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Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών 

eTwinning 

 

Εισαγωγή 

Η εφαρμογή των περιοδικών eTwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που 

έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν ξεκινήσει 

συνεργασίες με άλλες eTwinning ομάδες του εξωτερικού, να δημιουργήσουν 

περιοδικά για να προβάλλουν τις συνεργασίες τους. Η εφαρμογή είναι βασισμένη 

σε μία πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα που ονομάζεται joomla 

και τροποποιημένη κατάλληλα ώστε να καλύπτει τις προδιαγραφές ενός 

περιοδικού. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής από τους 

χρήστες, με την εγκατάσταση επιπλέον προσθέτων. Για την εγκατάσταση και τη 

χρήση της εφαρμογής των περιοδικών eTwinning δεν απαιτούνται ιδιαίτερες 

γνώσεις προγραμματισμού. 

 

Εγκατάσταση του περιοδικού 

Η εγκατάσταση της εφαρμογής γίνεται από τον εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει να 

δημιουργήσει το περιοδικό για τη συνεργασία και πραγματοποιείται στο δικτυακό 

τόπο που έχει ο εκπαιδευτικός στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.  

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο δικτυακό σας τόπο στο Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο ακολουθείστε επ’ ακριβώς τα εξής βήματα: 

 

Βήμα1 

Μεταφορτώστε το αρχείο “etwinmag.zip” από το σύνδεσμο 

http://etwinning.gr/magazine/etwinmag.zip στον υπολογιστή σας. 

Βήμα2 

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα αποσυπίεσης και αποσυμπιέστε το αρχείο σε ένα 

φάκελο στον υπολογιστή σας. Θα δημιουργηθούν δύο αρχεία με ονόματα 

“magazine.zip” και “magazinedb.zip”. 

Βήμα3 

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στο 

σύνδεσμο http://www.sch.gr και πιστοποιηθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό 

σας. Μετά την πιστοποίησή σας πατήστε το σύνδεσμο “MySch” από το μενού που 
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βρίσκεται δίπλα στην αναζήτηση, στην κορυφή της σελίδας. Στη σελίδα που θα 

εμφανιστεί πατήστε το σύνδεσμο “Πίνακας Ελέγχου” από το μενού με πράσινο 

χρώμα στα αριστερά της σελίδας. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε πάλι τον κωδικό που 

έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Μετά την εισαγωγή του κωδικού σας θα 

εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου όπως φαίνεται στην εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1. Πίνακας ελέγχου 

Πατήστε το εικονίδιο “Στοιχεία δικτυακού τόπου” και σημειώστε σε ένα 

σημειωματάριο το απόλυτο path δικτυακού τόπου. 

Στη συνέχεια, πλοηγηθείτε πάλι στον πίνακα ελέγχου της εικόνας 1 και πατήστε το 

εικονίδιο “Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySql” για να εμφανιστεί η καρτέλα της 

εικόνας 2. Στην καρτέλα αυτή θα πρέπει να πατήσετε την επιλογή “Προσθήκη” για 

να δημιουργήσετε μία καινούρια βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, αν το πεδίο 

“Κωδικός πρόσβασης MySql” δεν είναι συμπληρωμένο, πατήστε την επιλογή 

“Δημιουργία κωδικού” για να δημιουργήσετε τον κωδικό. Για να αποθηκευτούν οι 

αλλαγές σας πατήσετε το κουμπί “Εφαρμογή”. Σημειώστε το όνομα χρήστη και τον 

κωδικό πρόσβασης MySql σε ένα σημειωματάριο. 
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Εικόνα 2. Καρτέλα ρυθμίσεων βάσης δεδομένων 

Εφ’ όσον έχετε ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία πατήστε το κουμπί 

“Διαχείριση Βάσης”. Θα σας ζητηθεί να πατήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό 

της βάσης δεδομένων που μόλις σημειώσατε. Μετά την εισαγωγή των στοιχείων θα 

εμφανιστεί η καρτέλα της εικόνας 3. 

