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1. Τίηινο: Βαζηθέο εληνιέο HTML γηα δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο. 

2. Ηιεθηξνληθή ζέζε  

 κ-ζελάξην 

 θύιια εξγαζίαο 

Όιν ην ςεθηαθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην κ-ζελάξην θαη ηα θύιια 

εξγαζίαο είλαη πξσηόηππν θαη έρεη δεκηνπξγεζεί από εκάο γηα ηηο 

αλάγθεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ αθνινπζνύλ. Γηα ηελ εύθνιε ρξήζε 

από θαζεγεηέο θαη καζεηέο έρεη αλαξηεζεί ζην πξνζσπηθό blog ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ.  

3. Δηάξθεηα:  45 ιεπηά, 1 δηδαθηηθή ώξα. 

4. Γλωζηηθό αληηθείκελν: Πιεξνθνξηθή, HTML, ηζηνζειίδεο. 

5. Τάμε ή ηάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη:  Α Λπθείνπ ΓΔ.Λ. θαη ΔΠΑ.Λ.  

6. Προβλήμαηα ποσ θέλει να λύζει ηο μ-ζενάριο. 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ θαζεκεξηλά ην δηαδίθηπν θαη επηζθέπηνληαη 

ηζηνζειίδεο, δελ γλσξίδνπλ όκσο ηη θξύβεηαη πίζσ από θάζε ηζηνζειίδα. Με 

απηό ην κ-ζελάξην ζέινπκε ν καζεηήο λα αλαγλσξίδεη ηα βαζηθά κέξε ηεο 

δνκήο κηαο ηζηνζειίδαο θαη λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί κηα απιή δηθή ηνπ. Επίζεο 

ζέινπκε λα εθπαηδεύζνπκε ην καζεηή λα κελ δεηάεη πάληα «καζεκέλε ηξνθή» 

αιιά λα κπνξεί λα αλαθαιύπηεη κόλνο ηνπ ηελ λέα γλώζε. 

7. Προηγούμενες γνώζεις 

Οη καζεηέο ζην πξνεγνύκελν κάζεκα έρνπλ δηδαρζεί ηη είλαη νη εηηθέηεο, πσο 
αλνίγνπλ, πσο θιείλνπλ θαη ηελ γεληθή κνξθή κηαο απιήο ηζηνζειίδαο όπσο 
παξαθάησ: 

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE> Τίτλοσ ιςτοςελίδασ </TITLE>  

</HEAD>  

<BODY>  

Το περιεχόμενο τησ ςελίδασ  

</BODY>  

</HTML>  

8. Δηδαθηηθνί ζηόρνη ή αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

Ο καζεηήο λα κπνξεί: 

1. λα ρξεζηκνπνηεί ζσζηά θαη ζηελ ζσζηή ζέζε ηηο βαζηθέο εηηθέηεο ηεο 
HTML.  

2. λα ηξνπνπνηεί ππάξρνπζεο ηζηνζειίδεο  (π.ρ. λα πξνζζέηεη κηα 
παξάγξαθν ή κηα θεθαιίδα)  

3. λα δεκηνπξγεί κηα απιή ηζηνζειίδα κε αξηζκεκέλεο θαη κε ιίζηεο κε 
ηελ κνξθή θαη ηελ δηάηαμε πνπ επηζπκεί.  

4. λα αλαγλωξίδεη ηηο βαζηθέο εηηθέηεο ηεο HTML 
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9. Σπλνπηηθή πεξηγξαθή  

 

1η δραζηηριόηηηα,  10 λεπηά (1ος και 2ος ζηότος) 

Σύνδεζη με προηγούμενες γνώζεις. Ανακάλσυη νέφν εηικεηών. 

Οη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ 3, κπαίλνπλ ζηελ επόκελε ζειίδα πνπ έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη γηα ηνλ ζθνπό ηνπ καζήκαηνο. 

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FSMEOBATI0I7 

Σε απηή ηελ ηζηνζειίδα κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ, λα δνθηκάζνπλ θαη λα 

αλαθαιύςνπλ ηε λέα γλώζε. 

