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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ – BLOGS - ΠΣ∆ 

(Η δραστηριότητα που σχετίζεται µε όλα τα γνωστικά αντικείµενα, όλων των τάξεων 
του ∆ηµοτικού Σχολείου) 
 

Δημιουργία Ιστολογίου / Πρόσβαση στην διαχείριση  

 
Τα βήµατα για την δηµιουργία Ιστολογίου ενός µέλους του ΠΣ∆, ή/και στην 
πρόσβαση στην διαχείριση Ιστολογίου είναι τα εξής: 

1. Ανοίξτε µέσω φυλλοµετρητή Ιστού (web browser) της σελίδας 
http://blogs.sch.gr (Εικόνα 1) 

2. Πατήστε πάνω σε ένα : 
• είτε στο Σύνδεση στο επάνω µέρος της σελίδας 
• είτε στην περιοχή Σύνδεση  του δεξιού µενού δώστε τα στοιχεία που έχετε 

στο ΠΣ∆ 
 

 
 
Αν έχετε δώσει ορθά στοιχεία το ιστολόγιο σας δηµιουργείται αυτόµατα µε 
διεύθυνση URL: http://blogs.sch.gr/onomaxristi (στο παράδειγµα µας 
http://blogs.sch.gr/evitavita) και στην περιοχή «Σύνδεση» εµφανίζεται ο τίτλος του. 

 
Στη αρχική σελίδα µετά την σύνδεση σας µπορείτε, από το µενού στο επάνω µέρος 
και επιλέγοντας: 



1. Ο Λογαριασµός µου, να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του λογαριασµού σας, να  
επεξεργαστείτε το προφίλ σας, να δείτε τα µηνύµατά σας, να δείτε τους 
φίλους σας ή νέα αιτήµατα φιλίας, τις οµάδες που έχετε εγγραφεί και νέες 
προσκλήσεις. 

2. Τα Ιστολόγια µου, να µεταβείτε στο περιβάλλον διαχείρισης του ιστολογίου 
σας 

3. Ειδοποιήσεις, να δείτε εκκρεµή αιτήµατα για φιλία, εγγραφή σε οµάδες κλπ. 

Για να δείτε το ιστολόγιο σας πατήστε στο σύνδεσµο «όνοµα ιστολογίου» πχ 
evitavita's blog ή πληκτρολογήστε στην γραµµή διεύθυνσης του φυλλοµετρητή 
Ιστού σας το http://blogs.sch.gr/ονοµαχρηστηστοΠΣ∆  (για το παράδειγµα µας 
είναι το http://blogs.sch.gr/evitavita) και θα µεταβείτε στην πρώτη σελίδα του 
ιστολογίου σας.  
 
Την µορφή του ιστολόγιου σας όπως και το περιεχόµενο του µπορείτε να τα 
τροποποιήσετε µέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του. 
 

Γνωριμία με το περιβάλλον διαχείρισης του Ιστολογίου σας 

Κάθε ενέργεια διαµόρφωσης, συγγραφής κειµένου, αλλαγής τίτλου κ.α. γίνεται µέσω 
των σελίδων του περιβάλλοντος διαχείρισης του Ιστολογίου σας.  
Για να µεταβείτε σε αυτό πατήστε στο οριζόντιο µενού στο επάνω µέρος στο 
σύνδεσµο «Τα ιστολόγια µου»-όνοµα ιστολογίου – Πίνακας Ελέγχου. Μπορείτε 
επίσης να επιλέξετε απευθείας Νέα ∆ηµοσίευση, ∆ιαχείριση ∆ηµοσιεύσεων ή 
Σχολίων (σύντοµο µενού). 

 
 
 
Αρχικά θα ασχοληθούµε µε την εµφάνιση και τον τίτλο του ιστολογίου µας 
 

 



Για την εµφάνιση θα επιλέξουµε το θέµα µε τίτλο: Blix από Sebastian Schmieg 

Για την κεφαλίδα θα επιλέξουµε εικόνα σχετική µε τη Λίµνη Πλαστήρα ή όποια άλλη 
εικόνα επιθυµούµε. 
 
Ενώ για τον τίτλο « Η πινακοθήκη της τάξης µου» 
 
∆εν ξεχνώ την συνεχή αποθήκευση των αλλαγών! 
 


