
Εργαστηριακή	  Άσκηση	   	   1η	  Θεματική	  Ενότητα	  

Επιμορφωτικό	  Σεμινάριο	  "Σχεδιασμός	  και	  ανάπτυξη	  ιστοσελίδας	  σχολικής	  μονάδας	  αξιοποιώντας	  
τα	  Ιστολόγια	  (blogs)	  του	  ΠΣΔ"	  -‐	  Δρ.	  Ελένη	  Χριστοπούλου,	  Υπεύθυνη	  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.	  Κέρκυρας	  

	  

Εργαστηριακή	  Άσκηση	  

1η	  Θεματική	  Ενότητα	  
Επιμορφωτικό	  Σεμινάριο	  «Σχεδιασμός	  και	  ανάπτυξη	  ιστοσελίδας	  σχολικής	  

μονάδας	  αξιοποιώντας	  τα	  Ιστολόγια	  (blogs)	  του	  ΠΣΔ»	  
Εισηγήτρια:	  Δρ.	  Ελένη	  Χριστοπούλου,	  Υπεύθυνη	  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.	  Κέρκυρας	  

	  

Α.	  Αναζητήστε	  από	  το	  http://blogs.sch.gr	  ιστολόγια	  άλλων	  δημοτικών	  σχολείων	  

Β.	  Συνδεθείτε	  στο	  Ιστολόγιο	  του	  σχολείου	  σας	  μέσα	  από	  το	  http://blogs.sch.gr	  

Γ.	  Δημιουργήστε	  μία	  νέα	  Σελίδα	  με	  τίτλο	  Επικοινωνία	  	  

Η	  σελίδα	  αυτή	  πρέπει	  να	  περιέχει	  όλα	  τα	  στοιχεία	  επικοινωνίας	  του	  σχολείου	  
σας,	  όπως	  διεύθυνση,	  τηλ,	  email.	  Διαμορφώστε	  την	  εμφάνιση	  της	  σελίδας	  	  

Δ.	  Δημιουργήστε	  μία	  νέα	  Σελίδα	  με	  τίτλο	  Εκπαιδευτικοί	  	  

Στη	   σελίδα	   αυτή	   προσθέστε	   στοιχεία	   για	   τους	   εκπαιδευτικούς	   του	   σχολείου	  
σας.	  Μπορείτε	  να	  αναφέρετε	  και	  εκπαιδευτικούς	  που	  υπηρέτησαν	  στο	  σχολείο	  
σας	  παλαιότερες	  χρονιές.	  

Ε.	  Προσθέστε	  στο	  ιστολόγιό	  σας	  διάφορες	  νέες	  Κατηγορίες	  που	  χρειάζεστε.	  	  

Για	  παράδειγμα	  μπορείτε	  να	  προσθέσετε	  τις	  Κατηγορίες	  Σύλλογος	  Γονέων	  και	  
Κηδεμόνων,	  Εκδηλώσεις,	  Ενημέρωση,	  	  κλπ.	  

Μπορείτε	  να	  προσθέσετε	  μία	  κατηγορία	  για	  κάθε	  μία	  τάξη,	  πχ	  Α΄τάξη,	  Β΄τάξη,	  
κ.ο.κ.	  

Μπορείτε	  να	  προσθέσετε	  κατηγορίες	  για	  διάφορα	  μαθήματα,	  πχ.	  Μαθηματικά,	  
Ιστορία,	  κλπ.	  

ΣΤ.	  Δημιουργήστε	  ένα	  νέο	  Άρθρο	  με	  θέμα	  την	  1η	  Άσκηση	  Ετοιμότητας	  για	  σεισμό	  
που	  πραγματοποιήθηκε	  στο	  σχολείο	  σας	  στις	  13	  Οκτωβρίου	  2014.	  

1. Το	  άρθρο	  αυτό	  προσθέστε	  το	  να	  ανήκει	  στην	  κατηγορία	  Ενημέρωση.	  
2. Διαμορφώστε	  την	  εμφάνιση	  αυτού	  του	  άρθρου.	  
3. Προσθέστε	  στο	  άρθρο	  αυτό	  μία	  εικόνα	  σχετική	  με	  τους	  σεισμούς	  που	  θα	  

βρείτε	  στο	  διαδίκτυο.	  
4. Προσθέστε	  στο	  άρθρο	  το	  σχετικό	  έγγραφο	  που	  λάβατε	  από	  την	  Δ/νση	  

Α΄θμιας	   Εκπ/σης	   Κέρκυρας	   για	   την	   πραγματοποίηση	   της	   άσκησης	  
ετοιμότητας.	  

5. Εισάγετε	   στο	   άρθρο	   το	   σύνδεσμο	   http://www.oasp.gr	   με	   τίτλο	  
“Οργανισμός	  Αντισεισμικού	  Σχεδιασμού	  και	  Προστασίας”.	  

Ζ.	  Δημιουργήστε	  ένα	  νέο	  Άρθρο	  με	  θέμα	  μία	  εκδήλωση	  που	  πραγματοποιήθηκε	  
στο	  σχολείο	  σας	  και	  έχετε	  πολυμεσικό	  υλικό.	  

1. Το	  άρθρο	  αυτό	  προσθέστε	  το	  να	  ανήκει	  στην	  κατηγορία	  Εκδηλώσεις	  και	  
αν	   αφορά	   μία	   συγκεκριμένη	   τάξη	   προσθέστε	   και	   την	   κατηγορία	   της	  
τάξης.	  

2. Προσθέστε	  κάποιο	  video	  ή	  παρουσίαση	  σχετική	  με	  την	  εκδήλωση.	  