Η ηζηνζειίδα είλαη πξνζπκπιεξσκέλε  (γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξόλνπ από 

εκάο) κε όζα έκαζαλ νη καζεηέο ζην πξνεγνύκελν κάζεκα. Δπίζεο ππάξρεη 

ήδε κηα θεθαιίδα1 θαη κία παξάγξαθνο θαη δεηάκε λα δεκηνπξγήζνπλ αθόκα 

κία θεθαιίδα θαη κία παξάγξαθν. Βιέπνληαο νη καζεηέο ηνλ έηνηκν θώδηθα, 

αλαγλσξίδνπλ ηηο θαηλνύξγηεο εηηθέηεο (έληνλε γξαθή παξαθάησ) θαη 

πεηξακαηηδόκελνη θαη δνθηκάδνληαο, αλαθαιύπηνπλ ηε λέα γλώζε. Γειαδή 

πνηεο εηηθέηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζε πνην ζεκείν ώζηε λα 

πξνζζέζνπλ άιιε κηα θεθαιίδα θαη άιιε κηα παξάγξαθν.  

<html> 

<head> 

<title> θύιιν εξγαζίαο HTML</title> 

</head> 

<body> 

<h1> πιεξνθνξηθή </h1> 

<p> δεδνκέλα </p> 

</body> 

</html> 

Κάπνηα ζηηγκή ζα καο ξσηήζνπλ πσο αιιάδνπκε γξακκή. Μέζα από δηάινγν 

ζηελ νινκέιεηα πεξηκέλνπκε λα καο πνπλ γηα ηελ αλάγθε ύπαξμεο κηαο 

εηηθέηαο πνπ λα αιιάδεη γξακκή. Τνπο απνθαιύπηνπκε ην όλνκα ηεο εηηθέηαο 

<br> θαη πσο δελ ρξεηάδεηαη λα θιείζεη. 

 

  

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FSMEOBATI0I7
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2η δραζηηριόηηηα, 5 λεπηά (1ος και 4ος  ζηότος) 

Εμπέδφζη, αναζηοταζμός, επιζημοποίηζη νέας γνώζης. 

Σηνλ βηληενπξνβνιέα ή ζηνλ δηαδξαζηηθό πίλαθα αλ δηαζέηνπκε, εκθαλίδεηαη 

ν παξαθάησ πίλαθαο αληηζηνίρηζεο.  

Σηελ 1ε ζηήιε δίλνληαη κεξηθέο βαζηθέο εληνιέο ηεο HTML θαη ζηελ 2ε δίλεηαη  

αλαθαηεκέλα ε ζεκαζία ηνπο. Οη καζεηέο ζπλεξγαδόκελνη ζηηο νκάδεο ηνπο 

αληηζηνηρνύλ ηνλ αξηζκό ηεο 1εο ζηήιεο κε ην ζσζηό  γξάκκα ηεο 2εο. 

Με απηή ηελ δξαζηεξηόηεηα κπνξνύλ νη καζεηέο λα αλαζηνραζηνύλ όζα 

έκαζαλ θαη λα επεθηαζνύλ ζε λέεο άγλσζηεο γηα εθείλνπο εηηθέηεο. Σην ηέινο 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο επηζεκνπνηνύκε ζηελ νινκέιεηα ηε λέα γλώζε θαη ν 

πίλαθαο παξακέλεη νξαηόο σο εξγαιείν βνήζεηαο γηα ηελ επόκελε 

δξαζηεξηόηεηα.   

1. <HTML>...</HTML> 

a. Οξίδεη ηελ εηζαγσγή θάπνηαο εηθόλαο -
image- θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνύλ 
ζηε ζέζε ηεο, ην κέγεζόο ηεο, θ.ά 

2. <HEAD>...</HEAD> b. Γειώλεη αιιαγή γξακκήο 

3. <BODY>...</BODY> 
c. Οξίδεη δεζκό κε ηζηνζειίδα πνπ 
βξίζθεηαη ζην URL 

4. <TITLE>…</TITLE> 
d. Οξίδεη παξάγξαθν.  
 

5. <P>….</P> 

e. Οξίδεη ην ηκήκα εθείλν ηεο ηζηνζειίδαο 
ζην νπνίν αλαθέξνληαη δη- αρεηξηζηηθήο 
θύζεσο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζην 
πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο. Οη πιεξνθνξίεο 
απηέο δελ εκθαλίδνληαη από ηνλ 
θπιινκεηξεηή. 

