
Navodila za prijavo na forum učiteljev biologije 
 

Spoštovani učitelji biologije! 

 

Dobrodošli na Bioloških forumih. Ker verjamem, da se nekateri s to obliko 
komuniciranja srečujete prvič, naj vam pojasnim nekaj osnov o delovanju forumov. 

Ko odprete začetno stran http://forum.biologija.org, se vam prikaže celoten forum, 
ki je razdeljen na podforume. Ti so poimenovani "Društvo študentov biologije", 
"Študij biologije", "Poučevanje biologije - forum za učitelje" (ta je namenjen vam, 
a o tem kasneje), itd. Znotraj teh so ožja področja, npr. "Osnovna šola" in "Srednja 
šola", znotraj katerih se nazadnje nahajajo teme, ki so jih odprli uporabniki in v 
katerih se odvijajo debate. 

Da postanete uporabnik, se morate na forumu registrirati. To storite s klikom na 
gumb "Registracija", ki se nahaja v črni vrstici zgoraj. Po sprejetju pogojev vas 
preusmeri na stran, kjer si izberete: 

Uporabniško ime - lahko je vzdevek ali pravo ime. 

Elektronski naslov - mora biti veljaven, sicer se ne boste mogli registrirati 

Geslo - po želji; vpisati ga je potrebno v obe polji (varovalka pred zatipkanjem) 

V podatke o profilu lahko po želji vpišete kaj o sebi, ni pa potrebno. 

Nastavitve: lahko pustite privzete vrednosti, ki so nekako standard na tem in 
podobnih forumih. 

Po kliku na gumb "pošlji" vas bo nato pripeljalo na stran z obvestilom, da vam je 
forum poslal e-mail. Ta vas po vsej verjetnosti takrat že čakal na naslovu, ki ste ga 
navedli zgoraj. V tem e-mailu je povezava, ki jo morate klikniti, da se vaš uporabniški 
račun aktivira. Ko to storite, lahko začnete sodelovati na forumu. 

V forum se je potrebno vsakič prijaviti. Kliknite na gumb "Prijava" v črni vrstici. To 
ni registracija, vpraša vas le po uporabniškem imenu in geslu, da se ve, da vi s tistega 
računalnika preglejujete forum. Če računalnik uporabljate samo vi, lahko označite 
"avtomatično prijavo ob vsakem obisku". (Če želite samo pregledovati razprave na 
forumu, ne želite pa v njih sodelovati – dodajati svojih mnenj, se vam v forum ni treba 
prijaviti.) 

Zdaj lahko začnete sodelovati v razpravah. Izberite željeno področje, kjer lahko bodisi 
odprete novo temo ali napišete kaj v že obstoječe področje. 

Odpiranje novih tem. Kliknite na povezavo "Nova tema" in odpre se okno, kjer 
vpišete naslov in vsebino svojega sporočila. Po objavi teme se bo naslov pojavil na 
seznamu vseh tem podforuma. Nad okencem za vsebino sporočila so gumbi za 

http://forum.biologija.org/


oblikovanje, dodajanje slik, povezav ipd. O njih lahko več preberete v zbirki pogostih 
vprašanj (http://forum.biologija.org/faq.php). Svoji temi lahko dodate tudi anketo, 
če izpolnite polja pod okencem za vsebino sporočila. 

Odgovarjanje na teme. Podobno kot odpiranje novih tem, le da tu ni treba vnesti 
naslova in ne morete objaviti ankete. Ko preberete obstoječo temo do konca (sporočila 
so urejena od najstarejšega na vrhu do najnovejšega na dnu), kliknite na gumb 
"Odgovor" in odprlo se bo podobno okno kot pri odpiranju nove teme. 

Toliko o osnovah. Podforum "Poučevanje biologije" je precej ozko zastavljen, zato ste 
seveda vabljeni, da sodelujete tudi v debatah izven njega. 

Forumi ponujajo tudi druge možnosti, ne samo razprav. Za gumbom, kjer piše "nimaš 
novih sporočil", se skriva okno, kjer lahko pošiljate zasebna sporočila drugemu 
uporabniku. Vpisati morate samo njegovo uporabniško ime, naslov sporočila in 
vsebino. Te korespondence ne more brati nihče drug kot pošiljatelj in naslovnik. 

"Iskanje" počne točno to, kar pove ime. Uporabna funkcija za iskanje tem, ki že 
obstajajo. Nasploh je na forumih nezaželjeno podvajanje tem, tako da priporočam, da 
pregledate že načete teme, preden odpirate nove. 

Nad forumi drugače bdimo administrator in moderatorji, ki skrbimo, da ni zapletov. 
Vloga moderatorjev ni vodenje debat, le odstranjevanje neprimernih vsebin, 
premikanje napačno postavljenih tem in opozarjanje uporabnikov na napačno početje. 

 

Toliko zaenkrat. Če boste imeli še kakšno vprašanje, lahko pošljete e-pošto na naslov 
jernej.polajnar@kiss.si ali zasebno sporočilo (moj vzdevek je yerpo). 

 

Jernej Polajnar 
Administrator bioloških forumov 
http://forum.biologija.org

 

Več o dejavnosti Društva študentov biologije: http://dsb.biologija.org/

 

Ljubljana, 13. februar 2006 
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