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Blog - ιστολόγιο 

 

Γενικά 

Ανήκει στις δικτυακές τοποθεσίες (ιστοσελίδες) τύπου web2, που σημαίνει ότι ο επισκέπτης του έχει τη δυνατότητα 

να τροποποιεί το περιεχόμενό του κι όχι μόνο να το διαβάζει (π.χ. να γράφει κάποιο σχόλιο). 

 

Το όνομα blog προέρχεται από την ένωση των λέξεων web (ιστός) και log (ημερολόγιο):  web + log = blog  (ιστός + 

ημερολόγιο = ιστολόγιο). 

 

Είναι αυτό που λέει και το όνομά του: ένα διαδικτυακό ημερολόγιο γι’ αυτό και η βασική δομή του είναι η κατά 

ημερομηνία παράθεση άρθρων. 

 

 

Blog στο ΠΣΔ 

Οι χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, εκπαιδευτικοί, μαθητές (κατόπιν σχετικού αιτήματος) και σχολικές 

μονάδες έχουν δυνατότητα ενεργοποίησης (δημιουργίας) και χρήσης ιστολογίου. 
 

Η διεύθυνση στην οποία βρίσκεται το ιστολόγιο κάθε χρήστη 

του ΠΣΔ είναι τυποποιημένη ως εξής: 

https://blogs.sch.gr/όνομα χρήστη 

Π.χ. η διεύθυνση του ιστολογίου του 14ου ΔΣ Ιλίου 

(14dimiliou) είναι https://blogs.sch.gr/14dimiliou 

 

Και ιδού η αρχική σελίδα του ιστολογίου του (3/3/2022): 

 
 

Ενεργοποίηση (δημιουργία) ιστολογίου: 

Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το ιστολόγιό σας, την πρώτη 

φορά που θα μπείτε στη διεύθυνσή του, θα δείτε κάτι 

τέτοιο: 

 
 

Κάνετε κλικ στη λέξη «Σύνδεση» και μεταφέρεστε στη 

σελίδα ταυτοποίησης του ΠΣΔ: 

 

Κάνετε κλικ στο κουμπί «Είσοδος» και το ιστολόγιό σας ενεργοποιείται και είναι έτοιμο για να το διαχειριστείτε! 

Από τώρα και πέρα κάθε φορά που θα πληκτρολογείτε τη διεύθυνσή του στον φυλλομετρητή σας, θα εισέρχεστε 

κατευθείαν και θα βλέπετε το ιστολόγιό σας χωρίς να χρειαστεί ποτέ ξανά η διαδικασία ταυτοποίησης. 

Εννοείται ότι αν θέλετε να προσθέσετε/αλλάξετε το περιεχόμενό του, θα πρέπει να συνδεθείτε, θα χρειαστεί δηλαδή η 

διαδικασία ταυτοποίησης. 

  

https://blogs.sch.gr/14dimiliou
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Διαχείριση του ιστολογίου 

Η διαχείριση του ιστολογίου μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε υπολογιστή διαθέτει πρόσβαση στο internet και δεν 

απαιτείται η χρήση ειδικού λογισμικού κατασκευής και ανάρτησης ιστοσελίδων. 

Στη σελίδα του ιστολογίου μας βρίσκουμε και πατάμε το κουμπί «Σύνδεση»: 

  
Μεταφερόμαστε στη σελίδα ταυτοποίησης χρηστών του ΠΣΔ κι αφού πατήσουμε το κουμπί «Είσοδος» επιστρέφουμε 

στη σελίδα του ιστολογίου μας, η οποία όμως τώρα φαίνεται κάπως έτσι: 

 
Πηγαίνουμε τον δείκτη του ποντικιού στο κουμπί «Οι ιστότοποί μου» και βλέπουμε να ξεδιπλώνεται το μενού: 

 
 

Κάνουμε κλικ στον «Πίνακα ελέγχου» και μεταφερόμαστε στη διαχείριση του ιστολογίου: 
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Τα βασικά της διαχείρισης 

 

Άρθρα 

Οι «δομικοί» λίθοι του blog είναι τα άρθρα. Κάθε άρθρο παίρνει αυτόματα ημερομηνία και 

ώρα ανάρτησης από το σύστημα τη στιγμή που το δημοσιεύουμε. Τα άρθρα διατάσσονται 

αυτόματα από το πιο πρόσφατο προς το πιο παλιό (αυτό μπορεί να τροποποιηθεί: Ρυθμίσεις, 

Ανάγνωση). 

 

Τα άρθρα μπορεί να επιτρέπουν σχολιασμούς (η δυνατότητα του επισκέπτη να αλλάζει το 

περιεχόμενο του ιστότοπου κι όχι μόνο να το διαβάζει). Για να μην δημοσιευτεί κάποιο 

σχόλιο με ακατάλληλο περιεχόμενο, υπάρχει η ρύθμιση ώστε η δημοσίευση του σχολίου να 

προϋποθέτει την έγκριση του διαχειριστή (Ρυθμίσεις, Συζήτηση). 

 

Μπορούμε να γράψουμε ένα άρθρο και να προγραμματίσουμε την (αυτόματη) εμφάνισή του 

σε μεταγενέστερο χρόνο. Επιλέγουμε το άρθρο, επεξεργασία, δημοσίευση:  

 
 

Μπορούμε να «κλειδώσουμε» ένα άρθρο με συνθηματικό έτσι ώστε να μπορούν να το 

διαβάσουν μόνο όσοι γνωρίζουν το συνθηματικό αυτό. Επιλέγουμε το άρθρο, επεξεργασία, 

Ορατότητα (Έχει συνθηματικό). 

