
Σχεδιασμός ιστοσελίδας και 

ιστολογίου με το Weebly

http://www.edtech.gr/


Το Weebly είναι ένα εργαλείο 

που καθιστά το σχεδιασμό ενός 

ιστότοπου πολύ εύκολο, ακόμη 

κι αν ο χρήστης δεν έχει 

εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. 



Λειτουργεί με τη μέθοδο drag ‘n’ drop 

(σύρε κι απελευθέρωσε)



Ξεκινώντας…



Για να ξεκινήσουμε, θα πρέπει να επισκεφτούμε 

τη σελίδα education.weebly.com, όπου θα 

μας ζητηθεί να εγγραφούμε.

http://www.weebly.com/


Ολοκληρώνουμε την εγγραφή, 

κάνοντας κλικ στο κουμπί

”Sign up”



Έπειτα μεταφερόμαστε στη σελίδα όπου 

θα επιλέξουμε το σχεδιασμό του 

ιστότοπού μας. (Το σχέδιο που θα 

επιλέξουμε δεν είναι δεσμευτικό, μπορεί να 

αλλαχτεί με ευκολία στη συνέχεια).



Βλέπουμε ότι σε ορισμένα σχέδια το μενού πλοήγησης 

βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας, με οριζόντιο 

προσανατολισμό, ενώ σε άλλα στα αριστερά της 

σελίδας, με κάθετο προσανατολισμό.



Επιλέγουμε αυτό που μας αρέσει και 

κάνουμε κλικ στο κουμπί “Choose”



Στο αμέσως επόμενο βήμα μας ζητά να 

δώσουμε ένα όνομα στον ιστότοπό μας, της 

μορφής to_onoma_mou.weebly.com



Ονομάζουμε τον ιστότοπο, ενημερωνόμαστε 

για τη διαθεσιμότητα του ονόματος (Available 

ή Taken) και κάνουμε κλικ στο “Continue”



Εμφανίζεται ένα σύντομο βίντεο, το οποίο 

μπορούμε να παρακολουθήσουμε, αλλιώς 

κάνουμε κλικ στο “Build my site”



Πλέον έχουμε εισέλθει στο περιβάλλον 

επεξεργασίας του ιστότοπου. 



Εδώ θα μας χρησιμεύσουν περισσότερο:
1. Η αριστερή μπάρα αντικειμένων

2. Το μενού Pages για διαχείριση των σελίδων

3. Το μενού Design για επεξεργασία της εμφάνισης



Είμαστε έτοιμοι να 

αναπτύξουμε το δικό 

μας ιστότοπο!



Ας επιχειρήσουμε, λοιπόν, να «σύρουμε» ένα 

αντικείμενο από αριστερά στον κενό μας χώρο.



Βλέπουμε μια γαλάζια λωρίδα, που μας 

φανερώνει το πού θα εισαχθεί το αντικείμενο.



Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να «σύρουμε» όποιο από 

τα αντικείμενα επιθυμούμε στον κενό μας χώρο.



Για να τοποθετήσουμε την εικόνα που θέλουμε, 

κάνουμε κλικ στο αντικείμενο εικόνας που μόλις 

«σύραμε»! 



Στο παράθυρο που αναδύεται διαλέγουμε τη 

φωτογραφία από το σκληρό μας δίσκο και 

επιλέγουμε «Άνοιγμα»



Η φωτογραφία έχει πλέον ανεβεί.



Κάνοντας κλικ επάνω της, εμφανίζεται ένα μενού με 

διάφορες επιλογές. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα 

αντικείμενα που θα «σύρουμε» μέσα στον ιστότοπό μας!



Κάνοντας κλικ στο Link, μπορούμε να εισάγουμε 

υπερσύνδεση στην εικόνα μας.



Αν πραγματοποιήσουμε μια μικρή αναζήτηση 

στην αριστερή μπάρα αντικειμένων, θα δούμε 

ότι μπορούμε να εισάγουμε εύκολα πολλά είδη 

αντικειμένων, όπως χάρτες, βίντεο από το 

Youtube, αρχεία, ενσωμάτωση κώδικα κ.ά.



Προσθέτοντας 

σελίδες…



Κάνουμε κλικ στο κουμπί Pages για να 

διαχειριστούμε τις σελίδες μας



και εμφανίζεται αυτό το μενού



Κάνουμε κλικ στο “Add Page” κι επιλέγουμε τι 

είδους σελίδα θέλουμε να προσθέσουμε.



Θα επιλέξουμε 

τώρα να εισάγουμε 

μια σελίδα τύπου 

Blog (ιστολόγιο). Σε 

αυτήν θα 

δημοσιεύονται οι 

αναρτήσεις μας με 

χρονολογική σειρά.



Επιλέγουμε τη νέα μας σελίδα,
της δίνουμε ένα όνομα,

επιλέγουμε την εμφάνιση της κεφαλίδας μας

και κάνουμε κλικ στο Save & Edit για να την επεξεργαστούμε.



Στο σημείο αυτό θα κάνουμε κλικ στο κουμπί “Publish” στο δεξί πάνω μέρος της 

σελίδας, ώστε ο ιστότοπός μας να είναι δημόσια ορατός. Να σημειωθεί ότι αυτό το 

κουμπί το πατάμε όποτε κάνουμε μια αλλαγή στον ιστότοπο, ώστε να γίνει ορατή, με 

εξαίρεση τη δημοσίευση ανάρτησης, η οποία δημοσιεύεται άμεσα, όπως θα δούμε 

αμέσως παρακάτω.



Ο ιστότοπός μας είναι πλέον 

δημοσιευμένος!



Δημοσιεύοντας μια 

ανάρτηση…



Στη σελίδα που μόλις δημιουργήσαμε, η οποία έχει τη 

μορφή ιστολογίου, κάνουμε κλικ στο New Post για να 

ξεκινήσουμε μια νέα ανάρτηση και εμφανίζεται μια 

σελίδα που έχει τη μορφή που βλέπετε. 



Όπως και πριν, «σέρνουμε» αντικείμενα στον κενό χώρο 

και δομούμε την ανάρτησή μας. Όταν ολοκληρώσουμε 

την ανάρτηση, κάνουμε κλικ στο “Publish Live”. H 

ανάρτηση είναι πλέον δημοσιευμένη.





Σημείωση!
Για να αφαιρέσουμε ένα αντικείμενο που δε χρειαζόμαστε, 

τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού μας στην πάνω δεξιά γωνία 

του αντικειμένου και κάνουμε κλικ στο Χ. Με τον ίδιο τρόπο 

αφαιρούνται όλα τα αντικείμενα από τον ιστότοπό μας.



Αυτό ήταν ένα μικρό μόνο δείγμα των δυνατοτήτων του Weebly.

Τις υπόλοιπες μπορούμε να τις ανακαλύψουμε πειραματιζόμενοι.

*Ανά χρονικά διαστήματα παρουσιάζονται μικροαλλαγές στον 

τρόπο λειτουργίας του Weebly, με αποτέλεσμα οι οδηγίες χρήσης 
να χρειάζονται επικαιροποίηση. Ωστόσο, η γενική φιλοσοφία του 

τρόπου λειτουργίας παραμένει ίδια.



http://www.edtech.gr/

