Дейност Форум
Модулът за дейност Форум позволява на участниците да провеждат
несинхронни обсъждания по различни теми, т.е. дискусии, които протичат в
продължителен интервал от време.
Има няколко типа форуми, между които може да се избира, като
стандартен форум, където всеки може да започне нова дискусия по всяко
време; форум, в който всеки студент може да напише само една дискусия; или
форум за въпроси и отговори, в който студентите първо трябва да напишат
мнение преди да имат право да видят мненията на другите студенти.
Преподавателят може да разреши към мненията да се прикрепват файлове.
Прикрепените изображения се показват в текста на мненията.
Участниците могат да се абонират за даден форум, за да получават
уведомления за новите мнения. Преподавателят може да определи режима на
абониране: по избор, принудително или автоматично, или да забрани напълно
абонирането. Ако е необходимо студентите може да бъдат възпрепятствани да
изпращат повече от определен брой мнения за определен интервал време;
това ще предпази дискусиите от доминиращи мнения.
Мненията могат да се оценяват с рейтинг от преподавателите и
студентите (взаимно оценяване). Рейтингите могат да се обобщават за да
формират крайна оценка, която се записва в дневника за оценки.
Форумът има много приложения, като:









Място за общуване на студентите за да се опознават
За изпращане на съобщения (чрез използване на форум с принудително
абониране)
За обсъждане съдържанието на курса или други материали за четене
За дискусия само между преподавателите (чрез използване на скрит
форум)
Като център за оказване на помощ, в който преподавателите и
студентите си дават съвети
Като средство за индивидуална помощ и персонален контакт
преподавател-студент (чрез използване на форум с групи, в които всеки
студент е отделна група)
За разширени дейности, например "главоблъсканица" за студентите да
размишляват и предлагат решения

Добри практики
Взаимно оценяване – студентите могат да качват във форума своите
задачи, да ги коментират и да бъдат оценявани от другите. Може да се избира
най-добрия и най-зле направения проект. Така те се учат да дават най-доброто
от себе си и да се стараят повече за постигане на максимален резултат.
Въпроси - Отговори– Може да се използва от преподавателя да задава
въпроси към обучаемите и единствено, когато те отговорят ще имат
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възможност да видят и отговорите на останалите. Това е пример как
използването на технологиите може да промени ролята на преподавателя – не
само да предоставя готовата информация, а да бъде наставник и ментор.
Интервю – Интересен и удобен начин, когато искате да включите външен
експерт в своя курс. По този начин той няма да се откъсва от своята работа, а
студентите ще му задават въпроси във форума, които те предварително ще
обмислят. За да се получи полезна и динамична дискусия е възможно да
обявите гласуване на най-интересните въпроси.
Дебати – обявяване на противоположни тези, които студентите да
дискутират и да защитават, излагайки своите аргументи. Преподавателят може
да оцени начина, по който се аргументират и доколко добре използват
доказателства.
Влизане в роля и създаване на истории – забавен и интересен начин за
създаване на образи и сценарии на истории. Студентите имат време да
обмислят и прецезират своите отговори – реплики.
Често задавани въпроси – могат да се дискутират въпроси, свързани с
администрирането на курса или въпроси, касаещи трудности при изпълнение
на различни задания.
Социален форум – необходимо е да има място, където студентите да
комуникират свободно помежду си, без да се притесняват за оценки. Целта на
този форум е те да се опознаят по-добре, особено за курсове, които са изцяло
онлайн.
1. Създаване на Форум

Фиг. 1. Създаване на Форум
Задаваме името, въведението и настройките на форума в съответните
полета на формуляра.
Можем да избираме между 5 типа форуми:
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o Единствена дискусия - Една единствена тема за обсъждане,
на която всички могат да отговарят
o По една дискусия от участник - Всеки участник може да
пусне само една тема, на която всички участници могат да
отговарят
o Въпрос и отговори - Участниците трябва първо да отговорят
на въпроса, преди да могат да видят отговорите на другите
o Стандартен форум с блоков изглед - Отворен форум, в
който всеки може да изпрати по всяко време нова тема за
обсъждане, и в който темите за обсъждане се показват на
една страница с линк "Обсъждане на темата"
o Стандартен форум за общо ползване - Отворен форум, в
който всеки може да изпрати по всяко време нова тема за
обсъждане.
В зависимост от типа на форума формата за писане на теми и мнения е
различна.
2. Редактиране и администриране на Форум

След създаването на форума можете да
променяте ролите и правата на участниците в него.
Това става чрез командите в блока за Настройки в
левия панел на прозореца.
Можете да преминете в ролята на студент, гост
или друг участник в курса, за да видите как изглежда
дейността и какви възможности за участие предлага.

Източник: http://docs.moodle.org/25/en/mod/forum/view
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