
 

 

Στο πρόγραμμα λειτουργούν δύο (2) διαφορετικά φόρουμ: 

εδώ αναρτώνται γενικά 

σχόλια και ανακοινώσεις. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως από τους 

συντονιστές, διδάσκοντες, καθώς και την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος και 

αφορά γενικά ζητήματα. Αν κάποιο ζήτημα σας αφορά και δεν εμπίπτει στο πλαίσιο 

κάποιας ενότητας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γενικό χώρο των Διαδρομών. 

Παράλληλα με το γενικό χώρο, αναρτώνται από την ομάδα διαχείρισης γενικά νέα 

και ανακοινώσεις που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα και είναι προσβάσιμα από 

όλους τους συμμετέχοντες των προγραμμάτων των Διαδρομών (δηλαδή στους 

συμμετέχοντες και των δύο σκελών του συστήματος). 

Σε κάθε ενότητα λειτουργεί ένα φόρουμ όπου μπορείτε να 

διατυπώσετε τις απόψεις σας, τα σχόλια και τα ερωτήματά σας για τα θέματα που 

σας αφορούν. Παρακάτω παρατίθενται οι βασικοί όροι καλής πρακτικής για τη 

συμμετοχή στο φόρουμ: 

Στο φόρουμ της κάθε ενότητας αναφέρουμε θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη 

ενότητα και μόνο. Αν το ζήτημα που μας απασχολεί είναι γενικό, το αναφέρουμε 

στον Κοινό Χώρο. Αν το ζήτημα που μας απασχολεί είναι τεχνικό, το αναφέρουμε 

στο σχετικό χώρο ή στέλνουμε μήνυμα στον υπεύθυνο τεχνικής υλοποίησης.   

Όταν ανεβάζουμε ένα σχόλιο ή αρχίζουμε μια συζήτηση στο φόρουμ προσέχουμε αν 

το ζήτημα αυτό έχει ήδη αναφερθεί από άλλο συνάδερφο. Για να είναι εύκολα 

προσπελάσιμη η πληροφορία, δίνουμε επεξηγηματικούς και σύντομους τίτλους στο 

νήμα μας. Για παράδειγμα «Επεξηγήσεις για το δεύτερο κεφάλαιο: 2.1» ή 

«Αποτελέσματα τεστ αξιολόγησης της 2ης ενότητας», ώστε να μπορούν οι 

συνάδερφοι μας να παρακολουθούν  τα σχόλια μας. Σε κάθε νήμα ανεβάζουμε 

μηνύματα σχετικά με το θέμα του. Δεν εισάγουμε νέο θέμα σε υφιστάμενο νήμα. Αν 

θέλουμε να εισάγουμε νέο θέμα ελέγχουμε αν έχει ήδη συζητηθεί, κι αν δεν έχει, 



τότε ανοίγουμε νέο πλαίσιο συζήτησης/νήμα. Σημειώνεται πως δεν θα δίνεται νέα 

απάντηση σε ζητήματα που έχουν ήδη συζητηθεί.  

Δηλώνουμε με τη σημείωση «μ’ενδιαφέρει» το ενδιαφέρον μας ανεβάζοντας το 

αντίστοιχο σχόλιο στο νήμα, για παράδειγμα: 

Σχολιασμός Κουίζ Αξιολόγησης - Ανατροφοδότηση 1ης Ενότητας 

από Α.Κ. - Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012, 11:55 πμ 

  

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Έχω την εξής απορία: πώς μπορούμε να έχουμε ανατροφοδότηση για τις 

απαντήσεις του τεστ της πρώτης ενότητας;  
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Το παραπάνω σχόλιο αναρτήθηκε από ένα συνάδερφο στο φόρουμ. Αν, λοιπόν, ένα 

σχόλιο σε ένα καινούριο νήμα (thread) σας ενδιαφέρει σημειώνετε κάτω από αυτό 

το σχόλιο, στο ίδιο νήμα, επιλέγοντας την επιλογή  Απάντηση: 

Re: Απάντηση: Re: Σχολιασμός Κουίζ Αξιολόγησης - Ανατροφοδότηση 1ης 

Ενότητας 

από Χ - Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012, 11:57 πμ 

  

Μ’ενδιαφέρει. 
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Μ’αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή και ευχερής η σωστή διαχείριση του φόρουμ και η 

απάντηση στα ερωτήματα που σας αφορούν, καθώς και η σωστή διαχείριση της 

γνώσης. Σημειώνουμε πως για να έχετε μια γενική εποπτεία του τι ειπώθηκε στο 

φόρουμ, υπάρχει η επιλογή «αναζήτηση στις συζητήσεις». 

Αν το θέμα που μας αφορά είναι ειδικό και «προσωπικό» (π.χ. ένα τεχνικό 

πρόβλημα) και δεν ενδείκνυται για αναφορά στο φόρουμ, το απευθύνουμε ως 

προσωπικό μήνυμα από το λογαριασμό μας στο συνεργάτη που αφορά. 

Σημειώνουμε πως λόγω της λειτουργίας του προγράμματος σε εκπαιδευτική 

πλατφόρμα στο διαδίκτυο, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή σας στο φόρουμ και την 

ηλεκτρονική αλληλογραφία και όχι την τηλεφωνική επικοινωνία. Για να μπορούμε 

να είμαστε συνεπείς στην επικοινωνία μαζί σας, παρακαλούμε όπως μελετάτε τις 

περιπτώσεις που ήδη συζητιούνται στο φόρουμ πριν απευθύνετε το μήνυμά σας.  
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