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Το ΠΣΔ παρέχει στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας  μόνο το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
email?

Υπηρεσία Βίντεο

            http://webmail.sch.gr/ 

https://video.sch.gr/asset/detail/mLlcdSXXNU
qKkjGOECFbfXFJ

Όχι μόνο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΑΛΛΑ ένα πλήθος από διαδικτυακές υπηρεσίες, με σκοπό 
τη βελτίωση της διδασκαλίας με την χρήση ΤΠΕ

Παρασκευή Φώτη
ΣΕΕ ΠΕ60

http://vod-new.sch.gr/
http://webmail.sch.gr/
http://webmail.sch.gr/
https://video.sch.gr/asset/detail/mLlcdSXXNUqKkjGOECFbfXFJ
https://video.sch.gr/asset/detail/mLlcdSXXNUqKkjGOECFbfXFJ




Υπηρεσία Σχολικού Τύπου 
http://vod-new.sch.gr/

http://vod-new.sch.gr/


Ψηφιακές Υπογραφές



Υπηρεσίες αποθήκευσης, διαμοιρασμού και διαχείρισης 
αρχείων στο cloud (νέφος)



Ηλεκτρονική Tάξη

http://eclass.sch.gr/
http://eclass.sch.gr/
http://eclass.sch.gr/


Τηλεκπαίδευση

http://e-learning.sch.gr/


Ιστολόγια (blogs)



Τι είναι το Web 2.0 

To Web 2.0 αποτελείται 
από εφαρμογές 

δεύτερης γενιάς του 
Παγκόσμιου Ιστού όπως 
ιστολόγια (Blogs), wikis, 
(Wikipedia)  ιστότοπους 
κοινωνικής δικτύωσης 
(social networking)  κ.α. 

Η εκπαιδευτική αξιοποίησή 
τους, κάτω από τον κατάλληλο 
σχεδιασμό, δεν στοχεύει απλά 

να ενισχύσει τις τεχνικές και 
επικοινωνιακές δεξιότητες των 

μαθητών αλλά ΚΥΡΙΩΣ να 
ενεργοποιήσει τους μαθητές 

προσφέροντάς τους πολλαπλές 
ευκαιρίες για μάθηση



  TI EINAI TO BLOG ;

Η δυνατότητα 
έκφρασης και 

αποτύπωσης ενός 
(κατά το δυνατόν) 

καθημερινού 
προσωπικού 

ημερολογίου στο 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πολλοί τα 
θεωρούν σαν μια 

μορφή 
εναλλακτικής ή 

πιο άτυπης 
δημοσιογραφίας 

καθώς 
συμβάλλουν 

στην επικοινωνία 
και την 

πληροφόρηση

Στην ουσία όμως 
Ένα Ιστολόγιο 

λειτουργεί σαν μια 
λίστα θεματικών 

καταχωρήσεων με 
χρονολογική σειρά από 
την πιο πρόσφατη έως 

την παλιότερη



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ BLOG ΚΑΙ WEBSITE

Το περιεχόμενο των 
BLOGS επικαιροποιείται 

αρκετά συχνά στο 
χρονικό διάστημα λίγων 
ημερών ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ με 
την πιο  «στατική» της 

ιστοσελίδας

Τα BLOGS προσφέρουν 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ και ΠΙΟ 

ΑΜΕΣΗ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ στους 
επισκέπτες .. Μπορεί να 

υπάρξει ανταλλαγή 
σχολίων ή ακόμα και 

διάλογος..



Γιατί λοιπόν 
τα BLOGS 
είναι 
ΔΗΜΟΦΙΛΗ;

• Η ευκολία στην κατασκευή τους από τον 
«μέσο» χρήστη εκπαιδευτικό

• Η ελευθερία στην οργάνωση και στο 
σχεδιασμό

• Η δυνατότητα προσωπικής έκφρασης και 
άμεσης επικοινωνίας με τους μαθητές

• Η δημιουργία ενός blog προσφέρεται από τα 
περισσότερα λογισμικά κατασκευής 
ιστολογίων ΔΩΡΕΑΝ!!



ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ;;



Τα πρώτα 
βήματα 
δημιουργίας 
Ιστολογίου

1. Πηγαίνετε στo http://blogs.sch.gr/

2. Στο δεξί τμήμα, στο πλαίσιο "Σύνδεση" να δώσετε 
σαν όνομα χρήστη και συνθηματικό τα ίδια στοιχεία 
που χρησιμοποιείτε για το email και λογαριασμό σας 
στο ΠΣΔ. Στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί 
"Σύνδεση".

3. Κατόπιν θα εμφανιστεί μια αρχική σελίδα με 
επιλεγμένο προτεινόμενο υλικό από το κοινωνικό 
δίκτυο του ΠΣΔ.

4. Από τις επιλογές στο επάνω μέρος της σελίδας 
(Δραστηριότητα, Ιστολόγια, Συζητήσεις, κλπ) 
επιλέγουμε Ιστολόγια.

5. Στο ίδιο πλαίσιο, θα σας δείξει το όνομα του 
ιστολογίου σας. Κάνετε κλικ στο όνομα αυτό (π.χ. 
στο foti’s blog). Θα εμφανιστεί το ιστολόγιό σας και 
θα περιέχει και μια αρχική δημοσίευση. 

http://blogs.sch.gr/


Αναλυτικές οδηγίες με βήματα και λεπτομέρειες 
στο έγγραφο του  που ακολουθεί 

• Δημουργία Ιστολογίου.pdf

./%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
./%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
./%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
./%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
./%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf


Ιστολόγια και με δύο 
τρόπους 

ΠΣΔ και BLOGER 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο



Ιστολόγιο μέσω της Google (blogspot)



ΚΑΛΟ 
«ΙΣΤΟΛΟΓΕΙΝ…»
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