 

Εικόνα 3. Διαχειριστικό περιβάλλον βάσης δεδομένων 

Επιλέξτε από το μενού στα αριστερά το όνομα της βάσης δεδομένων που έχετε 

δημιουργήσει. Στην επόμενη καρτέλα που θα εμφανιστεί, διαλέξτε την επιλογή 

“Import”, όπως φαίνεται στην εικόνα 4. 
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Εικόνα 4. Καρτέλα μεταφόρτωσης βάσης δεδομένων 

Πατήστε το κουμπί “Αναζήτηση” και επιλέξτε το αρχείο “magazinedb.zip” που 

αναφέρεται στο βήμα 2. Για να μεταφορτώσετε το αρχείο πατήστε το κουμπί 

“Εκτέλεση”.  

Βήμα4 

Αποσυμπιέστε το αρχείο “magazine.zip” στον υπολογιστή σας σε ένα φάκελο με την 

ονομασία magazine. 

Βήμα5 

Ανοίξτε το αρχείο “configuration.php” με ένα κειμενογράφο notepad και 

τροποποιήστε τα κείμενα με την αναφορά “EDITTHIS” ώστε να αντικατοπτρίζουν τα 

στοιχεία του βήματος 3 και συγκεκριμένα της εικόνας 1 και 2. Φυσικά τα στοιχεία 

αυτά θα είναι διαφορετικά για το λογαριασμό σας, από αυτά που παρουσιάζονται 

στις εικόνες αυτού του εγχειριδίου. Ενδεικτικά, παραθέτουμε ένα παράδειγμα των 

κειμένων και πως αυτά θα πρέπει να τροποποιηθούν. 

Οι παρακάτω γραμμές για παράδειγμα, 

var $log_path = ‘EDITTHIS/etwinmag/logs’; 

var $tmp_path = ‘EDITTHIS/etwinmag/tmp’; 

var $live_site = ‘EDITTHIS/etwinmag ‘; 

var $host = ‘EDITTHIS’; 

var $user = ‘EDITTHIS’; 

var $db = ‘EDITTHIS’; 

var $password = ‘EDITTHIS’; 

var $sitename = 'EDITTHIS'; 

var $MetaDesc = 'EDITTHIS'; 

Θα πρέπει να τροποποιηθούν, χρησιμοποιώντας τα δικά σας προσωποποιημένα 

στοιχεία, κάπως έτσι: 
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var $log_path = ‘/users/v/r/giannopk/public_html/etwinmag/logs’; 

var $tmp_path = ‘/users/v/r/giannopk/public_html/etwinmag/tmp’; 

var $live_site = ‘http://users.sch.gr/giannopk/etwinmag’; 

var $host = ‘userdb’; 

var $user = ‘giannopk’; 

var $db = ‘giannopk-db1’; 

var $password = ‘34ajx’; 

var $sitename = 'Ο τίτλος του περιοδικού μου'; 

var $MetaDesc = 'Ο υπότιτλος του περιοδικού μου'; 

Βήμα6 

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ftp και συνδεθείτε στο χώρο της ιστοσελίδας σας 

στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης 

μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://www.sch.gr/1551-filezilla  

Βήμα7 

Αφού συνδεθείτε με ftp, δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα “etwinmag” στον 

πρωταρχικό κατάλογο της ιστοσελίδας σας. Στη συνέχεια αντιγράψτε σε αυτό τον 

κατάλογο, όλα τα αρχεία που βρίσκονται τοπικά στον υπολογιστή σας στο φάκελο 

magazine του βήματος 4. Προσοχή, δεν κάνουμε αντιγραφή όλο το φάκελο 

magazine, κάνουμε αντιγραφή όλα τα αρχεία και τους φακέλους που βρίσκονται 

μέσα σε αυτό το φάκελο.  

