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Μέσω της υπηρεσίας https://blogs.sch.gr τα μέλη του ΠΣΔ 

έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους 

Ιστολόγιο (blog) – Ιστότοπο μέσα σε διάστημα λίγων 

δευτερολέπτων με τη χρήση των στοιχείων που διαθέτουν 

στο ΠΣΔ. 

Η απόκτηση και διαμόρφωση Ιστολογίου – Ιστοτόπου στο 

ΠΣΔ δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις από τον χρήστη ενώ 

το μόνο που χρειάζεται είναι ένας φυλλομετρητής 

Διαδικτύου (web browser) και ένα λογαριασμό χρήστη 

στο ΠΣΔ. 

 

https://blogs.sch.gr/


Τα γενικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Ιστολογίων του 

ΠΣΔ είναι τα εξής: 

1. Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου αυτόματα με την είσοδο του αποκτά 
προσωπικό Ιστολόγιο (https://blogs.sch.gr/onomaxristi). Μπορεί να αιτηθεί και για την 
δημιουργία επιπλέον ιστολογίων. 

2. Επιτρέπεται η ανάρτηση άρθρων (άρθρων) μόνο από τα πιστοποιημένα μέλη του ΠΣΔ 

3. Επιλογή αισθητικού θέματος Ιστολογίου από μία μεγάλη συλλογή πάνω από 60 
εξελληνισμένων θεμάτων (themes). 

4. Πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον διαχείρισης και συγγραφής άρθρων. 

5. Δυνατότητα καθορισμού ορατότητας του ιστολογίου σε άλλους (σε όλους, μόνο μέλη του 
blogs.sch.gr, μόνο σε μέλη του ιστολογίου, μόνο σε εσάς). 

6. Εύκολη προσθήκη αρχείων και ενσωμάτωση (embedded) video ή παρουσιάσεων από άλλους 
δικτυακούς τόπους. 

7. Εύκολη προσθήκη χώρου συζητήσεων (forum) σε κάθε Ιστολόγιο. 

8. Δυνατότητα συντακτών περισσότερων του ενός σε ένα Ιστολόγιο π.χ. Ιστολόγιο σχολείου ή 
τάξης, γραφείου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ κ.α.. 

9. Διαθέσιμος χώρος αρχείων Ιστολογίου 1000 ΜΒ που μπορεί να αυξηθεί. 

10. Απλή διαδικασία μεταφοράς υπάρχοντος Ιστολογίου από άλλον πάροχο στο ΠΣΔ 



Τα βήματα για την δημιουργία Ιστολογίου ενός μέλους του ΠΣΔ, ή/και 

στην πρόσβαση στην διαχείριση Ιστολογίου είναι τα εξής: 

1. Ανοίξτε μέσω φυλλομετρητή Ιστού (web browser) την σελίδα 
https://blogs.sch.gr 

• Πατήστε πάνω σε ένα : είτε στο Σύνδεση στο επάνω μενού της 
σελίδας 

• είτε στο πλαίσιο Σύνδεση που υπάρχει στο εικονίδιο του μενού 
επιλογών 

 

https://blogs.sch.gr/


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 στο περιβάλλον διαχείρισης του ιστολογίου σας, αφού συνδεθείτε, 
πατήστε στο οριζόντιο μενού στο επάνω μέρος της οθόνης σας στο σύνδεσμο «Οι 
ιστότοποι μου»->όνομα χρήστη-> Πίνακας Ελέγχου. 

• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε απευθείας να δημιουργήσετε Νέο άρθρο, να 
διαχειριστείτε τα Σχόλια (σύντομο μενού) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 



Η πρώτη οθόνη που συναντάτε με την είσοδο σας στο διαχειριστικό 

περιβάλλον έχει την ακόλουθη μορφή. 



Άρθρα 

 
• Το βασικό περιεχόμενο ενός ιστολογίου το αποτελούν τα άρθρα (πρώην 

δημοσιεύσεις) και οι σελίδες. Ο τρόπος δημιουργίας τους είναι σχεδόν 
πανομοιότυπος. Μια βασική διαφορά τους είναι ότι μπορείτε να σχετίσετε Άρθρα με 
κατηγορίες και ετικέτες ενώ αυτό δεν είναι δυνατόν για τις σελίδες. 
 

