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Σημειώσεις του σεμιναρίου: 

“Δημιουργία εκπαιδευτικού ιστότοπου με 

χρήση του λογισμικού Joomla” 
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Διδακτική ώρα: 7η-8η  

Ένα από τα κύρια δομικά στοιχεία ενός ιστότοπου είναι τα άρθρα. Η σωστή 

οργάνωση απαιτεί τα άρθρα να κατηγοριοποιούνται. Στα επόμενα θα 

δημιουργήσουμε την κατηγορία Εκπαιδευτικό υλικό και τις υποκατηγορίες της 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία Υποκατηγορίες 
Υπο-

υποκατηγορίες 
Άρθρα 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

Τάξη Α 

Φυσική 

Μάθημα 1ο 

Μάθημα 2ο 

… 

Πληροφορική 

Μάθημα 1ο 

Μάθημα 2ο 

… 

Τάξη Β 

Φυσική 

Μάθημα 1ο 

… 

 

Τάξη Γ 

Φυσική 
 

 

Πληροφορική 
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Βήμα 1ο :  Δημιουργία Κατηγοριών   

Συνδεθείτε σαν administrator (user.sch.gr/xxxxx/administrator  όπου xxxxx το 

username σας στο σχολικό δίκτυο). 

Επιλέξτε Περιεχόμενο->Διαχείριση κατηγοριών .  

 

 

Επιλέξτε το εικονίδιο Νέο . 
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Συμπληρώστε μόνο στον Τίτλο : Εκπαιδευτικό Υλικό  

(Το πεδίο Ψευδώνυμο συμπληρώνεται αυτόματα από την Joomla, και για τα άλλα 

πεδία θα επανέλθουμε αργότερα). 

 

Το εικονίδιο: 

Εφαρμογή: Αποθηκεύει τις αλλαγές σας (στη προκειμένη περίπτωση τον τίτλο που 

εισάγατε) αλλά παραμένετε στην ίδια καρτέλα για περαιτέρω επεξεργασία της ίδιας 

κατηγορίας. 

Αποθήκευση: Αποθηκεύει τις αλλαγές σας (στη προκειμένη περίπτωση τον τίτλο 

που εισάγατε) και σας επιστρέφει στην προηγούμενη καρτέλα διαχείρισης 

κατηγοριών. 

Αποθήκευση και Νέο: Αποθηκεύει τις αλλαγές σας (στη προκειμένη περίπτωση τον 

τίτλο που εισάγατε) και παραμένετε στην ίδια καρτέλα για να εισάγετε καινούργια 

κατηγορία. 

Ακύρωση: Ακυρώνει όλες τις αλλαγές σας και σας επιστρέφει στην προηγούμενη 

καρτέλα διαχείρισης κατηγοριών. 

Επιλέξτε το εικονίδιο Αποθήκευση. 
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Θα επιστρέψετε στην καρτέλα Διαχείρισης Κατηγοριών. Στο κάτω μέρος της 

καρτέλας βλέπετε την κατηγορία Εκπαιδευτικό Υλικό που δημιουργήσατε μαζί με 

μια προκατασκευασμένη κατηγορία της Joomla, την Uncategorised,  στην οποία 

(σπάνια περίπτωση) θα ανήκουν τα ξεκάρφωτα άρθρα τα οποία δεν μπορούν να 

ενταχτούν σε μια από τις κατηγορίες που δημιουργήσατε. 

Μπορείτε να τσεκάρετε μια κατηγορία π.χ. το Εκπαιδευτικό Υλικό και στη συνέχεια 

επιλέγοντας Επεξεργασία να μεταβείτε ξανά στην καρτέλα με τα στοιχεία της και να 

κάνετε αλλαγές. 

 

 



6 

 

Επίσης μπορείτε αν θέλετε να την αποσύρετε προσωρινά με την επιλογή Απόσυρση.  

 

Η απόσυρση σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει διαγραφή. Η κατηγορία 

εξακολουθεί να υπάρχει, απλώς δεν δημοσιεύονται τα περιεχόμενά της. (Η ίδια 

λογική ισχύει και για τα άρθρα, τα μενού και τα άλλα στοιχεία της Joomla).  

Επιλέγοντας ξανά την κατηγορία και στη συνέχεια επιλέγοντας Δημοσίευση η 

κατηγορία γίνεται ξανά δημοσιεύσιμη. 

Αν θέλουμε να διαγράψουμε μια κατηγορία την επιλέγουμε και στη συνέχεια 

επιλέγουμε Απορρίματα.  

Διαγράψτε την κατηγορία Εκπαιδευτικό Υλικό. (Κάντε το τώρα μη φοβάστε). 
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Από την λίστα Επιλογή Κατάστασης επιλέξτε Όλα  

 

Και θα δείτε την διαγεγραμμένη κατηγορία να εμφανίζεται (με σήμα το κουβαδάκι 

στη στήλη κατάσταση). Κάντε κλικ πάνω στο κουβαδάκι και κατηγορία θα επανέλθει 

στη κατάσταση Δημοσιευμένο  (και ούτε γάτα ούτε ζημιά).  
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Επιλέξτε πάλι την κατηγορία Εκπαιδευτικό Υλικό και κάντε κλικ στο εικονίδιο 

Αρχείο.  