Η διαδικασία αντιγραφής διαρκεί 10-15 λεπτά, ανάλογα με την ταχύτητα της 

ευρυζωνικής σύνδεσης την οποία έχετε. Μετά την ολοκλήρωση της αντιγραφής, θα 

πρέπει στον ιστοχώρο σας στο ΠΣΔ να υπάρχει ένας φάκελος με την ονομασία 

etwinmag και μέσα σε αυτό το φάκελο να υπάρχουν όλα τα αρχεία και οι φάκελοι 

που βρίσκονται στον τοπικό φάκελό σας magazine. 

Αν η εγκατάσταση του περιοδικού έχει γίνει επιτυχώς, θα πρέπει το περιοδικό σας 

να εμφανίζεται όταν επισκεφτείτε τη σελίδα http://users.sch.gr/<όνομα 

χρήστη>/etwinmag (όπου το όνομα χρήστη αντικαθιστάται με το δικό σας 

username).  

 

Διαχείριση του περιοδικού 

Για να διαχειριστείτε το eTwinning περιοδικό σας, θα πρέπει να προσθέσετε το 

“/administrator” μετά το δικτυακό τόπο του περιοδικού. Για παράδειγμα, η 

διαχείριση του περιοδικού με διεύθυνση http://users.sch.gr/<όνομα 

χρήστη>/etwinmag γίνεται από το σύνδεσμο http://users.sch.gr/<όνομα 

χρήστη>/etwinmag/administrator.   
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Πριν κάνετε είσοδο στο διαχειριστικό περιβάλλον του περιοδικού θα σας ζητηθεί να 

πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό όπως φαίνεται στην εικόνα 5. 

 

 

Εικόνα 5. Είσοδος στο διαχειριστικό περιβάλλον 

Με την αρχική εγκατάσταση του περιοδικού έχουν δημιουργηθεί τρεις 

προεπιλεγμένοι χρήστες με στοιχεία πρόσβασης: 

Υπερδιαχειριστής 

Όνομα χρήστη: admin 

Κωδικός: admin 

Διαχειριστής 

Όνομα χρήστη: lowadmin 

Κωδικός: lowadmin 

Συντονιστής 

Όνομα χρήστη: author 

Κωδικός: author 

Οι χρήστες αυτοί έχουν διαφορετικά δικαιώματα στη διαχείριση του περιοδικού.  

Ο συντονιστής μπορεί μόνο να δημιουργήσει τεύχη περιοδικού, ενότητες και 

άρθρα. Στα πλαίσια μιας συνεργασίας eTwinning, συντονιστές μπορεί να είναι 
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χρήστες από τα σχολεία συνεργασίας, οι οποίοι μπορούν να προσθέτουν 

περιεχόμενο στο περιοδικό χωρίς να το δημοσιεύουν.  

Ο Διαχειριστής μπορεί επιπλέον να δημοσιεύσει τα τεύχη με τις ενότητες και τα 

άρθρα τους και επίσης μπορεί να διαχειριστεί  τους χρήστες, τα μενού, τις 

εφαρμογές, τα ενθέματα και τα πρόσθετα. Μπορεί επίσης να κάνει εγκατάσταση 

νέων εφαρμογών, ενθεμάτων και προσθέτων αν το επιθυμεί. Στα πλαίσια μιας 

συνεργασίας eTwinning, διαχειριστής είναι εκείνος ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη 

δημοσίευση των τευχών και τη συντήρηση της εφαρμογής του περιοδικού.  

Ο υπερδιαχειριστής έχει πλήρη δικαιώματα στο περιοδικό και μπορεί επιπλέον να 

διαχειριστεί και τα θέματά του. Χρειάζεται προσοχή αν συνδεθείτε ως 

υπερδιαχειριστές γιατί ένα λάθος μπορεί να καταστρέψει όλη την εφαρμογή του 

περιοδικού σας. Στα πλαίσια μιας συνεργασίας eTwinning, θα χρειαστεί να 

συνδεθείτε σαν υπερδιαχειριστές μόνο αν θέλετε να επιλέξετε κάποιο διαφορετικό 

θέμα εμφάνισης. 

