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Σημειώσεις του σεμιναρίου: 

“Δημιουργία εκπαιδευτικού ιστότοπου με 

χρήση του λογισμικού Joomla” 
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Διδακτική ώρα: 13η-14η  

Στην ενότητα αυτή θα δημιουργήσετε άρθρα κειμένου με αντιγραφή και 

επικόλληση περιεχομένου από έτοιμα αρχεία του Word. 

Αλλά, πριν προχωρήσετε κατεβάστε και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας 4 

αρχεία με τα οποία θα πειραματιστείτε κάνοντας κλικ στους παρακάτω 

συνδέσμους: 

http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1314/ek1.doc 

http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1314/ek2.doc 

http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1314/ek3.doc 

http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1314/ek4.doc 

 

Βήμα 1ο :  Εισαγωγή κειμένου με αντιγραφή και επικόλληση από το 

Word   

Συνδεθείτε σαν administrator στον ιστότοπό σας και ξεκινήστε την δημιουργία ενός 

νέου άρθρου. 

Ονομάστε το Εισαγωγή κειμένου με επικόλληση 1  και Κατηγορία Εξάσκηση. 

 

http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1314/ek1.doc
http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1314/ek2.doc
http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1314/ek3.doc
http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1314/ek4.doc
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Παράλληλα, ανοίξτε με το Word το αρχείο ek1.doc, επιλέξτε όλο το περιεχόμενο και 

κάντε Αντιγραφή. 

Στη συνέχεια επικολλήστε το κείμενο στο χώρο εργασίας του JCE Editor.  Θυμηθείτε 

ότι η επικόλληση γίνετε με Ctrl-V σε όλους τους άλλους Browsers πλην του 

Internet Explorer). 

 

Αποθηκεύστε το άρθρο, και σε μια νέα καρτέλα, συνδεθείτε με τον ιστότοπό σας 

σαν απλός χρήστης και καμαρώστε το: 
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Βήμα 2ο :  Εισαγωγή κειμένου με αντιγραφή και επικόλληση από το 

Word. Ένα συνηθισμένο πρόβλημα. 

Επαναλάβατε το βήμα 1 για το περιεχόμενο του αρχείου ek2.doc το οποίο με μια πρώτη 

ματιά είναι πιστό αντίγραφο του ek1.doc. Ονομάστε το άρθρο Εισαγωγή κειμένου με 

επικόλληση 2  και Κατηγορία Εξάσκηση. 

Τόσο κατά την εμφάνισή του στο χώρο εργασίας του JCE Editor, 

 

όσο και κατά την τελική του εμφάνιση στους επισκέπτες 
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παρουσιάζεται ένα πρόβλημα. (Σημείωση: Το πρόβλημα αυτό το αντιμετώπισα συχνά σε 

έγγραφα του υπουργείου, όταν έπρεπε να μεταφέρω το περιεχόμενό τους (ολόκληρο ή 

μέρος του) σε κάποιο άρθρο στη σχολική ιστοσελίδα). 

 

 

 

 

 

Quiz:  

Παρατηρήστε προσεκτικά τα δύο έγγραφα του Word ek1.doc και ek2.doc.  

Ποια εσφαλμένη ρύθμιση του ek2.doc (η οποία δεν επηρεάζει την εμφάνιση στο Word, 

πιθανώς και στην εκτύπωση του εγγράφου) οδηγεί στα καταστροφικά αποτελέσματα του 

άρθρου; 

Τι θα κάνατε αν δεν είχατε στη διάθεσή σας  το ek1.doc παρά μόνο το ek2.doc και 

έπρεπε να δημοσιεύσετε το κείμενο; 

Δοκιμάστε να διορθώσετε το ek2.doc και στη συνέχεια επαναλάβατε το βήμα και 

δημιουργείστε το άρθρο Εισαγωγή κειμένου με επικόλληση 2β. 
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Βήμα 3ο :  Εισαγωγή κειμένου με αντιγραφή και επικόλληση από το 

Word συνέχεια. 

Επαναλάβατε το βήμα 1 για το περιεχόμενο του αρχείου ek3.doc. Ονομάστε το άρθρο 

Εισαγωγή κειμένου με επικόλληση 3  και Κατηγορία Εξάσκηση. 

Παρατηρείστε τώρα προσεκτικά τις διαφορές ανάμεσα στο τι βλέπει ο επισκέπτης στο 

άρθρο σας και τι θα έπρεπε να φαίνετε με βάση το έγγραφο του Word. Κάποιες από αυτές 

διορθώνονται με αλλαγές στο έγγραφο του Word ενώ κάποιες άλλες με επεμβάσεις στο 

περιβάλλον του JCE Editor. 

