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INTRODUCERE

Motto: "Profesorulla distanta trebuie sa fie rabdator, simpatic §i mai ales sa fie viu."
(w. Harper - Parintele invatamiintului la distanta din SUA)

Pentru Tnceput iti urez bine ai venit in grupul celor care desfa~oara activitati in forma de invatamant la
distanta.

Acest ghid are rolul de a prezenta succint principalele recomandari, elaborate de experti in domeniu, privind
elaborarea materialelor de studiu (suporturilor de curs) in tehnologie ID.

CAPITOLUL I . OBIECTIVELE GHIDULUI

Dupa studiul acestui ghid vei fi capabil:

sa identifici elementele/cerintele principale specifice tehnologiei ID,
sa elaborezi un suport de curs in tehnologie ID,
sa aplici corect tehnologia ID in transformarea/perfectionarea cursului tau.

CAPITOLUL II· PRINCIPALELE ETAPE iN REALIZAREA SUPORTULUI DE CURS

Oefinitii utile:

1. Modul: element al pachetului educational echivalent cu un curs (diciplina) de un semestru,
concretizat in materialul de studiu oferit studentilor.

2. Unitate de invatare: corespunde unuia sau mai multor capitole din cadrul disciplinei ~i reprezinta
un element structural al modulului, care integreaza 0 serie de competente specifice, este unitar din punct de
vedere tematic ~i se finalizeaza prin evaluare.

3. Competente: ansambluri structurate de cuno~tinte, deprinderi ~i abilitati functionale dobandite prin
'nvalare, care permit identificarea ~i rezolvarea in contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit
domeniu.

4. Obiective educationa/e: achiziliile la care urmeaza sa ajunga studentul integrat intr-un program
de Invatare, cuno~tintele, deprinderile pe care Ie dobande~te acesta (ce va fi studentul capabil sa faca la
sfar~itul studiului).

5. Sarcina de lucrulinvatare: activitate pe care studentul 0 va realiza, pe masura ce parcurge
materialul, ~i care se concretizeaza in: studiu de caz, exemplu, test, problema, speta, experiment, cautare pe
internet, vizionarea unei casete video, etc.

6. Test de autoevaluare: exemplu tipic de sarcina de invalare, avand rolul de a ajuta la memorarea
unor noliuni, concepte ~i de a dezvolta deprinderi practice de aplicare a cuno~tintelor dobandite.
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7. Lucrare de control (verificare): modalitate de evaluare a nivelului de formare a competentelor
vizate; ofera studentilor un feedback al progresului lor (va fi transmisa de catre student tutorelui care 0 va
analiza, 0 va nota, va face comentarii individualizate ~i 0 va returna studentului),

Principalele etape in realizarea suporului de curs:

)i;> Se examineaza programa de studiu ~i se selecteaza diferite materiale-resursa pentru dezvoltarea
modulului de studiu,

)i;> Se structureaza modulul (cursul) Tnfunctie de succesiunea ~i logica unitafilor de invafare. Se vor
selecta continuturile ~i se vor segmenta Tnfunctie de unitatile de Tnvatare (capitolele) prevazute de programa.

)i;> Se enunta obiectivele unitafii de invafare Tntermeni de competente ce urmeaza a fi formate pe
parcursul acesteia.

)i;> Se elaboreaza 0 prima forma a testului de evaluare finala pentru unitatea de Tnvatare respectiva.
Acest test evalueaza nivelul de formare a competentelor vizate de unitatea de Tnvatare respectiva ~i care au fost
enuntate Tncadrul obiectivelor unitatii.

)i;> Se redacteaza textul unitafii, tinand cont de interactiunea competente-continuturi. Textul va fi
structurat astfel Tncat cantitatea de informatie noua pe unitatea de Tnvatare sa fie echilibrata. Se segmenteaza
textul, cu scopul introducerii sarcinilor de Tnvatare.

)i;> Se construiesc sarcinile de invafare. Pentru aceasta, se porne~te de la competentele vizate de
fiecare unitate de Tnvatare. Sarcinile de lucru vor fi structurate Tnfunctie de:

logica parcurgerii continuturilor Tn progresie de la simplu la complex, Tn functie de
diversitatea codurilor de exprimare,

diversitatea metodelor didactice: studiu de caz, exercitiu etc. Se va urmari ca Tntregul
ansamblu sa denote 0 structura conceptuala ~i procedurala coerenta.

)i;> Se recite~te materialul redactat, urmarind:
daca exista suficient continut pentru formarea competentelor,
eliminarea continuturilor superflue,
daca sarcinile de Tnvatare sunt adecvate formarii competentelor,
daca materialul auxiliar pentru efectuarea sarcinilor sau formarea competentelor (imagini,

scheme, lecturi suplimentare) este suficient ~i semnificativ,
daca sarcinile de lucru sunt clar exprimate,
daca raspund cerintelor unui format tiparit pentru educatia la distanta.

);;> Se construiesc teste de autoevaluare ~i se stabilesc locurile unde acestea se pozitioneaza pe
parcursul unitatii.

);;> Se revizuiescl clarifica testele de evaluare, verificand daca:
testele de evaluare masoara Tnmod adecvat nivelul de performanta atins de cursant pentru

fiecare dintre obiectivele menlionate,
testele de evaluare satisfac pe deplin conditiile tehnice de construire,
este folosita 0 varietate de metode de evaluarel autoevaluare, care stimuleaza interesul

cursantului ~i II familiarizeaza cu un registru evaluativ divers,
testele de evaluare par1iala ~i finala sunt prezente in mod sistematic, in fiecare

unitate de invatare.

Page 4 of 19



MINISTElUL EDUCATIEI

UNIVERSITATEA "TlTU MAIORESCU" DIN BUCUREFI
Calea Viicare\lti nr_ 187, sector 4, Bucural?ti, cod 040051
tel.: 021 316 1646, fax: 021 311 22 97, e"mail: rectorat@univ_utm_ro, www_utm_ro

>- Se parcurge acela~i algoritm pentru fiecare unitate de fnvatare.
>- La finalul fiecarei unitati de fnvatare ~i la finalul modulului de studiu, se reia fntregul material din

perspectiva etapelor descrise.

Rezumat

Modul de transmitere a cuno~tintelor $i informatiilor catre cursanti variaza fn functie de
subiectele tratate, fnsa misiunea acestui grup de resurse ramane aceea~i:

../ Prezentarea obiectivelor educationale

../ Formarea §i dezvoltarea competentelor, valorilor §i a atitudinilor prevazute prin
curriculum

../ Activarea studentilor pentru doMndirea acestor competente, valori §i atitudini §i
folosirea lor intr-o varietate de situatii

../ Evaluarea achizitiilor studentilor

../ Motivarea studenti/or de a continua studiul

CAPITOLUL III· STRUCTURA SUPORTULUI DE CURS

Principalele elemente constitutive, cu valoare obligatorie, care apar fn alcatuirea suportului de curs sunt
urmatoarele:

>- Titlul modulului - corespunde titlului disciplinei din planul de fnvatamant aferent fiecarui tip de
program de formare.