 

Διαχείριση χρηστών 

Μετά την εγκατάσταση του περιοδικού σας, συνδεθείτε ως υπερδιαχειριστής στο 

διαχειριστικό περιβάλλον και επιλέξτε την καρτέλα “Χρήστες” (εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6. Διαχειριστικό περιβάλλον χρηστών 

Πατώντας σε κάποιο από τα ονόματα χρήστη των χρηστών μπορείτε να τον 

διαχειριστείτε. Κατά την πρώτη σας είσοδο στο διαχειριστικό περιβάλλον θα πρέπει 

να τροποποιήσετε τους κωδικούς και των τριών προεπιλεγμένων χρηστών (admin, 

lowadmin, author), ώστε να αποκόψετε την πρόσβαση σε μη επιτρεπτούς χρήστες. 

Αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό! 

Επιπλέον, μπορείτε να διαγράψετε χρήστες, ή να προσθέσετε καινούριους στη 

λίστα αυτή. Πατώντας σε κάποιο από τα ονόματα χρήστη της λίστας ή 
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δημιουργώντας ένα νέο χρήστη, εμφανίζεται η καρτέλα της εικόνας 7 που επιτρέπει 

τη διαχείριση του χρήστη. Σε αυτή την καρτέλα ορίζονται διάφορες παράμετροι 

σχετικές με το χρήστη όπως το όνομα χρήστη, ο κωδικός, η ομάδα χρήστη, η 

γλώσσα διαχείρισης κτλ. Στα πλαίσια μιας συνεργασίας eTwinning, θα ήταν 

προτιμότερο να ορίσετε την ομάδα των χρηστών σας σαν “Συντονιστής”, ώστε να 

τους δώσετε μόνο το δικαίωμα συγγραφής άρθρων αλλά όχι δημοσίευσης τευχών. 

Σε αυτή την περίπτωση η δημοσίευση του τεύχους μπορεί να γίνει μετά από 

έγκριση του διαχειριστή μόνο. Για τον κάθε χρήστη, η γλώσσα διαχείρισης μπορεί 

να οριστεί ξεχωριστά. Για παράδειγμα οι χρήστες του σχολείου συνεργασίας σας 

μπορούν να οριστούν, έτσι ώστε όταν κάνουν είσοδο στο διαχειριστικό περιβάλλον, 

να το βλέπουν στα Αγγλικά. 

 

Εικόνα 7. Διαχείριση χρήστη 

 

Αλλαγή του ονόματος του περιοδικού 

Μετά την είσοδό σας στο διαχειριστικό περιβάλλον του περιοδικού σας ως 

διαχειριστής, θα εμφανιστεί η καρτέλα του πίνακα ελέγχου (εικόνα 8). Πατήστε την 

επιλογή “Γενικές Ρυθμίσεις”. 
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Εικόνα 8. Πίνακας ελέγχου 

Στην επόμενη καρτέλα (εικόνα 9) τροποποιήστε τα πεδία “Ονομασία Ιστοτόπου” και 

“Γενική Περιγραφή Ιστοτόπου” για να ορίσετε τον τίτλο και τον υπότιτλο του 

περιοδικού σας αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 9. Γενικές ρυθμίσεις ιστοτόπου 

 

Δημιουργία και συγγραφή περιεχομένου 

Η εφαρμογή του περιοδικού οργανώνει το περιεχόμενο με τη μορφή δένδρου. 

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες, τα τεύχη περιοδικού, οι ενότητες και τα άρθρα. 

Κάθε ενότητα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα τεύχος και κάθε άρθρο πρέπει να 

αντιστοιχεί σε μία ενότητα. Η συγγραφή του περιεχομένου είναι ανεξάρτητη από τη 

δημοσίευσή του. Έτσι οι συγγραφείς περιεχομένου, μπορούν να συγγράψουν τα 
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κείμενά τους χωρίς να χωρίς αυτά να δημοσιεύονται αν δεν τα εγκρίνει πρώτα ο 

διαχειριστής. 

