
Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας 

 

Πριν ξεκινήσετε την δημιουργία ιστοσελίδας  πρέπει να κάνετε μια ρύθμιση στον υπολογιστή, 

στον οποίο θα εργαστείτε.  Με την  ρύθμιση αυτή,  επιτρέπεται στον φυλλομετρητή σας (τον Internet 

Explorer,…) να εμφανίσει αναδυόμενα παράθυρα από την περιοχή ιστού (site) του Σχολικού Δικτύου. 

Εργάστηκα –στο σπίτι µου- με τον Internet Explorer .  Εφόσον εργαστείτε με Mozilla Firefox, 

Google chrome, … ρίξτε μια ματιά εδώ. 

 

ΠΡΑΞΗ  Α 

   

 

ΠΡΑΞΗ  Β 

 

Ανοίξτε τον internet explorer και πατήστε στο κουµπί  

εργαλεία (αυτό που µοιάζει µε γρανάζι). Θα εµφανιστεί 

µια νέα λίστα, από την οποία θα επιλέξετε ‘Επιλογές 

Internet’ 

Μετά το κλικ στο  ‘Επιλογές 

internet’ θα εµφανιστεί το 

διπλανό παράθυρο. Επιλέξτε την 

καρτέλα [Προστασία 

προσωπικών δεδοµένων](*) 

και… 

Κάντε κλικ στο κουµπί 

‘Ρυθµίσεις’. 

 

(*) Την καρτέλα που 

προαναφέρω, σε προηγούµενες 

εκδόσεις του ΙΕ, θα δείτε µε το 

όνοµα ‘Απόρρητο’ 



ΠΡΑΞΗ  Γ 

 

 

(**) Το πλέον πιθανό είναι να δείτε-καθώς πληκτρολογείτε-  ότι η τοποθεσία web του Σχολικού 

δικτύου εµφανίζεται στο πλαίσιο [Επιτρεπόµενες τοποθεσίες Web], οπότε δεν χρειάζεται να πατήσετε στο 

πλήκτρο ‘προσθήκη’  

 

 

Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα αφού… 

 

 …συνδεθείτε με το Σχολικό δίκτυο  www.sch.gr  και… 

 

  

Στο πλαίσιο κειµένου γράψτε το κείµενο 

χωρίς τα εισαγωγικά “www.sch.gr” και 

πατήστε ‘προσθήκη’ (**) 

Πατήστε ‘κλείσιµο’ 

Στο παράθυρο [ Επιλογές Internet], στo 

οποίo θα επανέλθετε, πατήστε ok 

Αυτό ήταν! Τελειώσατε µε την 

προετοιµασία του υπολογιστή σας. 



ΒΗΜΑ (Ι) 

Κάνουμε κλικ στο MySch 

 

 

BHMA (II) 

Πατάμε στο κουμπί  Σύνδεση 

                                                                       

 

ΒΗΜΑ (ΙΙΙ) 

 Δίνουμε όνομα χρήστη και κωδικό (Για σχολεία τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε στο Survey), οπότε 

ανοίγει ένα νέο παράθυρο, στο οποίο θα επιλέξουμε την επιλογή  Πίνακας Ελέγχου.  Όνοµα χρήστη και 

ο κωδικό έχουν φυσικά και όσοι εκπαιδευτικοί έκαναν εγγραφή στο Σχολικό ∆ίκτυο. 

 

 



ΒΗΜΑ (ΙV) 

Μας ζητείται ξανά ο κωδικός.  Τον γράφουμε πάλι και πατάμε είσοδο. 

 

ΒΗΜΑ (V) 

Είμαστε πλέον σε περιβάλλον, όπου μπορούμε να δούμε,  να αλλάξουμε στοιχεία του λογαριασμού 

μας, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες  δυνατότητες. Θέλουμε να φτιάξουμε ιστοσελίδα και 

επιλέγουμε το εικονίδιο Δημιουργία/Διαχείριση ιστοσελίδων. 

