
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Υπηρεσία Συζητήσεων

ww.sch.gr/w forums

το δ ίκτυο στην υπηρεσία της εκπα ίδευσης ������

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει την Υπηρεσία των Συζητήσεων μόνο για τα πιστοποιημένα μέλη

του μέσα από τη διεύθυνση . Σημαντική καινοτομία είναι το single sign on των χρηστών

οι οποίοι αποκτούν αυτόματα πρόσβαση στα forums και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Πανελλήνιου

ΣχολικούΔικτύου μετά την σύνδεσή τουςστοportal .

Η υπηρεσία παρέχει σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές τη δυνατότητα επικοινωνίας και

ανταλλαγήςαπόψεωνπάνωσεμια πληθώραθεμάτων.

Ηαποστολή μηνυμάτων με διαφημιστικό περιεχόμενο δεν είναι επιτρεπτή καθώς ξεφεύγει από

τουςστόχους τουΠΣΔ.Ηαποστολή μηνυμάτων με υβριστικό, πορνογραφικό ήάλλοακατάλληλο

περιεχόμενο δεν είναι επίσης επιτρεπτή.

Τααναρτώμενα μηνύματα θαπρέπει να χαρακτηρίζονται:

- Από τοσεβασμό και την εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση

σταμέλη τωνσυζητήσεων

- Το περιεχόμενο τωνσυζητήσεων ναμην προσβάλλει άλλους

χρήστες τουΠανελληνίου ΣχολικούΔικτύου και του διαδικτύου

γενικότερα και να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα

ήθη χρήσης του διαδικτύου.

- Το περιεχόμενο δεν θαπρέπει να αλλοιώνει και να έρχεται σε

αντίθεσημε τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα τουδικτύου.

- Να είναι σύμφωνομε τον σεβασμό τωνανθρωπίνων δικαιωμάτων και

τις διάφορες μειονότητες.

Ακολουθεί μια ενδεικτική καταγραφή της θεματικής διάρθρωση της Υπηρεσίας Συζητήσεων και των

χώρωνσυζήτησηςπου έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα:

Ανακοινώσεις

Οδηγίες για νέους χρήστες

Επισκεφτείτε τη σελίδα

Συστηθείτε (εκπαιδευτικοί & μαθητές)

Γενικά

Υγεία

Πολιτισμός

Τέχνες

Γράμματα

Τεχνικά - Διάφορα

Λειτουργικά Συστήματα

Προγραμματισμός -Web - Scripts

ΠροχωρημέναΘέματαΠληροφορικής

Δίκτυα

Όροι Χρήσης

Θεματική διάρθρωση των ομάδων συζητήσεων

Γενικά forums

Τεχνικά Θέματα

www.sch.gr/forums

www.sch.gr
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Κατηγορία "Γυμνάσιο"

Κατηγορία "Ενιαίο Λύκειο"

Κατηγορία "ΤΕΕ"

Κατηγορία "Πρωτοβάθμια"

Κατηγορία "Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"

Μία κατηγορία για κάθε Νομό

Θρησκευτικά
Αρχαιοελληνική Γραμματεία
Νεοελληνική Γραμματεία
Ιστορία
....

Θρησκευτικά
Αρχαιοελληνική Γραμματεία
Νεοελληνική Γραμματεία
Ιστορία
Λατινικά
....

Νεοελληνική Γραμματεία
Ιστορία
Μαθηματικά
Φυσική
...

Γενικό
Δάσκαλοι
Νηπιαγωγοί
Ξένων Γλωσσών
Γυμναστικής
Φυσικής Αγωγής
….

Γενικό
Φυσικοί
...ένα forum ανά κλάδο

Πρωτοβάθμια
Δευτεροβάθμια
Πολιτισμός-Γράμματα-Τέχνες

Γενικό
…Ένα Forum για κάθε νομό

Γενικά

Η παραπάνω διάρθρωση καλύπτει μεγάλο εύρος θεμάτων και όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.
Υπάρχουν χώροι συζήτησης για τους μαθητές και το κυριότερο υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργούνται
χώροι συζήτησης κατ' απαίτηση των χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι τα θέματα που συζητούνται
ανανεώνονται και διευρύνονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των χρηστών.

Forums μαθητών

Υλοποίηση

Πληροφορίες

Η

U

υπηρεσία υλοποιήθηκε και συντηρείται από τον Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών του Ερευνητικό

Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ( ).

RL: και , email:

www.cti.gr/nts

http://www.sch.gr www.sch.gr/forums info@sch.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο

Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων

www.ypepth.gr www.infosoc.gr

Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο

Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων

www.ypepth.gr www.infosoc.gr

Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
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