Για να ξεκινήσετε τη συγγραφή κειμένων θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα 

τεύχος και στη συνέχεια μία ή περισσότερες ενότητες. Για να δημιουργήσετε ένα 

τεύχος επιλέξτε την καρτέλα “Τεύχη” (εικόνα 10) και πατήστε το κουμπί “Νέο”. Θα 

εμφανιστεί μία φόρμα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο “Τίτλος” 

με τον τίτλο του τεύχους σας. Πατήστε “Αποθήκευση” για να καταχωρήσετε τον 

τίτλο. 

 

 

 

Εικόνα 10. Δημιουργία τεύχους 

Για να δημιουργήσετε μία ενότητα πατήστε την καρτέλα “Ενότητες”. Θα εμφανιστεί 

μία αντίστοιχη φόρμα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα της 

ενότητας και να αντιστοιχίσετε αυτή την ενότητα σε ένα τεύχος, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 11. Πατήστε “Αποθήκευση” για να καταχωρήσετε αυτή την ενότητα. 

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να δημιουργήσετε περισσότερες ενότητες και 

να τις αντιστοιχίσετε στο τεύχος σας. 
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Εικόνα 11. Δημιουργία ενότητας και αντιστοίχιση της σε τεύχος 

Αφού έχετε δημιουργήσει επιτυχώς το τεύχος και τις ενότητες, επιλέξτε την καρτέλα 

“Άρθρα” και πατήστε την επιλογή “Νέο” για να δημιουργήσετε ένα νέο άρθρο. Θα 

εμφανιστεί μία φόρμα (εικόνα 12) στην οποία πρέπει να συμπληρώσετε τον τίτλο 

του άρθρου και να το αντιστοιχίσετε σε ένα τεύχος και μία ενότητα. Στον 

κειμενογράφο μπορείτε να γράψετε το κείμενο του άρθρου, να το τροποποιήσετε 

ανάλογα και να φορτώσετε φωτογραφίες από τον υπολογιστή σας σε αυτό. 

Πλοηγηθείτε στις διάφορες επιλογές του κειμενογράφου για να δείτε τις 

δυνατότητές του. Αφού έχετε τελειώσει με την επεξεργασία του άρθρου, πατήστε 

“Αποθήκευση” για να το καταχωρήσετε. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να 

δημιουργήσετε περισσότερα άρθρα και να τα αντιστοιχίσετε στο τεύχος και τις 

κατηγορίες σας. 
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Εικόνα 12. Συγγραφή άρθρου και αντιστοίχιση του σε τεύχος και κατηγορία 

 

Δημοσίευση τεύχους 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να έχουν ήδη δημιουργηθεί τα κείμενα του περιοδικού 

σας και να έχουν αντιστοιχιστεί στο σχετικό τεύχος και στις ανάλογες ενότητες. Το 

τεύχος σας όμως δεν είναι δημοσιευμένο ακόμη. Για να δημοσιεύσετε το τεύχος 

σας θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο στο μενού των τευχών περιοδικού, 

ώστε οι επισκέπτες του περιοδικού σας να μπορούν να πλοηγηθούν σε αυτό. Αν δεν 

δημιουργηθεί αυτός ο σύνδεσμος, το τεύχος δεν είναι δημοσιευμένο, ακόμη και αν 

έχουν συγγραφεί όλα τα άρθρα του από τους συγγραφείς. Πρόσβαση στο μενού 

των τευχών του περιοδικού έχει μόνο ο διαχειριστής, γιατί μόνο εκείνος μπορεί να 

δημοσιεύει τεύχη.  

