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Η ομάδα υποστήριξης των Blogs.sch.gr έγραψε… 

 

…και αυτό στάθηκε αφορμή να ρίξω μια ματιά στη πρότασή τους. 

 

 

Α.   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

 

Σύνδεση στην ιστοσελίδα :   http://slide.ly/ 

 

 Κλικ στο Sign up για να δημιουργήσετε 

λογαριασμό. 

 

 

 

 

  Αν έχετε λογαριασμό Facebook 

ακολουθήστε τη προτροπή «Connect with 

Facebook”. 

 

…Συνεχίζω με κλικ στο «Sign up with 

Email», αφού δεν έχω λογαριασμό Facebook. 

 

http://blogs.sch.gr/groups/blogstroubleshoot/
http://slide.ly/
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Δίνουμε όνομα, επίθετο, mail 

και γράφουμε το password 

δυο φορές! 

 

Κλικ στο “Create account”. 

 

(Κρατήστε σε ασφαλές μέρος 

το  password) 

 

 

Μετά το κλικ, στην οθόνη θα εμφανιστεί το επόμενο παράθυρο, το οποίο μας 

πληροφορεί ότι πρέπει να δούμε τα mail μας… 

 

 

 

 

 

 

Μετά το κλικ στο link του email που μας εστάλη, ο λογαριασμός μας 

…ενεργοποιήθηκε. 

 Αυτό ήταν! Τελειώσαμε…  

 

Πράγματι. Δείτε την εικόνα στην επόμενη σελίδα. 

…Θα ανοίξουμε τα mail μας και θα 

κάνουμε επιβεβαίωση του λογαριασμού 

μας, ώστε να ενεργοποιηθεί… 
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… 

 

 

Β.   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  της πρώτης Gallery 

 

Σύνδεση στην ιστοσελίδα :   http://slide.ly/ 

 

Κλικ στο  Sign in … 

…Θα  γράψουμε email και password και να η οθόνη 

της υπηρεσίας… 

 

 

Δείτε ότι είστε συνδεδεμένοι  “Hello Nikos” 

Πατήστε Logout για να αποσυνδεθείτε. 

http://slide.ly/
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Ας πατήσω την επιλογή “Create a Gallery” να δούμε που θα μας πάει… 

 

 

 

 

 

Επιλέγω όσες επιθυμώ και 

με κλικ στο «Άνοιγμα», τις 

ανεβάζω στην πλατφόρμα 

της υπηρεσίας… 

(μαζική φόρτωση… Πολύ 

καλό!) 

 

 

 

 

Ανέβηκαν.  

Οπότε πατήστε 

Next… 

 

 

 

Επιλογή φωτογραφιών από φάκελο 

του υπολογιστή μας…  
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Μετά το ‘Next’ πρέπει να 

επιλέξουμε μουσική 

επένδυση…  Έχουμε 

προτάσεις. Δοκιμάστε τι 

ταιριάζει. (Δεν ξέρω αν 

είναι υποχρεωτικό. Ψάξτε 

το) 

Ως συνέχεια κλικ στο ‘Use 

this song’… 

 

 

 

 

 

 

Τοποθετήστε την url της gallery ή του Show ή του Collage σε σημείο του άρθρου σας 

για να ενσωματώσετε την παρουσίαση στο άρθρο σας. 

http://slide.ly/gallery/view/464cf4e195b69e35c9dd6535fa09cc11 

Δώστε τίτλο, περιγραφή 

και κλικ στο ‘Save my 

Callery’ 

Αυτό ήταν! 

1.  Με ‘My slidelys’ επιλέγετε τις δημιουργίες σας και 

μπορείτε –εφόσον θέλετε- να τις διαγράψετε… 

2. Με κλικ στο κουμπί ‘view as Show’ δείτε επιπλέον 

μορφές παρουσίασης της δημιουργίας σας… 

http://slide.ly/gallery/view/464cf4e195b69e35c9dd6535fa09cc11

