
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BLOG

Στις διαφάνειες περιγράφονται τα διαδοχικά βήματα για τη δημιουργία blog στον 
blogger, τη μια από τις δωρεάν υπηρεσίες σχετικού λογισμικού, καθώς και οι 
απαραίτητες ενέργειες για την ανάρτηση, μορφοποίηση ποστ με την προσθήκη 
φωτογραφιών, video, την προσθήκη συνδέσμων που οδηγούν στη λήψη αρχείων 
κ.α.



Δημιουργία λογαριασμού στο 
Google-Gmail (1/2)

Κατευθυνθείτε στη διεύθυνση: 
https://www.google.com/accounts/NewAccount?service=mail&continue
προκειμένου να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο Google (αν δεν έχετε 
ήδη, που θα τον χρησιμοποιήσετε και για άλλες εφαρμογές εκτός του 
blogger. Συμπληρώστε τα στοιχεία ώστε να οδηγηθείτε στην οθόνη:

https://www.google.com/accounts/NewAccount?service=mail&continue�


Δημιουργία λογαριασμού στο 
Google-Gmail (2/2)

Πατήστε το είμαι έτοιμος (η) για να δείτε το λογαριασμό σας



Δημιουργία λογαριασμού στον 
Blogger (1/5)

1. Κατευθυνθείτε  στη 
διεύθυνση: 
www.blogger.com,

2. Επιλέξτε στο πάνω δεξιά 
πλαίσιο την Ελληνική 
Γλώσσα.

http://www.blogger.com/�


Συμπληρώστε στη 
διεύθυνση ηλεκτρ. 
ταχυδρομείου τη διεύθυνση 
που δημιουργήσατε στο 
gmail.

Δημιουργία λογαριασμού στον 
Blogger (2/5)



Δημιουργία λογαριασμού στον 
Blogger (3/5)

Επιλέξτε το όνομα του ιστολογίου, 
τη διεύθυνσή του και πατήστε 
συνεχίστε.



Δημιουργία λογαριασμού στον 
Blogger (4/5)

Διαλέξτε ένα πρότυπο που 
καθορίζει την εμφάνιση 
του blog σας. Αν 
μετανιώσετε για την 
επιλογή σας, μην 
ανησυχείτε, μπορείτε να 
την αλλάξετε στη 
συνέχεια. Πατήστε 
Συνεχίστε



Δημιουργία λογαριασμού στον 
Blogger (5/5)

Μπορούμε πλέον να 
συντάξουμε το πρώτο μας 
ποστ. Πατήστε: ΕΝΑΡΞΗ 
ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ



Το πρώτο μου post (1/2)
Συντάξετε ένα εισαγωγικό 
ποστ που καλωσορίζει τους 
επισκέπτες σας και τους 
πληροφορεί για το 
περιεχόμενο και τη 
σκοπιμότητα του blog σας.
Πατήστε την 
προεπισκόπηση για να 
δείτε πώς θα φαίνεται. 
Πατήστε το κουμπί:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ.
(Το κουμπί: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΤΩΡΑ δίνει τη δυνατότητα 
της αποθήκευσης, χωρίς 
δημοσίευση, ώστε να 
ανακαλέσετε το ποστ σας 
κάποια επόμενη στιγμή για 
περαιτέρω επεξεργασία. 



Το πρώτο μου post (2/2)

Αν επιθυμείτε μπορείτε 
να θέσετε ετικέτες, 
δηλαδή λέξεις που 
προσδιορίζουν το 
περιεχόμενο του ποστ, 
ώστε να μπορεί να 
ομαδοποιείται και να 
προβάλλετε από τα 
σχετικά λογισμικά.



Δημιουργία λίστας συνδέσμων 
(1/5) To blog σας το 

κατασκευάσατε για να 
μοιράζεστε με τους  
μαθητές σας, τους 
συναδέλφους σας, κλπ, 
ιδέες, πληροφορίες κ.α. 
Μεταξύ αυτών είναι και οι 
σύνδεσμοι με άλλα blogs, 
(λ.χ. των μαθητών, 
συναδέλφων) ή με 
πρόσθετες πηγές 
πληροφόρησης. 
Χρειάζεστε συνεπώς μια 
λίστα συνδέσμων. Για να 
την κατασκευάσετε 
πηγαίνετε στην αρχική 
σελίδα του blog σας και 
πατήστε: «Προσαρμογή»

http://bioedublogger.blogspot.com/�


Δημιουργία λίστας συνδέσμων 
(2/5)

Πατήστε: Προσθήκη 
στοιχείου σελίδας.