Για να δημοσιεύσετε ένα τεύχος επιλέξτε την καρτέλα “Μενού” και στη συνέχεια 

την επιλογή “Magazine issues”. Θα εμφανιστεί η λίστα με τα δημοσιευμένα τεύχη 

(εικόνα 13). Με την αρχική εγκατάσταση, στη λίστα αυτή υπάρχουν κάποια τεύχη 

σαν παραδείγματα. Επιλέγοντας κάποιο και πατώντας “Απορίμματα”, μπορείτε να 

το διαγράψετε. Για να δημιουργήσετε ένα νέο τεύχος πατήστε “Νέο”.  
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Εικόνα 13. Λίστα τευχών περιοδικού 

Στην επόμενη σελίδα επιλέξτε “Άρθρα” και στη συνέχεια “Σελιδοποίηση Τεύχους ως 

Ιστολόγιο”, όπως φαίνεται στην εικόνα 14. 

 

Εικόνα 14. Σελιδοποίηση τεύχους ως ιστολόγιο 

Στην καρτέλα της επιλογής τεύχους (εικόνα 15) συμπληρώστε τον τίτλο του τεύχους 

στο πεδίο “Τίτλος” και στη συνέχεια επιλέξτε το τεύχος στο οποίο θα αντιστοιχεί 

αυτός ο τίτλος. Η επιλογή του τεύχους γίνεται από το πεδίο “Τεύχος” στα δεξιά. 

Πατήστε “Αποθήκευση” για να δημοσιεύσετε το τεύχος σας. 
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Εικόνα 15. Επιλογή τεύχους 

Αν θέλετε το τεύχος που μόλις δημοσιεύσατε να εμφανίζεται όταν ο επισκέπτης 

επισκέπτεται την αρχική σελίδα του περιοδικού σας, τότε θα πρέπει να επιλέξετε 

αυτό το τεύχος από τη λίστα τευχών (εικόνα 13) και στη συνέχεια να πατήσετε την 

επιλογή “Προκαθορισμένο”. 

 

Δημοσίευση στοιχείων κυρίως μενού 

Εκτός από το μενού των τευχών έχει δημιουργηθεί και το κυρίως μενού. Στην 

περιοχή αυτή μπορούν να δημοσιευτούν άρθρα τα οποία αφορούν γενικά τη 

συνεργασία ή άλλες πληροφορίες οι οποίες δε σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο 

τεύχος.  

Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας δημιουργίας και συγγραφής περιεχομένου 

για να δημιουργήσετε ένα καινούριο άρθρο. Δεν είναι απαραίτητο να 

αντιστοιχίσετε το άρθρο που θα δημιουργήσετε σε κάποιο τεύχος ή κάποια ενότητα 

επειδή το άρθρο αυτό αφορά γενικά τη συνεργασία. Μετά τη δημιουργία του 

άρθρου θα πρέπει να ακολουθήσετε παρόμοια διαδικασία με το μενού των τευχών 

για να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο στο κυρίως μενού, ο οποίος θα προβάλει το 

άρθρο σας. 

Επιλέξτε την καρτέλα “Μενού” και στη συνέχεια την επιλογή “Main menu”. Θα 

εμφανιστεί η λίστα με τους δημοσιευμένους συνδέσμους. Με την αρχική 
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εγκατάσταση, στη λίστα αυτή υπάρχουν κάποιοι σύνδεσμοι σαν παραδείγματα. 

Επιλέγοντας κάποιον και πατώντας “Απορίμματα”, μπορείτε να τον διαγράψετε. Για 

να δημιουργήσετε ένα νέο σύνδεσμο πατήστε “Νέο”. Στην επόμενη σελίδα επιλέξτε 

“Άρθρα” και στη συνέχεια “Σελιδοποίηση Άρθρου”, όπως φαίνεται στην εικόνα 16. 

