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The Learning Designer 

 
Ce este designerul de învățare? 

Learning Designer este un instrument bazat pe web care ajută la crearea 

și partajarea modelelor de învățare (de ex. Planurile de lecție) și care, de 

asemenea, sprijină integrarea tehnologiei în învățare.  

 

 

Unde pot afla cum să utilizez Designerul de învățare? 

Puteți găsi instrumentul la learningdesigner.org. 

 

  

http://learningdesigner.org/
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Cum poate fi folosit designerul de învățare în procesul de învățare și 

predare? 

Learning Designer vă ajută să creați experiențe de învățare ca secvențe 

ale activităților de predare și învățare (TLA) care vă vor ajuta cursanții să se 

îndrepte spre obiectivele lor de învățare. Designerul de învățare vă invită să 

specificați obiectivele și rezultatele de predare, pe care le puteți clasifica 

conform taxonomiei lui Bloom privind obiectivelor educaționale. Designerul de 

învățare vă sprijină apoi în proiectarea activităților de predare și de învățare care 

vor permite cursanților să răspundă acestor rezultate. 

 

 

 

 



 

Conferinţa Internaţională – eveniment de multiplicare        Prof. Maria UNGUREANU 
"Dispozitive mobile - un rău necesar în educație sau nu?" 

 

Aceste tipuri de învățare sunt extrase din cadrul "Conversational 

Framework" (2012) al lui Laurillard - un model cu ceea ce profesorul trebuie să 

pună în practică pentru a învăța elevii. Laurillard (2012) susține că în învățare 

trebuie să aibă loc cicluri de comunicare între profesori și cursanți, cursanți și 

colegii lor și că acestea sunt promovate de combinația celor șase tipuri de 

învățare. 

Designerul de învățare este un instrument care vă ajută să vă planificați 

predarea. Acesta face acest lucru cerându-vă să vă gândiți la experiențele de 

învățare pe care le planificați pentru elevii dumneavoastră pentru a-i ajuta să își 

atingă obiectivele învățării. 
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Pentru a utiliza Learning Designer, accesați 

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/ și creați un cont. După aceea, aveți 

acces gratuit la platformă. Când vă conectați la "Learning Designer", puteți 

vedea două opțiuni: “Browser screen“ ("ecran de browser") și “Designer 

screen“ ("ecran de designer"). 

 

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/
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Când lucrați cu fila "Designer", trebuie să puneți la început un anumit 

context, inclusiv un titlu, un subiect, o descriere, un scop, un rezultat și câți elevi 

vor fi implicați. 
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Designer de învățare vă solicită să selectați dintr-o listă “drop-down“ cu 

șase tipuri de învățare care descrie cel mai bine fiecare activitate pe care o 

creați: învățați prin achiziție? Învățați din anchetă? Învățați din practică? Învățați 

din producție? Învățați din discuție? Sau învățați din colaborare? Deci, puteți 

alege: “Read Watch Listen“ ("Citiți Priviți Ascultați"), “Collaborate“ 

("Colaborați"), “Discuss“ ("Discutați"), “Investigate“ ("Investigați"), 

“Practice“ ("Practicați") sau “Produce“ ("Produceți"). 
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Trebuie să vă asigurați că faceți click pe "Salvați" în mod regulat, pe tot 

parcursul proiectării. 

Următorul lucru pe care trebuie să-l faceți este să începeți să construiți detaliile; 

faceți clic pe butonul "Add TLA" ("Adăugați TLA"), care va adăuga ceea ce se 

numește TLA sau un set de activități de predare și învățare. 

Trebuie să vă dați un nume TLA-ului și trebuie să subliniați că acesta va implica 

activități individuale (sau de grup) completate online, iar în final trebuie să 

decideți ce fel de experiențe de învățare ar trebui să aibă elevii. 
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Vi se va solicita să specificați mărimea grupului (1, dacă este vorba de 

învățare individuală, 5 pentru un grup mic sau mai mult pentru întreaga clasă) 

și cât timp va dura fiecare activitate, chiar dacă este o sarcină de lucru pe care 

elevul o va face acasă sau online. 
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Apoi specificați care este durata activității. Trebuie să decideți dacă 

profesorul trebuie sau nu să fie prezent - acest lucru este util pentru a vă ajuta 

să vă proiectați amestecul de activități online și cele față în față. 

