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Υπηρεσίες Ιστολογίου στο ΠΣΔ - εργαστήριο (hands-on) 
 
Συνδεθείτε στο προσωπικό σας Ιστολόγιο στο ΠΣΔ. 
 
Α. Εμφάνιση - Ρυθμίσεις 

1. Αλλάξτε την κεφαλίδα επιλέγοντας μια εικόνα που έχετε στον Η/Υ σας. 
2. Αλλάξτε το φόντο επιλέγοντας μια εικόνα που έχετε στον Η/Υ σας. 
3. Ρυθμίστε :  

a. τον τίτλο του Ιστολογίου,  
b. τον υπότιτλο,  
c. τη ζώνη ώρας  
d. τη μορφή ημερομηνίας και ώρας. 

4. Ρυθμίστε το Ιστολόγιο σας έτσι ώστε να επιτρέπετε ο σχολιασμός δημοσιεύσεων και να 
ειδοποιήστε όταν υπάρχει σχόλιο για έλεγχο. 

5. Βάλτε στο κύριο πάνελ τις μονάδες :  
a. αναζήτηση,  
b. πρόσφατες δημοσιεύσεις,  
c. πρόσφατα σχόλια,  
d. κατηγορίες,  
e. αρχείο,  
f. ημερολόγιο. 

Β. Μενού - Σελίδες 
6. Δημιουργείστε ένα μενού με όνομα Top-menu και ορίστε το ως κύριο μενού με σελίδες :  

a. Αρχική,  
b. about 

7. Δημιουργείστε ένα μενού με όνομα Links-menu και βάλτε τους συνδέσμους : 
a. http://dide.koz.sch.gr/plinet/ 
b. http://dide.koz.sch.gr/cms 
c. http://www.sch.gr/ 

Βάλτε το μενού με όνομα Links-menu ως μονάδα στο 1ο πάνελ του υποσέλιδου 
8. Δημιουργήστε μια νέα σελίδα με όνομα Χρήσιμα και εισάγετε την στο μενού Top-menu 

μετά την Αρχική σελίδα. 
9. Δημιουργήστε δύο νέες σελίδες με όνομα Ασκήσεις και Παραδείγματα αντίστοιχα και 

βάλτε τες στο μενού Top-menu ως υπομενού της σελίδας Χρήσιμα. 
Γ. Κατηγορίες - Δημοσιεύσεις 

10. Δημιουργήστε τις κατηγορίες που σχετίζονται με τα μαθήματά σας (π.χ. ΑΕΠΠ, 
Εφαρμογές Πληροφορικής, Δίκτυα Υπολογιστών, κ.τ.λ.) 

11. Δημιουργήστε την πρώτη σας Δημοσίευση και εισάγετε : 
a. κείμενο,  
b. εικόνα,  
c. υπερσύνδεσμο 
d. αρχείο pdf,  
e. βίντεο από το youtube. 

Εντάξτε την σε κατηγορία και δημοσιεύστε την. 
Δ. Συζήτηση 

12. Δημιουργήστε μια νέα σελίδα με όνομα Συζήτηση και βάλτε την στο μενού Top-menu. 
13. Δημιουργήστε μια νέα συζήτηση και τοποθετήστε την στη σελίδα Συζήτηση. 

Ε. Θέματα 
14. Αλλάξτε θέμα στο Ιστολόγιο σας διαλέγοντας ένα της αρεσκείας σας και παρατηρήστε τις 

αλλαγές στις μονάδες και τα μενού σας.  
15. Κάντε τις κατάλληλες αλλαγές έτσι ώστε το Ιστολόγιο σας να έχει την επιθυμητή 

εμφάνιση. 