1ον: Η εικόνα του πύργου της Πίζας δεν υπάρχει καθόλου στο άρθρο. Πράγματι οι εικόνες 

δεν μπορούν να επικολληθούν έτσι απλά.  Αργότερα θα δούμε πως θα εισάγουμε εικόνες 

στα άρθρα (με επεμβάσεις στο περιβάλλον του JCE Editor). 

2ον:  Από τις γραφικές παραστάσεις που δημιουργήθηκαν με εργαλεία σχεδίασης του 

Word απέμειναν κάποια πλαίσια και κάποια γράμματα στο άρθρο. Δεν γίνεται να 

εισαχθούν τέτοια αντικείμενα του Word σε άρθρα. Η λύση είναι να μην έχουμε στο Word 

αντικείμενα παρά μόνο εικόνες (με αλλαγές στο έγγραφο του Word). Αυτό γίνετε ως εξής: 

αφού τα κάνουμε ένα group (αν δεν είναι ήδη) να τα επιλέξουμε, να τα αντιγράψουμε, να 

τα επικολλήσουμε στην ίδια θέση σαν εικόνα και στη συνέχεια να διαγράψουμε τα 

αντικείμενα. Από την στιγμή που δεν είναι αντικείμενα του Word αλλά εικόνες, είπαμε ότι  

αργότερα θα δούμε πως θα εισάγουμε εικόνες στα άρθρα. 

3ον: Ενώ στο αρχικό κείμενο του Word σε αρκετά σημεία υπάρχουν πολλές κενές γραμμές 

στο άρθρο όχι. Πράγματι ο JCE Editor αυτόματα αφαιρεί κενές γραμμές που τις θεωρεί 

λανθασμένες όταν εισάγουμε κείμενο με επικόλληση. Μπορούμε να προσθέσουμε 

χειροκίνητα τις γραμμές αυτές στο περιβάλλον του JCE Editor και αυτός δεν θα τις 

αφαιρέσει. 

4ον: Κάποιες από τις απαριθμήσεις (ή βούλες) που υπάρχουν στο αρχικό έγγραφο του 

Word μεταφέρθηκαν σωστά στο άρθρο ενώ κάποιες άλλες όχι. Τις λανθασμένες 

μπορούμε να τις αφαιρέσουμε τελείως (από το περιβάλλον του JCE Editor) και να τις 

επανεισάγουμε μαζί με αυτές που δεν εισήχθησαν καθόλου. 

Στο αρχείο ek4.doc έχει αντιμετωπιστεί το δεύτερο πρόβλημα, δηλαδή περιέχει μόνο 

εικόνες και όχι άλλα αντικείμενα του Word (με αλλαγές που έγιναν στο έγγραφο του Word).  

Επαναλάβατε το βήμα 1 για το περιεχόμενο του αρχείου ek4.doc. Ονομάστε το άρθρο 

Εισαγωγή κειμένου με επικόλληση 4  και Κατηγορία Εξάσκηση. 

Παρατηρείστε τώρα προσεκτικά τις διαφορές ανάμεσα στο τι βλέπει ο επισκέπτης στο 

άρθρο σας και τι θα έπρεπε να φαίνετε με βάση το έγγραφο του Word. 

Οι εικόνες δεν εισήχθησαν καθόλου στο άρθρο αλλά αυτό είπαμε θα το δούμε αργότερα. 

Παρατηρείστε επίσης ότι στο άρθρο  Εισαγωγή κειμένου με επικόλληση 4  δεν 
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περιέχει ίχνη από τα αντικείμενα του Word (τα οποία περιείχε το Εισαγωγή 

κειμένου με επικόλληση 3) διότι το ek4.doc δεν περιέχει αντικείμενα αλλά μόνο 

εικόνες.   

Τώρα θα διορθώσετε  το 3ο πρόβλημα. Επεξεργαστείτε (στον JCE Editor) το  άρθρο  

Εισαγωγή κειμένου με επικόλληση 4  και εισάγετε τις κενές γραμμές εκεί που 

πρέπει ώστε να συμφωνεί όσο το δυνατόν περισσότερο με το ek4.doc. 

Αποθηκεύστε τις αλλαγές και ελέγξτε το άρθρο σαν επισκέπτης. Αυτό το τελευταίο 

είναι υποχρεωτικό γιατί όπως πιθανόν παρατηρήσατε ήδη: ακόμη και ανάμεσα 

στην εμφάνιση του άρθρου από τον JCE Editor και την εμφάνισή του στον επισκέπτη 

υπάρχουν μικροδιαφορές! 

