αξρηθή ζειίδα πξνβάιιεη” επηιέμηε “Μηα ζηαηηθή ζειίδα” θαη
δηαιέμηε κία από ηηο ζειίδεο ζηα θπιηόκελα κελνύ πνπ βξίζθνληαη θάησ
από απηή ηελ επηινγή. Αλ δελ έρεηε δεκηνπξγήζεη θακία ζειίδα παηήζηε

“ζηαηηθή ζειίδα” γηα λα ηε δεκηνπξγήζεηε.
3. Σέινο γηα λα θαηαρσξήζεηε ηηο αιιαγέο, παηήζηε “Δλεκέξσζε
Ρπζκίζεσλ”.

3.11 Σχόλια: Διαχεύριςη
ε θάζε δεκνζίεπζε / ζειίδα ζαο κπνξεί ν θάζε επηζθέπηεο –κέινο ηνπ ΠΓ- λα
αθήζεη θάπνην ζρόιηα εθηόο θαη αλ εζείο έρεηε νξίζεη δηαθνξεηηθά.
Μπνξείηε λα δείηε θαη λα δηαρεηξηζηείηε ηα ζρόιηα πνπ έρνπλ γίλεη ζην ηζηνιόγην
ζαο αθνινπζώληαο ηα εμήο βήκαηα:
1. Μεηαβείηε από ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ζηελ θαξηέια ρόιηα.
2. Κάησ από θάζε ζρόιην ζαο δίλνληαη νη εμήο επηινγέο: Δπεμεξγαζία,
Γηαγξαθή, Απόξξηςε, Αλεπηζύκεηε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ ζρνιίνπ.
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3.12 Σύνδεςμοι - Blogroll
ην ηζηνιόγην ζαο κπνξείηε λα θηηάμεηε θαηεγνξίεο κε ζπλδέζκνπο πξνο
δηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ επηζθέπηεζηε ζπρλά θαη ζέιεηε λα ηνπο κνηξαζηείηε κε
άιινπο κέζσ ηεο παξάπιεπξεο κπάξαο ηνπ Ιζηνινγίνπ (πξνζζήθε κέζσ ηεο
επηινγήο «Παξνπζίαζε»  «Widgets»).
Όηαλ δεκηνπξγείηε κία θαηεγνξία- ιίζηα κε ζπλδέζκνπο πξνο άιια Ιζηνιόγηα
(blogs), απηό νλνκάδεηαη “blogroll.” Δμ νξηζκνύ κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ
ηζηνινγίνπ ζαο, δεκηνπξγείηαη θαη έλα blogroll κε ζπλδέζκνπο πξνο δηθηπαθνύο
ηόπνπο ηνπ ΠΓ.
3.12.1 Διαχεύριςη ςυνδϋςμων
Γηα λα δηαρεηξηζηείηε ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο από ην δηαρεηξηζηηθό
πεξηβάιινλ κεηαβαίλεηε ζηελ ζειίδα «Βlogroll»  «Γηαρείξηζε Blogroll»

Δηθόλα 21 Γηαρείξηζε ζπλδέζκσλ

Mέζσ ηεο ζειίδα απηή κπνξείηε λα:
o πξνζζέζεηε

ζπλδέζκνπο

παηώληαο

ζπλδέζκνπ»,
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o ηξνπνπνηήζεηε θάπνην ζύλδεζκν παηώληαο ζηελ επηινγή «Δπεμεξγαζία»
πνπ ππάξρεη δεμηά ηνπ ηίηινπ ηνπ.
o Ή λα ηνλ δηαγξάςεηε παηώληαο ζηελ επηινγή «Γηαγξαθή»

Καηά ηελ πξνζζήθε ή επεμεξγαζία ζπλδέζκνπ πέξα από ηνλ ηίηιν θαη ην URL,
κπνξείηε λα νξίζεηε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα
ζπζρεηηδόκελεο ηζηνζειίδεο θαη κε πνηνλ ηξόπν ζπζρεηίδνληαη κε ην ηζηνιόγην
(κέζσ ηεο ελόηεηαο «ρέζε ζπλδέζκνπ
XFN»),
ινγόηππν ζπλδέζκνπ,
ζεκεηώζεηο ή βαζκνινγία (κέζσ ηεο ελόηεηαο «Πξνρσξεκέλα»), ην παξάζπξν
ζην νπνίν ζα αλνίγεη (ελόηεηα «ηόρνο»).