6. <BR> f. Οξίδεη ηνλ ηίηιν ηεο. 

7. <IMG> 
g. Οξίδεη ηελ αξρή θαη ην ηέινο κηαο 
ηζηνζειίδαο 

8. <A HREF=”URL”> … </A> h. Οξίδεη ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο 

9. <ol> 

<li>…</li> 

<li>…</li> 

θιπ 

</ol> 

i. Γεκηνπξγία Αξηζκεκέλεο Λίζηαο 

10. <ul> 

<li>…</li> 

<li>…</li> 

θιπ 

</ul> 

j. Γεκηνπξγία Λίζηαο 
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3η δραζηηριόηηηα,  15 λεπηά  (3ος ζηότος) 

Εθαρμογή δημιοσργία πιο ολοκληρφμένης ιζηοζελίδας 

Γίλνπκε ζηνπο καζεηέο ηνλ επόκελν πίλαθα πνπ δεμηά θαίλεηαη κηα Ιζηνζειίδα 

θαη αξηζηεξά κηζό γξακκέλεο  νη εληνιέο ζε HTML πνπ ηελ δεκηνπξγνύλ. Τνπο 

δεηάκε λα ζπκπιεξώζνπλ ηα 10 θελά έηζη ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

ηζηνζειίδα όπσο θαίλεηαη δίπια. 

Οη καζεηέο βξίζθνπλ ηελ κηζό έηνηκε ηζηνζειίδα ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν. 

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FSMEULE6XP7T 

Με απηή ηελ δξαζηεξηόηεηα ζέινπκε νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εθαξκόδνπλ 

νινθιεξσκέλα όζα έκαζαλ. 

<html> 

<title>………1………..<……2….> 

<…..3……> 

θαιό<…4….>θαιόθαίξη 

</head> 

<BODY> 

<H1>Γηαθνπέο</H1> 

<H2>….5…….</H2> 

<H3>Μεζζήλε</H3> 

<ol> 

<li> Μέλνπκε Διιάδα</li> 

<ul> 

<li>Ινύληνο</li> 

<li>Ινύιηνο</li> 

<li>Αύγνπζηνο</li> 

<…6…l> 

<li>Βνπλά</li> 

<..7…>Νεζηά<..8…> 

<li>Δμσηεξηθό</li> 

</ol> 

<…9… > 

<…10…>  

 

 

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FSMEULE6XP7T
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4
ε δξαζηεξηόηεηα, 10 ιεπηά  (4νο ζηόρνο) 

απηναμηνιόγεζε 

Κάζε καζεηήο ζπκπιεξώλεη ην επόκελν quiz απηναμηνιόγεζεο γηα λα 
αλαζηνραζηεί όζα έκαζε, λα απνζαθελίζεη ηπρόλ ιάζε ηνπ θαη λα εκπεδώζεη 
ηε λέα γλώζε. Κάζε καζεηήο κπνξεί  λα απαληήζεη όζεο θνξέο ζέιεη κέρξη λα 
βειηηώζεη ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη απηό ηνπ πξνζθέξεη ηελ αίζζεζε ηεο 
ηθαλνπνίεζεο. Θέινπκε νη καζεηέο λα θύγνπλ ραξνύκελνη από ην εξγαζηήξην 
κε ηελ ηδέα «ζήκεξα ηα θαηαθέξακε θαη κάζακε θάηη λέν»! Ταπηόρξνλα όζν 
μαλαπξνζπαζνύλ, ππάξρνπλ ζρόιηα ελζάξξπλζεο θαη επηβξάβεπζεο ζηηο 
απαληήζεηο θαη νη καζεηέο ζαλ ζε παηρλίδη έρνπλ άιιε κηα επθαηξία λα κάζνπλ 
όζα ηνπο «μέθπγαλ» από ηηο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Εξωηεκαηνιόγην απηναμηνιόγεζεο  

 

10. Φύιια εξγαζίαο  

Δπηζπλάπηνληαη ζην ηέινο ηα θύιια εξγαζίαο πνπ ζα δνζνύλ ζηνπο καζεηέο 
κε νδεγίεο γηα όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο.  