>- Cuprinsul modulului - cu specificarea titlului fiecarei unitati de invatare (cu caractere bold), a
sectiunilor principale ~i a subsectiunilor ~i a numarului paginii unde acestea se regasesc, Cuprinsul va contine ~i
sectiunile referitoare la obiectivele unitatilor de invatare formulate fn termeni de competente, raspunsurile §i
comentariile la intreMrile din testele de autoevaluare ~ilucrarile de verificare.

>- Introducere - sectiune (capitol) care va furniza informalii fn legatura cu: locul modulului in cadrul
programuluiipachetului educational, obiectivele modulului formulate fn termeni de competente generale ~i
specifice modulului (derivari ale competentelor generale ale domeniului ~i asociate unor unitati de continut),
structurarea modulului de studiu, principii de proiectare fn regim 10, principii ale fnvatarii cu accent pe fnvatarea
activa ~i resursele complementare care vor fi utilizate de catre cursant (alte suporturi existente, CD-uri, casete
audio sau video etc.).

>- Grupul unitatilor de invatare care asigura formarea ~i dezvoltarea competenlelor, valorilor ~i a
atitudinilor prevazute prin curriculum, Fiecare unitate de fnvalare este unitara din punct de vedere tematic, se
desfa~oara fn mod sistematic ~i se finalizeaza prin evaluare.

o atentie speciala va fi acordata prezentarii structurii modulului pe unitati de invatare,
numarului lucrarilor de verificare ~i localizarii acestora, modului fn care vor fi fntocmite lucrarile de verificare,
prezentarii resurselor suplimentare la care se face referire in cadrul unitalilor de invatare ~i metodelor ~i
instrumentelor de evaluare.
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in cadrul metodelor ~i instrumentelor de evaluare se vor mentiona acele metode specifice educatiei la
distanta, dar ~i cele adecvate specificului domeniului ~i care sunt preconizate a fi folosite, Se vor prezenta, de
asemenea, date referitoare la: criteriile de evaluare, modalitatea de evaluare prin intalniri cu tutorele, ponderi in
evaluarea continua ~i cea finala,

~ Bibliografia - se va specifica 0 lista bibliografica minimala pe care cursantul ar trebui sa 0
parcurga.

Rezumat

Materialul de studiu corespunzator unui modul (sau disciplina) cuprinde:
./ Titful modulului
./ Cuprinsul: titlul fiecarei unitati de Tnvatare§i subsectiunile importante ale acesteia

(Obiective, Teste de autoevaluare, Raspunsuri §i comentarii la intreMrile din testele de
autoevaluare, Lucrari de verificare etc.)

./ Introducere

./ Unitati de invatare

./ Bibliografie

CAPITOLUL IV - STRUCTURA UNITATII DE iNVATARE (UI)

Principalele elementele constitutive, cu valoare obligatorie, care apar in structura unei unitati de invatare
sunt urmatoarele:

~ Titlul unitatii - corespunde titlului unuia sau mai multor capitole/subcapitole din programa de
studiu.

~ Cuprinsul unitatii - specifica sectiunile principale, subsectiunile ~i numarul paginii unde acestea
pot fi localizate, Cuprinsul va contine ~i sectiunile referitoare la obiectivele unitatii de invalare formulate in
termeni de competente, raspunsurile ~i comentariile la intrebarile din testele de autoevaluare ~i pagina unde se
gase~te Iucrarea de verificare,

~ Obiectivele unitatii de invatare - enunta competentele ce urmeaza a fi dobandite pe parcursul
unitatii de invatare, Daca, la nivelul programei, competentele sunt prea general formulate (in consecinta
neevaluabile), se redefinesc competenlele programei prin raportare la conlinuturile unitalii de invalare, Aceasta
5e face astfel: fiind data competenla Q din programa ~i continuturile C ale unitatii de invalare, se formuleaza
competente specifice pentru unitatea de invatare astfelincat acestea sa fie evaluabile (pe parcurs ~i la star~itul
unitatii de invalare). Intrebarea la care trebuie raspuns este: La ce folose§te cursantului continutul unitatii de
fnvatare? Raspunsul se da in termeni operalionalilproceduralil contextuali, dupa caz ~i in functie de disciplina,

~ Continutul unitatii de invatare - redactarea textului propriu-zis va tine cont de interactiunea
competenle-continuturi. Textul va fi structurat astfelincat cantitatea de informatie noua pe unitatea de invatare sa
fie ralionala, echilibrat distribuita ~i asimilabila in conditiile Educaliei la Distanta. Pentru a realiza aceste deziderate
este necesar ca structura conlinutului unitalii sa fie in concordanla cu cerintele unei educatii active.

Avand ca punct de plecare observalia de mai sus este evident ca predarea ~i invalarea trebuie fragmentate
pe activitali de invalare, numite sarcini de invatare, Pentru construirea sarcinilor
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de invatare se porne~te de la competentele vizate de fiecare unitate de invatare. Sarcinile de lucru vor fi
structurate in functie de: logica parcurgerii continuturilor, progresia de la simplu la complex, diversitatea
codurilor de exprimare, diversitatea metodelor didactice: studiu de caz, exercitiu etc. Se va urmari ca intregul
ansamblu sa denote 0 structura conceptuala ~i procedurala coerenta,

}> Teste/e de autoevaluare reprezinta un exemplu tipic de sarcini de invatare, insa ele au un rol
foarte specific - acela de a testa daca obiectivele educationale au fost realizate.

Un alt tip de sarcina de lucru il constituie exercitiile sau rezolvarea unor probleme, Acestea solicita
studentul sa efectueze 0 activitate mai complexa decat simpla rezolvare a unui test de autoevaluare.

Exemple de sarcini de invatare pot fi:
ascultarea unei secvente de pe 0 caseta audio urmata de efectuarea unor exercitii,
vizionarea unei secvente de pe 0 banda video urmata de efectuarea unui experiment,
cautarea pe Internet a unor solutii alternative urmata de scrierea unui eseu etc,

La proiectarea structurii unitatii de studiu sub forma unei succesiuni de sarcini de lucru, trebuie clar
specificat Inca din faza definirii obiectivelor unitatii de Invatare ce se urmare~te sa acumuleze studentul dupa
parcurgerea fiecarei activitati. Este necesar ca acesta sa Inteleaga foarte bine care sunt a~teptarile
profesoruluiltutorelui in ceea ce II prive~te, dupa parcurgerea sarcinilor de invatare continute in materialele de
studiu,

Pe baza experientei in predarea unei anumite discipline, autorul materialelor de studiu va identifica
u~or sectiunile din curs pe care studentii Ie vor considera mai dificile, sau punctele unde pot aparea confuzii In
tratarea unor concepte. Pentru clarificarea sau consolidarea unor notiuni, concepte sau fenomene, se
recomanda inserarea in textul materialelor de studiu a unor sarcini specifice de lucru

~ Evitati sarcinile formale de lucru. De exemplu, solicitarea de a scrie cateva idei despre un
subiect nu reprezinta 0 activitate de calitate,

~ Majoritatea cursurilor pentru educatia la distanta au prevazute, in medie, 0 sarcina de lucru
fa aproximativ doua pagini de text.