Δηθόλα 22 Πξνζζήθε ζπλδέζκνπ

3.12.2 Διαχεύριςη κατηγοριών ςυνδϋςμων
Όπσο πξναλαθέξακε κπνξείηε λα δηαρσξίζεηε ηνπο ζπλδέζκνπο ζαο ζε
θαηεγνξίεο π.ρ. ρεηηθά κε εθπαίδεπζε, ελεκέξσζε θ.α. Η θάζε θαηεγνξία
νπζηαζηηθά απνηειεί κία λέα ιίζηα κε ζπλδέζκνπο. Κάζε θαηεγνξία ζπλδέζκσλ
είλαη δηαζέζηκε σο widget ώζηε λα πξνζηεζεί ζηελ παξάπιεπξε κπάξα ηνπ
ηζηνινγίνπ ζαο.
Η δεκηνπξγία κίαο θαηεγνξίαο ζπλδέζκσλ γίλεηαη σο εμήο:
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1. Μεηαβείηε ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο.
2. Μεηαβείηε ζηελ ζειίδα «Blogroll> «Καηεγνξίεο»
3. ην παξάζπξν πνπ ζα αλνίμεη θαη ζηε ελόηεηα «Πξνζζήθε θαηεγνξίαο» ηα
ζηνηρεία (Σίηινο, ύληνκνο ηίηινο) γηα ηελ θαηεγνξία απηή θαη παηήζηε ην
θνπκπί «Πξνζζήθε θαηεγνξίαο»
Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κία θαηεγνξία θαη θαηά ηελ
δεκηνπξγία/ επεμεξγαζία ζπλδέζκνπ, δίλνληαο ζηελ ελόηεηα «Καηεγνξίεο» ηεο
ζρεηηθήο ζειίδαο (βιέπε Δηθόλα 22) ην όλνκα ηεο λέαο θαηεγνξίαο.
Η επεμεξγαζία, δηαγξαθή κίαο θαηεγνξία ζπλδέζκσλ γίλεηαη παηώληαο ζηελ
αληίζηνηρε επηινγή ηνπ πίλαθα θαηεγνξηώλ ζπλδέζκσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ
ζειίδα «Blogroll> «Καηεγνξίεο».

3.12.3 Αντιςτούχιςη ςυνδϋςμου ςε κατηγορύα ςυνδϋςμων
Η αληηζηνίρηζε ππάξρνληνο ζπλδέζκνπ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο γίλεηαη
ηελ ζειίδα επεμεξγαζίαο ηνπ. Γηα λα κεηαβείηε εθεί παηήζηε από ηελ ζειίδα
δηαρείξηζεο «Blogroll> «Καηεγνξίεο» πάλσ ζηελ επηινγή «Δπεμεξγαζία» πνπ
ππάξρεη ζηελ γξακκή ηνπ ζπλδέζκνπ. ηελ ζειίδα πνπ ζα αλνίμεη (βιέπε Δηθόλα
22) θαη ζηελ ελόηεηα ζηελ ελόηεηα «Καηεγνξίεο» θάληε θιηθ ζην πιαίζην
επηινγήο πνπ ππάξρεη αξηζηεξά ηεο θαηεγνξίαο.

3.12.4 Εμφϊνιςη κατηγορύασ ςυνδϋςμων ςτο ιςτολόγιο
Κάζε θαηεγνξία ζπλδέζκσλ, γηα λα εκθαληζηεί ζην ηζηνιόγην ζαο ζα πξέπεη λα
ηελ πξνζζέζεηε σο widget ζηελ παξάπιεπξε κπάξα.