 Τα άρθρα προορίζονται για θέματα που έχουν περισσότερο 
καθημερινό/ενημερωτικό περιεχόμενο, που μπορεί να ανήκουν σε κατηγορίες και 
να γράφονται ακόμα κι από άλλους χρήστες του ιστολογίου (που όμως θα εγκρίνει ο 
διαχειριστής του ιστολογίου πριν δημοσιευτούν). Μπορούμε δηλ. να πούμε ότι τα 
άρθρα προορίζονται για θέματα που καθημερινά προστίθενται νέα. Αυτός είναι ο 
λόγος που πρέπει να χρησιμοποιούνται τα άρθρα για την ανάρτηση νέων κειμένων 
σας. 

 
 Αντίθετα οι Σελίδες χρησιμοποιούνται συνήθως ως στατικές, δηλαδή με σχεδόν 

σταθερό περιεχόμενο. Μπορούμε για παράδειγμα να βάλουμε μία σελίδα με 
πληροφορίες με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας και μία άλλη με τα 
στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου. Οι σελίδες δεν κατηγοριοποιούνται όπως τα 
άρθρα, ούτε μπαίνουν ετικέτες σε αυτές. Οργανώνονται μόνο ιεραρχικά δηλαδή σαν 
κύριες σελίδες και από κάτω από κάθε μία μπορούν να προστεθούν και άλλες υπο-
σελίδες. 



Διαχείριση άρθρων  

 

Για να διαχειριστείτε υπάρχοντα άρθρα του ιστολογίου σας, αφού συνδεθείτε στο 

https://blogs.sch.gr, μεταβείτε στο διαχειριστικό περιβάλλον του ιστολογίου σας και από το κάθετο 

μενού επιλέγεστε «Άρθρα». 

Θα εμφανιστεί, σελίδα με λίστα όλων των άρθρων με 20 ανά σελίδα. Εδώ μπορείτε να τα 

ταξινομήσετε βάση ημερομηνίας, κατηγορίας ή ετικέτας κατά τον ίδιο τρόπο που χειριζόσαστε την 

Συλλογή πολυμέσων. 

Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τα άρθρα που εμφανίζονται στην λίστα χρησιμοποιώντας την 

σχετική αναπτυσσόμενη λίστα και το κουμπί «Φιλτράρισμα» που υπάρχει στο πάνω μέρος. 

  

 

https://blogs.sch.gr/


Προσθήκη άρθρου 

  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μεταβείτε στην σελίδα συγγραφής άρθρου: 

Από την σελίδα του Πίνακα ελέγχου, στην περιοχή «Καλώς ήρθατε στο blogs.sch.gr!» πατώντας στο 

«Γράψτε το πρώτο σας άρθρο». 

Χρησιμοποιώντας το μενού πλοήγησης, στο αριστερό μέρος της σελίδας: Άρθρα -> Νέο άρθρο. 

Χρησιμοποιώντας το μενού στο πάνω μέρος της σελίδας επιλέγοντας + Προσθήκη ->Άρθρου.  

Ακολουθώντας έναν από τους παραπάνω τρόπους θα μεταβείτε στην σελίδα 

δημιουργίας/επεξεργασίας άρθρου όπου εμφανίζεται ένας επεξεργαστής κειμένου παραπλήσιος με 

το Microsoft Word καθώς και πρόσθετες επιλογές. 

Απλά γράφετε το κείμενό σας και επιλέγετε από τα υπάρχοντα κουμπιά τη διαμόρφωση που θέλετε. 

Στην πιο απλή περίπτωση συγγραφής ενός άρθρου θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα πιο κάτω 

βήματα: 

Επιλέγουμε Νέο άρθρο 

Τον τίτλο του. 

Το περιεχόμενο του 

Όταν τελειώσετε πατάτε το κουμπί Δημοσίευση. 

 



Προσθήκη σελίδας 

 

Από την σελίδα του Πίνακα ελέγχου, στην περιοχή «Καλώς ήρθατε στο blogs.sch.gr!» πατώντας στο 

«+ Προσθέστε μία σελίδα». 

