
III. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά
εργαλεία

Δημιουργία άρθρου και βασική μορφοποίηση

Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας/δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:

δημιουργείτε ένα νέο άρθρο στο blog σας
εφαρμόζετε βασική μορφοποίηση στο άρθρο σας

Περιγραφή

Τα ιστολόγια αποτελούνται από δύο βασικές δομές: άρθρα και σελίδες. Τα άρθρα είναι το βασικό συστατικό
περιεχόμενο ενός ιστολογίου και πέρα από το κείμενο μπορούν να περιέχουν εικόνες, video, συνδέσμους κ.α. ενώ
μπορούν να χαρακτηριστούν με την βοήθεια κατηγοριών και ετικετών. 

Κάθε νεοσύστατο ιστολόγιο έχει κοινό τρόπο προβολής, με τα άρθρα να εμφανίζονται στην Αρχική Σελίδα με τα πλέον
πρόσφατα στην κορυφή της.

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα δημιουργήσετε το πρώτο σας άρθρο και θα εφαρμόσετε βασική μορφοποίηση κειμένου.
Στο παρακάτω βίντεο δείχνουμε τα βασικά της δημιουργίας και μορφοποίησης άρθρου. Μπορείτε επίσης να μελετήσετε
και τις σελίδες βοήθειας της υπηρεσίας ιστολογίων του ΠΣΔ.

Για την δημιουργία νέας δημοσίευσης εμφανίζεται ένας επεξεργαστή κειμένου παραπλήσιος με το Microsoft Word.
Γράφετε το κείμενό σας και επιλέγετε από τα υπάρχοντα πλήκτρα τη διαμόρφωση που θέλετε. Κατά την συγγραφή μιας
δημοσίευσης θα πρέπει να συμπληρώσετε:

Τον  τίτλο της.
Το περιεχόμενο της.
Προαιρετικά Κατηγορίες και ετικέτες
Προαιρετικά την επιλεγμένη εικόνα

Όταν τελειώσετε πατάτε το κουμπί Δημοσίευση που βρίσκεται στα δεξιά της σελίδας σας.

Video

Οδηγίες

Δημιουργήστε και μορφοποιήστε το πρώτο σας άρθρο στο ιστολόγιο σας. Για να θεωρηθεί επαρκής η εργασία θα
πρέπει το άρθρο σας να επιδεικνύει την χρήση των παρακάτω

μορφοποίηση χαρακτήρων (έντονη γραφή ή/και πλάγια γραφή)
χρώμα χαρακτήρων
λίστα (αριθμημένη ή μη αριθμημένη)
έναν εξωτερικό υπερσύνδεσμο
στοίχιση παραγράφου
κεφαλίδα επιπέδου 2 ή μεγαλύτερη

watch
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κεφαλίδα επιπέδου 2 ή μεγαλύτερη

Παραδοτέο

Στιγμιότυπο οθόνης (Αρχείο)

Έγγραφο (Αρχείο)

URL (Κείμενο)

Πρόταση - Λέξη (Κείμενο)

Δημοσίευση σε Forum

 Υποβάλετε ως απάντηση τον σύνδεσμο url του συγκεκριμένου άρθρου (όχι τον σύνδεσμο της αρχικής σελίδας του
ιστολογίου σας).

 Για απορίες ή προβλήματα σε αυτή την δραστηριότητα κάντε κλικ εδω
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