
buscar...

Manual de tutoría universitaria
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Contido: O Manual de tutoría universitaria que se presenta, resultado da reflexión dun equipo de
profesores-titores, pretende ser un recurso técnico-profesional que poida axudar a fundamentar,
deseñar, executar e avaliar a propia práctica da acción titorial. Os retos derivados da creación dun
Espazo Europeo da Ensinanza Superior, así como a adopción dos presupostos educativos implícitos no
enfoque da aprendizaxe que se postula, esixen xerar un sistema de apoio ao estudante que lle permita
converterse no verdadeiro protagonista do seu propio proceso de formación. A figura do titor, e a súa
acción coordinada dentro dun plan de actuación colexiada converterase, no elemento clave e de apoio
ao dito proceso. O contido deste libro articúlase arredor do capítulo dedicado ao Plan de acción titorial,
despois de ter contextualizado, fundamentado e ilustrado a práctica titorial universitaria nos primeiros
capítulos. Os recursos para a acción preséntanse en formato CD -co fin de facilitar a súa utilización e
aplicación por parte do titor.
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