Definiții ale învățământului la distanță
Învățământul la distanță, denumit și educație la distanță, e-learning sau online
learning, este o formă de învățământ caracterizată prin separarea fizică a cadrelor
didactice și studenților în procesul de instruire și utilizarea unor tehnologii
diversificate pentru a facilita comunicarea student-cadru didactic și studentstudent. Un program de studii la forma de învățământ la distanță poate fi oferit
integral la distanță sau poate fi o combinație de activități educaționale la distanță
și față în față desfășurate în campusul universitar/la sediul instituției de învățământ
superior (blended learning). Cursurile organizate la distanță pot utiliza o gamă
variată de metode, tehnologii și resurse de instruire și comunicare, cum ar fi:
conferințe video/audio, tehnici web mediate de internet, materiale de studiu în
format digital sau tipărite.
Cursuri online – formă de organizare a activităților și resurselor asociate unei
discipline în care instruirea și comunicarea sunt realizate în principal prin utilizarea
Internetului. Procesul de instruire (predare, învățare și evaluare) este realizat la
distanță în mod sincron și/sau asincron, utilizând diferite echipamente (laptop,
telefon mobile, tabletă etc.) cu acces la internet.
Cursurile online sincrone – cursuri la care studenții și cadrele didactice participă în
același timp, dar în locații separate, în general altele decât campusul universitar.
Instruirea sincronă implică o strategie de învățare structurată, în care activitățile
didactice sunt programate la ore anunțate din timp, se adresează unor formații de
studiu numite clase virtuale, iar studenții beneficiază de interacțiuni în timp real.
Aceste cursuri pot fi oferite prin videoconferință, conferință web, conferință audio
etc.
Cursurile online asincrone – cursuri în care studenții nu participă la activități
didactice în același timp cu cadrele didactice, iar conținutul învățării este furnizat
prin resurse de studiu la care studenții au acces. Instruirea are la bază materiale
dedicate studiului individual, în format tipărit sau digital, implementate pe
platforme specializate de management al predării, învățării și evaluării de tip elearning. Cursurile online asincrone nu implică interacțiuni în timp real între
participanți.

Program de studii la forma de învățământ la distanță – program de studii
acreditat, care poate fi parcurs în întregime prin cursuri oferite la distanță, inclusiv
online, în care activitățile didactice sunt organizate preponderent la distanță.
Acestea pot fi oferite atât în modul sincron, cât și asincron, precum și în modul
blended.
Alte tipuri de resurse de educație oferite online
OER (resurse educaționale deschise) – materiale de studiu online oferite gratuit
pentru utilizare de către cadre didactice și studenți/cursanți, cu sau fără
constrângeri asupra modului în care aceste materiale pot fi adaptate și reutilizate.
MOOCS (cursuri deschise online pentru un număr mare de cursanți) – cursuri
online concepute pentru a fi accesate de un număr mare de participanți, oferite
adesea gratuit, fără precondiționări și fără certificări ale unei calificări. Se
diferențiază de OER-uri prin faptul că oferă o experiență educațională completă, iar
conținutul cursurilor nu este liber pentru o eventuală reutilizare.

