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RÉSUMÉ: Le document traite de l’année des changements majeurs mon‑
diaux. Même les programmes de formation sont exécutés en ligne. Les 
enseignants doivent développer certaines compétences numériques. 
Aujourd’hui, le meilleur et le plus important canal de distribution de 
l’information est celui en ligne. L’environnement en ligne soutient la 
formation de différentes compétences.
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Anul 2020 a adus cu el schimbări majore pe toate planurile, mai ales în 
cel al educaţiei. Trăim într‑o eră în care oamenii – profesori, elevi, părinţii 
acestora – sunt din ce în ce mai ocupaţi iar toate gadgeturile, internetul de 
mare viteză, dar și implicarea reţelelor sociale în viaţa noastră, au redefinit 
felul în care ne comportăm, vorbim, ne informăm și învăţăm zi de zi.

Oamenii folosesc intens internetul în găsirea de informaţii, în sta‑
bilirea unor relaţii de prietenie sau găsirea unui loc de muncă, la plata 
facturilor. Anul 2020 a adus cu el necesitatea dezvoltării capacităţilor 
sociale și educaţionale, atât ale părinţilor și ale copiilor, cât mai ales ale 
profesorilor, accentul fiind pus pe dezvoltarea acelor competenţe specifice 
predării‑învăţării online.

Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de distribuţie a informa‑
ţiilor este cel online. Mediul online sprijină formarea abilităţilor secolului 
XXI precum: colaborarea, comunicarea și creativitatea. 

Universităţile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii 
1 Profesor învăţământul primar la Școala Gimnazială Asău.
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pentru schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca 
răspuns la inovaţiile tehnologice, instituţiile și profesorii trebuie să se 
adapteze și ei. Oportunităţile de învăţare online, utilizarea resurselor edu‑
caţionale deschise și a altor tehnologii, reduc costurile cu achiziţionarea 
materialelor pentru instruire permiţând totodată folosirea mai eficientă a 
timpului profesorului. 

Strategia de combinare a învăţării online cu instruirea faţă în faţă este 
utilă pentru a adapta diversele stiluri de învăţare ale elevilor şi pentru a 
permite fiecăruia să studieze în ritmul propriu. Resursele online permit 
revoluţionarea sistemului educaţional, nu numai pentru că sunt conve‑
nabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și 
învăţare să devină mai interesant și adaptat elevului digital.

Astfel, dintre avantajele parcurgerii unor programe de formare online 
amintim:

– posibilitatea de a alege o programă de studiu a unei instituţii fur‑
nizoare de astfel de servicii, fără a fi nevoie de relocare pentru a urma 
cursurile respective;

– posibilitatea de a lucra în timpul parcurgerii cursurilor online, indi‑
ferent de localitatea de domiciliu;

– depășirea problemei incapacităţii de a participa la prelegeri tradiţi‑
onale, din cauza unei probleme fizice permanente sau temporare, ori din 
cauza unor anumite afecţiuni;

– auto‑organizarea timpului de studiu (motivaţie crescută, planificarea 
timpului şi capacitatea de analiză şi sinteză a conţinuturilor prezentate);

– oferă posibilitatea învăţării continue şi dezvoltarea profesională;
– cursanţii parcurg conţinuturile în mod independent, în ritmul lor, 

în locul şi timpul pe care ei îl aleg având la dispoziţie un număr mare de 
material oferite de tutorii programului;

– ritmul propriu – cadrele didactice citesc materialele de învăţat, în 
pasul pe care ei îl aleg şi ori de câte ori doresc;

– locul de învăţare este liber ales – depinde de mijlocul utilizat pentru 
distribuirea materialelor de învăţat (învăţarea la locul de muncă, acasă);

– participanţii descoperă şi participă la programele care îi interesează, 
chiar dacă acestea nu sunt oferite de către instituţii de învăţământ sau de 
afaceri din localitatea în care locuiesc sau lucrează; 

– posibilitatea de a participa la programe de calitate oferite de instituţii 
de prestigiu;
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– alegerea modalităţii de învăţare – învăţarea activă sau pasivă, nivele 
diferite de interacţiune: “clasice” materiale scrise pe lângă notiţele proprii, 
simulări interactive, discuţii cu alţi cursanţi (e‑mail, teleconferinţe, etc.), 
mai multe componente multimedia – grafică, animaţii, sunet, etc. 

– învăţarea independentă şi interacţiune – şi profesorii învaţă de la 
cursanţii care caută individual noi surse de informare, se reduc costurile 
cu deplasările, cazările, etc.

Programele de formare on‑line oferă resurse de calitate necesare 
educaţiei continue, formării și dezvoltării personale și profesionale pen‑
tru cadrele didactice, se desfășoară pe o platformă eficientă, bazată pe 
standarde de interoperabilitate, disponibilă pentru publicarea de cursuri 
on‑line, ce are standarde de design, infrastructură, securitate, proiectare 
didactică, suport și interacţiuni în medii virtuale, metode de instruire la 
distanţă, distribuirea resurselor, testare online, etc.

Avantajele formării continue în mediul on‑line:
– colaborarea: este considerată a fi punctul forte al educaţiei on‑line;
– conectivitate: cursanţii realizează schimb de date şi informaţii atât 

între ei utilizând e‑mail‑ul şi alte mijloace de tip blog, wiki, alte platforme 
educaţionale, partajare de cunoştinţe, etc. 

– la cursul on‑line, pot participa cadre cu vârste, pregătire, experienţă 
profesională diferite, provenind din toate zonele judeţului, ţării etc.;

– permite cursantului să decidă singur asupra conţinutului relevant 
pentru el, asupra timpului pe care îl dedică învăţării și ritmului în care 
parcurge informaţia;

– asigură evaluarea cunoștinţelor la sfârșitul fiecărui modul și chiar 
colectarea unor date statistice despre calităţii acestora;

– conţinutul cursurilor și rezultatele participanţilor pot fi stocate și 
consultate oricând, poate fi actualizat permanent (cu excepţia materialelor 
multimedia);

– leagă resurse în formate diferite, încurajează învăţarea activă și 
independentă;

– furnizor de materiale suplimentare pentru programele convenţi‑
onale.

După parcurgerea unui program de formare care urmărește valorifi‑
carea soft‑ului educaţional în eficientizarea predării se vor putea dezvolta 
atitudini şi valori profesionale precum: 

– cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice tehnologiei informaţiei 
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şi a comunicaţiilor și exprimarea unui mod de gândire creativ, în structura‑
rea şi rezolvarea sarcinilor de lucru. 

– conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării 
calculatorului. 

– formarea deprinderilor de a alege corespunzător aplicaţiile în aborda‑
rea sarcinilor de lucru și a capacităţii de a utiliza instrumente informatice. 

– manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere 
în general. 

– manifestarea disponibilităţii de a evalua/ autoevalua activităţi 
practice. 

– manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate. 
– formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând mijloacele 

specifice unui sistem informaţional, înţelegerea impactului tehnologiilor 
informatice în societate precum şi a conexiunilor dintre tehnologia infor‑
maţiei şi a comunicaţiilor şi alte obiecte de studiu.

Pentru o educaţie eficientă în societatea de astăzi, societatea 
cunoașterii, s‑a impus o schimbare, în pregătirea profesorilor, dezvolta‑
rea competenţelor digitale și folosirea acestora în predarea și învăţarea în 
modul online. 
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