
1         Χαρακτηριστικά υπηρεσίας 
Ιστολογίων του ΠΣ∆ 

1.1       Ιστολόγιο αντί για πίνακα ανακοινώσεων 

Τα ιστολόγια µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ένας εναλλακτικός ηλεκτρονικός 
πίνακας ανακοινώσεων. Εκεί µπορείτε να καταχωρήσετε όλη την πληροφορία που 
σχετίζεται µε τα µαθήµατα σας. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• κανόνες και ο χρονοπρογραµµατισµός του µαθήµατος 
• τρέχουσες ανακοινώσεις 
• ασκήσεις και ειδοποιήσεις για την παράδοση τους 
• δραστηριότητες 
• προτεινόµενη βιβλιογραφία 
• ανακοινώσεις και χρήσιµες πληροφορίες για τους γονείς 

Μία σηµαντική διαφορά των Iστολογίων από τους πίνακες ανακοινώσεων είναι ότι τα 
πρώτα παρέχουν τη δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών-
µαθητών-γονέων, κάτι το οποίο δεν παρέχεται από τους πίνακες ανακοινώσεων. Οι 
µαθητές µπορούν να δηµοσιεύσουν τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις τους και να 
προτείνουν ιδέες, ως µέσο αποδοτικότερης διδασκαλίας. 

1.2       Ιστολόγιο ως µέσο καθοδήγησης µε την 
ανάρτηση οδηγιών 

Τα Ιστολόγια είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία καθοδήγησης για τους 
µαθητές –και τους γονείς τους- που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις ασκήσεις 
τους και χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Μπορείτε να αναρτήσετε πληροφορίες, 
εξηγήσεις και επιπλέον παραδείγµατα για να βοηθήσετε τους µαθητές σας να 
αποφύγουν πιθανή σύγχυση και να ολοκληρώσουν µε επιτυχία τις ασκήσεις τους. 
Επίσης, µπορείτε να αναρτήσετε υπερσυνδέσµους σε πηγές πληροφοριών που 
σχετίζονται µε τις εργασίες, όπως on-line λεξικά, χάρτες, πίνακες και εκπαιδευτικά 
παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να κεντρίσετε το ενδιαφέρον των 
µαθητών σας και να τους δώσετε ερείσµατα για περαιτέρω µελέτη. 

1.3       Ιστολόγιο ως µέσο παρότρυνσης για 
προβληµατισµό και διάλογο 

Το ιστολόγιο είναι ένας ωραίος τρόπος να ενθαρρύνετε τους µαθητές σας να 
προβληµατιστούν ζητώντας τους να καταγράψουν: 

• τις απόψεις τους σε ερωτήµατα κρίσεως 
• τις αντιδράσεις τους σε φωτογραφίες µε θέµατα κοινωνικού, 

περιβαλλοντολογικού κτλ περιεχοµένου 
• τα σχόλια τους σε δηµοσιευµένα στον τύπο άρθρα 



• την εκτίµηση τους και τον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύουν αποτελέσµατα 
δηµοσκοπήσεων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος 

• τις ιδέες τους για θέµατα που συζητήθηκαν στην τάξη. 

1.4       Ιστολόγια ως συνεργατικά εργαλεία 

Με τα ιστολόγια είναι πιο εύκολο να ωθήσετε τους µαθητές στη συνεργατική και 
αθροιστική εκµάθηση. Οι µαθητές µπορούν να χωριστούν σε οµάδες και να 
αναλάβουν τµήµατα µιας εργασίας. Στη συνέχεια κάθε οµάδα εργασίας παρουσιάζει 
την πρόοδο της δουλειάς της στο ιστολόγιο περιµένοντας σχόλια και διορθώσεις. Με 
αυτόν τον τρόπο οι µαθητές και δίνουν και παίρνουν γνώση - υλικό από τις υπόλοιπες 
οµάδες της τάξης. 

Η συνεργατικοτήτα µπορεί να επεκταθεί και σε εσάς τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 
Οι εκπαιδευτικοί µπορείτε να δηµιουργήσετε ιστολόγια στα οποία θα περιγράφετε τις 
εµπειρίες σας από την εκπαίδευση, σχήµατα µαθηµάτων από εκπαιδευτικές ενότητες, 
πληροφορίες και µεθόδους διδακτικής που εφαρµόσατε µε επιτυχία ή όχι. 

