Ghidul Studentului
Acest ghid se refera la activitatea de învatare la distanta, la serviciile de îndrumare pe care le
ofera sistemul ID. În ghid sunt specificate câteva sfaturi cu privire la diferitele aspecte ale ID,
precum si exemple de colaborare între studenti, profesori coordonatori de curs si tutori.
Speram ca informatiile din acest ghid vor fi utile pentru dumneavoastra, ca o baza a activitatii
viitoare de învatare, activitate pe care va trebui sa o coordonati dumneavoastra însiva, în buna
masura.
Învatamântul la Distanta (ID) este un proces educational care pune la dispozitia studentilor
resurse de învatamânt cu urmatoarele caracteristici:
• separarea în timp si / sau spatiu a studentilor în raport cu institutia care ofera programe de
studiu, a studentilor între ei si a studentilor fata de resursele de învatamânt si cadrele
didactice;
• interactiunea între studenti si institutia care ofera programe de studiu, cu ceilalti studenti si
între studenti si resursele de învatamânt se realizeaza prin mai multe medii de comunicare
bidirectionale: posta terestra, posta electronica, telefon, fax etc."
Învatamântul desfasurat la distanta este o activitate individuala. Aceasta activitate implica studentul
în dezvoltarea si coordonarea propriei strategii de învatare. Chiar daca studentii, colegi de an în
cadrul aceluiasi program de instruire, au ca tinta obtinerea aceleiasi calificari si a acelorasi
competente, fiecare are propria strategie / stil de învatare, cu diferente particulare semnificative.
Principalii factori pe care studentul îi poate controla sunt:

• conditiile de studiu: conditiile casnice, intimitatea posibila, conditiile de studiu la locul de
munca, etc. (studentii la forma ID au nevoie de locuri unde sa nu fie deranjati si sa aiba
liniste pentru a se putea concentra asupra materialelor didactice. Sansa de a studia la locul
de munca, cu acordul conducerii, contribuie la probabilitatea succesului).
• motivatia personala: gradul în care studentii au ales sau li s-a cerut sa urmeze programul
de instruire (cei care au dorit sa urmeze programul sunt mai puternic motivati, spre
deosebire de aceia pe care conducatorii locului de munca i-au determinat sa participe la un
program caruia studentii nu-i vad rostul).
• personalitatea: gradul în care fiecare student este organizat, cu dispozitii de adaptabilitate
si creativitate, cu calitati volitive etc. (este esential pentru cel care învata sa adopte reguli
corecte de studiu si o disciplina stricta, dar de asemenea sa fie flexibil pentru a se adapta la
variatiile prezente în materialele de studiu sau în planificarea acestora).
• calificarea si cunostintele anterioare: nivelul de experienta initial cu care studentul se
încadreaza în program (o pregatire fundamentala solida, în domeniul programului,
faciliteaza activitatile de învatare si face mai usoara dobândirea de noi cunostinte).
• stilul si capacitatea de învatare: experienta si capacitatea studentului de învatare
intelectuala si sociala (unii studenti se înscriu în program, realizeaza ca este prima oara,
dupa terminarea scolii, când sunt din nou pusi sa învete si de aceea pot avea probleme în
ceea ce priveste adaptarea la regulile si la responsabilitatile învatamântului centrat pe cel ce
învata).

• resurse disponibile: accesul la resurse ce ajuta învatarea, cum ar fi calculatoare, software,
carti, benzi magnetice, programe de televiziune, biblioteca etc. (utilizarea frecventa a
resurselor ajutatoare si familiarizarea cu echipamentele tehnice înlatura barierele potentiale
catre un succes al activitatii de învatare).
Principalii factori care nu pot fi controlati de student sunt:
• materialele de curs: calitatea materialelor educative din program, atractivitatea lor,
prezentarea, claritatea, continutul si referirile la alte materiale (studentii care se simt
confortabil cu materialele au o învatare eficienta, în timp ce aceia care se simt terorizati de
acestea, de un eventual stil foarte rigid, vor fi chinuiti de materiale si vor învata greu).
• ajutorul primit de la colegi: gradul în care conducatorii, colegii si subordonatii, ca si
rudele sau prietenii sunt capabili sa ofere sprijin si încurajare (interesul manifestat de cei din
cercul studentului înlatura sentimentul de singuratate, conduce la cresterea moralului si
îmbunatateste activitatea de învatare).
• feedback-ul cu privire la realizarile de pe parcurs: viteza si claritatea reactiei primite în
tot timpul programului de instruire (cu cât este mai scurt timpul dintre trimiterea temelor
rezolvate si primirea temelor corectate, cu sfaturile si observatiile tutorelui, cu atât mai
eficienta si stimulativa este activitatea de învatare)
• calitatea activitatii tutorilor: gradul în care tutorele din program este capabil sa ofere
ajutor, încurajare si îndrumare (o comunicare buna cu un tutore capabil îmbunatateste
învatarea).
Materialele de studiu în ID sunt organizate în pachete (fie pregatite special, fie adaptate),
care constituie componenta centrala a programelor ID. Cel mai frecvent utilizat este textul tiparit,
dar mijloacele multimedia sunt din ce în ce mai intens folosite. Spre deosebire de alte texte sau
manuale, materialele ID contin aspecte destinate sprijinirii studentului individual sa abordeze si sa
reuseasca în dobândirea de cunostinte si abilitati. În ID materialele trebuie sa suplineasca absenta
profesorului care preda de la catedra.
Întrebarile – exercitiile de autotestare care sunt incluse pe parcursul textului unui modul, au
rolul de a testa atingerea obiectivele propuse. Aceste exercitii de autotestare, împreuna cu
raspunsurile / rezolvarile / indicatiile incluse la sfârsitul modulului trebuie sa ajute studentul în
activitatea de autoevaluare, activitate prin care studentul îsi da seama daca a atins obiectivele
propuse, sau nu. Aceste exercitii nu trebuie sa puna studentul în situatia de a repeta textul pe care l-a
citit anterior, ci trebuie sa-l faca sa sintetizeze si sa aplice cunostintele acumulate.
În timp ce cititi textul cursului, încercati în permanenta sa va gânditi la exemple din mediul
în care lucrati / studiati, legate de subiectul respectiv. Veti observa ca veti retine si veti întelege mai
usor cursul. Nu încercati sa memorati ceea ce n-ati înteles! Acest mod de învatare nu va va fi de nici
un folos atunci când veti încerca sa aplicati cunostintele.
MOODLE sau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment – denumeste o
platformă de instruire dinamică dezvoltată multimodular sub un mediu orientat obiect. StudenŃii au
nevoie doar de un browser (e.g., IE, Firefox, Safari) pentru a participa la un curs in Moodle.

