
Ιστολόγιο στο ΠΣΔ



Ιστολόγιο στο ΠΣΔ

• Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες έχουν την δυνατότητα 
τήρησης ιστολογίου (blog) https://blogs.sch.gr (Οδηγός χρήσης)
• Ευκολία στη διαχείριση (Η διαχείριση της εφαρμογής γίνεται από το ΠΣΔ)

• Ιδανικό για την διαδικτυακή παρουσία της σχολικής μονάδας, χωρίς πολύ 
κόπο

• Περιορισμοί στα θέματα και στις επεκτάσεις

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


Ιστοσελίδα σύνδεσης



Μετά την σύνδεση



Περιβάλλον διαχείρισης
Οι ιστότοποι μου->Όνομα ιστολογίου->Πίνακας ελέγχου



Επιλογή θέματος



Βασική δομή σχολικού ιστολογίου

• Σε όσα ιστολόγια έχουν δημιουργηθεί πριν από τον Σεπτέμβριο 2021, 
μπορούμε να εισάγουμε την βασική δομή ενός σχολικού ιστολογίου 
(σελίδες και κατηγορίες άρθρων) με την παρακάτω διαδικασία:
• Κατεβάζουμε και αποσυμπιέζουμε το αρχείο protypoGiaScholeia.zip

• Από τον πίνακα ελέγχου του ιστολογίου επιλέγουμε διαδοχικά 
Εργαλεία→Εισαγωγή→Wordpress Εκτέλεση εισαγωγέα

• Πατάμε το κουμπί Αναζήτηση και επιλέγουμε το αποσυμπιεσμένο αρχείο. 
Τέλος πατάμε το κουμπί Μεταφόρτωση αρχείου και εισαγωγή

• Πατάμε το κουμπί Υποβολή

https://blogs.sch.gr/blogs_manual/files/2021/09/protypoGiaScholeia.zip


Άρθρα vs Σελίδες

• Στην ιστοσελίδα του σχολείου πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες
• Γενικά για το σχολείο (ιστορία, διεύθυνση, χάρτης,……)

• Για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου

• Για τις ώρες επικοινωνίας με τους γονείς

• Για το σχέδιο δράσης

• Για την αξιολόγηση

• ………….

Όλες τις παραπάνω πληροφορίες τις εισάγουμε σε σελίδες. Δηλαδή, οι 
σελίδες χρησιμοποιούνται για περιεχόμενο το οποίο δεν μεταβάλλεται.



Άρθρα vs Σελίδες

• Στην ιστοσελίδα του σχολείου ανεβάζουμε ανακοινώσεις για 
• Δράσεις του σχολείου

• Εκδρομές του σχολείου

• Γιορτές του σχολείου

• Τους γονείς

• ………

Όλες τις παραπάνω πληροφορίες τις εισάγουμε σε άρθρα. Δηλαδή, τα 
άρθρα χρησιμοποιούνται για ενημερωτικό/καθημερινό περιεχόμενο. Επίσης, 

τα άρθρα μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε.



Προσθήκη άρθρου



Περιεχόμενο άρθρου

• Καλό είναι σε κάθε άρθρο να εισάγουμε τίτλο, κυρίως περιεχόμενο, 
χαρακτηριστική εικόνα και κατηγορία/ες

• Για μορφοποίηση του κειμένου του άρθρου, χρησιμοποιούμε τα εικονίδια του 
κειμενογράφου

• Για εισαγωγή περιεχομένου χρησιμοποιούμε
• Το κουμπί Προσθήκη πολυμέσων όταν έχουμε στην κατοχή μας αρχεία εικόνας, βίντεο κλπ
• Το κουμπί Εικόνα με άδεια CC όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εικόνες χωρίς 

δικαιώματα χρήσης
• Το κουμπί video.sch.gr όταν θέλουμε να εισάγουμε βίντεο που βρίσκεται στο video.sch.gr.
• Το κουμπί Προσθήκη PDF όταν θέλουμε να εισάγουμε αρχείο pdf που έχουμε 

αποθηκευμένο στον υπολογιστή μας
• Για την ενσωμάτωση βίντεο από το Youtube, αρκεί να αντιγράψουμε την διεύθυνση URL του 

βίντεο και στη συνέχεια να την επικολλήσουμε μέσα στο «σώμα» του άρθρου
• Για πληροφορίες ενσωμάτωσης άλλων τύπων πολυμέσων μπορείτε να δείτε οδηγίες στο 

Εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας

https://blogs.sch.gr/blogs_manual/#6_12


Προσθήκη σελίδας



Μέλη ιστολογίου

• Υποστηρίζονται οι παρακάτω τύποι χρηστών
• Διαχειριστής – Έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστολογίου
• Αρχισυντάκτης – Μπορεί να διαχειρίζεται περιεχόμενο δικό του, αλλά και άλλων χρηστών του 

ιστολογίου
• Συντάκτης – Διαχειρίζεται άρθρα που του ανήκουν στο ιστολόγιο
• Συνεργάτης – Μπορεί να γράφει άρθρα, τα οποία πρέπει να εγκρίνει ο αρχισυντάκτης πριν 

δημοσιευθούν στο ιστολόγιο
• Συνδρομητής – Μπορεί να διαβάσει σχόλια

• Μέλη του ιστολογίου μπορούν να είναι μόνο μέλη του ΠΣΔ

• Για την προσθήκη μέλους ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία (ως διαχειριστής):
• Από το περιβάλλον διαχείρισης επιλέγουμε Χρήστες→Προσθήκη
• Εισάγουμε την διεύθυνση email που έχει στο ΠΣΔ ο εκπαιδευτικός και επιλέγουμε τον ρόλο που 

θα έχει στο ιστολόγιο ο καινούριος χρήστης
• Θα αποσταλεί ένας σύνδεσμος στην παραπάνω διεύθυνση email, στον οποίο σύνδεσμο θα 

πρέπει να πατήσει ο εκπαιδευτικός