 

 

Η κατηγορία τώρα έχει αρχειοθετηθεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εμφανίζεται 

στον ιστοτοπό σας μέσω ειδικού μενού που εμφανίζει μόνο αρχειοθετημένες 

κατηγορίες και άρθρα. Αυτό μας επιτρέπει να διατηρούμε ιστορικό αρχείο για 

θέματα που ναι μεν θεωρούμε παλιά αλλά δεν θέλουμε να διαγράψουμε οριστικά 

από τον ιστοτοπό μας και να μπορεί να τα δει και ο επισκέπτης μέσα από ειδικό 

μενού. Το πώς θα το δούμε αργότερα.  
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Για να επαναφέρετε την κατηγορία κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο της κατάστασης 

που δείχνει την αρχειοθέτηση.  (Θα δείτε το pop-up μήνυμα Απόσυρση Στοιχείου ) 

 

Αρχικά θα αποσύρει την κατηγορία.  

Με ένα δεύτερο κλικ πάνω στο εικονίδιο της κατάστασης η κατηγορία θα 

ξαναδημοσιευθεί. 
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Επιλέξτε Νέο για να δημιουργήσετε την υποκατηγορία Τάξη Α. 

Συμπληρώστε τον Τίτλο Τάξη Α και στη Γονική Κατηγορία επιλέξτε Εκπαιδευτικό 

Υλικό. (Αυτό σημαίνει ότι η κατηγορία Τάξη Α είναι υποκατηγορία της κατηγορίας 

Εκπαιδευτικό Υλικό.) 

 

Επιλέξτε Αποθήκευση & Νέο και δημιουργείστε την υποκατηγορία Τάξη Β. Ομοίως 

δημιουργείστε την Τάξη Γ. 
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(Μην ξεχνάτε να συμπληρώνετε σωστά την Γονική Κατηγορία). 

Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων της υποκατηγορίας Τάξη Γ επιλέξτε 

Αποθήκευση. 

Στην καρτέλα Διαχείριση κατηγοριών στην οποία θα μεταβείτε θα δείτε όχι μόνο τις 

(υπο)κατηγορίες που δημιουργήσατε αλλά και την ιεραρχική τους δομή: 
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Δημιουργείστε (επιλέγοντας Νέο) την υποκατηγορία Φυσική της Τάξη Α.  

 

Επαναλαμβάνοντας τα ίδια βήματα δημιουργείστε τις (υπο) κατηγορίες Φυσική της 

Τάξη Β, Φυσική της Τάξη Γ και τις αντίστοιχες για την Πληροφορική. 

Παρατηρείστε ότι δυο ή περισσότερες υποκατηγορίες μπορεί να  έχουν τον ίδιο 

Τίτλο αρκεί να ανήκουν σε διαφορετική Γονική Κατηγορία. 

Αφού τελειώσετε θα δείτε όλες τις (υπο)κατηγορίες που δημιουργήσατε και την 

ιεραρχική δομή τους στην καρτέλα της Διαχείρισης Κατηγοριών: 
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Για οποιαδήποτε μεταβολή ή διόρθωση επιλέξτε την (υπο)κατηγορία και στη 

συνέχεια το εικονίδιο Επεξεργασία. 

 

Στο μέσο της καρτέλας υπάρχουν φίλτρα αναζήτησης ώστε να εμφανίζονται 

ορισμένες μόνο από τις κατηγορίες με βάση κάποια κριτήρια. 

Αν π.χ. στο πεδίο Φίλτρο γράψετε την λέξη Τάξη και μετά επιλέξετε Αναζήτηση, θα 

σας εμφανίσει μόνο τις (υπο)κατηγορίες που περιέχουν τη λέξη Τάξη. 

 

Επιλέξτε Καθαρισμός για να  εμφανίσει ξανά όλες τις (υπο)κατηγορίες.  
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Από το φίλτρο Επιλογή Μέγιστων Επιπέδων μπορείτε να διαλέξετε το μέγιστο 

επίπεδο ιεραρχίας των (υπο)κατηγοριών που θα εμφανίζονται. Π.χ. αν διαλέξετε 2 

οι υποκατηγορίες Φυσική και Πληροφορική δεν θα εμφανίζονται καθώς αυτές 

εντάσσονται στο τρίτο ιεραρχικό επίπεδο. 

 

 

 

Παρομοίως μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα Επιλογής Κατάστασης, Επιλογής 

Πρόσβασης  (για την πρόσβαση θα μιλήσουμε αργότερα) και Επιλογής Γλώσσας. 
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Τέλος, από το πεδίο Εμφάνιση μπορούμε να επιλέγουμε πόσες κατηγορίες θέλουμε 

κάθε φορά να εμφανίζονται ανά σελίδα (όταν αυτές υπερβαίνουν τις 5). 