Accesarea cursurilor
Platforma de cursuri se afla la adresa http://moodle.uab.ro Se va deschide pagina de
start a portalului de cursuri online. Aici vă autentificaŃi cu numele de utilizator si parola
primite.

Dupa accesarea contului aveti acces la toate resursele si activitatile postate pe site.

Profilul personal
Pentru ca toată lumea să se poată identifica în aceasta platformă si să dispună de un
minim de informatii despre colaboratori sau profesori, este de preferat ca fiecare să-si completeze
profilul si să „umanizeze” platforma.

De exemplu puteti edita propria descriere… ea rămâne modificabilă în continuare.
Pentru a valida modificarea, nu uitati să dati clic pe

Tot aici puteti vizualiza cursurile:

Vizualizati:
– cursurile în formatul agreat de profesor (document word, prezentare electronică, pdf,
etc.)
Activitati si Resurse – sunt afisate toate activităŃile si resursele create în cadrul cursului de
către profesori.
Cursul va permite accesul la:
- Materiale de curs
- Teme
- Teste
- Chestionare
- Chat (comunicare sincronă)
- Forum (comunicare asincron)
- Mesaje
- Ultimele noutăŃi
– Calendar

Calendar

Calendarul vă reaminteste evenimentele publice (legate de cursuri) sau particulare
(care vă sunt direct adresate personale).

Mesaje
Trimitere / primire de mesaje interne în platformă. Un plic vă va indica dacă aveti unul
sau mai multe mesaje. Pentru a le consulta, dati clic pe plic.
În grupul Mesaje din pagina de deschidere, dati clic pe <<mesaje>>
regăsiŃi persoanele înscrise pe lista dumneavoastră de contact si daŃi clic pe numele
persoanei căreia doriti să-i trimiteti mesaj.
După aceea, puteti să le dati un mesaj pe care îl vor vedea la viitoarea sa conexiune.

Chat
Această functionalitate este foarte utilă în cadrul lucrului în echipă sau sub îndrumarea unui
profesor. Gratie mesageriei, puteti expedia mesaje instantaneu altor utilizatori ai platformei, care
sunt conectati sau nu.
Dacă persoana este conectată la Moodle: Numele său figurează în pagina de deschidere.
Este suficient să dati clic pe plicul din coltul numelui pentru a deschide o nouă fereastră
(Atentie să nu aveti blocată activarea ferestrei pop – up!) ca vă va permite sa compuneti un mesaj.
Tastati mesajul, apoi dati clic pe <<trimite mesaje>>. Adăugati o persoană în listă: puteti să vă
constituiti o listă de contact dând clic pe <<Adăugati un contact>> pentru a vă putea face un
catalog. În acelasi fel puteti bloca un contact sau să-l stergeti de pe listă. Puteti de asemenea să
consultati istoricul conversatiilor avute cu contactele voastre dând clic pe <<Istoricul mesajelor>>.
Chat-ul permite persoanelor conectate să poarte discutii în timp real prin intermediul platformei.

Forum:
Permite schimburi de păreri între membrii platformei (studenti sau profesori) despre subiecte
referitoare la cursuri. Un profesor poate astfel să-si dedice timp pentru a răspunde cursantilor, si

acestia pot comunica între ei despre probleme pe care le cunosc.
Forumul poate fi utilizat pentru mai multe scopuri. El permite:
- dezbaterea ideilor,
- adresarea de întrebări,
– trimiterea unui mesaj tuturor membrilor cursului său.

Navigarea în Moodle
Profesorul propune o sarcină studentilor (disertatie, studiu de caz, raport, etc.), iar acestia au
obligatia să o încarce pe platformă.

După terminarea activitătii pe platformă, închiderea contului se face dând clic pe linkul
logout.
Ţi-ai deschis contul ca ANDREESCU MIHAI IULIAN (Închide contul)