 

Εικόνα 16. Σελιδοποίηση άρθρου 

Στην επόμενη σελίδα που εμφανίζεται, συμπληρώστε τον τίτλο του συνδέσμου στο 

πεδίο “Τίτλος” και στη συνέχεια επιλέξτε το άρθρο στο οποίο θα αντιστοιχεί αυτός ο 

σύνδεσμος. Η επιλογή του άρθρου γίνεται από το πεδίο “Επιλέξτε άρθρο” στα δεξιά 

(εικόνα 17). Πατήστε “Αποθήκευση” για να δημοσιεύσετε το σύνδεσμο. 
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Εικόνα 17. Επιλογή άρθρου 

 

Εγκατάσταση και διαχείριση επεκτάσεων 

Η εφαρμογή περιοδικών είναι βασισμένη στην πλατφόρμα ελεύθερου ανοιχτού 

λογισμικού joomla και συνεπώς είναι πλήρως συμβατή με τις λειτουργίες και τα 

επιπρόσθετα αυτής της πλατφόρμας. Οι επεκτάσεις αυτές δίνουν επιπλέον 

δυνατότητες στο περιοδικό, οι οποίες δεν παρέχονται με την αρχική εγκατάσταση. 

Ο διαχειριστής του περιοδικού έχει πρόσβαση στη διαχείριση των εφαρμογών, των 

ενθεμάτων και των προσθέτων (εικόνες 18, 19, 20).  
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Εικόνα 18. Διαχείριση εφαρμογών 

 

Εικόνα 19. Διαχείριση ενθεμάτων 
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Εικόνα 20. Διαχείριση προσθέτων 

Με την εγκατάσταση της εφαρμογής, υπάρχουν κάποιες προεγκατεστημένες και 

παραμετροποιημένες επεκτάσεις τις οποίες σας συνιστούμε να μην 

παραμετροποιήσετε ή απεγκαταστήσετε. Μπορείτε όμως να εγκαταστήσετε τις 

δικές σας επεκτάσεις. Σαν παράδειγμα, παραθέτουμε την εγκατάσταση μίας 

επιπλέον γλώσσας για τη συνεργασία σας. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και 

για την εγκατάσταση οποιασδήποτε άλλης επέκτασης. 

Για να εγκαταστήσετε μία επιπλέον γλώσσα για τη συνεργασία σας, πλοηγηθείτε 

στη σελίδα http://extensions.joomla.org και κατεβάστε τα αρχεία της γλώσσας που 

σας ενδιαφέρει. Πρέπει να κατεβάσετε δύο αρχεία γλώσσας, το αρχείο του 

διαχειριστικού περιβάλλοντος και το αρχείο της εμφάνισης της σελίδας. 

Στη συνέχεια πλοηγηθείτε στη σελίδα http://www.joomfish.net και κατεβάστε το 

αρχείο της αντίστοιχης γλώσσας που σας ενδιαφέρει.  

Συνδεθείτε σαν διαχειριστής στο περιοδικό σας και πατήστε την καρτέλα 

“Πρόσθετα” και στη συνέχεια την επιλογή “Εγκατάσταση προσθέτων” (εικόνα 21). 

Επιλέξτε ένα από τα αρχεία της γλώσσας που κατεβάσατε πατώντας το κουμπί 

“Αναζήτηση” και πατήστε “Μεταφόρτωση Αρχείου & Εγκατάσταση” για να τα 

εγκαταστήσετε. Ξεκινήστε από τα αρχεία που κατεβάσατε από την ιστοσελίδα 

http://extensions.joomla.org πρώτα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και για τα 

υπόλοιπα αρχεία, έως ότου εγκατασταθούν όλα. 

 

Εικόνα 21. Εγκατάσταση επεκτάσεων 

Για να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα την οποία εγκαταστήσατε, έτσι ώστε να μπορούν 

τα Ελληνικά κείμενά σας να μεταφραστούν σε αυτή τη γλώσσα, πατήστε την 

καρτέλα “Εφαρμογές” και στη συνέχεια την επιλογή “Content Languages” από την 

περιοχή Joomfish. Θα εμφανιστεί η σελίδα της εικόνας 22. Σε αυτή τη σελίδα κάντε 



 

 19 

ενεργή τη γλώσσα που εγκαταστήσατε μαρκάροντας το σχετικό πλαίσιο επιλογής 

και πατήστε “Αποθήκευση” για να ενεργοποιήσετε αυτή τη γλώσσα. 