Frecventa sarcinilor de invatare ~i numarul lor se stabile~te de catre autori, tinand cont de experienta
proprie in domeniul didactic ~i de specialitate ~i de complexitatea temei abordate (de exemplu, un text poate fi
introdus printr-un numar de sarcini, intrerupt prin alte sarcini ~i concluzionat prin alte sarcini de invatare).

in principiu, se recomanda ca sarcinile de lucru sa fie introduse acolo unde autorul cursului considera ca
este cel mai util pentru realizarea obiectivelor educationale.

Enunturile teste lor de autoevaluare

in general, testele de autoevaluare sunt introduse cu scopul de a ajuta studentulla memorarea unor fapte,
experiente, notiuni, concepte etc., in timp ce rezolvarea unor exercitii are rolul de a dezvolta deprinderi practice
de aplicare a cuno~tintelor dobandite.

Lucrarea de verificare

Acest test evalueaza nivelul de formare a competentelor vizate de unitatea de invalare respectiva.
Principalele obiective ale lucrarilor de verificare sunt:

ofera studentilor un feedback al progresului lor in dobandirea de cuno~tinle ~i deprinderi,
ajuta studentii la corectarea propriilor gre~eli,
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constituie un factor care motiveaza continuarea studiilor,
evalueaza realizarile individuale ale studenlilor din perspectiva asigurarii unui sprijin

Probele cuprinse Tn lucrarea de verificare vor cuantifica Tn mod adecvat nivelul de performanla atins Tn
formarea fiecarei competenle vizate de unitatea de Tnvatare,

Pentru a asigura conversalia didactica simulata la distanla, lucrarile de verificare vor fi transmise de catre
student tutorelui, care Ie va analiza, Ie va nota, va face comentarii individualizate ~i Ie va returna
studentului. intrucat relatia student - tutore se dezvolta primordial la distanta, materialele de studiu trebuie sa
prezinte studentului toate elementele de care acesta are nevoie pentru a elabora 0 lucrare de verificare
relevanta pentru nivelul sau de pregatire. Printre acestea, menlionam: instructiuni privind redactarea lucrarii,
constrangeri privind lungimea raspunsurilor, resursele suplimentare necesare elaborarii lucrarii, criterii de
evaluare §i notare a lucrarii etc,

Rezumatul sau Sinteza ideilor, noliunilor ~i conceptelor dezbatute Tncadrul unitalii de Tnvalare.

Bibliografia - va enunta 0 lista minimala pe care cursantul trebuie sa 0 parcurga pentru studiul unitalii de
Tnvalare, Bibliografia va fi prezentata la sfar~itul fiecarei unitali de studiu ~i va constitui un decupaj din
bibliografia de la sfar~itul modulului de studiu.

Rezumat

Principalele elemente structurale ale unei Unitati de invatare sunt:
../ Titful unitatii
../ Cuprinsul unitatii
../ Obiectivele Tnvatarii
../ Continutul unitatii (sinteze teoretice, exemple)
../ Sarcini de Tnvatare (teste de autoevaluare, exercitii, probleme)
../ Lucrarea de verificare
../ Rezumat
../ Bibliografie

CAPITOLUL V· OPERATIONALIZAREA OBIECTIVELOR EDUCATIONALE

in principiu, obiectivele indica achizitiile de diferite tipuri ~i grade de complexitate la care urmeaza sa
ajunga studentii integrati intr-un program de invatare. Tipologia obiectivelor este variata, dar pot fi evidentiate
cel pulin trei categorii specifice:

1. Obiective generale. Acestea desemneaza achizilii ample, complexe, realizabile pe intervale
mai mari de timp: sisteme conceptuale, capacitali ~i competente majore Tntr-undomeniu,

2. Obiective specifice, concrete, denumite si obiective operationale, obiective
comportamentale sau obiective de referinta, Acestea indica actiuni, operatii ~i/sau produse pe care Ie vor
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executa cei care Tnvata. Formula adoptata pentru aceasta categorie este de comportament observabil §i
masurabil,

3. Obiective expresive. Aceste tinte au Tn vedere afirmarea ~i dezvoltarea personalitatii
studentilor care Tnvata, a caracteristicilor ~i aptitudinilor proprii, formularea unor judecati de valoare proprii,
dezvoltarea gandirii critice, a capacitatii creative etc. Aceste obiective nu pot anticipa cu precizie un anumit
rezultat.

Dupa analiza necesitatilor de educatie putem trece la formularea obiective/or specifice educationale.
Aceste obiective exprima Tncuvinte simple, Tnca de la inceputul modulului sau al unitatii de Tnvatare, care sunt
cuno§tintele §i deprinderile pe care studentii Ie vor dobandi dupa parcurgerea cu succes a resurselor de
instruire. Sau, cu alte cuvinte, ele exprima ce vor fi studentii capabili sa faca Tnurma parcurgerii modulului sau a
unei unitati din acesta.

Obiectivele educationale descriu rezultatele a~teptate ~i vor fi astfel dezvoltate Tncat performantele
studentilor sa poata fi masurate.

Prezentarea unor obiective educationale corect formulate reprezinta un punct critic pentru educatia la
distanta unde trebuie sa avem permanent Tn minte imaginea studentului care se instruie~te acasa ~i caruia
trebuie sa Ti fie clar ce se a~teapta de la el. Acesta se bazeaza numai pe materialele de studiu care i-au fost
oferite ~i care trebuie sa fie clare, bine argumentate ~i lipsite de elemente vagi sau care pot genera confuzii.

Exemplu de obiective education ale (vizate de capitolul de fatal
La terminarea studiului acestui capitol despre obiectivele educationale, vei fi capabi/:
- Sa prezinti Tntr-o singura fraza definitia obiectivelor educationale,
- Sa prezinti Tn trei sau mai putine fraze de ce educatia la distanta are nevoie de obiective educationale

explicite,
- Sa identifici corect, pentru trei obiective educationale date, elementele de performanta, de conditionare ~i

cele referitoare la standardele de performanta,
- Sa identifici cu 0 precizie de 80% sau mai mare, pentru cinci exemple de obiective, care dintre ele sunt

masurabile (bune) ~i care sunt nemasurabile (slabe),
- Sa identifici cu 0 precizie de 90%, care dintre cele 20 de verbe date sunt recomandate sau

nerecomandate a fi utilizate Tnscrierea obiectivelor educationale,
- Sa prezinti doua motive pentru a respecta 0 anumita secventa Tnscrierea obiectivelor educationale,
- Sa define~ti etapele recomandate pentru dezvoltarea materialelor de studiu Tneducatia la distanta ~i sa

argumentezi aceasta etapizare,
- Sa obtii un scor de cel putin 80% Tntr-un interval de timp de maximum10 minute la testul de la sf8r~itul

acestui capitol.

