
Δημιουργία Forum στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο 

 

Συνδεόμαστε με τους κωδικούς  μας στο ιστολόγιο που διαθέτουμε στο ΠΣΔ…  Πάμε στον πίνακα ελέγχου και … 

 

 

  …Κλικ στο «Συζητήσεις» και στη συνέχεια κλικ στο 

«πατήστε εδώ…» 

 

 

 

 

 

Δίνεις όνομα στο Forum 

Μια σύντομη περιγραφή – μήνυμα – στίχο ποιήματος – ότι 

θες …αν θες! 

 

Μέσα στα πλαίσια ‘1ο χρώμα’ , ‘2ο  χρώμα’ κλπ κάνεις κλικ και 

βλέπεις το ουράνιο τόξο σε μορφή κυκλικού δακτυλίου. 

Πάνω στον δακτύλιο υπάρχει μια μπίλια που μπορείς να 

αλλάξεις τη θέση της. Καθώς αλλάζει θέση η μπίλια 

συμβαίνει αλλαγή χρωμάτων στο τετράγωνο που περιβάλλει 

ο δακτύλιος. ‘Τσιμπάς’ τη μπίλια του τετραγώνου και έτσι 

έχεις ως φόντο όποιο  χρώμα θες, ενώ ταυτόχρονα θα 

βλέπεις να αλλάζουν οι αριθμοί που εμφανίζονται στο ενεργό 

πλαίσιο (όπου δηλ. εργάζεσαι). 

 

                           Επιλέγεις μέγεθος πλαισίου και πατάς 

αποθήκευση. 

 

  

 

 

Συνεχίζουμε … 
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          [forum id="1330"]    

Μετά το πάτημα του κουμπιού αποθήκευση, το Forum δημιουργήθηκε !  Δείτε τον πίνακα που ακολουθεί.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Κάθε φορά που θα επιλέγεις το κουμπί «Συζητήσεις» θα βλέπεις τον εν λόγω πίνακα.  

 

 

 

  Πάτησα στην επιλογή «Επεξεργασία»  και άλλαξα τον 

τίτλο του Forum ! 

 

 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ FORUM ΣΕ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ BLOG 

Πάμε  στη σελίδα όπου θέλουμε να εμφανίζεται το Forum –Εγώ πήγα στη 

σελίδα επικοινωνία- και γράφουμε ό,τι φαίνεται στο διπλανό πλαίσιο.   

Αυτή η προτασούλα είναι ο κώδικας που θα εμφανίσει το Forum στη σελίδα 

μας!   Δείτε λίγο πιο πάνω από πού αντέγραψα αυτή την πληροφορία… 

Αν τώρα ζητήσω να γίνει αποθήκευση των αλλαγών που έκανα στη σελίδα (πρόσθεσα υλικό και θέλω να 

ενσωματωθεί στο περιεχόμενο της σελίδας !) και στη συνέχεια φύγω από το περιβάλλον  εργασίας και πάω στο 

θέασης (πώς δηλαδή φαίνεται η σελίδα τώρα), να τι θα δω : 

 

 

Και εφόσον επιλέξω «Πατήστε εδώ…» θα ανοίξει παράθυρο τίτλου και περιεχομένου. 

 

 

 

[forum:”1330”], η νέα μορφή  



…Αν όμως δεν είμαστε συνδεδεμένοι στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, η θέαση της σελίδας, όπου έχουμε το Forum 

θα είναι διαφορετική, αφού δεν θα μας δίνει δυνατότητα να γράψουμε, αλλά μόνο θα βλέπου ό,τι έχει γραφεί… 

 

 

 

Έκανα μια ανάρτηση και ως επισκέπτης δείτε την εικόνα του Forum.  

 

 

Δεν έχω ιδέα αν μπορώ -σε περίπτωση που πρέπει να διαγράψω μια ανάρτηση (υποθετικά έστω υβριστική)- να το 

κάνω ως διαχειριστής . ..  

 

Αυτό ήταν ! 

 

      Ωραιόκαστρο 7/3/2019      (τελευταία αλλαγή στο περιεχόμενο) 

      ΝΙΚΟΣ  ΔΗΜΑΣΗΣ    φυσικός 