Ο ηξόπνο πξνζζήθεο widget ζε ηζηνιόγην πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν «3.9.1
Δκθάληζε δηαζέζηκνπ Widget ζε ηζηνιόγην».
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3.13 Στατιςτικϊ επιςκεψιμότητασ Ιςτολογύου
Γηα λα δείηε ηα ζηαηηζηηθά επηζθεςηκόηεηαο ηνπ Ιζηνινγίνπ ζαο αξθεί λα
κεηαβείηε ζην „Γηαρείξηζε‟–>‟Counterize‟.
ην θάησ ηκήκα ηεο ζειίδαο
εκθαλίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά επηζθεςηκόηεηαο ηνπ Ιζηνινγίνπ ζαο.

Δηθόλα 23 ηαηηζηηθά επηζθεςηκόηεηαο

ηε ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κπνξείηε λα θάλεηε δηάθνξεο παξακεηξνπνηήζεηο
γηα ηνλ ηξόπν πξνβνιήο ησλ ζηαηηζηηθώλ ελώ ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο
εκθαλίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά
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δημιουργύασ

ιςτολογύου

ςτο

4.1 Μεταφορϊ ιςτολογύου από ϊλλο παροχϋα ςτο blogs.sch.gr
ε πεξίπησζε πνπ ζπληεξείηε ήδε έλα Ιζηνιόγην ζε θάπνην άιιν παξνρέα θαη
ζέιεηε λα ην κεηαθέξεηε ζην blogs.sch.gr ή λα δεκηνπξγήζεηε έλα αληίγξαθν ησλ
ππάξρνλησλ δεκνζηεύζεσλ ζην blogs.sch.gr, ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεηε
είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα εμήο:
1. ην παιηό ζαο ηζηνιόγην κεηαβείηε ζηελ δηαρείξηζε ηνπ θαη θάληε εμαγσγή.
Απνζεθεύζηε ην αξρείν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.
2. ην blogs.sch.gr πάηε ζηελ δηαρείξηζε ηνπ Ιζηνινγίνπ ζαο θαη επηιέμηε
Γηαρείξηζε  Δηζαγσγή.
3. Από ηε ιίζηα κε ηα ζπζηήκαηα ηζηνινγίσλ θάληε θιηθ ζε απηό πνπ
θηινμελνύζε ην παιηό ζαο ηζηνιόγην.
4. Γώζηε ην αξρείν πνπ απνζεθεύζαηε ζην 1ν βήκα θαη παηήζηε ην θνπκπί
«Αλέβαζκα αξρείνπ θαη εηζαγσγή».
5. Πεξηκέλεηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία (δηαξθεί θάπνηα ιεπηά) θαη
δώζηε ηελ επηθύξσζε ζαο όπνπ δεηεζεί.
6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο, ζα πξέπεη λα θάλεηε ρεηξνθίλεηα
ηα εμήο:
o Μεηαθνξά εηθόλσλ θαη αξρείσλ
o Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο εκθάληζεο ηεο επηινγήο ζαο.
o Δλεξγνπνίεζε ησλ widgets πνπ ζέιεηε

4.2 Οριςμόσ και ϊλλων μελών του ΠΣΔ ωσ ςυγγραφεύσ ςτο
ιςτολόγιο ςασ
Μέζα από ην http://blogs.sch.gr κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ηζηνιόγην ζαο
σο νκαδηθό ηζηνιόγην π.ρ. ηζηνιόγην ζρνιείνπ, ηάμεο ή ζρνιηθήο
δξαζηεξηόηεηαο. Θπκίδνπκε όηη πιένλ θαη νη καζεηέο Γπκλαζίνπ έρνπλ δηθαίσκα

πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο ηνπ ΠΓ.
Γηα θάζε κέινο ηνπ ΠΓ πνπ ζα νξίζεηε λα έρεη πξόζβαζε ζην ηζηνιόγην ζαο
έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ηνπ δώζεηε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ξόινπο.
o Γηαρεηξηζηήο: (Administrator) – Πιήξεο πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ελέξγεηεο
δηαρείξηζεο ηνπ ηζηνινγίνπ
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o Αξρηζπληάθηεο: (Editor) – Πξόζβαζε ζηελ ζπγγξαθή, δηαρείξηζε
δεκνζηεύζεσλ, ζειίδσλ, ηόζν ζε δηθέο ηνπ όζν θαη ζε άιισλ ρξεζηώλ
o πληάθηεο: (Author) – Μπνξεί κόλν λα δεκνζηεύεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη
δηθέο ηνπ δεκνζηεύζεηο
o πλεξγάηεο: (Contributor) – Μπνξεί λα γξάςεη δεκνζηεύζεηο άιια απηέο
πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ή αξρηζπληάθηε πξηλ ηελ
πξνβνιή ηνπο ζην ηζηνιόγην
o πλδξνκεηήο: (Subscriber) – Μπνξεί κόλν δηαβάζεη ζρόιηα, λα ιακβάλεη
ελεκέξσζε θ.α.
Γηα λα νξίζεηε θαη άιινπο ζπληάθηεο θ.α. ζην ηζηνιόγην ζαο, αθνινπζείηε ηα
εμήο βήκαηα:
1. πλδεζείηε ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο
2. Μεηαβείηε ζηελ ζειίδα «Υξήζηεο»  «πγγξαθείο & Υξήζηεο»
3. ηελ ελόηεηα «Πξνζζήθε Υξήζηε από ηελ Κνηλόηεηα», δώζηε ηελ e-mail
δηεύζπλζε ζην ΠΓ (π.ρ. stergatu@sch.gr) ηνπ ρξήζηε πνπ ζέιεηε λα
πξνζζέζεηε θαη ηνλ ξόιν ηνπ ρξήζηε γηα ην ηζηνινγίν ζαο.
4. Σέινο παηήζηε ην θνπκπί Πξνζζήθε ρξήζηε.

4.3 Διαμόρφωςη του Προφύλ ςασ
Γηα θάζε κέινο ηνπ ΠΓ πνπ δεκηνπξγεί έλα ηζηνιόγην δεκηνπξγείηαη απηόκαηα
θαη ην «Πξνθίι» ηνπ, ην νπνίν εμ νξηζκνύ πεξηέρεη κόλν ην όλνκα ρξήζηε θαη ην
email ηνπ. Μπνξείηε όκσο λα πξνζζέζεηε θαη άιια ζηνηρεία γηα ηνλ εαπηό ζαο
όπσο Όλνκα, επίζεην, ζύληνκν βηνγξαθηθό θαη άιια.
Γηα λα δηακνξθώζεηε ην πξνθίι ζαο ζην blogs.sch.gr, θάληε ην εμήο:
1.
2.
3.
4.

πλδεζείηε ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο
Μεηαβείηε ζηελ ζειίδα «Υξήζηεο»  «Σν πξνθίι ζαο»
Πξνζζέζηε ηα ζηνηρεία πνπ ζέιεηε.
Σέινο, κελ μεράζεηε λα παηήζεηε ην θνπκπί «Δλεκέξσζε Πξνθίι» γηα λα
απνζεθεπηνύλ νη αιιαγέο ζαο.
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4.4 Προςθόκη avatar ςτο προφύλ ςασ
Αvatar, νλνκάδεηαη κία κηθξή εηθόλα ή θώην πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα θάζε
ρξήζηε. Σν avatar ζαο εκθαλίδνληαη – αλ ππνζηεξίδνληαη από ην ζέκα
εκθάληζεο πνπ έρεη βάιεη ν ηδηνθηήηεο ελόο Ιζηνινγίνπ - δίπια ζην ζρόιην πνπ
έρεηε πξνζζέζεη ζε δεκνζίεπζε ηνπο ή ζε forum ζπδεηήζεσλ.
Γηα λα πξνζζέζεηε έλα άβαηαξ ζην πξνθίι θάληε ηα εμήο:
1. Αξρηθά ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, κηθξύλεηε ηελ εηθόλα πνπ ζθνπεύεηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε σο avatar ζε δηαζηάζεηο 128×128 pixels.
2. Μεηαβείηε από ην δηαρεηξηζηηθό πεξηβάιινλ ζηελ ζειίδα “Υξήζηεο” –> “To
avatar ζαο” θαη αθνινπζήζηε ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη εθεί.

