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LECȚIA ÎN ONLINE 

 

 

I. CRITERII ȘI CONDIȚII DE ÎNSCRIERE 

La procedura de selecție a formatorilor poate participa orice cadru didactic care 

îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de selecție:  

1. studii: superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate, master în 

management educațional sau în domeniul de licență și formator în educația 

adulților; 

2. evoluție în carieră: gradul didactic I / titlul de doctor și experiență în funcția de 

inspector școlar de specialitate/ profesor metodist/ mentor/ membru în consiliul 

consultativ al disciplinei/profesor consilier (pentru Modul II/B); 

3. calitatea activității didactice: calificativul anual „Foarte Bine”, obținut în fiecare 

dintre ultimii 5 ani școlari;  

4. experiență în activități didactice desfășurate în sistem blended learning sau online 

și în formarea adulților; 

5. competențe digitale: cunoștințe de creare de conținut digital, abilități de susținere 

a lecțiilor în regim online și competențe de lucru cu aplicații de digitalizare a 

informațiilor 

Notă:  

a. Modulul I de formare (Resursele de învățare online și predare digitală)  poate fi 

susținut și de specialist în tehnologia informației încadrați pe funcții diadctice auxiliare care 

îndeplinesc criteriile 1, 3, 4 și 5. 

b. Gestionarea emoțiilor în clasa online în cadrul Modului II de formare va fi susținută 

de cadre didactice încadrate în centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică  care 

îndeplinesc criteriile 1, 2, 3 și 4. 
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II. SELECȚIA FORMATORILOR 

Selecţia formatorilor se va realiza în 2 etape: 

Etapa 1: Selecţia dosarelor care îndeplinesc cumulativ criteriile de selecție 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente scanate în format pdf. 

1. CV model EUROPASS (Anexa Nr.1); 

2. Portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea 

condiţiilor de participare şi de susţinere a CV-ului, în următoarea ordine:  

a. Diplomă de licență, diplomă de master și Atestat/ Certificat de formator în 

educația adulților, însoțite de Suplimente/ Foaie matricolă; 

b. Certificat grad didactic I/ Diplomă de doctor; 

c. Documente (decizii, adeverințe) din care rezultă experiența în funcția de 

inspector școlar de specialitate/ profesor metodist/ mentor/ membru in consiliul 

consultativ al disciplinei; 

d. Adeverințe privind calificativele anuale din ultimii 5 ani școlari; 

e. Adeverințe din care rezultă experiența în activități didactice desfășurate în 

sistem blended learning sau online și în formarea adulților; 

f. Certificate/ Atestate care dovedesc competențele digitale dobândite prin 

diferite programe de formare/ perfecționare însoțite de Suplimente descriptive  

3. Carte de identitate și certificat de naștere (după caz); 

4. Angajament cu privire la disponibilitatea susţinerii activităţilor de formare 

(Anexa Nr.2); 

5. Declarație pe propria răspundere privind accesul la internet și la mijloace 

electronice necesare parcurgerii programului de formare în regim online meet. 

(Anexa Nr.3); 

 

✓ Dosarul va fi încărcat electronic pe platforma e-learning a FSLI, , într-un 

singur document pdf de către coordonatorii regionali; 

✓ Denumirea Dosarului de înscriere: nume_prenume_disciplina de specialitate; 

✓ Selecția formatorilor se va realiza pentru nivel preșcolar, primar, gimnazial și 

liceal (pentru toate disciplinele prevăzute în planurile cadru în vigoare) și 

învățământ special. 

Termen: 11 decembrie 2020 
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Etapa 2: Proiectarea și susținerea unei lecții online în Google Classroom 

Formatorii admiși la prima etapă de selecție vor susține un interviu (prezentarea 

lecției online) pe platforma e-learning G Suite For Education, după o planificare care 

va fi comunicată ulterior. 