Τώρα θα διορθώσετε  το 3ο πρόβλημα. Επεξεργαστείτε (στον JCE Editor) το  άρθρο  

Εισαγωγή κειμένου με επικόλληση 4  και: 

Όσο αφορά τα ερωτήματα Α και Γ επιλέξτε τις απαντήσεις και από τα εικονίδια του JCE 

Editor κάντε κλικ στο Ordered list: 

 

Για το ερώτημα ΣΤ, επιλέξτε πρώτα τις 3 απαντήσεις, ακυρώστε την λανθασμένη αρίθμηση 

με το κουμπί Ordered list  και  πιέζοντας για δεύτερη φορά το  ίδιο κουμπί επανεισάγετε 

την σωστή αρίθμηση. 

Την  σωστή αρίθμηση των απαντήσεων της ερώτησης Ε σας την  αφήνω σαν άσκηση. 

Αφού ολοκληρώστε όλες τις διορθώσεις συγκρίνετε το αποτέλεσμα (το άρθρο σας) με αυτό: 

http://users.sch.gr/kouvas/index.php/arthra-eksaskisis/13-eisagogi-keimenou-me-epikollisi-

4 

 

http://users.sch.gr/kouvas/index.php/arthra-eksaskisis/13-eisagogi-keimenou-me-epikollisi-4
http://users.sch.gr/kouvas/index.php/arthra-eksaskisis/13-eisagogi-keimenou-me-epikollisi-4
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Βήμα 4ο :  Δημιουργία μενού Αναζήτησης 

Επιλέξτε Μενού->Main-Menu και στη συνέχεια Νέο. 

 

Τίτλος Μενού γράψτε Αναζήτηση… 
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Και στη συνέχεια σαν Είδος Στοιχείου Μενού επιλέξτε:  

 

Φόρμα Αναζήτησης ή Αποτελέσματα Αναζήτησης 

 

Αποθηκεύστε. 
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Στο οριζόντιο μενού του ιστότοπού σας, μετά το στοιχείο μενού Αρχή, θα εμφανιστεί το 

στοιχείο μενού Αναζήτηση… Επιλέξτε το και Αναζητήστε π.χ. την λέξη Φυσική. Θα βρεθούν 

και θα εμφανιστούν όλα τα άρθρα που περιέχουν τη λέξη Φυσική: 

 

Ωστόσο σαν κάτι να μην πηγαίνει καλά!  Τι είναι εκείνα τα πεδία επιλογής Αναζήτηση για: 

και Αναζήτηση μόνο για: ; 

Αλλάξτε πρότυπο, επιλέξτε το Siteground-j16_47 ως προεπιλεγμένο, κάντε ανανέωση της 

σελίδας Αναζήτηση… και θα σας λυθεί η απορία. 

Τελικά ίσως είναι λιγάκι δύσκολο να βρούμε ένα πλήρες, όμορφο και δωρεάν πρότυπο 

αλλά θα τα καταφέρουμε! 

 

Βήμα 5ο :  Συνδυαστική Άσκηση: Δημιουργία άρθρου και αντίστοιχου 

στοιχείου μενού 

1ον: Κατεβάστε το αρχείο http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1314/about.doc 

2ον: Δημιουργείστε  άρθρο  με τίτλο Για τον δικτυακό τόπο… που να ανήκει στην κατηγορία 

Uncategorized. Το περιεχόμενο του άρθρου να είναι αυτό του αρχείου about.doc 

3ον: Δημιουργείστε στοιχείο μενού με όνομα επίσης Για τον δικτυακό τόπο… που να ανήκει 

στο Main-menu και αντιστοιχίστε το στο ομώνυμο άρθρο που μόλις δημιουργήσατε. Δείτε 

εδώ: http://users.sch.gr/kouvas/index.php/gia-ton-diktyako-topo πως θα πρέπει να είναι 

και συγκρίνετε το αποτέλεσμα με το δικό σας.  

 

http://6lk.mysch.gr/image/joomla/1314/about.doc
http://users.sch.gr/kouvas/index.php/gia-ton-diktyako-topo


11 

 

 

 

Παρατηρείστε πως στο άρθρο αυτό δεν εμφανίζονται λεπτομέρειες όπως στα άλλα άρθρα:  

  

Επεξεργαστείτε το άρθρο και πειραματιστείτε με τις Επιλογές Άρθρου  ώστε και εσείς να 

εξαλείψετε τις λεπτομέρειες στην εμφάνιση του άρθρου αυτού. 

Όταν τα καταφέρετε τότε και μόνον τότε: Κλείστε τα όλα και ξεκουραστείτε. 