4.5 Προςθόκη avatar ςτο Ιςτολόγιο
Μπνξείηε εύθνια λα πξνζζέζεηε κία ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα - Avatar ζην
Ιζηνιόγην ζαο, αληίζηνηρε κε απηή πνπ ππάξρεη ζηελ παξάπιεπξε κπάξα ηνπ
ηζηνινγίνπ http://blogs.sch.gr/developers.
Σα βήκαηα γηα ηελ πξνζζήθε avatar είλαη ηα εμήο:
1. Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ δηαδηθαζία κηθξύλεηε ηελ εηθόλα πνπ ζθνπεύεηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε σο avatar ζε δηαζηάζεηο 128×128 pixels.
2. Από ηελ δηαρείξηζε ηνπ Ιζηνινγίνπ ζαο θάληε θιηθ ζην “Δπηινγέο“.
3. ην 2ν νξηδόληην κελνύ παηήζηε ζην “Blog Avatar“
4. ηελ ελόηεηα “Φόξησζε Νένπ Avatar” κέζσ ηνπ “Browse…” ή
“Δμεξεύλεζε…” εληνπίζηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ην αξρείν εηθόλαο πνπ
ζέιεηε λα νξίζεηε σο avatar θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ζην “Φόξησζε
εηθόλαο”
5. ηελ ζπλέρεηα ζα εκθαληζηεί ε ζειίδα “Φαιίδηζκα εηθόλαο” όπνπ
θαιείζηε λα νξίζεηε κία ηεηξάγσλε πεξηνρή ηεο εηθόλαο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί σο avatar. Δπηιέμηε ηελ θαη παηήζηε ην “Φαιίδηζκα
εηθόλαο”. Έρεηε νινθιεξώζεη ηνλ νξηζκό avatar γηα ην Ιζηνιόγην ζαο.
6. Γηα λα ην εκθαλίδεηαη ζηελ παξάπιεπξε κπάξα ηνπ Ιζηνινγίνπ ζαο
κεηαβείηε από ην 1ν νξηδόληην κελνύ ζηελ επηινγή “Παξνπζίαζε” θαη
ζηελ ζπλέρεηα από ην 2ν κελνύ ζηελ επηινγή “Widgets“.
7. ηε ζειίδα ησλ widgets, ζύξηε από ηελ ιίζηα “Γηαζέζηκα Widgets” ην
“Αvatar“ κέζα ζην πιαίζην ηεο παξάπιεπξεο κπάξαο.
8. Σέινο, παηήζηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε αιιαγώλ».
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Πιένλ ζηελ παξάπιεπξε κπάξα ηνπ Ιζηνινγίνπ ζαο εκθαλίδεηαη ην avatar ηνπ
Ιζηνινγίνπ ζαο.

4.6 Snap Preview: Ενεργοπούηςη λειτουργύασ
Η ιεηηνπξγία Snap Preview ζαο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα εκθαλίδεηε κία
πξνεπηζθόπεζε ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ πάλσ από θάζε ζύλδεζκν ζαο. Αλ
ελεξγνπνηήζεηε ηελ ππεξεζία, ηόηε δίπια από θάζε εμσηεξηθό ζύλδεζκν πνπ
έρεηε ζην ηζηνιόγηό ζαο ζα εκθαληζηεί έλα κηθξό ηεηξαγσλάθη. Όηαλ ν
αλαγλώζηεο πεξάζεη ην πνληίθη ηνπ πάλσ από απηό ην ηεηξαγσλάθη,
απηνκάησο πξνβάιιεηαη ν δηθηπαθόο ρώξνο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζύλδεζκν.