 

 

Εικόνα 22. Ενεργοποίηση γλώσσας 

 

Μετάφραση περιεχομένου 

Η εφαρμογή των περιοδικών eTwinning υποστηρίζει πολλές γλώσσες, αλλά 

προεγκατεστημένες είναι μόνο η Ελληνική και η Αγγλική. Για να μεταφράσετε ένα 

άρθρο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά πατήστε “Άρθρα” για να δείτε τη λίστα με τα 

άρθρα σας. Στη συνέχεια επιλέξτε ένα άρθρο και πατήστε στην αναδιπλούμενη 

λίστα στην αρχή της σελίδας για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να 

μεταφράσετε το άρθρο (εικόνα 23). 
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Εικόνα 23. Επιλογή γλώσσας μετάφρασης 

Αμέσως θα εμφανιστεί μία σελίδα στην οποία καλείστε να μεταφράσετε το 

περιεχόμενο του άρθρου. Όταν τελειώσετε με τη μετάφραση, τσεκάρετε την 

επιλογή “Δημοσιευμένο” (εικόνα 24) και πατήστε “Αποθήκευση” για να 

καταχωρήσετε τη μετάφραση. 

 

Εικόνα 24. Μετάφραση περιεχομένου 

Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για τις μεταφράσεις των τευχών, των 

ενοτήτων, των δημοσιευμένων τευχών στο μενού των τευχών και των συνδέσμων 

στο κυρίως μενού.  

Ένας άλλος τρόπος για να κάνετε τις μεταφράσεις, είναι να πατήσετε την καρτέλα 

“Εφαρμογές” και στη συνέχεια την επιλογή “Translation” της περιοχής joomfish. Σε 

αυτή την περιοχή (εικόνα 25) μπορείτε να μεταφράσετε οποιοδήποτε στοιχείο του 

περιοδικού, επιλέγοντας την επιθυμητή γλώσσα μετάφρασης και το στοιχείο 

περιεχομένου το οποίο θέλετε να μεταφράσετε, από τις αναδιπλούμενες λίστες στα 

δεξιά της σελίδας. 
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Εικόνα 25. Εναλλακτικό περιβάλλον μετάφρασης 

 

Επιλογή θέματος εμφάνισης 

Για να αλλάξετε το θέμα εμφάνισης του περιοδικού σας, πρέπει να συνδεθείτε ως 

υπερδιαχειριστής στο διαχειριστικό περιβάλλον. Μετά τη σύνδεσή σας, πατήστε την 

καρτέλα “Templates” (εικόνα 26). Με την εγκατάστασή της η εφαρμογή των 

περιοδικών έχει προεγκατεστημένα κάποια θέματα. Σύρτε το ποντίκι σας πάνω στα 

ονόματα των θεμάτων για να κάνετε γρήγορη προεπισκόπηση τους. Επιλέξτε το 

θέμα που σας αρέσει και πατήστε την επιλογή “Προκαθορισμένο” για να το 

ενεργοποιήσετε. 

 

Εικόνα 26. Επιλογή θέματος περιοδικού 

Ως υπερδιαχειριστής, μπορείτε να εγκαταστήσετε και νέα θέματα, πατώντας στην 

καρτέλα “Εγκατάσταση Προτύπων”. Στην καρτέλα αυτή ακολουθείτε την ίδια 

διαδικασία με αυτή της εγκατάστασης επεκτάσεων (εικόνα 21). Η εγκατάσταση 
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επιπλέον θεμάτων ενδέχεται να τροποποιήσει σημαντικά τη μορφή του περιοδικού. 

Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε ικανοποιητικό το νέο εγκατεστημένο θέμα, 

μπορείτε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο κάποιο από τα προεγκατεστημένα θέματα. 