Una din metodele clasice ale operationalizarii obiectivelor educationale cuprinde trei componente:
1. specificarea comportamentului - indica ce se a~teapta ca studentul sa fie capabil sa faca

dupa completarea studiului,
2. determinarea conditionarii - se refera la conditiile, restrictiile ~i facilitatile Tn cadrul carora

subiectul activeaza pentru a demonstra ~i-a Tnsu~itcomportamentul proiectat,
3. enuntarea standarde/or de performanta - indica criteriile (minimale) de reu~ita; numarul de

raspunsuri corecte, timp determinat de executie, model-etalon etc.

Nu este obligatoriu ca obiectivele educationale sa contina toate cele trei elemente, Tnsa cu cat acestea vor fi
descrise mai precis, cu atat mai u~or Ie va fi studentilor sa atinga aceste obiective,
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1. Specificarea comportamentului

Pentru a intelege mai bine sensu I notiunii in cauza, se va considera un exemplu sugestiv, Sa consideram
urmatorul obiectiv: Studentul va fntelege eum sa utilizeze paragrafele fn serierea unui eseu, Automat apar unele
intrebari: In ce fel putem sa ~tim daca studentul intelege cum sa utilizeze paragrafele? Acest obiectiv descrie a
performanta? Este ea masurabila?

Verbul a fntelege nu descrie a actiune ~i nu poate fi cuantificat. EI este susceptibil de interpretari multiple
deoarece se centreaza pe procese psihice interne ~i nu pe operatii, actiuni observabile ~i controlabile. In acest
caz, este indicat sa reformulam obiectivul prin descrierea unui comportament care va indica daca studentul
intelege cum sa utilizeze paragrafele in scrierea unui eseu.

De exemplu, obiectivul reformulat poate fi: Pentru un subiect familiar studentului, acesta va scrie trei
paragrafe despre acest subiect. Fiecare paragraf va contine minimum trei fraze, Paragrafele vor fi scrise intr-o
ordine logica. In acest exemplu, studentului i se cere sa efectueze a sarcina de lucru ce este cuantificabila ~i
care specifica masura in care studentul intelege cum sa utilizeze paragrafele.

2. Determinarea conditionarii

In general, un obiectiv este suficient pentru a descrie un comportament a~teptat. In unele situatii, pentru ca
obiectivele sa nu fie vagi, iar evaluarea realizarilor sa fie unitara pentru toti studentii, vor trebui specificate unele
conditii, restrictii sau facilitati, Acestea vor descrie toti parametrii sau factorii care faciliteaza sau limiteaza a
activitate ce trebuie efectuata. Conditionarile pot include: echipamente speciale, resurse de orice fel, factori de
mediu, ca vremea sau temperatura, diagrame etc. Rolul componentei este de a introduce a situatie de testare
egala, pentru toti subiectii.

Un exemplu: Data fiind 0 lista eu 20 de obieetive edueationale, studentul va identifiea eu 0 aeuratete de eel
putin 80% obieetivele eare refleeta eel putin 0 eomponenta a operationalizarii. Cuvintele subliniate indica
conditiile sub care actioneaza studentul pentru a proba performanta a~teptata.

3. Standardele de performanta

Standardul de performanta prezinta studentului cat de bine se a~teapta ca el sa efectueze a activitate.
Criteriile de performanta se pot referi la un standard recunoscut, la un numar de raspunsuri corecte dintr-un set
de intrebari, la un timp determinat de executie etc. In exemplul de mai sus - eel putin 80% - reprezinta
performanta minimala,

Utilizarea verbelor de actiune

Pentru a ne asigura ca obiectivele de invatare descriu a activitate sau un comportament ce poate fi masurat,
se recomanda utilizarea verbelor care exprima actiuni, Daca obiectivele prezentate nu solicita 0 actiune, este
necesar ca acestea sa fie rescrise,

Tn continuare prezentam a lista de cateva verbe ce exprima actiuni, Ele sunt recomandate pentru a fi
utilizate la dezvoltarea obiectivelor instruirii:

a explica
a dezvolta
a tipari
a testa
a defini
a numerota

a inregistra
a rezuma
a descrie
a categorisi
a scrie
a identifica
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lata ~i 0 lista de verbe nerecomandate:

a ~tia
a cunoa~te
a crede
a-~i da seama

aprecia
a intelege
a simti
a avea

Este recomandabil a se utiliza acele verbe care nu lasa loc ambiguitatilor ~i interpretarilor polisemantice ale
unuia ~i aceluia~i obiectiv.

Rezumat

-/ Obiective/e educationale ale unei Unitati de invatare sunt precizate la inceputul
UI in termeni de competente (cuno§tinte §i deprinderi) pe care studentii Ie vor doMndi dupa
parcurgerea cu succes a resurselor de instruire.

-/ Obiective/e educationale descriu rezultate/e a§teptate ~i vor fi astfel dezvoltate
incat performante/e studenti/or sa poata fi masurate.

-/ Obiective/e educationale se descriu printr-o activitate sau un comportament ce
poate fi masurat, se recomanda utilizarea verbe/or care exprima actiuni.

CAPITOLUL VI . ELABORAREA SUPORTULUI DE CURS

Primul contact pe care studentul il are cu continutul propriu-zis al materialului de studiu este prima unitate
de invatare. Aceasta trebuie sa faca 0 buna impresie ~i, in acela~i timp, trebuie sa motiveze studentul sa
continue studiul. Suplimentar, trebuie avut in vedere ca un anumit procent dintre studentii care nu finalizeaza
studiile, Ie abandoneaza dupa parcurgerea primei unitati de invatare. Unitalile de studiu plictisitoare, dificil de
citit ~i asimilat, lipsite de elemente motivante etc. sunt responsabile pentru studentii care abandoneaza studiile
inca de la inceputul acestora.

Importanta primei Unitali de invalare

Prima unitate de invatare trebuie sa ofere studentului un sentiment de incredere in propriile capacitali de a
incepe ~i de a continua studiile, trebuie sa fie interesanta ~i plina de viala. Ea se va concentra pe principalele
subiecte care il intereseaza pe student ~i ii ofera acestuia 0 imagine asupra modului in care este proiectat
materialul de studiu, a structurii acestuia ~i a activitalilor pe care studentul urmeaza sa Ie efectueze pentru a
parcurge cu succes materialul oferit ca suport de studiu.