Δμσηεξηθνί ζύλδεζκνη είλαη εθείλνη νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζε δηθηπαθνύο ηόπνπο
εθηόο ηνπ blogs.sch.gr
Η ππεξεζία απηή επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ πξνεπηζθόπεζε ησλ
ζπλδέζκσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπο βνεζάεη λα ζεξθάξνπλ κε κεγαιύηεξε
ηαρύηεηα θαη αθξίβεηα.
Γηα παξάδεηγκα, κε ηελ ππεξεζία απηή κπνξείηε:
o Να πξνβάιεηε έλα βίληεν ρσξίο λα εηζάγεηε θάπνηα εηθόλα ζρεηηθή κε ην
βίληεν
o Να πξνβάιεηε πεξηιεπηηθά έλα Βηθηπέδηα άξζξν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπ
o Να πξνβάιεηε βηνγξαθίεο πξνζώπσλ θαη εηθόλεο
o Να πξνβάιεηε ηελ ηηκή ελόο πξντόληνο
o Να αθνύζεηε έλα mp3 θαη λα δείηε ηνπο δηαζέζηκνπο ηίηινπο θαη ηα
γξαθηθά
Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ ππεξεζία, εηζέιζεηε κε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ
θσδηθό ζαο ζην δηαρεηξηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνινγίνπ ζαο, επηιέμηε
Παξνπζίαζε > Snap Preview θαη ηζεθάξεηε ηελ επηινγή “Δλεξγνπνίεζε Snap
Preview AnywhereTM”.
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4.7 Forum ςυζότηςησ ςε δημοςύευςη ό ςελύδα
Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα ή πεξηζζόηεξα forum ζπδήηεζεο ζην Ιζηνιόγην
ζαο, αληίζηνηρν κε απηό ηεο ζειίδαο http://blogs.sch.gr/about ε απηά κπνξνύλ
λα γξάθνπλ όια ηα κέιε ηνπ ΠΓ.
Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη πξνβνιήο ελόο forum έρεη σο εμήο:
1. Μεηαβείηε από ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ζην Δπηινγέο –> Forums
2. Παηήζηε ζηνλ ζύλδεζκν (Νέν) πνπ ππάξρεη δίπια από ην „Γηαρείξηζε
Υώξσλ πδεηήζεσλ‟
3. ηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί, δώζηε έλα όλνκα θαη κία ζύληνκε
πεξηγξαθή θαη αλ ζέιεηε ηξνπνπνηήζηε ηηο ππόινηπεο επηινγέο. Παηήζηε
ην θνπκπί “Απνζήθεπζε“
Πιένλ ζηνλ ζρεηηθό πίλαθα εκθαλίδεηαη ζηελ ζηήιε “Κείκελν γηα
αληηγξαθή ζε ζειίδα ή δεκνζίεπζε” ν θσδηθόο ηνπ forum πρ. [forum 3].
Αληηγξάςηε ηνλ θσδηθό απηό (κε ηηο αγθύιεο).
4. Μεηαβείηε ηώξα ζηελ ζπγγξαθή δεκνζίεπζεο ή ζειίδαο, δώζηε θάπνην
ηίηιν θαη αλ ζέιεηε γξάςηε θαη θάπνην εηζαγσγηθό θείκελν.
5. Δπηθνιιήζηε ηνλ θσδηθό ηνπ forum κέζα ζην πιαίζην θεηκέλνπ ηεο
δεκνζίεπζεο ή ηεο ζειίδαο.
6. Σέινο παηήζηε ην «Γεκνζίεπζε» γηα λα δεκνζηεπηεί ε δεκνζίεπζε ή
ζειίδα πνπ πεξηέρεη ην forum ζπδεηήζεσλ.

