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Recomandări importante legate de desfăşurarea activităţii de formare
în cadrul Modulului 1 - Tehnici Informaţionale Computerizate,
(preponderent cu referire la) cursul de CBTI
Felicitări pentru stadiul în care aţi ajuns cu parcurgerea primului curs al modulului TIC şi
mult succes mai departe!
Pentru o desfăşurare optimă a desfăşurării şi a comunicării la cursul de CBTI prin intermediul
platformei Blackboard, vă recomandăm să citiţi cele ce urmează.
1. Înainte de orice: salvaţi pe calculatorul dumneavoastră şi citiţi în linişte toate
documentele de pe pagina proiectului RIFSE, secţiunea Noutăţi, precum şi toate
documentele indicate în acestea. Foarte multe dintre întrebările de până acum îşi au
răspunsul în aceste documente.
2. În cazul în care nu reuşiţi aproape deloc sau reuşiţi foarte greu să vă logaţi pe
platformă, NU disperaţi: nu sunteţi singur/ă în această situaţie. Important este să nu vă
pierdeţi răbdarea şi să accesaţi platforma şi în afara orelor prevăzute la orar.
3. Contorizarea orelor petrecute pe platformă nu are relevanţă pentru nimeni, atâta vreme
cât cursanţii îşi îndeplinesc condiţiile minime de promovare şi evaluare.
4. Nu este nici o problemă dacă nu reuşiţi să vă logaţi la platforma BB în intervalul de
timp prevăzut la orarul grupei dumneavoastră. Important este să:
parcurgeţi suportul de curs şi, foarte recomandabil, şi sursele bibliografice de
pe internet,
rezolvaţi corect şi din prima încercare temele pe parcurs (întrebările tip grilă),
rezolvaţi corect tema finală,
îndepliniţi condiţiile de promovabilitate menţionate în secţiunea Informaţii de
curs.
5. Pentru o comunicare eficientă prin intermediul Forumului de discuţii Blackboard,
orice mesaj aveţi de plasat pe forum, înscrieţi-l la firul de discuţie (Thread) al
formatorului care îndrumă grupa dumneavoastră (cu titlul ”instructor XXX_YYY
(grupele a, b, x - z)”). Plasaţi o întrebare pe forum doar după ce aţi parcurs toate
celelalte postări (şi ale altor formatori). Primirea unui răspuns poate dura destul de
mult (formatorii accesează la fel de greu platforma) şi e mai bine dacă puteţi folosi
mai repede un răspuns deja dat.
6. Cu cât accesaţi mai "neatent" platforma, cu atât îngreunaţi accesul tuturor – cursanţi şi
formatori deopotrivă. Încercaţi să nu ţineţi ocupată platforma inutil. Puteţi şi este
foarte RECOMANDABIL să descărcaţi local toate documentele şi informaţiile din
paginile web ale cursului, inclusiv temele. Reveniţi pe platformă doar când doriţi şi
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ştiţi rezolvarea (perfectă) a temelor sau când aveţi o nelămurire a cărei soluţionare o
puteţi căuta pe Forumul de discuţii al cursului.
7. Puteţi încerca sa refaceţi temele pe parcurs, însă cu siguranţă accesarea repetată a
platformei se va face în detrimentul tuturor (atât colegii de curs cât şi formatorii). Deci
vă recomandăm să completaţi răspunsurile la temele parţiale doar atunci când sunteţi
sigur/ă că acestea sunt (toate) cele corecte. Atenţie: orice resubmisie a unei teme
anulează punctajul anterior obţinut la tema respectivă.
8. Temele 1 şi 2 pot fi rezolvate în aceeaşi zi (dacă platforma permite) şi se corectează
practic automat. Termenul limită de rezolvare a primelor două teme este finalul
cursului (31 august). Tema 1 poate fi rezolvată de mai multe ori iar tema 2 – doar de
două ori.