Reguli care trebuie urmate la proiectarea primei unitali de invalare, pentru ca aceasta sa fie de buna calitate,
~i anume:

a) Este relativ scurta - nu mai mult de 20 pagini.
b) Reitereaza beneficiile invatarii subiectelor cuprinse in modulul de studiu, amintind de necesitatea

cunoa~terii acestora in dezvoltarea unei cariere profesionale de calitate.
c) Prin utilizarea unor ilustratii §i exemple semnificative §i de buna calitate ii atrage pe studenti la

continuarea studiilor.
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d) Contine, in mod deliberat, un test de evaluare u§or de completat, astfel ca, dupa transmiterea primei
lucrari de verificare, studentul sa fie con~tient ca are capacitatea de a continua studiile.

e) Este 0 unitate de invatare in format integrat, care contine toate elementele necesare studiului,
efectuarii activitatilor propuse ~i a testelor de verificare.

D Nu cuprinde activitati care solicita un grad ridicat de cuno§tinte tehnice, literare sau artistice.
Aceste elemente pot fi introduse mai tarziu dupa ce studentul s-a familiarizat cu maniera de lucru ~i a devenit
con~tient ca poate parcurge cu succes modulul de studiu.

g) Instructiunile referitoare la completarea testelor §i lucrari/or de verificare sunt complete, clare ~i
u~or de inteles de catre studenti.

h) Prima unitate de invatare explica clar studenti/or ce activitati urmeaza sa efectueze dupa
transmiterea primei lucrari de verificare in vederea corectarii ~i comentarii rezultatelor. Aceste informatii vor fi
plasate in text astfel ca studentul sa Ie citeasca dupa ce prima lucrare de verificare va fi transmisa tutorelui.

i) intrucat unii studenti pot avea un sentiment de frustrare la parcurgerea unei unitati de invatare prea
simple pentru capacitatile lor, se va introduce 0 fraza prin care se arata ca aceasta prima unitate de invatare
aste un exercitiu de incalzire pentru atacarea pe viitor a unor materiale mai consistente.

j) Textul primei unitati de invatare va incepe cu ceva familiar studentilor In subiectul tratat, astfel incat ei
vor fi indrumati in studiu de la elemente/e cunoscute catre ce/e necunoscute, nou introduse

k) Se recomanda utilizarea unui limbaj simplu, cu fraze scurte ~i lipsit de termeni sofisticati.
I} Gradul de complexitate a scrierii textului va fi corespunzator nivelului estimat al posibilitatilor de

inte/egere a celor carora Ii se adreseaza.

Celelalte Unitati de invatare

in ipoteza ca s-a reu~it dezvoltarea primului contact cu studentii prin intermediul unei primei unitati de
invatare de buna calitate, urmatoarele resurse de studiu vor trebui sa creasca treptat complexitatea subiectelor
tratate ~i a activitatilor cerute studentilor, In ideea de a beneficia de rezultatele obtinute pana la acest moment.

Principalele caracteristici ale urmatoarelor unitati de invatare sau capitole pot fi grupate in cateva linii
directoare:

a) Fiecare unitate de invatare va fi cu putin mai difici/a decat cea precedenta. in general, nu va depa~i
cu 10% in lungime pe cea precedenta.

b) Orice termen nou introdus va fi explicat cu multa atentie ~i insotit de numeroase exemple.
c) Repetitia este 0 caracteristica a educatiei la distanta. Consolidarea cuno~tintelor ~i a deprinderilor

prezentate este greu de realizat prin studiu individual. De aceea, este necesar ca periodic, anumite notiuni sa
fie reformulate, reiterate, reanalizate etc. cu scopul de a Ie fixa ~i de a extinde valentele acestora.

d) Activitatile solicitate studentilor vor include mici e/emente atractive (caricaturi, imagini comice in
legatura cu subiectul tratat, etc.).

e) Modul in care intrebarile din testele de evaluare sunt formulate nu vor permite 0 separare pe varste a
celor care studiaza, de exemplu studenti adulti sau tineri.

f) Raspunsurile la intrebarile de evaluare §i verificare pot fi gasite cu u§urinta in materialul de studiu
sau in accesoriile folosite pentru parcurgerea acestuia.

g) Urmarind maniera de construire a unitatilor de Invatare sau capitolelor, testele de evaluare vor fi
dezvoltate astfel incat sa creasca treptat in complexitate.

h) Instructiunile referitoare la modalitatea de studiere a materiale/or de instruire In combinatie cu alte
tipuri de resurse, la activitatile ~i sarcinile de lucru legate de acestea ~i la cele ce urmeaza a fi efectuate in viitor,
vor fi complete, clare ~i lipsite de ambiguitati.
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i) Ca un element de baza al unitatii de invatare curente, trebuie sa se introduca unele activitati de
revizuire a cuno§tintelor prezentate anterior, De exemplu, se poate insera un test de autoevaluare sau 0

sarcina de lucru care face referire ~i la cuno~tintele prezentate in unitatile de invatare precedente,
j) Unitatea de invatare curenta trebuie sa anticipeze notiuni/e care urmeaza a fi prezentate,
k) Fiecare unitate de invatare, activitate sau lucrare de evaluare trebuie sa fie astfel proiectata ca

dimensiune §i complexitate incat sa ii dea studentului sentimentul ca 0 poate finaliza in viitorul apropiat
(in weekend, pana duminica seara etc,), Activitatile de instruire care solicita cateva luni pentru a fi finalizate
descurajeaza studentii, care in scurt timp abandoneaza studiul.

I) lIustratiile, desenele, graficele etc, utilizate ca suport al unitatii de invatare curente se vor referi
direct la subiectele tratate, Ele vor fi plasate langa textul caruia ii asigura suportul.

m) Alegeti 0 singura cale de a denumi un lucru, dupa care utilizati aceasta denumire pe intregul parcurs
al modulului, (De exemplu, in majoritatea contextelor, termeni precum microcalculator, microcomputer sau PC
sunt sinonimi. Utilizarea lor combinata in cadrul aceluia~i text poate genera confuzii in randul studentilor).

n) In educatia la distanta, materialul tiparit este sursa utilizata de majoritatea studentilor pentru studiul
individualizat. Daca autorul textului utilizeaza un limbaj care nu este accesibil studenti/or, care este plin de
exprimari sofisticate ~i emana un aer de superioritate, studentii care se instruiesc folosind acel text pot avea un
sentiment de frustare care sa ii determine sa abandoneze studiile.

