
 

 

Ghid de utilizare instrument de comunicare Blackboard-Forum 

 

 
În cadrul forumului de discuții puteți susține conversații sub forma mesajelor transmise 

(posts) între studenți și cadre didactice și între studenți. Pentru aceasta accesați butonul Forum 

din cursul în care sunteți înrolat și apoi clic pe link-ul Forum de discuții. 

 

 

 
 

Termeni utilizați: 

 

Termeni folosiți pentru a descrie funcționalitățile forumului de discuții: 

• fir de discuții (Thread): Mesajul (corespondența) plasat inițial și toate seriile de replici la 

acest mesaj din cadrul unei teme de discuții (topic) a forumului; 

• mesaj, corespondență, a trimite un mesaj (Post): o intrare în forumul de discuții plasată 

într-un fir de discuții sau folosită pentru a începe un fir de discuții; 

• colectare mesaje (Collect Posts): Procesul de selecție a unuia sau mai multor mesaje (posts) 

sau fire (threads) pentru a fi afișate într-o pagină ce poate fi sortată, filtrată și listată; 

• marcaj (Flag): Un marcaj folosit pentru a atrage atenția asupra unui mesaj; 

• salvează ca ciornă (Save Draft): Acțiunea de a salva un mesaj (post) ca ciornă, fără a fi 

trimisă pe forum celorlalți utilizatori; 

• mesaj publicat (Published Post): Un mesaj care a fost trimis și, dacă este necesar, aprobat 

de un moderator; 

• poziția unui mesaj (Post Position): Poziția unui mesaj într-un fir de discuții relativ la 

celelalte mesaje; 

• fir de discuții blocat (Locked Thread): Un fir de discuții vizibil pentru citire dar care nu 

poate fi modificat. Utilizatorii nu mai pot trimite mesaje către un fir de discuții blocat; 

• fir de discuții ascuns (Hidden Thread): Un fir de discuții care este blocat implicit nu este 

vizibil. Utilizatorii pot vizualiza fire de discuții ascunse prin clic pe comanda afișează 

(Display) din bara de comenzi și selectând una din opțiunile: numai cele ascunse (Hidden 

only) sau arată tot (Show all). Firele de discuții ascunse nu pot fi modificate; 

Utilizatorii pot căuta un anumit șir de caractere (frază, cuvânt sau parte a unui cuvânt) pe 

forumul de discuții. Pentru a accesa funcția caută clic Search, scrie șirul de caractere căutat în 

câmpul Search, selectează din lista derulantă zona în care se dorește a se căuta: forumul de 

Clic pe acest 

buton 



 

 

discuţii curent (Current Discussion Board ) sau toate forumurile din curs (All Forums in 

Course). 

 

 

Utilizatorii pot îngusta zona de căutare prin adăugarea unui filtru pentru definirea unei 

perioade de timp, data și ora de început a perioadei (After) şi data și ora de sfârșit a perioadei 

(Before) apoi clic Go pentru a începe căutarea. 

 

 

 



 

 

Funcțiile din partea de sus a paginii includ crearea unui fir de discuții (Create Thread), 

funcția de căutare (Search), o listă pentru afișarea tuturor firelor de discuții ce au o anumită 

stare (Display) și, dacă este permisă etichetarea în acel forum, o listă pentru afișarea tuturor 

firelor de discuții ce au o anumită etichetă (Tags). 

Este afișată și o bară de acțiuni secundară ce cuprinde următoarele funcții: ștergere fire de 

discuții (Delete), colectare mesaje (Collect), acțiuni asupra firului de discuții (Thread 

Actions) numai în List View: marcare (Flag), ștergere marcare (Clear Flag), marcare ca citit 

(Mark Read), marcare ca necitit (Mark Unread), subscrie sau nu la un fir de discuții 

(Subscribe/Unsubscribe) afișată numai pentru forumurile ce au permisă subscrierea și numai 

în List View, acțiuni asupra mesajelor (Message Actions) numai în Tree View. 

 

 
 

 

Pentru crearea unui nou fir de discuții selectați comanda creare fir de discuții (Create 

Thread) ce va determina afișarea paginii de creare fir de discuții. 

În această pagină completați subiectul noului fir de discuții și, dacă doriți, un mesaj. 

Este posibil ca noului fir de discuții să-i fie atașat și un fișier. Apoi aveți posibilitatea de a salva 

ca ciornă (Save Draft) sau de a crea (Submit) firul de discuții. 

 



 

 

 

 

Firele de discuții cresc pe măsură ce utilizatorii răspund la întrebarea inițială și la cele 

ce urmează acesteia. Răspunsurile se construiesc unul câte unul și definesc o conversație. 

Pentru a răspunde se deschide un fir de discuții din cadrul forumului (Thread) apoi clic pe 

comanda răspunde (Reply) și se va deschide pagina de completare a răspunsului (Reply to 

Post) în care se scrie subiectul și textul mesajului. Este posibil să atașați și fișiere unui mesaj. 

Un singur fișier se poate atașa folosind funcția atașează fișier (Attach File). Pentru a atașa mai 

multe fișiere se folosește funcția atașare fișier (Attach File) a editorului de text. 

 

 

 


