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Profesor în Online 

(64 ore e-learning, 16 CPT) 

Program de formare acreditat prin O.M.E.C. Nr. 4925/10.08.2020 

 

 

a. Scopul programului de formare:  

Formarea competențelor digitale pentru cadrele didactice ce urmează a susține lecții în online 

 

b. Grupul-ţintă:  

personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare şi de 

control din învățământul preuniversitar; 

 

c. Obiectivele generale și specifice ale programului: 

 

O.1: Utilizarea aplicațiilor cu elevii, generând dezvoltarea competențelor elevilor și creând 

experiențe atractive de învățare (G Suite for Education, Microsoft Teams, Zoom etc.) 

   O.1.1. Utilizarea Google Meet pentru realizarea de lecții online  

   O.1.2. Proiectarea unei clase online și gestionarea elevilor prin Google Classroom, Microsoft Teams 

 

O2: Stabilirea tipului de instrumente pentru ca lecțiile să își atingă obiectivele propuse 

   O.2.1. Digitalizarea materialelor prin Google Drive, Google Docs si Google Slides etc. 

   O.2.2. Implementarea instrumentelor digitale pentru educatie interactiva în cadrul lecției online 

 

O.3: Proiectarea de lecții folosind educația combinată (Flipped Classroom) 

   O.3.1. Identificarea modalităților eficiente și eficace de proiectare a flipped cassroom-urilor ținând 

cont de specificul învățării elevilor în online (tipuri de învățare, ritm de învățare, modalități de depășire 

a obstacolelor în învățare etc.) 

   O.3.2. Reglarea/autoreglarea proiectării lecțiilor în funcție de feedback-ul primit din partea elevilor 

în online  

 

O.4: Evaluarea lectiei utilizând instrumente digitale interactive 

   O 4.1. Realizarea de instrumente pentru evaluarea lecțiilor în online utilizând aplicațiile G Suite, 

Microsoft Teams, Zoom  

   O 4.2. Modalitati de creare, alocare si verificare a temelor in Google Classroom 

 

O.5: Gestionarea online eficientă și eficace a echipelor de elevi 

   O5.1. Identificarea strategiilor de comunicare eficiente și eficace în vederea  gestionării echipelor de 

elevi în online prin utilizarea de instrumente de tip colaborativ 
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d. Conținuturi: 

 

Modul 1 - Utilizarea suitei G Suite for Education în învățământ- 31 de ore e-learning, sincron, pe 

platforma Digital Nation: Introducerea tehnologiilor folosite și utilizarea tehnologiei Google Meet pentru 

lecții video în transmisiune directă/live, Digitalizarea materialelor prin Google Drive, Google Docs si 

Google Slides, Crearea unei clase online și gestionarea elevilor prin Google Classroom, Google Search: 

Cum găsim materiale educaționale relevante pe internet?, Modalitati de creare, alocare si verificare a 

temelor in Google Classroom 

 

Modul 2 - Educația combinată (la clasă și online) pentru îmbogățirea experienței de învățare-31 de ore 

e-learning, sincron, pe platforma Digital Nation: Tipuri de învățare modern în online, Instrumente 

digitale pentru educație interactivă, Crearea unei lecții folosind educația combinata (Flipped Classroom), 

Alte aplicații pentru teleconferinta și colaborare online: Microsoft Teams si Zoom 

Evaluare finală- 2 ore. 

 

e. Competenţele generale și transversale ce vor fi dezvoltate: 

 

C.1. Proiectarea activităţii educaționale (în online) 

C.2. Conducerea şi monitorizarea procesului educațional (implementarea măsurilor specifice în 

activitățile online) 

C.3. Evaluarea activităţilor educaţionale (evaluarea nivelului rezultatelor obținute în activitățile online) 

C.4. Dezvoltarea instituţională a şcolii şi a parteneriatului şcoală-comunitate (colaborarea cu familia în  

luarea anumitor decizii privind îmbunătățire performanței în activitatea de învățare online) 

C.5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale (schimbarea mentalității și organizarea eficientă și 

eficace, colaborativă a activității în online) 

 

 

 

 

 

 

___ 

 

 

Notă:  

 

1. Acest program de formare se va derula în colaborare cu Digital Nation pe baza Acordului de 

Parteneriat semnat cu Federația Sindicatelor Libere din Învățământ 
 

2. Costurile privind derularea programului de formare continua sunt suportate de beneficiar, din diferite 

surse de finanţare și acoperă plata formatorilor, cheltuielile materiale și eliberarea Atestatului de 

formare continua. 
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CALENDARUL / SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE  

 
 

Furnizor program formare acreditat: Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 

Denumire program: Profesor în Online 

Categorie: 2; Tip de competențe: Dobândirea unor competențe complementare prin care se extinde categoria de activități ce pot fi prestate în activitatea curentă;  

Domeniu tematic: Competențe TIC/digitale 

Nr. OM: 4925/10.08.2020; Durată acreditare/perioadă acreditare: 4 ani / 10.08.2020 – 10.08.2024 

Nr. ore/formă de învăţământ: 64 h (nr. ore face-to-face/față-în-față: 0 h; nr. ore on-line/e-learning: 64 h 

Public/Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar 

 

 

Nr. 

crt. 

