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MIÉRT HASZNOS SZÁMOMRA A FÓRUM?
Tanárként a fórum szolgálhat:
 egy adott téma megvitatására, megbeszélésére kollégáiddal, diákjaiddal;
 valamilyen bejelentésről, eseményről való tájékozódásra, vagy akár annak közlésére.
Diákként a fórum segítségével:
 tájékozódhatsz a Téged érintő témákról;
 leírhatod véleményed a számodra is elérhető témákban.
Szülőként a fórumon keresztül:
 kommunikálhatsz más szülőkkel;
 olvashatod azoknak a témáknak a hozzászólásait, amelyekhez a gyerekeid révén hozzáférsz.

MILYEN TÍPUSÚ FÓRUMOKAT ÉREK EL ÉS HOGYAN?
A portál láblécében a Fórum linkre kattintással megnyíló felületen láthatod a számodra elérhető
fórumokat.
Ha egy portálon található tartalomhoz kapcsolódik fórum, akkor pedig annak lejátszásakor a bal oldali
menü Alapadatok felületének alján, a Kapcsolódó fórum megtekintése… linkre kattintással közvetlenül
eléred a hozzátartozó fórumot.
A fórum létrehozója definiálja, hogy
 kik láthatják, olvashatják adott fórum bejegyzéseit, illetve
 kik szerkeszthetik azt, azaz kik indíthatnak témákat, valamint kik szólhatnak hozzá adott fórum
témáihoz.
Ha bejelentkeztél, akkor a fórumok aszerint vannak csoportosítva, hogy Te milyen intézmény vagy
csoport tagjaként, esetleg csak, mint regisztrált felhasználó éred el azokat.
Ha csak látogató vagy a portálon, akkor számodra csak az ún. portál szintű fórumok látszódnak.
Egy fórum típusát az határozza meg, hogy kik férhetnek hozzá. Eszerint beszélhetünk:
Portál szintű fórumokról:

A közérdekű témákat bárki láthatja, de a hozzászóláshoz, a
fórumon belüli téma indításokhoz már regisztrálni szükséges.
Intézményi, csoport szintű fórumokról: Egy adott intézmény vagy azon belül egy csoport (pl. szakkör,
osztály) tagjaként láthatod az ilyen fórumok témáit,
hozzászólásait. Ha kaptál jogot, akkor lehetőséged van
témaindításra is, vagy a már meglévőkhöz hozzá tudsz szólni.

HOGYAN TUDOK KERESŐ KIFEJEZÉSSEL KERESNI A FÓRUM BEJEGYZÉSEK KÖZÖTT?
1. A fejlécben találsz egy kereső mezőt, amibe beírhatod a keresett szavakat, kifejezéseket.
2. Enter-re vagy a keresés indítását jelző ikonra (
) kattintva, a felületen máris megjelenik a
keresés eredménye. Azaz megjelennek a számodra is látható hozzászólások, melyek tartalmazzák az
általad beírt kereső kifejezést.
3. A Témakör neve linkként működik, amire rákattintva elő tudod hozni a témakör összes
hozzászólását, így kontextusában is el tudod helyezni adott kommentet.
A keresés a be nem jelentkezett felhasználók számára is elérhető, de értelemszerűen Ők csak a portál
szintű fórumok bejegyzéseit láthatják.
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MILYEN LEHETŐSÉGEIM VANNAK A HOZZÁSZÓLÁSOK SZŰRÉSÉRE?
1. Keresed más valaki hozzászólását?
Alapértelmezésben minden hozzászólás listázásra kerül, de lehetőséged van adott témakör
hozzászólásait felhasználónként is megjeleníteni. Válaszd ki a témához már hozzászóltak közül a
megfelelő személy nevét a képernyő jobb felső részében található, lenyíló listából!
A felületen csak adott személy hozzászólásai lesznek megjelenítve.
2. Szeretnéd látni egy bizonyos hozzászólás előzményét, és a kapcsolódó válaszokat?
A hozzászólások megjelenítése időrendi, alapértelmezésben felül láthatók a legfrissebbek. Mivel
valaki reagálhat közvetlenül a témaindítóra, de akár lehetőség van más kommentjére is választ
küldeni, a vélemények több szálon is futhatnak. Amennyiben szeretnéd látni szűkítetten, hogy egy
konkrét hozzászólásra milyen reagálások érkeztek, válaszd a Kapcsolódó hozzászólások…
műveletet.
A felületen adott hozzászólás előzménye és minden rá érkező válasz lesz megjelenítve.

HOGYAN TUDOK EGY FÓRUMOT VAGY TÉMAKÖRT KEDVENCNEK JELÖLNI?
Ha ki akarsz emelni egy számodra érdekes fórumot, témát, hogy később is könnyebben megtaláld,
akkor érdemes használnod a Kedvencnek jelölés műveletet. Ehhez mindenképp be kell jelentkezned a
portálra, anonim felhasználóként nem éred el a funkciót.
Rákattintva a

jelre, adott fórum vagy témakör áthelyezésre kerül a Kedvencek blokkba.