9. Tema finală poate fi submisă DOAR prin platformă şi DOAR o singură dată, până la
cel târziu 9 septembrie (dar bineînţeles că puteţi şi mai repede) şi se corectează
începând cu 9 septembrie, după ce toţi cursanţii au trimis-o şi încărcarea la acest curs
este mult mai mică. NU se iau în considerare teme trimise prin alte modalităţi decât
platforma Blackboard.
10. Pentru eficientizarea activităţii recomandăm să rezolvaţi tema finală scriind ceea ce
consideraţi necesar într-un fişier tip text (în NotePad, WordPad, Microsoft Office, ..),
pe care îl salvaţi la dumneavoastră în calculator. La accesarea platformei faceţi doar
copierea acestui text în caseta de text care se deschide la accesarea Temei finale din
secţiunea Documente de curs. La finalul modulului, conţinutul acestui fişier (precum
şi
al
celorlalte
teme
finale,
conform
celor
de
la
http://rifse.uaic.ro/file/publice/Cerinte_Evaluare_finala-complet.pdf )
11. Nu este nicio problemă dacă nu aţi scris în tema finală trimisă prin platforma BB toate
informaţiile legate de nume, curs, grupă etc. Important este să le scrieţi pe foile tipărite
cu această temă, pe care le veţi include în portofoliul final.
12. La tema finală este preferabil să descrieţi calculatorul achiziţionat din subvenţie şi
datorită faptului că, cel mai probabil, este mai nou şi, deci, ceva mai performant.
Încercaţi să lucraţi şi să vă obişnuiţi cu el. Dacă totuşi ţineţi morţiş, puteţi descrie
calculatorul cu care lucraţi, căci veţi fi mai în largul dumneavoastră la evaluarea finală
(când este posibil să fiţi întrebat/ă şi de aspecte legate de componentele şi performanţa
calculatorului). În nici un caz nu descrieţi un alt calculator.
13. Postarea temei finale pe platformă se face accesând tema finală din secţiunea
Documente curs şi completând (chiar şi prin copy-paste) conţinutul casetei text care se
deschide. În final apăsaţi pe butonul SUBMIT pt a trimite tema spre evaluare.
14. Dacă aţi primit un punctaj pentru temele parţiale şi nu aţi retrimis tema respectivă,
punctajul nu se pierde. Nu vă speriaţi dacă la temele 1 şi 2 nu mai apare punctajul pe
care l-aţi văzut la un moment dat. Platforma memorează punctajele (atâta vreme cât nu
schimbaţi tema), dar uneori le afişează mai ciudat.
15. Semnificaţiile celor afişate în Catalogul individual (”Notele mele”):
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lacăt = tema respectivă a fost salvată (aţi apăsat butonul SAVE) dar încă nu
submisă, folosind butonul SUBMIT (şi, deci, trimisă spre evaluare)
semn de exclamare = tema a fost submisă (aţi folosit butonul SUBMIT) şi
aşteaptă să fie evaluată (doar în cazul temei finale)
procentele = ponderea notei respective în calculul mediei finale (este o
caracteristică a platformei Blackboard pe care nu o folosim in modulul TIC)
16. Activităţile tutoriale sunt prevăzute la orar şi corespund orelor de clasă din
învăţământul tradiţional, când formatorii şi cursanţii interacţionează. În contextul
lucrului la distanţă, prin platforma Blackboard, realizarea acestora înseamnă
îndeplinirea tuturor cerinţelor legate de curs.
17. Studiul individual denotă acele activităţi pe care fiecare cursant le desfăşoară
individual în vederea atingerii obiectivelor de învăţare. În cazul modulului TIC,
fiecare curs pune la dispoziţie un suport de curs şi o bibliografie minimală şi are
precizate condiţii minime de promovare, criterii de evaluare, un anumit set de teme
care trebuie rezolvate. Orele de studiu individual se dovedesc faptic prin îndeplinirea
tuturor cerinţelor cursului respectiv.

Echipa de formatori a programului E Universitaria
vă urează
mult succes, răbdare şi tenacitate!
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