0) La scrierea materialelor de studiu se va tine seama de diversitatea studentilor care urmeaza sa Ie
studieze, de varsta, sexul, etnia sau convingerile spirituale, Din acest punct de vedere, textul va fi neutru.

p) In general, materialele de studiu clasice sunt scrise utilizand persoana a treia, Se recomanda, pe cat
posibil, ca materia/ele de studiu la distanta sa utilizeze vorbirea directa.

q) In scrierea textelor se recomanda utilizarea verbelor active, care sunt mai interesante ~i adauga un
grad sporit de umanizare a textelor,

Utilizarea titlurilor ~i a subtitlurilor
Nimic nu este mai plictisitor decat sa studiezi pagini dupa pagini de text tiparit continuu, fara elemente care

sa intrerupa aceasta monotonie,
o cale simpla de a evita aceasta monotonie este divizarea textu/ui in segmente. Fiecare dintre aceste

segmente va avea un titlu sau subtitlu care define~te foarte succint continutul segmentului respectiv, Prezenta
acestor titluri are un impact vizual considerabil prin spargerea unui text continuu in segmente de studiu cu
continut bine definit. Pe de alta parte, studentul poate sa faca 0 trecere in revista a titlurilor ~i subtitlurilor
inserate ~i sa i~i creeze 0 imagine asupra structurii ~i continutului intregului material de studiu, Titlurile ~i
subtitlurile pot sa u~ureze studiul unui material tiparit, in special in fazele de revizuire ~i consolidare a
cuno~tintelor acumulate, prin simplificarea referintelor la un anumit segment din text.

Utilizarea elementelor grafice §i a ilustratiilor

Cercetari referitoare la dezvoltarea materialelor tiparite pentru studiul la distanta indica faptul ca unul dintre
cele mai eficace procedee de a invata este cu ajutorul i/ustratiilor si a elemente/or grafice, Acestea, ca ~i
titlurile ~i subtitlurile, au rolul de a sparge monotonia unui text scris continuu, lIustratiile stimuleaza invatarea,
oferind autorului posibilitatea de a explica vizual unele date ~i informatii continute in text. Numarul ilustratiilor
utilizate depinde de subiectul tratat. Ca regula generala, se recomanda inserarea a cate 0 i/ustratie pe
fiecare pagina a materialului de studiu. In unele situatii, aceasta regula nu poate fi respectata,

In multe cazuri, un bun element grafic poate inlocui textul ~i poate comunica informatiile dorite mai rapid ~i
mai eficace, In acest context, este recomandabil ca, ori de cate ori este posibil, sa se inlocuiasca segmente
de text cu elemente grafice ca: fotografii, tabele, grafice, scheme, desene etc,

Page 13 of 19



MINISTERlIL EDUCATIEI

UNIVERSITATEA "TiTU MAIORESCU" DIN BUCURqTl
Calea Viiciire!?ti nr. 187. sector 4. Bucure~li. cod 040051
leI.: 021 316 1646. fax: 021 311 2297. e-mail: rectorat@univ.utm.ro. www.utm.ro

Din pacate, numero~i autori considera ca este mai u~or ~i mai rapid sa scrii 0 mare cantitate de text, decat
sa dezvolti materiale grafice de buna calitate. De fapt, timpul necesar pentru a proiecta ~i dezvolta materiale
grafice este superior timpului de scriere a unui text, Tnsa eficienta ~i impactul vizual sunt Tn favoarea utilizarii
materialelor grafice.

Materiale de studiu cat mai scurte

Este foarte deprimant pentru un student sa se gaseasca Tnfata unui material de studiu tiparit, de dimensiuni
impresionante. Pentru educatia la distanta, este recomandabil ca modulul de studiu, care este echivalentul unui
curs de un semestru, sa fie segmentat Tn unitati de Tnvatare (sau studiu) care sunt unitare din punct de vedere
tematic ~i se finalizeaza prin evaluare, iar fiecare unitate de Tnvatare sa fie cat mai scurta cu putinta.

Acceptand ca formatul A4 este ideal pentru materiale de studiu tiparite, se recomanda ca fiecare
unitate de invafare sa cuprinda circa 20 pagini §i in nici un caz sa nu fie mai mare de 30·40 de pagini
tiparite.

Este cert ca un student va aborda Tntai unitatile de Tnvatare scurte, inainte de a se decide sa Ie abordeze pe
cele mai lungi ~i mai dificile. EI va finaliza mai rapid materialele de studiu cu intindere mai redusa ~i va avea un
sentiment de Tmplinire ~i de realizare a obiectivelor. Acest succes II va motiva sa continue studiul, abordand ~i
materiale mai complexe, cu intindere mai mare. Motivarea pe aceasta cale este cheia succesului in educatia la
distanta.

Recomandari pentru scrierea textului

Principalele recomandari pentru scrierea materialelor de studiu pot fi grupate astfel:
~ Alegeti cu multa grija cuvintele. In scrierea textelor se recomanda utilizarea unor cuvinte clare,

familiare majoritatii studentilor, in locul unor cuvinte lungi, complicate sau mai putin utilizate. Evitati utilizarea
unui limbaj colorat cu elemente de jargon, cu exceptia cazurilor in care subiectul tratat solicita acest limbaj.

~ Utilizati fraze scurte. Frazele lungi ~i complexe sunt dificil de citit ~i chiar de Tnteles. Divizati
frazele lungi in propozitii scurte, pline de inteles.

~ Utilizati numeroase exemple. In prezentarea unor informatii, teorii, procedee sau tehnici
specifice, utilizati cat mai multe exemple din lumea reala. Studentii sunt dornici sa constate ca elementele
teoretice prezentate se regasesc in aplicatii practice in lumea inconjuratoare. Utilizand exemple din practica
curenta la formularea unor activitati aplicative, studentii vor deprinde mai rapid toate aspectele legate de
obiectul studiat ~i vor ramane motivati pentru continuarea studiilor.

~ Evitati utilizarea diatezei pasive. Utilizarea diatezei active la scrierea materialelor tiparite
conduce la un text mai interesant, mai plin de viata ~i mai u~or de citit. Textul astfel construit va avea un
caracter conversational, iar utilizarea cu precEidere a pronumelui IItu" va face ca textul sa sune mai amical, mai
apropiat de student, ~i nu in ultimul, rand sa fie mai motivant.

Teste de autoevaluare §i lucrari de verificare

Unul dintre elementele care deosebesc materialele de studiu la distanta de cele clasice este utilizarea
sistematica a teste/or de autoevaluare §i a lucrarilor de verificare periodica. Solicitand studentul sa rezolve
periodic probleme sau sa raspunda la intrebari, acesta va invata mai rapid. Testele de autoevaluare pentru care
studentul poate gasi Tn materialul de studiu ~i raspunsurile potrivite, ofera acestuia un feedback real asupra
progresului sau Tn parcurgerea materialelor de studiu. De asemenea, ele sunt unelte eficiente in procesul de
recapitulare a principalelor aspecte ce trebuie retinute. Este evident ca utilizarea testelor de evaluare va
imbunatati procesul de educatie.
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Testele de autoevaluare vor fi inserate frecvent in corpul textului de studiat ~i, in mod obligatoriu, dupa
parcurgerea unor subiecte importante, Se recomanda utilizarea combinata a diferitelor tipuri de test: intrebari cu
raspunsuri adevaratlfals, completarea unor spatii libere, selectarea unor cuvinte cheie, alegerea unui raspuns
corect din mai multe variante, scrierea unui eseu etc,

Fiecare capitol sau unitate de invatare se incheie de obicei cu 0 lucrare de verificare, care va cuprinde
elemente de testare a principalelor subiecte abordate in cadrul unitatii respective.