HOGYAN TUDOM MEGSZÜNTETNI A KEDVENCNEK JELÖLÉST?
A kedvencnek jelölt fórumok, témakörök külön blokkban látszódnak, és még egy
jel is mutatja a
kiemeltségüket. Erre a jelre kattintva tudod a kedvencek közül kivenni adott témát illetve fórumot,
amikoris visszakerül az eredeti helyére a fórum- illetve témakör listában.

HA EGY HOZZÁSZÓLÁS SZÖVEGÉVEL VAGY A TELJES TÉMAKÖRREL PROBLÉMÁM VAN, KINEK ÉS HOGYAN SZÓLJAK?
A hozzászólások listáján a Bejelentés művelettel kérhetsz felülvizsgálatot azokra a szövegekre, melyek
megfogalmazását, stílusát nem tartod illőnek. Egy hozzászólásra illetve egy témakörre csak egy
alkalommal kérhetsz felülvizsgálatot.
Ehhez a művelethez mindenképp be kell jelentkezned a portálra, anonim felhasználóként nem éred el
a funkciót.
A moderátorokhoz ez a bejegyzés csak akkor jut el, ha többen is kérnek adott szövegre felülvizsgálatot.
Amennyiben több felhasználó is jelzi a nem tetszését egy szöveggel kapcsolatban, akkor a moderátorok
döntéséig az lesz kiírva a bejegyzés helyén, hogy „moderálás alatt”. Amikor a felülvizsgálat lezajlik, a
döntéstől függően vagy törlésre kerül adott szöveg, vagy visszaállítják.
Ha a moderátor visszaállította a bejegyzést, akkor újból elérhető a Bejelentés művelet. Ha még mindig
gondod van a szöveggel, akkor ebben az esetben e-mail-ben kell ezt jelezned a megadott címre. Ahhoz,
hogy a moderátor tudja, melyik bejegyzéssel van problémád, a levélben mindenképp meg kell adnod
az URL-címét az érintett hozzászólásnak, témakörnek. Hozzászólásnál a Hivatkozás művelettel tudod
kiválasztottá tenni adott kommentet, és így tudod kimásolni az URL-jét.
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HOGYAN TUDOK EGY FÓRUMON BELÜL ÚJ TÉMAKÖRT INDÍTANI?
1. A portál fejlécén a Fórum linkre kattintással megnyíló felületen válaszd ki azt a fórumot, amelyhez
témakört akarsz indítani.
2. A fórum nevére kattintva a felületen megjelennek adott fórum témakörei. Ha van szerkesztési
jogod a fórumhoz, akkor itt eléred a Témakör létrehozása funkciót.
3. A megjelenő felületen add meg a témakör típusát, címét és a témaindító szöveget.
Mielőtt elmented, meg tudod nézni az előnézetét.
4. A mentéssel létrejön az új témakör a fórumon belül, amihez a fórum szerkesztési joggal is
rendelkező tagjai már hozzá tudnak szólni.
A témakör nevére kattintva a Hozzászólás listára jutunk, ahol a képernyő felső részén, mintegy kiemelt
hozzászólás mindig látszik a témaindító szöveg.
Az általad írt témaindító szöveget adott fórum Témakör listáján a Szerkesztés funkcióval bármikor
tudod módosítani. Ugyanitt lehetőséged van a témakör törlésére is, ekkor az összes hozzászólással
együtt kikerül a témakör listáról a törölt téma.

HOGYAN TUDOK EGY TÉMÁHOZ HOZZÁSZÓLNI?
1. A portál fejlécén a Fórum linkre kattintással megnyíló felületen válaszd ki azt a fórumot, amelynek
témaköréhez hozzá akarsz szólni.
2. A fórum nevére kattintva a felületen megjelennek adott fórum témakörei. Válaszd ki a megfelelő
témakört!
3. A témakör nevére kattintva listázásra kerülnek a hozzászólások. Ha van szerkesztési jogod a
fórumhoz, akkor itt eléred az Új hozzászólás és a Válasz erre funkciókat.
4. Amennyiben a témaindító szövegre szeretnél reagálni, akkor azt kétféle módon teheted meg:
 az Új hozzászólás művelet indításakor a megjelenő Üzenet ablakba, vagy
 a hozzászólások listán a Gyors hozzászólás ablakba
írod be a véleményed.
Előbbi esetben van lehetőséged a hozzászólásod előnézetét is megtekinteni, mielőtt elmented. A
hozzászólások listájában csak mentést követően látszódik a beírt szöveged.
A gyors hozzászólás választása esetén pedig azonnal megjelenik a véleményed a többiek számára.
A saját hozzászólásodat –kivéve, ha már moderátori elbírálás alatt volt- tudod módosítani és
törölni.
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