De asemenea, vă ajută să țineți cont de întreaga 

experiență de învățare, nu doar de ceea ce se întâmplă atunci 

când profesorul este prezent. Designerul de învățare va 

adăuga timpul de învățare pe măsură ce lucrați, astfel încât 

să puteți verifica ca să nu îi cereți elevilor să petreacă prea 

mult timp pentru această activitate, ceea ce este esențial 

pentru menținerea motivației lor. 
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După toți acești pași, trebuie să oferiți o descriere a activității și să atașați 

o resursă. Faceți click pe semnul "+" pentru a adăuga adresa URL. 
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Trebuie să adăugați un alt tip de învățare. Dacă doriți ca elevii să facă niște 

cercetări ei înșiși, trebuie să alegeți "Investigați". Puteți adăuga câteva 

instrucțiuni și puteți face legătura cu site-urile pe care doriți să le accesați. 

Cercetarea va dura puțin mai mult și trebuie să îi dați elevului timpul potrivit. 

Deci, profesorul nu trebuie să fie prezent pentru niciunul din aceste lucruri. 

Puteți solicita cursanților să facă totul înainte de clasă online. 

 

În clasă, vă puteți concentra pe a face ceva cu ceea ce elevii au învățat. Deci, 

trebuie să adăugați un nou set de TLA-uri și aceasta pentru o sesiune față în 

față. În clasă, elevii pot lucra împreună, în perechi sau în grupuri. Deci, puteți 

adăuga o activitate de discuție, pentru a discuta ceea ce au găsit și o activitate 

de colaborare pentru a le crea un plan de lecție. 
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Nu este absolut necesar ca profesorul să fie acolo în timp ce fac acest lucru, deoarece elevii 

ar beneficia de discutarea față în față. 

 

Următorul set de TLA poate fi despre partajarea rezultatelor activităților anterioare, din 

nou față în față, dar folosind tehnologia. Trebuie să alegeți "Produce" pentru tipul 

dumneavoastră de învățare, deoarece doriți ca elevii să facă o prezentare, iar în timp ce 

ascultă prezentările celorlalți, ei își pot face propriile note pentru a-și dezvolta planurile de 

lecție. 

Pentru profesori se poate adăuga o notă de subsol care să indice pașii sau cum să se 

rezolve sarcinile de lucru.  
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De asemenea, este posibil să se atașeze diferite tipuri de resurse pe care 

elevii le pot accesa pentru a-și clarifica sau rezolva sarcinile de lucru. 

 
 

În cele din urmă, dacă aveți o activitate de extindere care implică un 

număr mare de elevi care lucrează împreună pentru a crea un set de resurse 

despre ceva, trebuie să alegeți "Colaborați" și să vă conectați la o pagină web 

(de exemplu, “Padlet“) pentru această activitate. 
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Când ați terminat designul, trebuie să verificați câteva lucruri: să analizați 

cantitatea totală de timp de învățare proiectat pentru a vedea dacă a fost 

subestimată și pentru a o ajusta și trebuie să vă uitați la graficul plăcilor care 

este afișat automat pentru a vedea procentul din tipurile de activități pe care 

elevii le vor experimenta (dacă se potrivește cu planul de lecție pe care ați 

intenționat să îl faceți). 
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Dacă sunteți mulțumit de designul dumneavoastră, trebuie să faceți din 

nou click pe "Salvați", astfel încât acesta să apară în "Spațiul personal" atunci 

când faceți următoarea "Log in". Puteți face click pe "Export design" și alegeți 

"Export to MS Word" ca fișier Word. 