 

 

 

 

Επιλέξτε 5. 

 

Τις υπόλοιπες (υπο)κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε επιλέγοντας την Σελίδα 2. 
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Βήμα 2ο :  Δημιουργία Άρθρων   

Επιλέξτε Περιεχόμενο->Διαχείριση Άρθρων 

 

Επιλέξτε Νέο. 
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Έστω ότι το άρθρο είναι Φυσική Α Τάξης. Συμπληρώστε τον Τίτλο (π.χ. Μάθημα 1ο) 

και επιλέξτε Κατηγορία Φυσική (αυτή που βρίσκεται κάτω από την Τάξη Α). 

 

Κατάσταση αφήστε Δημοσιευμένο, Πρόσβαση public, Κύριο Όχι, Γλώσσα Όλες. 

Στο Κείμενο Άρθρου γράψτε απλώς «Φυσική Α τάξη μάθημα 1ο». Αυτή τη στιγμή, η 

Joomla, για τη συγγραφή άρθρων χρησιμοποιεί τον Tiny Editor που δεν είναι και ο 

καλύτερος! Σε επόμενα μαθήματα, θα εγκαταστήσουμε τον καλύτερο editor, τον  

JCE Editor και θα γράψουμε ολοκληρωμένα μορφοποιημένα άρθρα με εικόνες και 

άλλα πολυμέσα. 
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Από τη στιγμή που είστε ο μοναδικός χρήστης-αρθογράφος δεν χρειάζεται να 

συμπληρώσετε τίποτα στο πεδίο Δημιουργήθηκε από τον/την. Αυτόματα (αφού 

αποθηκεύσετε) θα συμπληρωθεί Super User, δηλαδή εσείς ως αρθογράφος. Στη 

περίπτωση που έχετε εγγράψει χρήστες και θέλετε να δηλώσετε κάποιον από 

αυτούς ως αρθογράφο επιλέγετε το όνομά του από το κομβίον Επιλέξτε Χρήστη.  Αν 

δεν θέλετε να φαίνεται το καταχωρημένο όνομα χρήστη (είτε αυτός είστε εσείς είτε 

άλλος) συμπληρώστε το πεδίο Δημιουργήθηκε από Ψευδώνυμο με ένα 

ψευδώνυμο της αρεσκείας σας. 

Η Ημερομηνία Δημιουργίας συμπληρώνεται αυτόματα (αφού αποθηκεύσετε) με 

την πραγματική ημερομηνία και ώρα αποθήκευσης. (Πάντως αν θέλετε να 

συμπληρώσετε ψεύτικη ημερομηνία δημιουργίας, μπορείτε να το κάνετε, ωστόσο 

μην το χρησιμοποιήσετε σαν άλλοθι σε έρευνα της αστυνομίας διότι είναι γνωστή η 

δυνατότητα αλλαγής στους αξιωματικούς της δίωξης). Αν δεν συμπληρώσετε την 

Έναρξη Δημοσίευσης,  αυτή γίνετε άμεσα, αν όμως θέλετε να την καθυστερήσετε 

δηλώστε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η δημοσίευση δεν θα λήξη ποτέ αν δεν 

συμπληρώσετε ημερομηνία στο πεδίο Λήξη Δημοσίευσης. Αν όμως γράψετε εκεί 

μια ημερομηνία, εκείνη την ημέρα το άρθρο θα αποσυρθεί. 

Επιλέξτε Αποθήκευση. 

Επαναλάβετε τα βήματα ώστε να δημιουργήσετε τουλάχιστον 5 άρθρα όπως στον 

πίνακα στην αρχή των σημειώσεων της ενότητας. 
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Δοκιμάστε τα φίλτρα για να επιλέξτε την εμφάνιση ορισμένων από αυτά. Π.χ. 

επιλέξτε την υποκατηγορία Εκπαιδευτικό Υλικό - Τάξη Α - - Φυσική για να 

εμφανίζονται μόνο τα άρθρα φυσικής Α τάξης: 

 

Επιλέγοντας πάλι την by default  –Επιλογή Κατηγορίας—ακυρώνετε το φίλτρο και 

ξαναεμφανίζονται όλα τα άρθρα. 

Μπορείτε επίσης, να αποφασίσετε την σειρά εμφάνισης των άρθρων κάνοντας κλικ 

πάνω σε μια από τις λέξεις Τίτλος  Κατάσταση … Α/Α.  Με δεύτερο κλικ αλλάζετε 

την ταξινόμηση από αύξουσα σε φθίνουσα και ανάποδα. 
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Παρόλη την δουλειά που κάνατε, αν συνδεθείτε στον ιστότοπό σας σαν απλός 

χρήστης (user.sch.gr/xxxxx) δεν θα δείτε τίποτα νέο. Ούτε κατηγορίες ούτε άρθρα. 

Στην επόμενη ενότητα θα δημιουργήσουμε μενού μέσω των οποίων θα 

εμφανίζονται όλα. Τώρα κλείστε τον υπολογιστή σας και ξεκουραστείτε.   


