
Πρόγραμμα 2ήμερου σεμιναρίου 

Χρήση του blog ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην υλοποίηση προγραμμάτων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων ( Αγωγής Υγείας – Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

– Πολιτιστικών Θεμάτων). Τα blog του ΠΣΔ 

 

Ημέρα 1η (14/02/2013): Θεωρητική εισαγωγή στα ιστολόγια (blog) 

Ώρα Θέμα Περιγραφή 

16:00 -17:20 Προσέλευση, σκοπός σεμιναρίου Σκοποί και στόχοι του σεμιναρίου 

Γενικά για τα ιστολόγια  Τι είναι τα ιστολόγια; 
 Εκπαιδευτική χρήση του ιστολογίου 
 Χαρακτηριστικά ενός ιστολογίου 

Τα ιστολόγια στο ΠΣΔ, παραδείγματα  Πλατφόρμα Wordpress 
 Χαρακτηριστικά ιστολογίων του ΠΣΔ 

Παραδείγματα ιστολογίων που κάνουν χρήση διάφορων 
τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

Δημιουργία ιστολογίου στο ΠΣΔ Βήματα που ακολουθούμε για την δημιουργία του δικού μας 
ιστολογίου στο ΠΣΔ 

17:20 -17:30 Διάλλειμα 

17:30 -18:50 Διαχείριση άρθρων  Δημιουργία κατηγοριών άρθρων 
 Δημιουργία άρθρου 
 Εισαγωγή εικόνας σε άρθρο 
 Εισαγωγή συνδέσμου σε άρθρο 
 Εισαγωγή βίντεο σε άρθρο 
 Εισαγωγή εγγράφου σε άρθρο 

Διαχείριση σελίδων  Δημιουργία σελίδας 
 Εισαγωγή αντικειμένων σε σελίδα όπως: εικόνα, 

βίντεο, έγγραφο 

Διαχείριση συνδέσμων (links)  Δημιουργία κατηγοριών συνδέσμων 
 Εισαγωγή συνδέσμων σε κατηγορίες 

18:50 -19:00 Διάλλειμα 

19:00 -20:00 Διαχείριση μονάδων (widgets) Μονάδα (widget) 
 Κείμενο 
 RSS 
 Πρόσφατες δημοσιεύσεις 
 Κατηγορίες  
 Αρχείο  
 Σύνδεσμοι 
 Αναζήτηση  
 Μεταστοιχεία 

Διαχείριση menu  Στοιχεία ενός menu 
 Δημιουργία menu 
 Τοποθέτηση menu στο ιστολόγιο 

Συζήτηση -Απορίες Επίλυση αποριών που τυχόν προέκυψαν 

20:00 Λήξη 1ης ημέρας 

 



 

Ημέρα2η (15/02/2013): Πρακτική άσκηση στη διαχείριση των ιστολογίων 

Ώρα Θέμα Περιγραφή 

16:00 -17:20 Διαχείριση πολυμέσων Ανέβασμα αρχείων στη συλλογή πολυμέσων 

 Διαχείριση άρθρων Δημιουργία κατηγοριών και άρθρων, με εισαγωγή υλικού στα 
άρθρα (κείμενο, εικόνα, βίντεο, έγγραφο pdf, σύνδεσμος) 

 Διαχείριση σελίδων Δημιουργία σελίδων με υλικό (κείμενο, εικόνα, βίντεο, έγγραφο 
pdf, σύνδεσμος) 

17:20 -17:30 Διάλλειμα 

17:30 -18:50 Διαχείριση συνδέσμων (links) Δημιουργία κατηγοριών συνδέσμων και εισαγωγή συνδέσμων 
σε αυτές 

Ρυθμίσεις ιστολογίου Επιλογή θέματος και διάφορες ρυθμίσεις 

Διαχείριση μονάδων (widgets) Εισαγωγή μονάδων:  
 Κείμενο 
 RSS  
 Πρόσφατες δημοσιεύσεις  
 Κατηγορίες  
 Αρχείο 
 Σύνδεσμοι 
 Αναζήτηση  
 Μεταστοιχεία 

18:50 -19:00 Διάλλειμα 

19:00 -19:50 Διαχείριση menu Δημιουργία και τοποθέτηση μενού μέσα στο ιστολόγιο 

19:50 -20:00 Απολογισμός σεμιναρίου 

20:00 Λήξη 2ης ημέρας - σεμιναρίου 

 

Για την συμμετοχή σας  στο σεμινάριο, χρειάζεται να έχετε ενεργό λογαριασμό στο ΠΣΔ και να θυμάστε 

τους κωδικούς εισόδου σας. Επίσης χρειάζονται και ορισμένες βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή όπως επίσης αρκετή όρεξη και μεράκι! 

Εισηγητής: Καραπαρασκευαϊδης Στέργιος, ΠΕ17.03 

Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: 1ο Γυμνάσιο Σερρών (εργ. Πληροφορικής)  

Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου: 14 και 15 Φεβρουαρίου 2013 και ώρες 16:00 έως 20:00  

Οργάνωση σεμιναρίου: Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν. Σερρών 

 

 

 


