Vanda Rebolj

FORUMI ZA POTREBE ŠOLE
kot komunikacijsko orodje
Analiza in vloga

Terminologija
1. Forum
2. Chat

Forumi po namenu
1. Podpirajo učenje
2. Podpirajo demokratičnost, upravljanje in strokovno delo šole
3. Podpirajo sprostitev, socialne stike in servis

Racionalizacija in norme
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forumi morajo biti za šolo obvladljivi.
Forumi ne smejo čez mero obremenjevati zaradi dolžnosti odgovora.
Zagotoviti je treba zaupnost določenih informacij.
Uprava mora imeti možnost cenzure in moderiranja.
Zagotovljena mora biti kultura komuniciranja.
Vsi forumi morajo biti v dometu šole

Udeleženci foruma
1. Uprava: direktor, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, referent, poslovni sekretar – osebe ki varujejo poslovno in pedagoško tajnost
2. Učitelji: predavatelj, inštruktor, laborant, tutor
3. Študenti po programih, skupinah …
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foruma o novem
prispevku
Po en forum na aktiv

foruma o novem
prispevku
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FORUM UPRAVE
ŠOLE
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POVEJ-POVEM
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ŠTUDENTU
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