Utilizarea spatiilor albe - reprezinta un procedeu interactive

De~i spatiile albe incluse in pagina textului lasa impresia ca ceva lipse~te, ele sunt inserate cu scopul de a
focaliza atentia cititorului catre un segment de text important sau un element grafic. Pe de alta parte, spatiile
albe ofera celui care studiaza un loc destinat adnotarilor ~i observatiilor proprii.

in plus, spatiile albe pot fi utilizate pentru a insera informatii suplimentare, titluri sau elemente grafice
care focalizeaza atentia cititorului asupra unor concepte importante ce trebuie regasite cu u~urinta. Prin
plasarea lor Tnspatiul alb lateral, ele sunt interpretate ca informatii speciale care atrag atentia, ~i in consecinta,
pot fi mai u~or retinute sau regasite. Ele au un impact vizual similar cu introducerea ilustratiilor in corpul textului.

Redactarea testelor tip eseu
Prin intermediul eseului se solicita studentului sa scrie 0 compozitie lib era prin care acesta i~i expune intr-o

forma atragatoare un punct de vedere personal asupra unei probleme filozofice, literare, ~tiintifice etc.
Din punctul de vedere al caracteristicilor evaluarii, testul tip eseu prezinta 0 serie de avantaje, fiind suficient

de flexibil pentru a masura un spectru larg de abilitati teoretice, practice ~i afective, dar prezinta unele
inconveniente legate de dificultatea notarii corecte ~i obiective.

Spre deosebire de testul tip intrebare cu optiuni multiple de raspuns, testul tip eseu prezinta un grad sporit
de eficienta in evaluarea abilitatii studentilor de a:

• dezvolta, organiza ~i exprima idei personale,
• integra cuno~tinte ~i deprinderi din diferite domenii conexe,
• discuta ~i compara cauzele ~i efectele unor concepte,
• descrie, clasifica ~i rezuma idei ~i concepte,
• aplica principii de baza Tndiferite situatii concrete,
• analiza ~i evalua diferite concepte,
• genera noi cai de investigare a unor concepte ~i idei.

Sugestii in proiectarea testelor tip eseu
• testa rea de tip eseu va fi utilizata in scopul de a masura cel putin gradul de Tntelegere a subiectelor

studiate,
• se recomanda utilizarea unui Iimbaj clar ~i explicit care sa poata fi inteles de toti studenti testati,
• se recomanda sporirea numarului de elemente care definesc eseul ~i reducerea numarului de posibile

elemente descriptive pe care acestea Ie genereaza,
• se specifica 0 limita de timp sau numar maxim de cuvinte pentru formularea raspunsului,
• se ofera explicatii clare asupra modalitatii de notare a eseului in ansamblu ~i pe componente,
• se recomanda evitarea situatiilor in care raspunsul la un element din eseu depinde de raspunsul la cel

anterior,
• se mentioneaza gradul in care organizarea eseului ~i erorile gramaticale afecteaza notarea eseului,
• se aranjeaza elementele care definesc eseul intr-o ordine logica.
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Rezumat

./ Prima Unitate de invatare trebuie se va concentra pe principalele subiecte care TI
intereseaza pe student ~i Tiofera acestuia 0 imagine asupra modului Tncare este proiectat
materialul de studiu, a structurii acestuia ~i a activitatilor pe care studentul urmeaza sa Ie
efectueze pentru a parcurge cu succes materialul oferit ca suport de studiu .

./ Ce/elalte Unitati de invatare vor cre~te treptat complexitatea subiectelor tratate ~i a
activitatilor cerute studentilor .

./ Divizati unitatea de Tnvatare Tnsubcapito/e, Tnconcordanta cu obiectivele
operationale ale unitatii

./ Utilizati cat mai multe e/emente grafice/ilustratii Tntext.

./ Utilizati stilul conversational Tnredactarea materialelor de studiu .

./ Teste/e de autoevaluare vor fi inserate obligatoriu dupa parcurgerea unor subiecte
importante (cel putin un test de autoevaluare pe subcapitol).

CAPITOLUL VII· TEHNOREDACTAREA SUPORTULUI DE CURS

Spre deosebire de instruirea traditionala Tn clasa, unde studentii sunt motivati prin interactiunea initiata ~i
Tntretinuta permanent cu profesorul, Tn educalia la distanta studentii sunt lasali sa studieze singuri in ritm
propriu ~i sunt stimulati sa T~i gaseasca propria motivatie pentru a continua ~i duce la bun sfar~it studiile
Tncepute.

Totu~i, prin diferite tehnici de a~ezare Tnpagina a materialelor de studiu tiparite, este posibil sa se includa Tn
procesul de instruire la distanla elemente de motivare permanenta a studentilor. Evident, cea mai simpla cale
de a insera activitali de motivare este proiectarea sau reproiectarea, Tncazul materialelor existente, a formatului
paginilor prin combinarea sugestiva a blocurilor de text cu imagini grafice, utilizand facilitalile de editare oferite
de programe de calcul specializate.

Tinand seama de importanta utilizarii editarii computerizate Tn realizarea materialelor de studiu tiparite ~i
influenla acesteia asupra cre~terii gradului de motivare a studentilor ~i implicit a sporirii numarului de studenli
care termina cu succes studiile, yom trece Tnrevista cateva dintre cele mai importante solulii oferite de aceasta
tehnologie:

>- Utilizali pentru scriere un set de caractere care este clar ~i u~or de citit. Se recomanda utilizarea setului
de caractere Times 12 Normal,

>- Blocurile de text vor fi aliniate cu caracteristica Justify,
>- Utilizati spatii albe pentru delimitarea corpului de text, a titlurilor ~i subtitlurilor, a ilustratiilor, a

formulelor etc. Spatiile albe atrag atenlia cititorului asupra elementului care urmeaza a fi pus Tnevidenta,
>- Titlurile §i subtitlurile unui modul de studiu se vor scrie utilizand acela§i format, font §i marime de

caracter,
>- Pentru titluri mai lungi care nu se Tncadreaza Tntr-un singur rand, trecerea la randul urmator se va face

pe un criteriu logic privind secventa cuvintelor. Citili titlul cu voce tare ~i treceti la randul urmator Tnmomentul Tn
care faceti 0 pauza fireasca,

