FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare „Utilizarea pachetului de aplicații Gsuite for Education în predarea
online”
CRITERII CURRICULARE
Utilizarea pachetului de aplicații Gsuite for Education în predarea online
Denumire program
Formare continuă
Tipul de program
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
Public ţintă vizat
Pentru a oferi sprijin constant în contextul generat de pandemia de COVID-19, în
Justificarea ofertei
situația suspendării cursurilor și luând în considerare faptul că fiecare unitate școlară
(necesitate, utilitate)
utilizează o platformă elearning în activitatea de învățare online, programul propus
vizează dezvoltarea competențelor cadrelor didactice privind utilizarea aplicațiilor
Google for Education în predarea online, pentru organizarea activităților de învățare,
crearea de resurse educaționale pentru elevi, elaborarea de instrumente didactice care
să faciliteze formarea, comunicarea și colaborarea elevilor în spațiul virtual.
12 ore
Durata
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/
Locul de desfășurare
Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.2 din O.M.E. nr. 5138/27.08.2021)
Tip de formare
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea instrumentelor și aplicațiilor din pachetul
Competenţe vizate
Google for Education;
Organizarea activităților de învățare online utilizând instrumente digitale Google;
Crearea și aplicarea testelor de evaluare a învățării online utilizând instrumente
Google;
Planificare module
Număr total de ore alocate,
din care:
Nr.
Denumirea modulului/ temei
crt.
Aplicații și
Teorie/Curs
teme offline
1.
2.
3.
4.
5.
Modalităţi de
evaluare a cursanților

RESURSE UMANE

Utilizarea aplicațiilor Calendar Google și
Google Meet
Utilizarea aplicației Google Classroom
Utilizarea Microsoft Teams/Office 365,
integrată în pachetul GSuite for Education
Creare de teste pentru evaluare online,
utilizând instrumente digitale Google
Evaluare finală

2 ore sincron

-

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

-

2 ore sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

TOTAL
12 ore
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme colaborative,
dezbateri, chestionar, portofoliu electronic;
Evaluarea finală: sesiune de intrebări și răspunsuri privind integrarea instrumentelor și
aplicațiilor Google în predarea online, prezentare test de evaluare online utilizând
instrumente digitale Google;

Formatori

Nume și prenume

Specializare

Nivel de
pregătire

Informatică
Studii
aplicată și
universitare
programare
de licență
Responsabil program profesor metodist Cherciu Cristina Sinduța
CRITERII ECONOMICE
100 cursanți/ 4 grupe
Număr cursanți
planificați
2000 lei/grupă
Cost program
Cost estimat al unei ore 6,66 lei
de formare pentru
fiecare participant
Ivan Alexandra
Mara

Documente justificative
privind calitatea de formator
Certificat de absolvire curs
Formator, seria F/nr. 0184681,
furnizor Zece Plus Bacău;