1.5       Ιστολόγια ως τόποι δηµοσιότητας 

Τα ιστολόγια µπορούν να λειτουργήσουν ως τόποι δηµοσιότητας των εργασιών της 
τάξης. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές έχουν στη διάθεση τους επιτυχηµένα 
παραδείγµατα άλλων εργασιών αλλά και διορθώσεις, σχόλια και προσθήκες στις 
δικές τους εργασίες. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ωθήσετε τους µαθητές σας να 
φτιάξουν το δικό τους ιστολόγιο και να φιλοξενήσουν εκεί όλες τις εργασίες τους, 
όλες τις δραστηριότητες στις οποίες έχουν συµµετάσχει και τα βραβεία που έχουν 
πάρει, ουσιαστικά θα έχετε καθοδηγήσει τους µαθητές να φτιάξουν τον ηλεκτρονικό 
τους φάκελο (e-portfolio) από τον οποίο θα διαφαίνεται η πρόοδος του κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου. 

Οι παραπάνω τρόποι δεν είναι µοναδικοί, κάθε ένας από εσάς µπορεί να εντάξει τα 
ιστολόγια του ΠΣ∆ στην παιδαγωγική πράξη µε όποιον τρόπο προτιµά. Ο στόχος 
πάντα είναι να δώσει στους µαθητές αφορµές για αυτόνοµη µάθηση και δηµιουργία 
κουλτούρας διαλογικής συνεργασίας, στοιχεία που αποτελούν θεµελιώδη συστατικά 
για την εξέλιξη των ανθρώπων και της κοινωνίας. 

2         Χαρακτηριστικά υπηρεσίας 
Ιστολογίων του ΠΣ∆ 
Μέσα της υπηρεσίας http://blogs.sch.gr τα µέλη του ΠΣ∆ έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν το δικό τους Ιστολόγιο (blog) µέσα σε διάστηµα λίγων δευτερολέπτων 
µε τη χρήση των στοιχείων που διαθέτουν στο ΠΣ∆. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Ιστολογίων του ΠΣ∆ είναι τα εξής: 

1. Κάθε µέλος του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου µπορεί να αποκτήσει ένα 
προσωπικό Ιστολόγιο (http://blogs.sch.gr/onomaxristi). 



2. Επιτρέπεται η ανάρτηση δηµοσιεύσεων (άρθρων) και σχόλιων µόνο από τα 
πιστοποιηµένα µέλη του ΠΣ∆. 

3. Επιλογή αισθητικού θέµατος Ιστολογίου από µία µεγάλη συλλογή 90 πλήρως 
εξελληνισµένων θεµάτων (themes). 

4. Πλήρως εξελληνισµένο περιβάλλον διαχείρισης και συγγραφής άρθρων. 
5. Εύκολη προσθήκη ενσωµατωµένου (embedded) video. 
6. Εύκολη προσθήκη χώρου συζητήσεων (forum) σε κάθε Ιστολόγιο. 
7. ∆υνατότητα συντακτών περισσότερων του ενός σε ένα Ιστολόγιο π.χ. 

Ιστολόγιο σχολείου ή τάξης, γραφείου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ κ.α.. 
8. ∆υνατότητα αναζήτησης στο σύνολο των Ιστολογίων του ΠΣ∆ 
9. ∆ιαθέσιµος χώρος αρχείων Ιστολόγιου 200 ΜΒ που µπορεί να αυξηθεί. 

10.  Απλή διαδικασία µεταφοράς υπάρχοντος Ιστολογίου από άλλον πάροχο στο ΠΣ∆ 

Η υπηρεσία βασίζεται στο ελεύθερο λογισµικό ανοικτού κώδικα Wordpress 
3.0.1http://www.wordpress.org. 

3         Περισσότερες πληροφορίες 
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί µία προσπάθεια υποστήριξης στην χρήση της 
υπηρεσίας Ιστολογίων του ΠΣ∆. Σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί έναν πλήρη οδηγό 
για όλες τις δυνατότητες διαχείρισης ενός Ιστολογίου. 

Ενηµερωµένη έκδοση εγχειρίδιου για την Υπηρεσία Ιστολογίων είναι 
διαθέσιµηonline µέσω του http://blogs.sch.gr. 

Μπορείτε να απευθύνεστε 
στο http://helpdesk.sch.gr/login_frame.php?category_id=5327 για τις 
διάφορες απορίες που έχετε ή για να προτείνετε κείµενα που θεωρείτε σκόπιµο να 
συµπεριληφθούν στο εγχειρίδιο αυτό. 

Χρήσιµες πηγές πληροφορίες µπορείτε να βρείτε: 

• Προτάσεις χρήσης  των Ιστολογίων ως παιδαγωγικό 
εργαλείο  http://blogs.sch.gr/intro/ 

• Αναφορές προβληµάτων στο 
blogs.sch.gr http://helpdesk.sch.gr/login_frame.php?category_id=5327 

• Εγχειρίδια χρήσης στην Αγγλική γλώσσα από το 
wordpress.orghttp://codex.wordpress.org/Working_with_WordPress 

Πηγη: http://blogs.sch.gr/manuals/ 

 