>- Nu folositi caractere MAJUSCULE-BOLD pentru titluri lungi, Tntrucat acestea dau impresia de
supraincarcare,

>- Nu utilizati modul de scriere italic pentru titluri lungi intrucat citirea lor este dificila,
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» Nu utilizati stilul Center pentru titluri care se extind pe mai mult de trei linii,
» Nu a~ezati in scara titlurile care se extind pe mai multe randuri (in cazul unui titlu care se extinde pe trei

randuri, eel de al doilea rand va fi eel mai lung sau cel mai scurf).
» Utilizati subtitlurile pentru a fragmenta un corp de text cu lungime apreciabila. Ele genereaza un

interes vizual sporit cititorului, ajuta la consolidarea unor informatii importante, structureaza continutul
materialului de studiu ~i ajuta cititorulla localizarea rapida a informatiilor de care are nevoie,

» Nu exagerati cu prea multe subtitluri,
» Utilizati elemente grafice precum fotografii, desene, schite, tabele etc, pentru a sparge monotonia unei

pagini de text, pentru a stimula invatarea ~i pentru a motiva studentul sa continue studiul,
» De~i numarul de ilustratii grafice depinde de subiectul tratat in materialul de studiu, ca regula generala

se recomanda utilizarea unei ilustratii la maximum doua pagini de text. In situatia in care subiectul tratat nu
solicita prezenta unor ilustratii grafice, pentru a spori atractivitatea

» materialului de studiu se pot insera in spatiile albe lasate pe marginea paginii sau intre blocurile de
text unele ilustratii sau desene sugestive in legatura cu subiectul abordat,

» Pentru inserarea in materialul de studiu a unor fotografii obtinute prin procedeul de scanare, se
recomanda utilizarea unor fotografii sugestive, clare ~i de buna calitate,

» Utilizarea unui desen ca alternativa la 0 fotografie este recomandabila intrucat desenul este superior
fotografiei ca mediu de invatare,

» Blocurile de spatii albe fac parte integranta din formatul paginii. Locul ~i dimensiunea acestora trebuie
proiectate cu multa atentie, intrucat cu ajutorul lor se creeaza contrastul necesar pentru punerea In evidenta a
informatiilor importante,

» Nu plasati blocuri de spatii albe In mijlocul unei pagini, Intrucat lasa impresia unei structuri incoerente a
continutului materialului de studiu,

» Pentru eficienta, se recomanda plasarea cu prioritate a spatiilor albe catre marginile paginii. In
aceste spatii se pot insera elemente grafice sau de text (adnotari) care atrag atentia cititorului,

» Adnotarile plasate in apropierea unui bloc de text, a unei imagini sau a unei sarcini de lucru ajuta la
localizarea ~i consolidarea unor informatii importante din materialul de studiu,

» Utilizati adnotari scurte, cu continut relevant, in locul celor lungi ~i descriptive,
» Materialele pentru studiul la distanta sunt proiectate ca un ansamblu succesiv de activitati de

educatie sau sarcini de invatare, precum: studiul unor texte, al unor materiale de referinta, al unor aplicatii
practice, efectuarea unor exerci[ii, realizarea unor lucrari practice, verificarea cuno§tin[elor doMndite prin
autotestare sau prin luerari de verificare etc. Pentru a structura materialul de studiu ~i pentru a localiza fiecare
sarcina de invalare, se recomanda utilizarea unor desene simbolice care vor fi plasate in spatiul alb de la
marginea paginii,

» In cadrul unui modul de studiu este recomandabil sa se foloseasca un set unitar de desene care
simbolizeaza sarcinile de invatare.

Rezumat

./ Materialul de studiu va include elemente de motivare permanenta a studentilor in
acumularea competentelor statuate prin obiectivele operationale. In redactarea unei unitali de
invatare, se vor lua in considerare urmatoarele recomandari:

utilizati setul de caractere Times 12 Normal,
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lasati in stanga paginii 0 margine de 5 cm,
utilizati subtitluri in concordanta cu obiectivele definite,
utilizati elemente grafice ~i spatii albe in jurul acestora,
utilizati adnotari scurte, plasate in marginea alba din stanga paginii,
utilizati pictograme sugestive pentru fiecare tip de entitate informationala

(recomandabil a fi unic stabilite la nivelul unui program de studiu, pentru toate disciplinele din
planul de invatamant),

BIBLIOGRAFIE
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2. Petrescu, I. Ghid pentru elaborarea resurselor de studiu in tehnologia educatiei la distanta, Proiectul

pentru lnvatamantul Rural.
3. Petrescu, I. Curs introductiv de educatie la distanta, Proiectul pentru lnvatamantul Rural.

SUPORT CURS 10· SCHITA

• TITLUL CURSULUI

• CUPRINS - include:
o unitatile de invatare,
o sectiuni,
o subsectiuni,
o obiectivele unitatii de invatare,
o raspunsuri ~i comentarii la testele de autoevaluare,
o lucrari de verificare,
o numarul paginii la care se regase~te fiecare.

• INTRODUCERE _ este ca 0 programa analitica ~i cuprinde:
o locul cursului in planul de invatamant,
o obiectivele cursului,
o structura cursului,
o principiile de proiectare centrate pe invatarea activa,
o resursele complementare,
o date referitoare la criteriile de evaluare.

• UNITATILE DE iNViqARE (UI) _ cuprind:
o titlul UI (unul sau mai multe capitole din programa),
o cuprinsul UI (sectiuni, subsectiuni, numarul paginilor la fiecare),
o obiectivele UI (Ia ce folose~te continutul UI),
o continutul UI (redactare textului propriu-zis) cuprinde:

sinteze teoretice,
exemple ilustrative,
sarcini de invatare.

o teste de autoevaluare (verifica daca obiectivele au fost realizate)
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o exercitii §i probleme (dezvolta deprinderi practice de aplicare a
cuno~tintelor)

o lucrari de verificare (vor fi transmise tutorelui care Ie analizeaza, noteaza,
face comentarii individualizate ~i Ie returneaza studentului) - cuprind:

instructiuni de redactare,
limitari ale lungimii raspunsurilor,
resurse suplimentare necesare,
criterii de evaluare §i notare.

o rezumatul UI (sinteza)
o bibliografia UI (decupaj din bibliografia cursului)

~ Uh - are 0 importanta majora, este destinata sa captiveze, sa ofere 0 imagine asupra modului in
care este proiectat cursul.

~ UI2 UI n - fiecare putin mai dificila ca precedenta
- sa foloseasca vorbirea directa (persoana a doua),
- sa cuprinda verbe active,
- sa includa tit/uri §i subtit/uri pentru spargerea unui text continuu,
- cat mai scurte, 20 - 40 pagini.

• BIBLIOGRAFIE (Iista minimala)
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