Procedură Activitate Tutorială Online
Activitatea tutorială, pe lângă studiul individual și temele de control, constituie o parte
fundamentală a pregătirii în forma învățământului la distanță, fiind necesare două întâlniri
tutoriale pentru fiecare curs.
În cadrul ITBB, activitatea tutorială se realizează prin întâlniri directe, de regulă, la sediul
Institutului la începutul fiecărui semestru, cât și prin întâlniri online planificate, de regulă, la
mijlocul fiecărui semestru. Aceste întâlniri sunt obligatorii și vor reprezenta un procent de 10
% din nota finală a ficărui curs.
Calendarul activităților tutoriale online se comunică studenților la începutul anului universitar
sau la începutul fiecărui semestru, planificarea acestora va ține cont de faptul că studenții
lucrează, de regulă pe parcursul zilei, cât și de faptul că unii studenți locuiesc în străinătate în
zone cu un fus orar diferit. De regulă, aceste activități tutoriale vor fi planificate sâmbătă
după-masă/seara, și dacă este necesar, și în celelalte zile ale săptămânii seara. Ora menționată
în planificare se refera la ora României.
Studenții comunică Echipei de Coordonare și Suport a programului de învățământ la distanță
(PID), înainte cu cel puțin o zi de data planificată pentru sesiunea tutorială, numele de skype
pe care îl utilizează. La fel și profesorii și tutorii comunică dinainte echipe PID numele de
skype utilizat pentru astfel de întâlniri.
Echipa PID organizează studenții în grupuri de discuții pe Skype aferent anului de studiu în
care se află sau a planului de recuperare pe care îl au de parcurs. Profesorii vor fi adăugați la
aceste grupuri potrivit cu planificarea cursurilor la care realizează activitatea tutorială și
specific acestora.
Pentru activitatea tutorială online folosim contul Skype live:coordonator.itbbid (Program
Invatamant la Distanta ITBB).
Fiecare participant la tutorialele online se asigură că are descărcat programul Skype pe
calculator sau telefon și că are un cont și o parola pentru acesta. Dacă studenții nu au mai
folosit programul skype înainte aceștia vor testa utilizarea programului cu alți colegi sau
membri ai familiei.
Fiecare participant la tutorialele online se asigură că funcția audio și funcția video a
programului Skype funcționează pe calculatorul sau telefonul pe care l-au descărcat. De
preferat ca fiecare participant să aibă căști cu microfon.
Participanții la tutorialele online se asigură că se află la o distanță potrivită de sursa de
internet care să permită o conexiune bună și stabilă, dar și într-o încăpere fără zgomot unde
ceilalți membrii ai familiei nu vor perturba discuția.
Fiecare participant va fi pregătit cu cel puțin cinci minute înainte pentru a intra în conferința
Skype, conform cu planificarea făcută. Din momentul în care tutorialul online a început nici
un participant nu va fi adăugat la grupul de discuții. În perioada de așteptare studenții și
profesorii vor da atenție posibilelor comunicări făcute pe whatsapp și pe messageria grupului
de Skype.

Toți participanții vor aștepta să fie sunați de către facilitatorul întâlnirii tutoriale respective.
Nimeni nu va suna, chiar dacă s-a depășit timpul planificat pentru începerea conferinței pe
skype. Pentru a afla stadiul în care se afla pregătirea pentru conferința, sau orice altă situație
neprevăzută, pot fi cerute clarificări prin mesaje scrise pe messageria grupului de skype sau
pe grupul de whatsapp.
În timpul prezentărilor și discuției, participanții vor menține microfoanele închise, acestea
fiind deschise doar în momentul în care fiecare participant dorește să aibă o intervenție în
cadrul discuției.
Conectarea video va fi folosită cu precădere de către profesor, dar și de către ceilalți
participanți în măsura în care discuția se poate desfășura în condiții tehnice normale.
Structura actuală a unei întâlniri constă din asocierea a 2-3 cursuri cu un timp total de o ora
sau o oră și jumătate. Pentru fiecare curs profesorul va face o scurtă prezentare a materialul
parcurs și a materialului care urmează să fie parcurs, iar apoi va exista un timp pentru
întrebări din partea studenților. Vor fi oferite clarificări din partea profesorului asupra
cerințelor parțiale și cerințelor finale pentru fiecare curs. La finalul discuției despre un anumit
curs profesorul poate părăsi conferința Skype dacă dorește.
Timpul discuției nu va fi ocupat în cea mai mare parte cu situația specifică a unui student, ci
aspectele personale pot fi discutate separat.
Studenții vor veni pregătiți cu întrebări specifice din curs, întrebări rezultate în urma studiului
individual.
Atât profesorii, cât și studenții, vor accepta faptul că o comunicarea la distanță, indiferent cât
de performantă ar fi tehnologia utilizată, poate genera anumite neclarități și confuzii, fapt
care ar trebui să ne facă să fim reținuți în a trage concluzii pripite asupra unor subiecte sau
persoane, dar a continua să clarificări ulterior eventualele neînțelegeri sau neclarități.
Între întâlnirile tutoriale planificate vor exista pauze de cel puțin 10 minute.
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