 

ΒΗΜΑ (VI) 

 

 

Κάνουµε κλικ στο εικονίδιο  δίπλα 

από τις λέξεις ‘Ιστοσελίδα Joomla’, 

οπότε ανοίγει ένα νέο παράθυρο 

που βλέπετε στο επόµενο βήµα… 



ΒΗΜΑ (VII)  

 

 

BHMA (VIII) 

Εδώ θέλει υπομονή!   Όχι, δεν φταίει ο υπολογιστής  που έχετε. Η ιστοσελίδα του sch.gr είναι μάλλον 

υπέρ-φορτωμένη.  Έκανα αρκετές απόπειρες για να δημιουργήσω την ιστοσελίδα.  Επιτυχής ήταν όταν 

εργάστηκα Κυριακή πρωί ! 

 

 

Μετά από 15-20 λεπτά ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία και  εμφανίστηκε ένα νέο παράθυρο 

στο οποίο πατάμε στο  ‘Εκτέλεση Σεναρίου Εγκατάστασης’. 

Συµπληρώνουµε τα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα.  

(Τα Επιλογή βάσης δεδοµένων και Όνοµα 

χρήστη διαχειριστή, µας δίνονται!) 

Πατάµε στη συνέχεια ‘Εγκατάσταση’. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μη ξεχάσετε το 

Συνθηµατικό διαχειριστή, γιατί η σελίδα 

που θα κάνετε θα είναι …άχρηστη! 



 

 

Στο υπολογιστή σας θα δείτε μια έντονη δραστηριότητα, η οποία θα καταλήξει στην εμφάνιση του 

παραθύρου που ακολουθεί.  

 

 

Αυτό ήταν. Τελειώσατε!  Επισκεφτείτε τα μέρη που σας προτρέπει  το παρακάτω παράθυρο και δείτε 

την ιστοσελίδα σας,  όπως αυτή θα φαίνεται στο διαδίκτυο. 

 

ΒΗΜΑ  (IX)   

Το Σχολείο μας έχει mail το :  mail@lyk-zagkl.thess.sch.gr  Λοιπόν, το τμήμα lyk-zagkl.thess.sch.gr είναι η 

διεύθυνση της ιστοσελίδας μας. Κάτι ανάλογο ισχύει και για σας… 

Δείτε τι πληκτρολογούμε, όταν θέλουμε να συνδεθούμε με την ιστοσελίδα μας.  (Όχι http//,  όχι www) 

 

Πατήστε στο πλαίσιο 

κειµένου 



ΒΗΜΑ (Χ) 

 

 

 

 

Αντί επιλόγου:  Η ιστοσελίδα -την δηµιουργία της οποίας περιγράφω- χαρακτηρίζεται ως δυναµική.  Στις  

δυναµικές ιστοσελίδες µπορούν (οι διαχειριστές) να τις αλλάξουν οποτεδήποτε, εύκολα και γρήγορα, 

χρησιµοποιώντας ένα περιβάλλον διαχείρισης που έχουν πρόσβαση µόνο αυτοί και χωρίς να έχουν 

γνώσεις προγραµµατισµού PHP, ASP, … 

Στο βήµα Χ –το τελευταίο που αναφέρω-χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία µεταξύ µας, ώστε η γνώση και η 

ευχέρεια που έχει ή αποκτά κάποιος  (-α) να διαχέεται προς ωφέλεια των πολλών. Γινόµαστε καλύτεροι όταν οι δίπλα 

µας γίνονται καλύτεροι. Θα επανέλθω όταν θα έχω να καταθέσω πληροφορίες χρήσιµες σχετικά µε το τελευταίο 

βήµα. 

 

 

 

Καλή συνέχεια σε όλους σας…  

Ωραιόκαστρο 20-01-2013 

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΣΗΣ  Δ/ντής ΓΕΛ Καλινδοίων 

 

 

 

Όταν η ιστοσελίδα ανοίξει, κάτω αριστερά θα δείτε 

τις επιλογές που θα σας δώσουν την δυνατότητα να 

κάνετε –ως διαχειριστής- τις  αλλαγές που θέλετε 

για να προσαρµόσετε την ιστοσελίδα που 

δηµιουργήσατε στις απαιτήσεις σας. Από εδώ θα 

κάνετε τις αναρτήσεις που θέλετε… 


