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GOOGLE TEACHER NIVELUL 2 - AVANSAT 
CURS ACREDITAT 

Furnizor: EDUAPPS 

Partener: CCD București 
 

Nr. 

crt. 

Criteriu Detalii 

1 Ordinul de acreditare O.M.E. nr. 3673/02.05.2022 

2 Perioada de acreditare 4 ani 

3 Categorie program 2a 

3 Grup ţintă Personal didactic din învățământul 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. 

Formular de înscriere: GTN2 - AVANSAT - cursuri-profesori.eduapps.ro 

Obs. Selectați locația de curs – CCD București 

5 Nr. credite (CPT) 30 

6 Nr. ore de formare 120 

7 Tip formare  online, conform prevederilor din Ordinul 5138 din 27.08.2021 și forma 

echivalentă de organizare, blended learning conform ordin nr. 5564/2011, cu 

completările si modificările ulterioare 

8 Competenţe vizate   Capacitate de diseminare a bunelor practici legate de utilizarea IT în educație 

 Capacitate de eficientizare a activității didactice și de realizare de economii de 

timp 

 Capacitate de personalizare a învățării prin folosirea modelelor alternative de 

învățare  

 Capacități de identificare și de utilizare ale resurselor educaționale de calitate 

existente pe Internet 

 Capacitate de digitalizare a documentelor 

 Capacitate de dezvoltare la nivelul elevilor a abilităților legate de învățarea 

online 

 Capacitate de comunicarea mai eficientă online cu alte cadre didactice, elevi și 

părinți 
9 Titlurile modulelor sau 

ale temelor, nr ore 

asociate 

 Nr. ore 

Modul 1: Dezvoltarea profesională și leadership 18 

Modul 2: Eficientizarea activităților și optimizarea timpului 35 

Modul 3: Facilitarea învățării și stimularea creativității elevilor 64 

 Evaluare finală  evaluare pe parcurs - online sincron; 

 evaluarea finală – Portofoliul individual – online asincron 

10 Formatori Prof. Dr. Teodora Chicioreanu, Dragomir Alexandru, Guleac Sorin, Prof. Mircioaga 
Nectara, Prof. Ioana Cosma 

11 Cost 

program/participant 
600 lei/ cursant 

12 ÎNSCRIERE Completați online GTN2 - AVANSAT - cursuri-profesori.eduapps.ro 

12 Responsabil program Nume : Prof. Ioana Cosma E-mail: ioana.cosma@ccdbucuresti.org 

Director CCD- Bucureşti, 

Nicoleta BRICIU 

http://www.ccd-bucuresti.org/
https://www.eduapps.ro/cursuri/curs-online-acreditat-google-teacher-nivel-2-avansat/
https://www.eduapps.ro/cursuri/curs-online-acreditat-google-teacher-nivel-2-avansat/