Χρησιμοποιώντας το κάθετο μενού πλοήγησης: Σελίδες –> Προσθήκη νέας 

Χρησιμοποιώντας το μενού στο πάνω μέρος της σελίδας επιλέγοντας + Προσθήκη –> Σελίδας. 

 

 



Προσθήκη συνδέσμων σε άρθρο  
 

Η εισαγωγή συνδέσμων σε άρθρα του ιστολόγιου σας είναι μια σημαντική δυνατότητα αφού δίνει την δυνατότητα 

στον αναγνώστη να μεταβαίνει εύκολα και γρήγορα τις αναφορές σας. Για να εισάγετε έναν υπέρ-σύνδεσμο σε 

άρθρο κάντε τα παρακάτω: 

Κατά την συγγραφή άρθρου επιλέγετε το κείμενο που θέλετε να συνδέσετε με τον σύνδεσμο που έχετε αντιγράψει 

και πατάτε Εισαγωγή/επεξεργασία συνδέσμου στα εργαλεία επεξεργασίας κειμένου 

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί ορίζετε το URL του συνδέσμου 

Πατάτε επιλογές συνδέσμου 

Επιλέγετε Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα αν θέλετε. Επίσης:  

μπορείτε να επιλέξετε ως σύνδεσμο κάποιο από τα υπάρχοντα άρθρα/σελίδες σας 

και στο τέλος πατάμε το κουμπί Ενημέρωση  

 



Μεταφορά ιστολογίου εκτός ΠΣΔ  στην κοινότητα εκπαιδευτικών ιστολογίων του ΠΣΔ  

• Η διαδικασία μεταφοράς ιστολογίου έχει κάποιες μικροδιαφορές ανάλογα με τον πάροχο στον οποίο 
φιλοξενείται. Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: 

• Αρχικά από τη διαχείριση του προς μεταφορά ιστολογίου στον εξωτερικό πάροχο θα πρέπει να κάνετε 
εξαγωγή.  Στην εξαγωγή θα επιλέξετε το αρχείο που θα δημιουργηθεί, να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. 

• Μεταβείτε στο blogs.sch.gr και συνδεθείτε με τα στοιχεία λογαριασμού που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό 
Δίκτυο. 

• Από τον Πίνακα Ελέγχου του ιστολογίου σας στο blogs.sch.gr επιλέξτε Εργαλεία και στη συνέχεια Εισαγωγή. Η 
επιλογή θα σας οδηγήσει σε μια οθόνη όπως στην εικόνα που ακολουθεί.  

 

 

 

 

 

 

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


Από τη λίστα με τα συστήματα ιστολογίων επιλέξετε αυτό που φιλοξενούσε το προς μεταφορά 

ιστολόγιο σας. 

 Επιλέξτε το αρχείο που αποθηκεύσατε στο 1ο βήμα και πατήστε το κουμπί «Μεταφόρτωση αρχείου 

και εισαγωγή». 

 

Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία (διαρκεί κάποια λεπτά)  και απαντήστε καταφατικά στην 

επιβεβαίωση  που θα σας ζητηθεί. 

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς του ιστολογίου στο ΠΣΔ, θα πρέπει να γίνουν και οι 

ακόλουθες εργασίες: 

Να μεταφέρετε τις εικόνες  και αρχεία που επιθυμείτε. 

Να επιλέξετε το θέμα εμφάνισης που επιθυμείτε από το πλήθος των διαθέσιμων θεμάτων. 

Να ενεργοποιήσετε τα πρόσθετα (widgets) που θέλετε. 



Xρήσιμο υλικό 

 
1. https://blogs.sch.gr/manuals  Εκεί θα 

βρείτε όλους τους διαθέσιμους οδηγούς καθώς 
και ασκήσεις για την διαχείριση του ιστολογίου 

2. Εγγραφείτε στην Ομάδα αλληλοβοήθειας για 
την χρήση του blogs.sch.gr 

3. Μπορείτε να απευθύνεστε στο 
https://helpdesk.sch.gr/?category_id=9082 
για τις διάφορες απορίες που έχετε. 

https://blogs.sch.gr/manuals
https://blogs.sch.gr/groups/blogstroubleshoot
https://helpdesk.sch.gr/?category_id=9082

