Οδηγίερ σπήζηρ για ηον ιζηόηοπο Autism Praxis
Γπαμμή Πεπιήγηζηρ – Γπαμμή Μενού
Απσική Σελίδα
Σηελ αξρηθή ζειίδα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηζηόηνπνπ.

Πποζκαλέζηε
Μπνξείηε λα πξνζθαιέζεηε λέα κέιε κε 3 ηξόπνπο:
1. Μέζω ηνπ βηβιίνπ δηεπζύλζεωλ ηνπ email ζαο
2. Πιεθηξνινγώληαο

ηηο

δηεπζύλζεηο

ηωλ

αηόκωλ

πνπ

ζέιεηε

λα

πξνζθαιέζεηε
3. Μέζω ηνπ βηβιίνπ δηεπζύλζεωλ ηνπ Outlook ή ηνπ Outlook Express

Η Praxis μος
Η πξνζωπηθή ζαο ζειίδα ζην Autismpraxis.
Μπνξείηε λα δείηε ηελ πξόζθαηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ δηθνύ ζαο ινγαξηαζκνύ, όπωο
δεκνζηεύζεηο, θίινη, δώξα, θιπ.

Οι κανόνερ μαρ
Οη όξνη ζπκκεηνρήο ζην Autismpraxis.
Φόποςμ
Τν θόξνπκ είλαη έλαο ρώξνο όπνπ κπνξείηε λα μεθηλήζεηε ζπδεηήζεηο γηα
νπνηνδήπνηε ζέκα ζαο ελδηαθέξεη. Υπάξρνπλ 8 θαηεγνξίεο ζην θόξνπκ. Κάζε
θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπδεηήζεηο.


Δεκηνπξγία ζπδήηεζεο
o



Κιηθ ζην +Πξνζζήθε ζπδήηεζεο πνπ βξίζθεηαη πάλω δεμηά.

Παξαθνινύζεζε ζπδήηεζεο, θαηεγνξίαο ή θόξνπκ
o

Κιηθ ζην Παξαθνινύζεζε πνπ βξίζθεηαη θάηω αξηζηεξά

Όηαλ παξαθνινπζείηε κηα ζπδήηεζε, θαηεγνξία ή θόξνπκ ζα ιακβάλεηε email
όηαλ πξνζηίζεηαη θάηη θαηλνύξην.
Πξηλ λα δεκνζηεύζεηε γηα πξώηε θνξά ζην θόξνπκ, ζαο ζπζηήλνπκε λα δηαβάζεηε
ην

πξνβεβιεκέλν

ζπκκεηνρή/Netiquette.

ζέκα

Πνιηηηζκέλε

Επηθνηλωλία

–

Δεκηνπξγηθή

Τέζζεπα βαζικά ζημεία πος ππέπει να πποζέξεηε:
1. Όηαλ

δεκηνπξγείηε

κηα

ζπδήηεζε

θξνληίζηε

λα

ηελ

εληάμεηε

ζηελ

θαηάιιειε θαηεγνξία.
2. Με ρξεζηκνπνηείηε αγγιηθή γξαθή γηα ειιεληθό θείκελν (greeklish). Τα
θείκελα απηά είλαη δπζαλάγλωζηα θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ
εύξεζε πιεξνθνξηώλ ζηνλ ηζηόηνπν.
3. Με γξάθεηε δηαξθώο κε θεθαιαία. Δίλεη ηελ εληύπωζε όηη θωλάδεηε.
4. Πξηλ λα δεκνζηεύζεηε έλα ζέκα ειέγμηε (κέζω ηεο αλαδήηεζεο) αλ ππάξρεη
ήδε κηα ζπδήηεζε κε ην ζέκα απηό.

Απσική Σελίδα
Σηελ αξρηθή ζειίδα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηζηόηνπνπ.

Απιζηεπά
Σην αξηζηεξό κέξνο ππάξρνπλ θαηά ζεηξά εκθάληζεο:
1. Καλώρ Ήλθαηε! Τν κήλπκα θαιωζνξίζκαηνο ζηνλ ηζηόηνπό καο
2. Μέλη. Εκθαλίδνληαη κε ηπραία ζεηξά νη εηθόλεο πξνθίι ηωλ κειώλ.
a. Κάλνληαο

θιηθ

ζην

Πξνζθαιέζηε

πεξηζζόηεξνπο

κπνξείηε

λα

πξνζθαιέζεηε ηνπο θίινπο ζαο λα γίλνπλ κέιε.
b. Ελώ θάλνληαο θιηθ ζην Πξνβνιή όιωλ κπνξείηε λα κεηαβείηε ζηε
ζειίδα πξνβνιήο όιωλ ηωλ κειώλ
3. Φωηογπαθίερ ηωλ κειώλ. Εκθαλίδνληαη νη θωηνγξαθίεο πνπ έρνπλ
πξνζζέζεη ηα κέιε κε ηπραία ζεηξά.
a. Κάλνληαο

θιηθ

ζην

Πξνζζήθε

θωηνγξαθηώλ

κπνξείηε

λα

πξνζζέζεηε ηηο δηθέο ζαο θωηνγξαθίεο.
b. Ελώ θάλνληαο θιηθ ζην Πξνβνιή όιωλ κπνξείηε λα κεηαβείηε ζηε
ζειίδα πξνβνιήο όιωλ ηωλ θωηνγξαθηώλ.
4. Δκδηλώζειρ. Εκθαλίδεηαη ην εκεξνιόγην ηνπ ηξέρνληνο κήλα θαη νη
εθδειώζεηο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη λα δείηε πνηεο εθδειώζεηο ππάξρνπλ ηελ εκέξα
απηή.

