2ο Φύλλο Εργασίας Μαθητή
Όνομα Μαθητή: ……………………………………………………………..… Τμήμα: ……………
Όνομα Μαθητή: ………………………………………………………………..
Όνομα Μαθητή: ………………………………………………………………..

Ας σχεδιάσουμε το blog μας!
Κεφαλίδα, θέμα και widgets.

Διαμόρφωση κεφαλίδας
Η κεφαλίδα του υπολογιστή βρίσκεται στην κορυφή του ιστολογίου και αποτελείται από τον τίτλο,
τον υπότιτλο και μια εικόνα.

Δραστηριότητα 1: Επιλογή τίτλου-υπότιτλου
O τίτλος που δίνεται σε ένα blog θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός της θεματολογίας
του, ενώ ο υπότιτλος περιγράφει με συντομία τις δραστηριότητες του blog.

Βήμα 1ο
Συζητήστε με την ομάδα σας και βρείτε έναν τίτλο και έναν υπότιτλο για το ιστολόγιο σας.

Tίτλος:__________________________________________________________________
Υπότιτλος: ______________________________________________________________

Στη συνέχεια θα καταθέσετε στην ολομέλεια της τάξης σας, την πρόταση σας και μετά από
ψηφοφορία θα επιλεγεί ο επικρατέστερος τίτλος και υπότιτλος.

Σημειώστε τον τίτλο και τον υπότιτλο, που επέλεξε η ολομέλεια .

Βήμα 2ο
Για να δηλώσετε στο ιστολόγιο σας τον τίτλο και τον υπότιτλο ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εντοπίστε στο πάνω μέρος της οθόνη σας τον τίτλο του ιστολογίου
‘To ιστολόγιο της τάξης μου’ και πλησιάστε το δείκτη του ποντικιού.

2. Στην αναδυόμενη λίστα επιλέξτε: Πίνακας ΕλέγχουΡυθμίσειςGeneral

3. Στην οθόνη που θα ανοίξει με τίτλο ‘Γενικές ρυθμίσεις’
δηλώστε τίτλο και υπότιτλο για το blog σας

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ να πατάτε ‘Αποθήκευση Αλλαγών’ στο τέλος της σελίδας.
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Δραστηριότητα 2: Επιλογή εικόνας κεφαλίδας

Κεφαλίδα ονομάζουμε την εικόνα εκείνη που βρίσκεται στην κορυφή του ιστολογίου.
Βήμα 1ο
Βρείτε μια εικόνα από το διαδίκτυο ή από άλλη πηγή, που θα θέλατε να εμφανίζεται στην κεφαλίδα
του ιστολογίου σας και αποθηκεύστε την στην επιφάνεια εργασίας.

Η εικόνα που θα βρείτε θα πρέπει να έχει μεγάλη ανάλυση περίπου 978 x 288.
Aν είναι μεγαλύτερη πρέπει να κοπεί.

Προσθέστε την εικόνα που θα βρείτε στη ‘Συλλογή Πολυμέσων’ του blog σας, επιλέγοντας:
Πίνακας ΕλέγχουΠολυμέσαΠροσθήκη νέου

Στο παράθυρο που θα ανοίξει με τίτλο ‘Εισαγωγή πολυμέσων’ επιλέξτε ‘Επιλέξτε αρχεία’

Στη συνέχεια η ολομέλεια της τάξης σας θα δει με χρήση του βιντεοπροβολέα, μέσα από τη Συλλογή
Πολυμέσων τις προτάσεις όλων των ομάδων, και μετά από ψηφοφορία θα επιλεγεί η επικρατέστερη
εικόνα για την κεφαλίδα.
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Βήμα 2ο
Για να δηλώσετε στο ιστολόγιο σας την εικόνα της κεφαλίδας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Πίνακας ΕλέγχουΕμφάνισηΚεφαλίδαChoose Image
έπειτα επιλέξτε από τη συλλογή πολυμέσων την επιθυμητή εικόνα και μετά ‘Set as header’

Δραστηριότητα 3: Διαμόρφωση θέματος

Θέμα ονομάζουμε κάποιο έτοιμο πρότυπο –σχηματομορφή όπου καθορίζονται με συγκεκριμένο
τρόπο (από το δημιουργό του), εμφανισιακά θέματα όπως για το κείμενο
(γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα) και τη θέση στοιχείων, πχ. άρθρα, κατηγορίες,
widgets λογότυπα, εικόνες κλπ.

Βήμα 1ο
Με τη βοήθεια του καθηγητή σας και με χρήση του βιντεοπροβολέα, δείτε κάποια από τα διαθέσιμα
θέματα, εφαρμόστε τα προσωρινά με προεπισκόπηση και αποφασίστε συλλογικά ποιο θα είναι αυτό
που θα εφαρμοστεί στο ιστολόγιο.
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Σημειώστε τη διαδρομή των εντολών που ακολούθησε η καθηγήτρια σας για να επιλέξει ‘Θέμα’

Δραστηριότητα 3: Eπιλογή widgets
Tα widgets είναι μικροεφαρμογές-πρόσθετα που εμπλουτίζουν το ιστολόγιο και μπαίνουν
στις στήλες δεξιά ή/και αριστερά των άρθρων (π.χ. ημερολόγια, σύνδεσμοι, μετρητές)

Βήμα 1ο
Με τη βοήθεια του καθηγητή σας και με χρήση του βιντεοπροβολέα, δείτε τα διαθέσιμα widgets και
αποφασίστε συλλογικά ποιά θα είναι αυτά που θα εμφανίζονται στο ιστολόγιο σας και με ποια σειρά..

Σημειώστε τη διαδρομή των εντολών που ακολούθησε η καθηγήτρια σας για να επιλέξει
widgets
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