Τα θύιια εξγαζίαο ζα είλαη αλαξηεκέλα θαη ζην blog ηνπ θαζεγεηή, γηα 
νηθνλνκία ραξηηνύ θαη ρξόλνπ. 

 

11. Πξόζζεηα ζηνηρεία - ζρόιηα 
 

 Γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξόλνπ ηνπ καζήκαηνο ε 3ε δξαζηεξηόηεηα είλαη 

κηζό ζπκπιεξσκέλε. Αλ νη καζεηέο είλαη πην απνδνηηθνί ή αλ ππάξρεη 

επρέξεηα ρξόλνπ ζα κπνξνύζε λα δίλεηαη κόλν ε δεμηά ζηήιε ηνπ 

πίλαθα, δειαδή πσο ζέινπκε λα θαίλεηαη κηα ηζηνζειίδα, θαη νη καζεηέο 

λα έγξαθαλ όιεο ηηο εηηθέηεο.   

 Επεηδή όιν ην πιηθό ηνπ καζήκαηνο είλαη αλαξηεκέλν ζην blog ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα πεξαηηέξσ εμάζθεζε ηνπ 

καζεηή αζύγτρονα από ην ζπίηη ηνπ όπνηε ην επηζπκεί. 

 Επίζεο ε 4ε δξαζηεξηόηεηα ζηέιλεη ηα απνηειέζκαηα απηόκαηα ζην 

email ηνπ καζεηή θαη ηνπ δίλεη θίλεηξν λα μαλαπξνζπαζήζεη κέρξη λα 

επηηύρεη ην 100%. Θα κπνξνύζε ν καζεηήο, όηαλ θαηαθηήζεη ηε λέα 

γλώζε λα βάιεη ζην 1ν πεδίν ηνπ quiz ην email ηνπ γνλέα-θεδεκόλα ηνπ 

γηα λα ππεξεθαλεπηεί θαη λα ηνπ απνδείμεη όζα θαηάθεξε. 

Επηηπγράλεηαη εκκέζσο έλαο δίαπινο επηθνηλσλίαο θεδεκόλσλ – 

ζρνιείνπ. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLsm0aMNEXd0rIqt57ahnGzyqVJcbIUHKG0YcCb-Y3lS2uNg/viewform
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Φύλλο εργαζίας HTML 

Σε νκάδεο αλά 3 καζεηέο πξαγκαηνπνηήζηε ηηο επόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Σην πξνεγνύκελν κάζεκα είδακε πσο ε απινύζηεξε γεληθή κνξθή κηαο 

ηζηνζειίδαο είλαη: 

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE> Τίτλοσ ιςτοςελίδασ </TITLE>  

</HEAD>  

<BODY>  

Το περιεχόμενο τησ ςελίδασ  

</BODY>  

</HTML>  

1ε δξαζηεξηόηεηα (10 ιεπηά) 

ζπλδεζείηε ζηε επόκελε ζειίδα 

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FSMEOBATI0I7 

Παηήζηε Run 

ζα βιέπεηε κηα ηζηνζειίδα ζαλ ηελ επόκελε 

 

ζηελ ππάξρνπζα παξάγξαθν γξάςηε «επεμεξγαζία δεδνκέλσλ» 

πξνζζέζηε κηα παξάγξαθν «πιεξνθνξία» 

έηζη ώζηε λα βιέπεηε κηα ηζηνζειίδα κε ηελ επόκελε κνξθή 

 

Πξνζζέζηε ηηο ιέμεηο «πιηθό» θαη «ινγηζκηθό» σο θεθαιίδεο1  

Μέζα ζην «πιηθό» πξνζζέζηε ηα «εζσηεξηθό», «πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο» σο 

θεθαιίδεο2 

Οη ιέμεηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο λα είλαη ζε δηαθνξεηηθέο γξακκέο   

 

 

 

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FSMEOBATI0I7
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2ε δξαζηεξηόηεηα (5 ιεπηά) 

Βηληενπξνβνιέαο ή δηαδξαζηηθόο πίλαθαο  

Σηελ 1ε ζηήιε ηνπ επόκελνπ πίλαθα δίλνληαη κεξηθέο βαζηθέο εληνιέο ηεο 

HTML θαη ζηελ 2ε δίλνληαη αλαθαηεκέλα ε ζεκαζία ηνπο. Αληηζηνηρίζηε ηνλ 

αξηζκό ηεο 1εο ζηήιεο θαη δίπια ην ζσζηό  γξάκκα ηεο 2εο ζηήιεο. 