a. Κάλνληαο

θιηθ

ζην

Πξνζζήθε

ελόο

ζπκβάληνο

κπνξείηε

λα

πξνζζέζεηε ηηο δηθέο ζαο εθδειώζεηο.
b. Ελώ θάλνληαο θιηθ ζην Πξνβνιή όιωλ κπνξείηε λα κεηαβείηε ζηε
ζειίδα πξνβνιήο όιωλ ηωλ εθδειώζεωλ.
5. Νέερ Δκδόζειρ. Εκθαλίδνληαη νη λέεο εθδόζεηο πνπ αθνξνύλ ζηνλ Απηηζκό.
Κάλνληαο θιηθ ζε κία από απηέο κπνξείηε λα δείηε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή
ηνπ θάζε βηβιίνπ.
6. Σήμα. Εκθαλίδεηαη ε εηθόλα ηνπ πξνθίι ζαο κε ην θείκελν πξνηξνπήο
έληαμεο ζην δίθηπό καο.

Κένηπο
Σην θεληξηθό κέξνο ππάξρνπλ θαηά ζεηξά εκθάληζεο:
1. Κανόνερ

ηηρ

κοινόηηηαρ.

Υπάξρεη

κηα

ζύληνκε

πεξηγξαθή

θαη

ν

ππεξζύλδεζκνο γηα ηε κεηάβαζε ζηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλόηεηά
καο.
2. Autismhellas.

Σύληνκε

πεξηγξαθή

θαη

ππεξζύλδεζκνο

γηα

ην

Autismhellas.gr
3. Ομάδερ. Εκθαλίδνληαη νη πέληε νκάδεο ηνπ Autismpraxis κε ηελ πην
πξόζθαηε δξαζηεξηόηεηα.
a. Κάλνληαο θιηθ ζην πξνζζήθε νκάδαο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε κηα
δηθή ζαο νκάδα.
b. Ελώ θάλνληαο θιηθ ζην Πξνβνιή όιωλ κπνξείηε λα δείηε όιεο ηηο
νκάδεο
4. Φόποςμ. Εκθαλίδνληαη νη πέληε ζπδεηήζεηο ηνπ θόξνπκ κε ηελ πην
πξόζθαηε δξαζηεξηόηεηα.
a. Κάλνληαο θιηθ ζην εθθίλεζε ζπδήηεζεο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε κηα
δηθή ζαο ζπδήηεζε ζην θόξνπκ.
b. Ελώ θάλνληαο θιηθ ζε κία από ηηο ζπδεηήζεηο κπνξείηε λα δηαβάζεηε
θαη λα ζπκκεηέρεηε ζε κία από απηέο.
5. Καηασωπίζειρ

ιζηολογίος.

Εκθαλίδνληαη

νη

πέληε

πην

πξόζθαηεο

θαηαρωξίζεηο ηζηνινγίνπ.
a. Κάλνληαο θιηθ ζην πξνζζήθε θαηαρώξηζεο ηζηνινγίνπ κπνξείηε λα
πξνζζέζεηε κηα δηθή ζαο θαηαρώξηζε ζην πξνζωπηθό ζαο ηζηνιόγην.

b. Ελώ θάλνληαο θιηθ ζην πξνβνιή όιωλ κπνξείηε λα δείηε όιεο ηηο
θαηαρωξίζεηο ηζηνινγίνπ.
6. Ππόζθαηερ δπαζηηπιόηηηερ. Εκθαλίδνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά νη
πξόζθαηεο δξαζηεξηόηεηεο ηωλ κειώλ, όπωο δεκνζηεύζεηο, θηιίεο, θιπ.

Γεξιά
Σην δεμί κέξνο ππάξρνπλ θαηά ζεηξά εκθάληζεο:
1. Τα ζηοισεία ζαρ.
a. Κάλνληαο θιηθ ζην Έμνδνο απνζπλδέεζηε από ην Autismpraxis
b. Κάλνληαο θιηθ ζην Εηζεξρόκελα κπνξείηε λα δείηε ηα κελύκαηα πνπ
ζαο έρνπλ ζηείιε κέζα από ην Autismpraxis
c. Κάλνληαο θιηθ ζηηο εηδνπνηήζεηο κπνξείηε λα δείηε ηα κελύκαηα
εηδνπνηήζεωλ πνπ έρεηε ιάβεη.
d. Κάλνληαο θιηθ ζην Φίινη κπνξείηε λα δείηε ηνπο θίινπο ζαο αιιά θαη
λα πξνζθαιέζεηε θαηλνύξηνπο.
e. Κάλνληαο θιηθ ζηηο ξπζκίζεηο κπνξείηε λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
ινγαξηαζκνύ ζαο.
2. Πληποθοπίερ. Ο δεκηνπξγόο ηνπ δηθηύνπ.
3. Βίνηεο. Εκθαλίδνληαη ηα 4 πην πξόζθαηα βίληεν πνπ έρνπλ αλαξηήζεη νη
ρξήζηεο.
a. Κάλνληαο θιηθ ζην πξνζζήθε βίληεν πνπ βξίζθεηαη ζην θάηω κέξνο
κπνξείηε λα αλεβάζεηε ην δηθό ζαο βίληεν.
b. Ελώ, θάλνληαο θιηθ ζην πξνβνιή όιωλ ζην θάηω κέξνο κπνξείηε λα
δείηε όια ηα βίληεν.