 
 

 



 

Conferinţa Internaţională – eveniment de multiplicare        Prof. Maria UNGUREANU 
"Dispozitive mobile - un rău necesar în educație sau nu?" 
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Export to MS Word  
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Dacă doriți să împărtășiți planul de lecție altor persoane, puteți face click 

pe pictograma "Share" ("Partajare") pentru a obține o adresă URL mai scurtă, 

iar utilizatorii primesc previzualizarea pentru a verifica înainte de a merge direct 

la site. Aveți opțiunea de a scăpa de aceasta dacă preferați. 
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Browser tab 

Fila "Browser" vă arată un director cu toate modelele care au fost create 

de utilizatorii designerului până acum. Puteți căuta în “Category“  ("Categoria") 

lecții grupate de utilizatori. 
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Adaptați un design dintr-un director 

Dacă doriți, puteți să luați o lecție și să o adaptați într-un scop ușor diferit 

făcând click pe "Turn editing on" ("Reeditare"). Astfel, se creează o copie a 

designului original pentru dumneavoastră, dar primul lucru pe care trebuie să-l 

faceți este să schimbați acest nume, deoarece nu poate fi numit "Copie".  
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Numai dumneavoastră puteți vedea acel design, dar dacă vreți ca designul să 

fie accesibil, vizibil și să poată fi editat de alți oameni, atunci trebuie să îl faceți 

public. Selectați și utilizați pictograma "Marcare" pentru a o muta în spațiul 

dumneavoastră public. Selectați spațiul dvs. public și faceți click pe "Adăugați", 

iar conținutul va fi adăugat. Apoi, oricine poate vedea acest design în "Spațiul 

tău public". 
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Sharing designs (Schimbul de modele) 

Fiecare utilizator al Designerului de învățare are propriul “Personal 

space“ ("Spațiu personal") unde lecțiile sunt salvate. Puteți alege să vă mutați 

lecțiile în spațiul public, astfel încât ceilalți să le poată vedea. Puteți să vă 

împărtășiți modelele de învățare cu colegii și cursanții, chiar dacă nu sunteți 

conectați la Learning Designer, trimițând o legătură și platforma va furniza o 

scurtătură a adresei URL, dacă faceți click pe partajare din "Designer view". 

Puteți exporta, de asemenea, designul dumneavoastră de învățare ca un 

document MS Word pentru editare, imprimare sau partajare. 
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Puteți, de asemenea, să luați lecții de la alții utilizând “Browser screen“ 

("Ecranul browserului"). Când faceți click pe unul, acesta se deschide în modul 

Designer, unde îl puteți doar inspecta sau faceți click pe "Rotire editare" pentru 

a o adapta propriului context, deoarece filosofia platformei este aceea că 

profesorii împărtășesc planurile lecțiilor publice. 
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Analizarea învățării 

Instrumentul de proiectare vă ajută să reflectați asupra activităților de 

predare și învățare planificate (TLA) pentru a vă stabili dacă proiectarea 

dumneavoastră susține sau nu tipul de experiență de învățare pe care o aveți 

în minte. 

Vă oferă feed-back în două moduri: 

1. Platforma calculează timpul de învățare pe care l-ați proiectat pentru elevi 

(și arată acest lucru în partea de sus) pentru a compara cu timpul de învățare 

pe care l-ați gândit pentru acest design. 

2. De asemenea, creează o diagramă dinamică care arată natura experienței 

de învățare pe care ați creat-o folosind durata pe care ați specificat-o pentru 

fiecare activitate de învățare. Deci, puteți vedea dintr-o privire dacă acest tip 

de experiență de învățare este adecvată sau nu. 
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Apoi, puteți face ajustări cu doar câteva click-uri, de ex. schimbați tipul de 

învățare și descrierea activității, modificați timpul pe o activitate, modificați 

dimensiunea grupului, adăugați o altă resursă sau chiar mutați activitatea la 

un alt TLA.  
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Utilizarea eficientă a tehnologiei 

Learning Designer sprijină utilizarea eficientă a tehnologiei în predare și 

învățare, ajutându-vă să clarificați ce fel de învățare este necesar. Tipul de 

învățare identificat vă ajută să decideți ce unealtă ar fi cea mai potrivită 

pentru utilizare. De exemplu, instrumente precum “documente partajate“ pot 

fi folosite pentru a facilita colaborarea și producția, în timp ce "forumurile" sau 

funcția "comentariu" în bloguri pot facilita discuțiile. 