Δημιουργία λίστας συνδέσμων 
(3/5)

Πατήστε στη Λίστα, 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ»



Δημιουργία λίστας συνδέσμων 
(4/5)

Στον «Τίτλο» προσθέστε τον τίτλο της λίστας 
σας, λ.χ. προτεινόμενοι σύνδεσμοι.
Στην «Ταξινόμηση» επιλέξτε αν θέλετε οι 
διευθύνσεις που θα θέσετε να εμφανίζονται 
αλφαβητικά ή όχι.
Στο πλαίσιο: «Προσθήκη στοιχείου λίστας» 
γράψτε τον τίτλο του εισαγόμενου 
συνδέσμου, λ.χ. Ένα διαδικτυακό ημερολόγιο 
για τη Βιολογία.
Στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο με το 
σύνδεσμο , οπότε θα εμφανιστεί το πλαίσιο:



Δημιουργία λίστας συνδέσμων 
(5/5)

Συμπληρώστε τη φόρμα με τη γνωστή διεύθυνση 
του συνδέσμου που θέλετε να εισαγάγετε και 
πατήστε ΟΚ.

Πατήστε τέλος «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ» και η 
λίστα συνδέσμων σας έχει προστεθεί. Κάθε φορά 
που θέλετε να προσθέσετε έναν νέο σύνδεσμο θα 
πατάτε το κουμπί: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ» και θα 
επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία.



Προσθήκη φωτογραφίας (1/3)

Ο Blogger έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί φωτογραφίες στη δική του βάση 
δεδομένων. Επειδή όμως ο διαθέσιμος χώρος δεν είναι μεγάλος (και χρειάζεται 
πληρωμή για τη διεύρυνσή του) μακράν προτιμότερη είναι η εναπόθεση 
φωτογραφιών σε δωρεάν υπηρεσίες, και από εκεί η άντληση και η προβολή τους 
στο blog σας. Μια τέτοια αξιόπιστη και δωρεάν υπηρεσία είναι το flickr.



Για το λόγο αυτό, στα επόμενα βήματα θα μάθουμε πώς δημιουργούμε 
λογαριασμό στο flickr, πώς εναποθέτουμε φωτογραφίες και πώς καθοδηγούμε 
τον blogger να τις αντλήσει, ώστε να αναρτηθούν στο blog μας. 



Προσθήκη φωτογραφίας (2/3)
Πηγαίνετε στην αρχική 
σελίδα του blog σας και 
πατάτε το κουμπί: «Νέα 
Ανάρτηση». Έτσι 
παρουσιάζεται η ακόλουθη 
οθόνη.

http://bioedublogger.blogspot.com/�


Προσθήκη φωτογραφίας (3/3)
Γράφετε το πόστ σας  το οποίο επιθυμείτε να το 
διανθίσετε με μια φωτογραφία.
Θα πατήσετε το κουμπί που δείχνει την εικόνα για 
να παρουσιαστεί η ακόλουθη καρτέλα. Στο πλαίσιο 
«Διεύθυνση URL» θα τοποθετήσετε τη διεύθυνση 
που είχατε αντιγράψει από το flickr. 
Τέλος επιλέξτε τη θέση που επιθυμείτε να 
τοποθετηθεί η φωτογραφία , το μέγεθός της και 
πατήστε: «Μεταφόρτωση εικόνας».

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, 
αφού αναρτήσετε το ποστ σας θα
Περιέχει και τη φωτογραφία που
επιλέξατε.



Προσθήκη video (1/3)
Ο Blogger έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί video με τα οποία μπορείτε να 
εμπλουτίσετε τα ποστ σας ώστε να γίνουν περισσότερο ελκυστικά και 
κατατοπιστικά. Μια από τις δωρεάν υπηρεσίες από τις οποίες μπορείτε να 
αναζητήσετε σχετικό υλικό (ή και να ανεβάσετε οι ίδιοι) ώστε να το κάνετε 
προσβάσιμο μέσω του blog σας, είναι το YouTube.



Για το λόγο αυτό, στα επόμενα βήματα θα μάθουμε πώς δημιουργούμε 
λογαριασμό στο YouTube, πώς αναζητούμε video που μας ενδιαφέρουν και πώς 
τα αναρτούμε στο blog μας. 