4.8 Μαθηματικού τύποι ςε δημοςύευςη ό ςελύδα
Γηα λα ελζσκαηώζεηε καζεκαηηθνύο ηύπνπο ζε δεκνζίεπζε ή ζειίδα ζαο,
κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζπλαξηήζεηο LATEX. To LaTeX είλαη έλα πνιύ
θαιό ζύζηεκα κνξθνπνίεζεο καζεκαηηθώλ ζπλαξηήζεσλ.
Γηα λα ελζσκαηώζεηε θώδηθα LATEX ζε δεκνζίεπζε ζαο, γξάθεηε:

Έηζη, γηα παξάδεηγκα ην:
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δεκηνπξγεί ην εμήο:

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ζύληαμεο ζπλαξηήζεσλ LaTex
θαζώο θαη έλαλ “ειεγθηή” ζπλαξηήζεσλ LaTex κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ζειίδα
http://www.forkosh.dreamhost.com/cgi-bin/mimetexquickstart.cgi#quickstart

4.9 Αλλαγό χρονοςόμανςησ Δημοςύευςησ
Γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, ίζσο λα ζέιεηε λα δεκνζηεπηεί κία δεκνζίεπζε ζαο,
θάπνηα άιιε ζηηγκή αξγόηεξα, ελώ εζείο δελ ζα βξίζθεζηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.
Π.ρ. γηαηί ζα ιείπεηε γηα δηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ, αιιά ζέιεηε λα εκθαληζηεί
ζην ηζηνιόγην ζαο ηελ κέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ έλα ζρεηηθό θείκελν.
Γηα λα αιιάμεηε ηελ ώξα θαη εκεξνκελία κηαο δεκνζίεπζεο, ρξεζηκνπνηείηε ζηελ
ελόηεηα «Υξνλνζήκαλζε Γεκνζίεπζεο», πνπ βξίζθεηαη ζηε θάησ δεμηά πιεπξά
ηεο ζειίδαο ζπγγξαθήο δεκνζίεπζεο.
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Δηθόλα 24 Υξνλνζήκαλζε εθαξκνγήο
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5 Περιςςότερα
Σν παξόλ εγρεηξίδην απνηειεί κία πξνζπάζεηα ππνζηήξημεο ζηελ ρξήζε ηεο
ππεξεζίαο Ιζηνινγίσλ ηνπ ΠΓ. ε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί έλαλ πιήξε
νδεγό γηα όιεο ηηο δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο ελόο Ιζηνινγίνπ.
Δλεκεξσκέλε έθδνζε εγρεηξίδηνπ γηα ηελ Τπεξεζία Ιζηνινγίσλ είλαη δηαζέζηκε
online κέζσ ηνπ http://blogs.sch.gr.
Μπνξείηε λα αλαηξέρεηε ζην ηζηνιόγην ηεο νκάδαο αλάπηπμεο
http://blogs.sch.gr/developers γηα ηηο δηάθνξεο απνξίεο πνπ έρεηε ή γηα λα
πξνηείλεηε θείκελα πνπ ζεσξείηε ζθόπηκν λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην εγρεηξίδην
απηό.

Υξήζηκεο πεγέο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε:
o

Πξνηάζεηο ρξήζεο ησλ Ιζηνινγίσλ σο παηδαγσγηθό εξγαιείν
http://blogs.sch.gr/intro/

o Forum Δξσηήζεσλ & Απαληήζεσλ ηνπ blogs.sch.gr
http://blogs.sch.gr/developers/about/
o Αλαθνξέο πξνβιεκάησλ ζην blogs.sch.gr
http://helpdesk.sch.gr/login_frame.php?category_id=5327
o Δγρεηξίδηα ρξήζεο ζηελ Αγγιηθή γιώζζα από ην wordpress.org
http://codex.wordpress.org/Working_with_WordPress
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