  

 

 

Σελίδες 

Οι σελίδες είναι κάτι σαν τους φακέλους ενός αρχείου: Χρησιμεύουν για να ταξινομούμε το περιεχόμενο που 

αναρτούμε σε κατηγορίες. Οι σελίδες μπορεί να εμφανίζονται στο μενού. 
Π.χ. στο ιστολόγιο του 14ου ΔΣ Ιλίου, σελίδες είναι: Αρχική, Επίκαιρα/Σημαντικά, Το σχολείο μας (με «υποσελίδες» τις σελίδες 

«Εκπαιδευτικοί», «Σύλλογος Γονέων» κ.ά.), Νομοθεσία, Ενημέρωση γονέων, ΕξΑΕ και Επικοινωνία. 

Όλες αυτές εμφανίζονται στο μενού: 

 
 

Ισχύει και για τις σελίδες ότι μπορούμε να προγραμματίσουμε την εμφάνισή τους σε μεταγενέστερο χρόνο και ότι 

μπορούμε να τις «κλειδώσουμε» με συνθηματικό. 
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Εμφάνιση 

 

Εμφάνιση (Θέματα, Προσαρμογή, Μικροεφαρμογές, Μενού, 

Κεφαλίδα, Φόντο): 

 
Θέματα: Υπάρχει ποικιλία από έτοιμα θέματα. 

Διαλέγουμε όποιο μας αρέσει και μας βολεύει. 
Το θέμα είναι ο «σκελετός» του ιστολογίου. Πάνω σε αυτόν 

«χτίζουμε» τα άρθρα, τις σελίδες, τα στοιχεία της εμφάνισης. 

Πρέπει να είμαστε σίγουροι για την επιλογή μας, γιατί αν 

θελήσουμε να το αλλάξουμε, αφού έχουμε ήδη προσθέσει αρκετό 

περιεχόμενο, μπορεί να μας δυσκολέψει αν τα διάφορα στοιχεία 

που έχουμε χρησιμοποιήσει δεν ταιριάζουν από άποψη μεγέθους 

στο νέο θέμα που θα επιλέξουμε. 

 

Προσαρμογή (Ταυτότητα ιστότοπου, Χρώματα, Εικόνα 

κεφαλίδας, Εικόνα φόντου, Μενού, Μικροεφαρμογές, 

Ρυθμίσεις αρχικής σελίδας, Πρόσθετη CSS): 
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Ταυτότητα ιστότοπου: 
(Τίτλος, Υπότιτλος, Εικονίδιο) 

  

Εικόνα κεφαλίδας: 

 
 

Μικροεφαρμογές: 
(Αναλυτικά σε επόμενη σελίδα) 

 
 

Ρυθμίσεις αρχικής σελίδας: 
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(Εμφάνιση)  Ταυτότητα ιστότοπου (Τίτλος, υπότιτλος, Εικονίδιο ιστότοπου) & Εικόνα κεφαλίδας: 

 

 

 

 
 

  

Τίτλος 

Υπότιτλος 

Εικονίδιο 

 ιστότοπου 

Εικόνα κεφαλίδας 
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(Εμφάνιση)  Μικροεφαρμογές: 

Είναι διάφορες εφαρμογές που μπορούν να μπουν ως λειτουργικά «στολίδια» σε διάφορα σημεία (περιοχές) της 

σελίδας:  

 
  

Βασική περιοχή 

μικροεφαρμογών 

(Αναλογικό ρολόι). 

Δευτερεύουσα περιοχή 

μικροεφαρμογών 

(European School Radio). 

1η, 2η, 3η, 4η περιοχή 

μικροεφαρμογών στο 

υποσέλιδο: 

 

Σκακιστική άσκηση 

Αναλογικό ρολόι 

Ημερολόγιο 

Μετάφραση μέσω google 
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Χρήστες 

Ο διαχειριστής του ιστολογίου μπορεί να εκχωρήσει δικαιώματα σε άλλα πρόσωπα, κάτι που 

μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο στο πλαίσιο της διαχείρισης και λειτουργίας ενός σχολικού 

ιστολογίου, για να μη φορτώνεται όλη τη δουλειά ένα άτομο. Τα άρθρα και οι σελίδες που 

αναρτώνται φέρουν την «υπογραφή» αυτού που τα ανάρτησε. Π.χ. το άρθρο που φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα αναρτήθηκε από τον χρήστη 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 

(από τον Διευθυντή):  

 
 

Οι βασικοί ρόλοι των χρηστών του ιστολογίου είναι: 
Διαχειριστής: (Administrator). Έχει πρόσβαση σε όλες τις ενέργειες διαχείρισης του ιστολογίου 

Αρχισυντάκτης: (Editor).  Έχει πρόσβαση στη συγγραφή και διαχείριση άρθρων και σελίδων δικών 

του αλλά και άλλων χρηστών. 

Συντάκτης: (Author). Έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει και να διαχειρίζεται μόνο τα δικά του άρθρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πλήρης οδηγός της διαχείρισης του ιστολογίου βρίσκεται στη διεύθυνση:   https://blogs.sch.gr/blogs_manual/ 

https://blogs.sch.gr/blogs_manual/

