1ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής

Σχολικό Έτος 2016-2017

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WORDPRESS

Για τους εκπαιδευτικούς του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την είσοδο στην ιστοσελίδα του σχολείου ως Lecturers (καθηγητές)
πληκτρολογήστε στο φυλλομετρητή σας (Chrome, Mozilla, IE κλπ) την
ηλεκτρονική διεύθυνση http://1lyk-ag-parask.att.sch.gr. Στο κάτω δεξιό
μέρος της σελίδας υπάρχει το πεδίο εισόδου των καθηγητών στο περιβάλλον του
Wordpress.
Το WordPress είναι ελεύθερο λογισμικό
ανοικτού
κώδικα
και
χρησιμοποιείται ευρέως παγκοσμίως για τη δημιουργία ιστοσελίδων.

Εισάγετε το «Όνομα χρήστη» και τον «Κωδικό Πρόσβασης» που θα σας
παράσχει ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και πατήστε «ΕΙΣΟΔΟΣ». Με τον τρόπο
αυτό θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον εργασίας του WordPress. Φροντίστε τα
προσωπικά σας στοιχεία να μην γνωστοποιούνται σε τρίτους (π.χ. μαθητές),
καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της κακόβουλης παρέμβασης στη ιστοσελίδα.
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Διευκρινίζεται ότι στο συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας, τα δικαιώματα χρήσης
σας είναι περιορισμένα. Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής έχει εκχωρήσει τα
δικαιώματα τα οποία φαίνονται στο αριστερό μέρος της παραπάνω εικόνας (άρθρα,
πολυμέσα κλπ).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εσείς θα δουλέψετε ΜΟΝΟ τα πεδία: Άρθρα, Πολυμέσα,
Lessons.
Α. Ανάρτηση άρθρων στην κεντρική σελίδα ανακοινώσεων του σχολείου.

Προκειμένου να δημοσιεύσετε ένα άρθρο στην κεντρική σελίδα ανακοινώσεων του
σχολείου «αφήστε» τον κέρσορα του ποντικιού σας πάνω στο κουμπί «Άρθρα» που
βρίσκεται επάνω αριστερά στην οθόνη και μετά επιλέξτε «Νέο άρθρο». Η καρτέλα
που θα ανοίξει φαίνεται παρακάτω. Γράψτε τον τίτλο του άρθρου και ότι άλλο
θέλετε στον κειμενογράφο, ακριβώς όπως θα κάνατε σε ένα κείμενο του word. Στο
τέλος της εργασίας σας πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να επιλέξετε μια από τις
«κατηγορίες» που υπάρχουν στα δεξιά της οθόνης και να ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟ το άρθρο σας στο διαχειριστή. Το άρθρο σας θα εμφανιστεί στην
κεντρική σελίδα μόνο όταν ο διαχειριστής το «εγκρίνει».
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Β. Ανάρτηση άρθρων (lessons) μέσα σε ένα συγκεκριμένο μάθημα
(course).

Προκειμένου να ενσωματώσετε άρθρα μέσα σε ένα συγκεκριμένο μάθημα (π.χ.
χημεία, φυσική, αρχαία κλπ) «αφήστε» τον κέρσορα του ποντικιού σας πάνω στο
κουμπί «Lessons» που βρίσκεται αριστερά στην οθόνη και μετά επιλέξτε «Νέο
άρθρο». Η καρτέλα που θα ανοίξει φαίνεται παρακάτω.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Γράψτε τον τίτλο του άρθρου και ότι άλλο θέλετε στον κειμενογράφο, ακριβώς
όπως θα κάνατε σε ένα κείμενο του word.
2. Στο πεδίο «Απόσπασμα» γράψτε το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας.
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3. Ρυθμίστε την πρόσβαση (access) στο Everyone.
4. Επιλέξτε σε ποιο μάθημα (course) θα ενσωματωθεί το άρθρο σας.
5. Τα υπόλοιπα πεδία δεν τα πειράζετε.
6. --------ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-----------Ο Μόνιμος σύνδεσμος πρέπει να είναι
στα Αγγλικά ειδάλλως το άρθρο σας δεν θα εμφανιστεί.
7. Πατάτε δημοσίευση.

Γ. Ανέβασμα αρχείων (upload) και δημιουργία συνδέσμου (link).

Μπορείτε να κάνετε «upload» αρχεία όπως έγγραφα, εικόνες, παρουσιάσεις κλπ
και να τα συνδέσετε σε οποιαδήποτε άρθρο σας.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη πολυμέσων» που βρίσκεται στο επάνω
αριστερό μέρος της σελίδας.

2. Το παράθυρο που εμφανίζεται φαίνεται παρακάτω.
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3. Πατήστε το κουμπί «επιλογή αρχείων», ώστε να μεταφορτώσετε όποιο αρχείο
επιθυμείτε από τον υπολογιστή σας.
4. Στο τέλος της μεταφόρτωσης πατήστε τη «Βιβλιοθήκη Πολυμέσων» και θα
εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο:

5. Επιλέξτε το ζητούμενο αρχείο και πατήστε το κουμπί «εισαγωγή στο άρθρο».
Ο τίτλος του αρχείου (ή και το ίδιο το αρχείο αν π.χ. είναι φωτογραφία) θα
μεταφερθεί μέσα στον κειμενογράφο.

Προσοχή: Πατήστε το κουμπί «Δημοσίευση» για να αποθηκευτούν οι
αλλαγές σας.
Δ. Εισαγωγή συνδέσμου (link) από τον κειμενογράφο.
Η εισαγωγή/επεξεργασία συνδέσμου είναι μια σημαντική λειτουργία του WordPress
που πραγματοποιείται πατώντας το κουμπί
στον κειμενογράφο. Με τη
λειτουργία αυτή μπορείτε να συνδέσετε λέξεις, φωτογραφίες κλπ με άλλες
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ή σελίδες του ίδιου ιστότοπου. Η αναίρεση της
παραπάνω διαδικασίας γίνεται με το κουμπί

.

π.χ. Γράφετε στον κειμενογράφο: «Στις 30/10/2014 θα επισκεφτούμε το
πλανητάριο». Στη λέξη «πλανητάριο» θέλετε να συνδέσετε την ιστοσελίδα του
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πλανηταρίου. «Μαρκάρετε» με το ποντίκι τη ζητούμενη λέξη και μετά πατήστε το
κουμπί

. Το παράθυρο που ανοίγει είναι το ακόλουθο.

Εισάγετε στο πεδίο URL την ηλεκτρονική διεύθυνση του πλανητάριου, πατήστε
«ενημέρωση» και ο σύνδεσμος αποθηκεύτηκε. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
«δημοσίευση» για την αποθήκευση της σελίδας συνολικά.
Είναι πολύ σημαντικό να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που δεν
γνωρίζετε. Περιοριστείτε στα πεδία που αναφέρθηκαν
προηγουμένως.

Επίσης είναι πολύ σημαντικό στο τέλος της εργασίας σας να κάνετε
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ.

Για να λάβετε ηλεκτρονικά «Όνομα χρήστη» και «Κωδικό
Πρόσβασης», καθώς και για οποιαδήποτε απορία σας απευθυνθείτε στο
διαχειριστή της ιστοσελίδας στο email: athabala@yahoo.gr
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