Tutorial Forum Adevăr și iubire (MyForum)
Pentru a vă înregistra ca utilizator nou dați click pe butonul Înregistrare și mai apoi urmați pașii de
mai jos:
1. Click pe secțiunea ‘Sunt de acord cu aceste condiții și declar că am peste 13 ani’

2. Se completează în mod obligatoriu câmpurile marcate cu asterisc (steluță)

3. Se completează informațiile despre profil (doar dacă se dorește) – Atenție! Acestea vor fi făcute
publice.

4. Se stabilesc preferințele profilului și a modului de vizualizare al forumului (imaginea de mai jos
arată preferințele inițiale)

După ce ați parcurs acești pași veți primi un mesaj pe adresa dumneavoastră de email pentru
activarea contului. Parcurgeți și acest ultim pas pentru a fi înregistrat. Nu veți putea posta mesaje
în forum dacă nu aveți contul activat!

Crearea unui topic (subiect) nou:

Se dă click pe topic nou, după care se completează câmpurile libere cu subiectul mesajului și
mesajul propriu-zis.

Răspunsul dat unui mesaj dintr-un subiect nou aparținând unei anumite categorii (în cazul de
față, categoria de subiecte este ‘Ce reprezintă omul religios astăzi?’:

Se dă click pe butonul Răspunde din partea stângă, jos , a ecranului, după care se completează
câmpul cu mesajul dat ca răspuns (în cazul unui răspuns dat la un anumit mesaj nu mai este

nevoie să completați câmpul cu subiectul deoarece se subînțelege faptul că este vorba de
subiectul pus inițial – în cazul nostru ‘Cum vede omul creștin-ortodox vremurile de astăzi?’). În
cazul în care doriți să creați un nou subiect în cadrul unei categorii predefinite se va completa
inclusiv câmpul subiectului, aceeași acțiune se poate realiza prin butonul topic nou (sau mesaj
nou).

Atenție!
Subiectele sau mesajele ce conțin cuvinte și/sau expresii injurioase, care aduc un
prejudiciu de imagine, chiar și statutului comunității noastre vor fi imediat șterse iar
utilizatorul care le-a postat va fi automat blocat. De asemenea, nu sunt tolerate mesajele
cu scop propagandist, politice, activiste sau de manipulare, precum și defăimarea altor
instituții. Nu vor fi acceptate mesajele cu tentă rasistă sau de condamnare a altor religii,
culte.

