
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiți mai 
buni. 
 
 
 

De ce să obțineți o certificare? 
Pentru că cei mai buni profesori nu 
încetează niciodată să învețe. 
 
 
Certificarea MCE reduce decalajul dintre competențele 
digitale educaționale și predarea inovatoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89% dintre profesorii certificați 

lucrează mai bine cu tehnologia la 

clasă.  
Microsoft Certified Educator este 
un program de dezvoltare 
profesională care reduce decalajul 
dintre competențele IT și predarea 
inovatoare. Această nouă 
certificare pune la dispoziție 
instrumente solide care îi ajută pe 
profesori să integreze cel mai bine 
tehnologia informației și 
comunicațiilor (TIC) în predarea la 
clasă.  

 
Adaptat la Proiectarea Învățării în 
Secolul 21, programul MCE pune la 
dispoziția profesorilor din România 
un manual digital gratuit pentru 
studiu, astfel încât cei interesați să 
se pregătească pentru certificarea 
Technology Literacy for Educators 
(62-193). Certificarea MCE a fost 
echivalată de Ministerul Educației și 
Cercetării cu 15 credite profesionale 
conform OMEC 4413/28.05.2020. 

 
„Microsoft Certified Educator oferă 
profesorilor o certificare recunoscută 
global  și validează cunoștințele lor de 
integrare a tehnologiei în procesul de 
învățare. Ca și furnizor de formare 
pentru cadre didactice, Fundația EOS a 
realizat materialul de studiu pentru 
obținerea acestei certificări și sprijină 
profesorii în obținerea unui credențial cu 
adevărat important în educația digitală a 
secolului 21.”   
Laurentiu Bunescu  
Fundația EOS Romania



 

Preluați controlul. 
 
 
 
 

Technology Literacy for Educators (62-193) 
 

Certificarea MCE - Technology Literacy for Educators este un examen de nivel intermediar, destinat a fi un 
instrument viabil și de încredere pentru măsurarea competențelor, astfel cum sunt acestea evaluate conform 
cadrului Proiectarea Învățării în Secolul 21 (21CLD). Promovarea examenului Technology Literacy for 
Educators (62-193) asigură, de asemenea, cadrelor didactice aflate în stadiul de formare inițială sau de 
formare continuă o referință suplimentară atunci când se prezintă în fața angajatorilor actuali și viitori. 

 
Cine ar trebui să obțină certificarea MCE? 

 
Certificarea MCE este recomandată profesorilor din învățământul preuniversitar, studenților care se 
pregătesc să devină profesori la clasă, cadre didactice aflate în stadiul de formare inițială sau de formare 
continuă, consilieri educativi, sau alți profesioniști din domeniu care doresc să își certifice competențele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cele mai importante beneficii 
Profesorii certificați MCE pot dovedi că dețin 
competențele necesare pentru a asigura elevilor, 
folosind instrumentele Microsoft, experiențe de 
învățare bogate, personalizate, care includ 
competențele esențiale necesare în secolul 21. 
Avantajele implementării unui program de dezvoltare 
și certificare profesională MCE într-o instituție 
educațională includ: 

• Asigurarea că personalul didactic deține 
cunoștințe de bază cu privire la instrumentele 
Microsoft pentru educație 

• Asigurarea că personalul didactic  poate 
demonstra cum se poate integra cu succes 
secolul 21 în cadrul lecțiilor din curriculum 

• Asigurarea că personalul didactic cunoaște 
instrumentele Microsoft pentru educație și că 
pot susține abilitățile specifice de secol 21 

• Asigurarea accesului la formare profesională 
eficientă  

• Asigurarea validării investițiilor în TIC 

Pregătirea pentru examenul de 
certificare MCE este gratuită 

 
Printr-un parteneriat unic, Microsoft, Certipro 
Education și Fundația EOS pun la dispoziția 
profesorilor resurse de pregătire pentru susținerea 
examenului MCE. Proiectarea Învățării în 
Secolul 21 pune la dispoziția profesorilor 
modalități clare și practice de predare a abilităților 
de secol 21 cu ajutorul tehnologiilor digitale, prin 
intermediul unui set de lecții Office Mix. Acest set 
de lecții asigură un proces bazat pe practici de 
colaborare, menit să ajute profesorii să transforme 
modul în care proiectează activitățile de învățare 
la clasă, făcându-le mai atractive și mai reale 
pentru elevi. 

 

 
Prin parcurgerea resurselor de Proiectare a 
Învățării în Secolul 21, profesorii vor învăța cum 
să utilizeze caracteristicile de bază ale 
pachetului Office 365, inclusiv Microsoft Teams, 
OneNote, Sway, Microsoft Forms, Office Online 
și OneDrive. 

MCE la nivelul școlii 
Introducerea resurselor de învățare MCE și 
a examenului de certificare în programele 
de formare a profesorilor la nivelul școlii sau 
în cele de dezvoltare profesională la nivel 
de sistem, îi va ajuta pe profesori să 
dobândească încredere în utilizarea noilor 
tehnologii cu scopul de a îmbunătăți la 
maxim rezultatele învățării elevilor. 
 
Examenele de certificare se susțin în Centre 
Autorizate de Testare Certiport sau folosind 
serviciul de examinare de la distanță Exams 
from Home de la Certiport. Resursele de 
pregătire pentru obținerea certificării (manual 
digital, simulări și teste practice Gmetrix) pot fi 
obținute de la Certipro Education la 
info@certipro.ro sau Fundația EOS la 
office@eos.ro.  
 
Mai multe informații sunt disponibile în limba 
engleză la:   
www.certiport.com/mce  
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Obiectivele examenului 
de certificare MCE 
 
Examenul de certificare MCE are o durată 
de 60 de minute și include 40 de întrebări 
cu variante multiple de răspuns, care 
acoperă următoarele obiective: 
 
• Facilitarea colaborării între elevi 

 
• Facilitarea abilităților de comunicare 

 
• Facilitarea construirii cunoștințelor 

 
• Facilitarea autoreglării 

 
• Facilitarea rezolvării problemelor din 

lumea reală și a inovării 
 
• Facilitarea folosirii instrumentelor TIC 

relevante de către elevi 
 
• Folosirea TIC pentru a fi un profesor 

eficient 
 

mailto:info@certipro.ro
mailto:office@eos.ro