Ziua 

Data 

 

 

Interval 

orar 

Număr de 

ore
4 

 

Modul/ 

Disciplină/ 

Temă 

Nr. ore pe formă de învățământ/ 

formă de organizare a 

programului
4 

Nr. ore pe tip de activitate
4 

  

Nr. ore face-

to-face /față-

în-față 

Nr. ore on-line/ 

e-learning 
Nr. ore 

activitate 

teoretică 

Nr. ore 

activitate 

practică 

Nr. ore evaluare 

pe parcurs 

I. Perioada Modul 1 31 ore Modul 1: Utilizarea suitei G Suite for Education în 

învățământ  

- 31 ore 4 ore 20 ore 7 ore 

1. 

 

Ziua 1  

Ziua 2 

8-12/16-20 

8-12/16-20 

8 ore Introducerea tehnologiilor folosite și utilizarea tehnologiei Google Meet 

pentru lecții video în transmisiune directă/live 
- 8 ore 1 oră 5 ore 2 ore 

2. Ziua 3 8-12/16-20 4 ore Digitalizarea materialelor prin Google Drive, Google Docs si Google Slides - 4 ore 1/2 ore 3 ore 1/2 ore 

3. Ziua 4 

Ziua 5 

8-12/16-20 

8-12/16-20 

8 ore Crearea unei clase online și gestionarea elevilor prin Google Classroom 

 

- 8 ore 1 oră 5 ore 2 ore 

4. Ziua 6 8-11/17-20 3 ore Google Search: Cum găsim materiale educaționale relevante pe internet? - 3 ore 1/2 ore 2  ore 1/2 ore 

5. Ziua 7 

Ziua 8 

8-12/16-20 

8-12/16-20 

7 ore Modalitati de creare, alocare si verificare a temelor in Google Classroom - 7 ore 1 oră 5 ore 1 oră 

6. 1 oră Evaluare prin testare intermediară - 1 oră - - 1 oră 

II. Perioada Modul II 31 ore Modul 2: Educația combinată (la clasă și online) pentru 

îmbogățirea experienței de învățare 

- 31 ore 4,5 ore 21 ore 5,5 ore 

7. Ziua 9 8-13/15-20 5 ore Tipuri de învățare modern în online   - 5 ore 1/2 ore 4 ore  1/2 ore 

8. Ziua 10 

Ziua 11 

Ziua 12 

8-12/16-20 

8-12/16-20 

8-11/17-20 

11 ore Instrumente digitale pentru educație interactive 

 

- 11 ore 2 ore  7 ore 2 ore 

9. Ziua 13 

Ziuia 14 

8-12/16-20 

8-11/17-20 

7 ore Crearea unei lecții folosind educația combinata (Flipped Classroom) 

 

- 7 ore 1 oră 5 ore  1 oră 

10. Ziua 15 

Ziua 16 

8-12/16-20 

8-12/16-20 

7 ore Alte aplicații pentru teleconferinta și colaborare online: Microsoft Teams si 

Zoom 

- 7 ore 1 oră 5 ore  1 oră 

11. 1 oră Evaluare modul prin teste intermediara - 1 ore - - 1  oră 

12. Ziua 17 8-10/18-20 2 ore Evaluare finală - 2 ore - - 2 ore 

Total nr. de ore program5 64 ore  

 

- 64 ore 8,5 ore 41 ore 14,5 ore 
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INFORMAȚII PRIVIND DERULAREA 

PROGRAMULUI DE FORMARE 

  

  
  

 

1. Programul de formare are 64 ore organizate on-line pe platforma Digital Nation, în două module 

de formare, derulate în 16 zile si 1 zi pentru evaluare finala, pe parcursul a trei săptămâni; 

2. Activitățile programului de formare sunt organizate în activităţi teoretice online (8,5 ore), 

activităţi practice online (41 ore) şi activitati de evaluare online (14,5 ore), prevăzute în 

calendarul/schema orara a activităților de formare; 

3. Calendarul programului de formare permite parcurgerea tuturor activităților în două intervale 

orare: 8-12 sau 16-20, la alegerea cursantului; 

4. Toate activitățile practice si de evaluare sunt obligatorii. Prezenţa minimă obligatorie este de 

75% din durata programului de formare (48 ore), ceea ce presupune 75% din durata fiecărui modul 

al programului de formare (24 ore). 

5. Webinariile live cu formatorul pentru activitațile teoretice și practice vor fi inregistrate, iar 

aceste înregistrari vor fi disponibile spre vizionare si ulterior pe platforma programului de formare. 

6. Materiale suplimentare teoretice (PPT, PDF, videoclipuri, tutoriale) vor fi puse la dispoziția 

cursantului pentru realizarea tuturor activităților practice. 

7. Activitățile de evaluare pentru fiecare conținut parcurs vor verifica atât cunostintele teoretice 

cât și abilitățile dezvoltate prin activități practice parcurse. Fiecare modul de formare se finalizează 

cu un test de evaluare intermediară, accesibil din Classroom, doar pe contul fiecărui cursant. 

8. Pentru obținerea dreptului de participare la evaluarea finală trebuie îndeplinite cumulativ 

următoarele condiții: prezența minimă 75% din durata fiecărui modul al programului de formare 

(24 ore), parcurgerea tuturor activităților practice și de evaluare și promovarea celor două teste 

intermediare; 

9. Evaluarea finală se va realiza prin susţinerea unei teme din portofoliul realizat și promovarea 

unui test de evaluare finală. Portofoliul conține produse realizate prin activități practice. Se va face 

media punctajelor din evaluările intermediare, evaluarea portofoliului și testul final și se va stabili 

calificativul final (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient). Programul de formare este 

promovat cu calificativul Suficient și presupune promovarea testului final. 

10. Pentru întrebări, suport și asistență vă rugăm consultați adresa digitalnation.ro/profesor-online.  

https://digitalnation.ro/profesor-online/

