CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

Nr. 404/9.06.2021

ANUNŢ
Casa Corpului Didactic Cluj în parteneriat cu Asociația Edusfera derulează
programul de formare continuă „Google Educator Nivelul 1 (GEN1) - Intermediari”,
acreditat prin OM 3904/05.06.2018 în format 100% online, cu durata de 100 ore (50
de ore online cu formatorul și 50 de ore e-learning/activități individuale online),
având 25 de credite profesionale transferabile, în conformitate cu ordinul 5767/
15.10.2020 pentru instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de
formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul
preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19.
Înscrierea și plata taxei de participare se fac conform procedurii stabilite de
către Asociația Edusfera, în calitate de furnizor, după cum urmează:
Cursanții se pot înscrie prin completarea formularului de înscriere de la adresa
cursuri-profesori.eduapps.ro selectând perioada dorită, locația de formare (CCD Cluj).
După selecția cursanților în grupă, taxa de participare în valoare de 500 lei/ cursant se
poate achita integral sau în rate cu ajutorul cardului bancar:
1. BCR - 4 rate
2. BRD - 5 rate
3. Alpha - 5 rate
4. Piraeus - 5 rate
5. BT star card - 3 rate
De asemenea, cursul poate fi achiziționat de către instituția de învățământ din SEAP,
număr referință: GEN1, CIF 30443450. Și aici există posibilitatea ca acest cost al cursului
să fie împărțit între școală și cursant, în funcție de bugetul școlii. De exemplu, dacă școală
suportă 300 de lei din costul cursului, cursantul va primi factura de plată pentru suma
de 200 de lei.
Prezentarea detaliată a cursului o veți găsi accesând linkul:
https://docs.google.com/presentation/d/1EC1t9F83C1hnC9FerbcnKjYZxWjn2ViTTFqI
xVLC-nk/edit?usp=sharing
Fișa cursului poate fi găsită în pagina următoare.
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DENUMIREA PROGRAMULUI DE FORMARE
GOOGLE EDUCATOR NIVELUL 1 - INTERMEDIARI
Nr.
crt
.

Criteriu

Detalii

1

Ordinul de acreditare

O.M.E.N. Nr. 3904/05.06.2018

2

Perioada de acreditare

3 ani

3

Categorie program

2A

3

Grup ţintă

Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar

4

Scop

Scopul programului de formare constă în dezvoltarea competențelor
cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal de
utilizare a tehnologiei informației și a comunicațiilor la clasă în
vederea creșterii calității procesului de predare. Prin studiul
materialelor scrise, vizionarea clipurilor video, activitățile de
laborator, cadrele didactice vor obține și își vor dezvolta abilitățile de
a integra soluțiile Google atât în procesul educațional, cât și pentru a
comunica mai bine la nivel instituțional, atât cu alte cadre didactice
dar și cu elevii și părinții acestora.
Actualul program de formare își propune să pregătească profesorii
pentru ca aceștia să poată susține cu succes examenul de
certificare Google Educator Nivelul 1 în urma căruia pot obține un
certificat Google cu recunoaștere internațională.
Formular de înscriere : cursuri-profesori.eduapps.ro

5

Nr. credite (CPT)

25

6

Nr. ore de formare

100 ore

7

Tip formare

Online

8

Competențe vizate

●

●

●

●
●
●

9

Capacitate de utilizarea eficientă și responsabilă a terminologiei
specifice și a instrumentelor TIC și a resurselor digitale în
activitatea didactică
Capacitate de comunicare și facilitare a schimburilor de bune
practici între cadrele didactice în scopul îmbunătățirii calității
actului didactic
Capacitate de utilizare a aplicațiilor Google și de aplicare în
activitatea didactică a unor metode de comunicare eficientă și
colaborarea între elevi, cadre didactice și părinți
Capacitate de realizare eficientă a activităților de evaluare în
mod relevant și transparent
Capacitate de digitalizare a testelor de evaluare, planificărilor și
planurilor de lecție, chestionarelor
Capacitate de transfer de cunoștințe către elevi în scopul
îmbunătățirii abilităților digitale ale acestora

Titlurile modulelor sau ale temelor,
nr ore asociate

Nr. ore
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10

Evaluare finală

Modul 1: Dezvoltarea
profesională și leadership

20

Modul 2: Eficientizarea
activităților și optimizarea
timpului

47

Modul 3: Facilitarea învățării și
stimularea creativității elevilor

30

➢ Evaluare pe parcurs online:
● 50% -14 scenarii practice de lucru online utilizând aplicațiile
Google pentru educație
● + 50% - 13 teste teoretice online.
➢ Evaluare finală online: transmiterea electronică a portofoliul
profesional individual conform anexei 2 la ordin MEC 5767/2020
ca resursă educațională deschisă.

11

Sustenabilitate / Impact

Formular tip de angajament privind susținerea unor activități care
asigură sustenabilitatea / impactul

12

Formatori

Alexandru Dragomir
Elena Cristina Anton
Ștefan-Adrian Apăteanu
Mariana Babușcă
Daniel Bojte
Teodora-Daniela Chicioreanu
Ioana Cosma
Giorgi Grigore
Claudia Gabriela Guină
Sorin Guleac
Denes Gyarmati
Alexandra Mara Ivan
Nectara Mircioagă
Dana Rucsandra Nițu
Florin Pop
Iuliana Carmen Stana
Cristea Melania Voichița
Laura Cruceat
Cătălin Laslău
Maria Canțer
Maria Magdalena Bondoc
Toader Pîțu
Adriana Ilioasa

13

Cost program/participant

500 lei / cursant

14

Cod achiziție SEAP

Google Educator Nivelul 1 - Intermediari

15

Coordonator program

Nume: Sorin Guleac, mobil: 0722.565.373, E-mail: info@eduapps.ro

Liliana Dana Lung
Claudia Călin
Mihaela Ciobanu
Alin Neșa
Imre Todor
Jean Badea
Alina Elena Nițu
Alina Diana Codreanu
Dina Pripon
Ovidiu Oltean
Gabriel Arsu
Claudiu Horațiu Hotea
Laszlo Babos
Emoke Bartus
Nina Dumbrava
Adina Mihalea Stănculescu
Liliana Izabela Panaite
Tiberiu Constantin Zota
Ramona Vasile
Ahmet Dundar
Valentina Cristea
George Hari Popescu
Alina Mihaela Tătaru
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