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APLICAȚIILE GOOGLE ÎN EDUCAȚIE - ÎNCEPĂTORI 
CURS ACREDITAT 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 
Nr. 

crt. 

Criteriu Detalii 

1 Ordinul de acreditare Nr.5031/26.08.2016 

2 Perioada de acreditare 3 ani 

3 Categorie program 2 

3 Grup ţintă cadre didactice din învăţământul preuniversitar 

4 Scop Scopul programului de formare constă în dezvoltarea competențelor 
cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal 
referitoare la utilizarea tehnologiei informației şi a comunicaţiilor la 
clasă în vederea creșterii calității procesului de predare.  Prin studiul 
materialelor scris, vizionarea clipurilor video, activitățile de laborator, 
cadrele didactice vor învăța cum să integreze soluțiile Google în sala 
de clasă. La sfârșitul acestui curs, cursanții vor fi pregătiti să fie 
examinați pentru a deveni Google Educator Nivelul 1 
Formular de înscriere : Aplicații Google în educație - Începători 

5 Nr. credite (CPT) 15 

6 Nr. ore de formare 60 

7 Tip formare  Blended - learning  

8 Competenţe vizate   Utilizarea tehnologiei Google în procesul de predare-învățare 

 Utilizarea instrumentelor disponibile în suita Google Apps for Education 

 Utilizarea Google Drive și crearea unui site Google 

 Organizarea activităților și a întâlnirilor online 

 Creșterea eficienței, relevanței și transparenței activităților de evaluare 

 Crearea de abilitati de lucru in echipa  și gestionarea resurselor  

9 Titlurile modulelor sau 

ale temelor, nr ore 

asociate 

 Nr. ore 

Modul 1: Tehnologia digitală și spațiul online 15 
Modul 2: Organizarea activităților de predare învățare în spațiul 
online 

21 

Modul 3: Generația digitală în mediul online 21 

 Evaluare finală  evaluarea intermediară care va avea loc online; 

 evaluarea finală – Portofoliul individual 

10 Formatori Apateanu Ștefan, Paraschivescu David – EduApps, prof. Mircioaga 
Nectara,prof. Florin Pop, prof. Cosma Ioana 

11 Cost 

program/participant 

300 lei/ cursant 

12 Coordonatori program Ioana Cosma ioana.cosma@ccd-bucuresti.org  

 
Director CCD Bucureşti, 

Gabriel Narcis VRÎNCEANU 
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