Designerul de învățare vă permite să atașați legături la instrumente digitale 

sau resurse educaționale deschise (OER) oriunde pe web. De exemplu, o 

prezentare pe SlideShare ar putea fi atașată la o activitate de 

“Read/Watch/Listen“ (citire / vizionare / ascultare); un Doc Google poate fi 

atașat unei activități de producție. 
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Care sunt beneficiile pentru profesori? 

• Un instrument special conceput pentru a vedea modul în care modulul, 

cursul sau programul se descompune - puteți apoi să comparați aceste date 

cu săptămânile anterioare și viitoare (și alte cursuri). Acest lucru poate fi 

foarte util pentru comparațiile "înainte" și "după" atunci când reproiectați un 

curs. 

• Vă permite să verificați așteptările abordării pedagogiei cu realitatea 

cursului. Tabela grafică vă arată o defalcare statistică a tipurilor de predare 

din sesiunea sau modulul dumneavoastră. 

• Designerul de învățare vă încurajează să vă gândiți la conținutul cursului și 

să faceți timp pentru a lua în considerare rezultatele așteptate ale succesului 

utilizării diferitelor metode de predare și învățare. 

• Oferă claritate și uniformitate terminologiei pedagogice. 
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• Încurajează discuția cu alți colegi - arătându-le defalcarea datelor sau 

văzându-le, poate începe o conversație utilă despre activitățile didactice. 

• Un sistem ușor de navigat, care vă permite să păstrați toate modelele 

cursului într-un singur loc. 

• Un instrument flexibil care oferă informații aprofundate sau o imagine de 

ansamblu rapidă în funcție de modul în care este utilizat. 

• Tratamentul interdisciplinar al conținutului. 

• Feed-back-ul este imediat furnizat - sunt furnizate rezultate și progrese 

imediate, semnalează erori, facilitează corectarea greșelilor. 

• Învățarea este stimulată și motivația este menținută. 

• Este permis să se adopte un ritm adecvat în formare; există o autonomie 

în învățare. 

• Implicarea activă a resurselor umane și utilizarea metodelor active. 
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Care sunt beneficiile pentru elevi? 

• Un instrument centrat pe elev care pune accentul pe planificare și varietate 

în predare și învățare. 

• Crearea unui modul bine echilibrat sau a unui program permite studenților 

să maximizeze timpul de studiu în timpul și în afara clasei. 
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Dezavantajele evitate prin utilizarea Designerului de învățare: 

 

• Componenta hardware este foarte scumpă. 

• Componenta software este de asemenea scumpă și nu poate fi testată 

întotdeauna înainte de cumpărare. 

• Formarea insuficientă a resurselor umane, fie profesori, fie elevi. 

• Curriculumul școlar este foarte strict și nu permite suficient timp pentru a fi 

alocat formării asistate de calculator. 

• Comunicarea elevilor trebuie să sufere: obișnuința de a discuta, capacitatea 

de a argumenta un subiect, capacitatea de a vorbi. 
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• Există o izolare a elevului față de profesor și de colegii săi; relațiile sociale 

și umane sunt diminuate. 

• Nu toți elevii se bucură de o astfel de pregătire; în cazul stilurilor de învățare, 

practicienii preferă această metodă. 

• Trebuie să se creeze conectivitate bună la internet, atât în crearea, cât și 

accesarea unui plan de lecție. Pentru a crea, deși un telefon mobil sau o 

tabletă poate fi de asemenea utilizat, este necesar un laptop pentru a avea 

o imagine de ansamblu a lecției pe care ați creat-o. 

 

Examplu de lecție creată cu Learning Designer: 

https://v.gd/joePJG 

 

 

https://v.gd/joePJG