Προσθήκη video (2/3)
Επιθυμείτε να αναρτήσετε ένα ποστ που περιέχει 
και video. Γράψτε μια πρόταση και αφήστε το 
δείκτη στο σημείο που θέλετε να προστεθεί το 
video. Πατήστε το κουμπί: «Επεξεργασία Html»
oπότε θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη. Εκεί που 
βρίσκεται ο δείκτης τοποθετήστε τον κώδικα που 
έχετε αντιγράψει από το YouTube. Έτσι θα 
μεταβείτε  στην επόμενη οθόνη.



Προσθήκη video (3/3)
Πριν τη δημοσίευση του 
ποστ σας μπορείτε να δείτε 
πώς φαίνεται και ύστερα να 
το αναρτήσετε ή να το 
σώσετε για περαιτέρω 
επεξεργασία. Το τελικό 
αποτέλεσμα θα είναι:

http://bioedublogger.blogspot.com/2008/01/video.html�


Προσθήκη συνδέσμου για λήψη 
αρχείου(1)

Το blogs σας μπορεί και πρέπει να περιέχει πόστ που οδηγούν σε 
διευθύνσεις στις οποίες έχετε εναποθέσει πολύτιμο υλικό (αρχεία 
κειμένου, ήχου, video, παρουσιάσεις) προκειμένου να είναι προσβάσιμο
στους επισκέπτες σας.
Στις διαφάνειες που θα ακολουθήσουν θα μάθουμε πώς μπορούμε να 
εναποθέτουμε για μοίρασμα ογκωδέστατα αρχεία στην δωρεάν υπηρεσία 
eSnips και πώς δημιουργούμε στο blog μας σύνδεσμο που οδηγεί σε αυτά. 
Πρώτα όμως πρέπει να δημιουργήσουμε ένα λογαριασμό  στην υπηρεσία 
eSnips, κάτι που θα γίνει με τα ακόλουθα βήματα.



Προσθήκη συνδέσμου για λήψη 
αρχείου(2)

Κατά τα γνωστά συντάσσετε ένα νέο ποστ.  
Στο ποστ αυτό όπως βλέπετε υπάρχει η 
προτροπή να πατήσει ο αναγνώστης τη 
λέξη «εδώ», προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε κάποιο αρχείο. Για να γίνει 
αυτό, πρώτα επιλέγουμε με σύρσιμο του 
δείκτη τη λέξη «εδώ» και στη συνέχεια 
πατάμε το εικονίδιο του συνδέσμου(μια 
αλυσίδα). Οπότε ανοίγει μια  καρτέλα στην 
οποία θα επικολλήσουμε τη διεύθυνση 
του αρχείου που είχαμε εναποθέσει στο 
eSnips. Οι επισκέπτες μας πλέον θα 
μπορούν πατώντας τη λέξη να παίρνουν το 
αρχείο.



Καθορισμός «πολιτικής» υποβολής ποστ 
και σχολίων κ.α. ρυθμίσεις (1)

Τα blog αποτελούν χώρους προσωπικής έκφρασης. Συνεπώς είναι στη διακριτική 
ευχέρεια του ιδιοκτήτη τους να καθορίζει:

• αν θα δέχεται και με ποιους περιορισμούς σχόλια, 
• αν θα έχει τη δυνατότητα να τα τροποποιεί (απαλείφοντας λ.χ. υβριστικές λέξεις), 
• αν το blog του μπορεί να διαβαστεί από όλους ή μόνο από «διαπιστευμένους» 

επισκέπτες
• τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα ειδοποιείται για τα 

εισερχόμενα σχόλια. 
Όλα αυτά και πολλά άλλα (που είναι ακόμη πιο κρίσιμα για ένα blog εκπαιδευτικής 
χρήσης)  καθορίζονται στις Ρυθμίσεις, στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση από την αρχική 
σελίδα του blog σας πατώντας: «Προσαρμογή». Τότε πηγαίνετε στην ακόλουθη οθόνη:



Καθορισμός «πολιτικής» υποβολής ποστ 
και σχολίων κ.α. ρυθμίσεις (2)

Σε αυτήν πατάτε Ρυθμίσεις 
οπότε μεταβαίνετε στην 
επόμενη οθόνη που 
περιλαμβάνει διάφορες 
επιλογές (Βασική, Δημοσίευση, 
Διαμόρφωση, Σχόλια)
Ανοίγοντας κάθε μια από 
αυτές, μπορείτε εύκολα να 
καταλάβετε πώς καθορίζουν 
την πολιτική,  ανάγνωσης, 
συγγραφής από έναν ή 
περισσότερους χρήστες ποστ, 
συγγραφής σχολίων κ.α.
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