
 
 
 

  
 

 

A fost lansat Programul național de formare 

“Profesor în Online” 
 

 
 
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), în calitate de Furnizor al Programului de 
formare “Profesor în Online”, împreună cu Digital Nation, în calitate de Furnizor al 
instrumentelor și metodologiei de formare în cadrul acestui program, anunță că s-au deschis 
înscrierile la cursul “Profesor în Online” - primul curs online din România făcut în mod 
profesionist dedicat formării cadrelor didactice în predarea online și mixtă. 

După închiderea școlilor în data de 11 martie, inevitabil s-a trecut de formatul clasic al școlii, la 
școala online.Trebuie recunoscut că acest tip de școală a luat  pe nepregătite cadrele didactice 
din România, majoritatea acestora întâmpinând probleme în folosirea echipamentelor necesare 
acestui tip de învățare.În aceste condiții, formarea cadrelor didactice pentru școala online a 
devenit o necesitate majoră , iar pentru FSLI care are, ca membri, aproximativ 120.000 de cadre 
didactice, această formare a devenit o preocupare majoră. 
 
Această preocupare de formare a manifestat-o și Digital Nation care, în perioada stării de urgență, 
a demarat gratuit cursul Profesor în Online, peste 35.000 de cadre didactice parcurgâdu-l. 
 
Cele două entități, FSLI și Digital Nation au convenit să demareze împreună acest curs, 
îmbunătățit față de cel derulat inițila de Digital Nation și primul pas a fost acela de acreditare a 
acestui curs de către Ministerul Educației și Cercetării, lucru făcut de către FSLI. 
 
Cursul Profesor în Online dezvoltat de Digital Nation, care se desfășoară 100% online, are 
menirea principală pentru a forma competențele digitale pentru cadrele didactice ce urmează a 
susține lecții în online, dar important este și faptul că  absolvirea cursului este certificată de MEC 
printr-un atestat profesional în valoare de 16 credite profesionale transferabile (CPT), necesare 
la dosarul de formare continuă a personalului didactic. Obținerea acreditării cursului online la timp 
pentru începutul noului an școlar a fost înlesnită de o serie de automatizări tehnologice inovative, 
prin care echipa Digital Nation a reușit să adapteze și să extindă rapid cursul său online la 
standardele și metodologiile MEC necesare acreditării, cu sprijinul FSLI.  
 
În noul format acreditat, ‘Profesor in Online’ își propune să facă training-ul tuturor cadrelor 
didactice din România în tehnici de folosire a platformelor digitale și învățământ online, până la 
finalul anului. Cursul online de competențe digitale este croit special pe nevoile actuale ale 
cadrelor didactice și este adaptat la realitatea dinamică a învățământului românesc în contextul 
pandemic. Acesta se desfășoară în serii limitate, în format 100% online, pe parcursul a 16 zile 
calendaristice și are un format de 20% teorie și 80% practică, precum și un program cu ore de 



 
 
 

  
 

studiu convenabile și modalități de lucru variate. Prima serie de curs este programată pentru luna 
septembrie, iar înscrierile sunt deschise pe site-ul digitalnation.ro până pe 6 septembrie.  
 
‘Conținutul cursului a fost creat special pentru a fi complet, interactiv și de ce nu? Distractiv! Dintre 
cele mai cunoscute instrumente digitale, profesorii vor avea avea ocazia sa testeze: Google 
Classroom (clasa virtuală cu gestionarea elevilor, catalog, teste grilă etc.) și Google Apps, precum 
și Microsoft Teams, Zoom, Jamboard si Kahoot. Pe langa acestea, vom încerca împreună și altele 
mai puțin cunoscute, dar cu potențial imens pentru construirea unei lecții captivante pentru elevi, 
precum: Pear Desk, Miro și diverse extensii Chrome și Add-on-uri ce scurtează timpul de 
pregatire al unei lecții digitalizate. Spre final, în modulul 2 vom discuta și despre bune practici în 
modelul hibrid de predare, metoda Flipped Classroom și ce este micro-learning-ul - toate pentru 
a păși cu încredere în lumea învățării digitalizate.  Pentru a pune toate cunoștințele la un loc și a 
folosi instrumente ‘pe alese’ în funcție de nevoi, la final.  
 
Practic, la finalul acestui curs, în funcție de nivelul de implicare și capacitatea tehnică din dotare, 
ați putea ajunge la performanța de a aloca doar 30 de minute pentru pregatirea unei lecții digitale” 
declară Armina Sîrbu, arhitect de învățare @Digital Nation și Formator Coordonator al 
programului.  
 
„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, preocupată fiind constant de creșterea calității în 
învățământ, consideră că acest curs va contribui la îndeplinirea acestui deziderat. Am 
convingerea că acest curs va fi unul de succes și multe cadre didactice din România vor dobândi, 
pe lângă cele 16 credite tranferabile, competențele necesare pentru ca forma de învățare online 
să fie de calitate. Atrag atenția cadrelor didactice care doresc să parcurgă acest curs că el nu va 
fi unul formal, exigența fiind o constantă pe toată perioada acestor cursuri. Acest curs nu va face 
rabat de la calitate, iar atestatul va fi obținut numai dacă cursanții vor demonstra că și-au însușit 
cunoștințele necesare obținerii acestuia. Precizez și faptul că membrii FSLI beneficiază de o 
reducere de 50 de lei din costurile acestui curs de formare, pe baza unui cod de reducere 
transmis de FSLI fiecărui sindicat afiliat.” declară dl. Simion Hancescu, președintele Federației 
Sindicatelor Libere din Învățământ. 
 
Peste 92% din cei 35.000 de profesori care au urmat cursul ‘Profesor în Online’ în perioada aprilie 
- mai 2020 au remarcat o creștere semnificativă a competențelor de predare în mediul online, iar 
98% dintre aceștia și-au evaluat competențele nou dobândite de predare in online ca fiind peste 
medie. ‘Cu toate că am o experiență de peste 40 de ani în învățământ, participarea la acest curs 
a fost o deschidere spre noutatea digitală, atât de necesară noii generații de elevi, în predarea 
on-line. Folosesc în prezent competențele nou dobândite în predarea on-line la școala unde sunt 
profesor titular și recomand tuturor profesorilor să se înscrie!’ - Felicia Gheorghe, Scoala 
Gimnaziala Nr. 7 ”Remus Opreanu” jud. Constanța. 
 
 
 



 
 
 

  
 

 
Pentru mai multe detalii despre eligibilitate și burse vă invităm să urmăriți site-urile: www.fsli.ro 
și digitalnation.ro 
 
 
 