 

11. <HTML>...</HTML> 

k. Οξίδεη ηελ εηζαγσγή 
θάπνηαο εηθόλαο -image- θαη ησλ 
παξακέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηε 
ζέζε ηεο, ην κέγεζόο ηεο, θ.ά 

12. <HEAD>...</HEAD> l. Γειώλεη αιιαγή γξακκήο 

13. <BODY>...</BODY> 

m. Οξίδεη δεζκό κε 
ηζηνζειίδα πνπ βξίζθεηαη ζην 
URL 

14. <TITLE>…</TITLE> 
n. Οξίδεη παξάγξαθν.  
 

15. <P>….</P> 

o. Οξίδεη ην ηκήκα εθείλν ηεο 
ηζηνζειίδαο ζην νπνίν 
αλαθέξνληαη δη- αρεηξηζηηθήο 
θύζεσο πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνύλ ζην πεξηερόκελν ηεο 
ηζηνζειίδαο. Οη πιεξνθνξίεο 
απηέο δελ εκθαλίδνληαη από ηνλ 
θπιινκεηξεηή. 

16. <BR> p. Οξίδεη ηνλ ηίηιν ηεο. 

17. <IMG> 
q. Οξίδεη ηελ αξρή θαη ην 
ηέινο κηαο ηζηνζειίδαο 

18. <A HREF=”URL”> … 
</A> 

r. Οξίδεη ην πεξηερόκελν ηεο 
ηζηνζειίδαο 

19. <ol> 

<li>…</li> 

<li>…</li> 

θιπ 

</ol> 

s. Γεκηνπξγία Αξηζκεκέλεο 
Λίζηαο 

20. <ul> 

<li>…</li> 

<li>…</li> 

θιπ 

</ul> 

t. Γεκηνπξγία Λίζηαο 
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3ε δξαζηεξηόηεηα (15 ιεπηά) 

Σηνλ επόκελν πίλαθα δίλεηαη κηα Ιζηνζειίδα θαη κηζό γξακκέλεο  νη εληνιέο ζε 

HTML πνπ ηελ δεκηνπξγνύλ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα 10 θελά έηζη ώζηε λα 

δεκηνπξγνύλ κηα ηζηνζειίδα όπσο θαίλεηαη δίπια. 

<html> 

<title>………1………..<……2….> 

<…..3……> 

θαιό<…4….>θαιόθαίξη 

</head> 

<BODY> 

<H1>Γηαθνπέο</H1> 

<H2>….5…….</H2> 

<H3>Μεζζήλε</H3> 

<ol> 

<li> Μέλνπκε Διιάδα</li> 

<ul> 

<li>Ινύληνο</li> 

<li>Ινύιηνο</li> 

<li>Αύγνπζηνο</li> 

<…6…l> 

<li>Βνπλά</li> 

<..7…>Νεζηά<..8…> 

<li>Δμσηεξηθό</li> 

</ol> 

<…9… > 

<…10…>  

 

 

 

Σπλδεζείηε ζηελ επόκελε ζειίδα, ζπκπιεξώζηε ηα θελά έηζη ώζηε λα 

δεκηνπξγήζεηε κηα ηζηνζειίδα όπσο θαίλεηαη ζηελ δεμηά ζηήιε. 

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FSMEULE6XP7T 

 

 

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FSMEULE6XP7T
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4
ε δξαζηεξηόηεηα (10 ιεπηά) απηναμηνιόγεζε 

Απαληήζηε ζην επόκελν quiz απηναμηνιόγεζεο γηα λα δείηε ηη κάζαηε ζήκεξα. 

Μπνξείηε λα απαληήζεηε μαλά θαη μαλά κέρξη λα βειηηώζεηε ηελ βαζκνινγία 

ζαο. 

Εξωηεκαηνιόγην απηναμηνιόγεζεο 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLsm0aMNEXd0rIqt57ahnGzyqVJcbIUHKG0YcCb-Y3lS2uNg/viewform

