
CURS ACREDITAT
Google Educator Nivelul 1 (GEN1)- 
Intermediari



Google Educator Nivelul 1 Intermediari
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Descriere Curs acreditat nivel intermediar - aplicații Google pentru Educație

Durată 31 de zile (+ 15 zile pentru realizare portofoliu profesional personal)

Nr. de ore 100 ore online
    - dintre care 50 ore de tip sincron audio-video cu formatorul (webinar)

Nivel intermediar

Preț 500 lei

Credite 25 credite profesionale transferabile 

Înscriere https://forms.gle/EPPNbRyymhHiRFhj8



Curs acreditat
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● Furnizor program formare acreditat: Asociația EduSfera

● Denumire program: Google Educator Nivelul 1 (GEN1)- 

Intermediari; 

Categorie: 2A; Tip de competențe: TIC/ Digitale; 

Domeniu tematic: TIC/ competențe digitale

● Nr. OM de acreditare/data: 3904/05.06.2018; 

● Durată acreditare/perioadă acreditare: 3 ani / 2018 - 2021. 

● Nr. credite profesionale transferabile: 25

● Forma de învățământ/formă de organizare a programului: 

online de tip sincron audio-video (webinar)

● Nr. ore program: 100 h



Certificare recunoscută
internațional

4

La finalul cursului vei putea susține, opțional,  un examen online 
pentru a obține certificarea Google Certified  Educator Nivel 1.

Aceasta este o certificare direct de la Google, recunoscută în toată 
l u m e a .

Cursul te pregătește pentru a susține acest examen.

Contravaloarea susținerii examenului este inclusă în taxa de curs.

Google Certified Educator Nivelul 1 demonstrează competențele de 
bază necesare pentru implementarea instrumentelor Google for 
Education la clasă, în vederea îmbunătățirii proceselor de predare și 
de învățare. Examenul validează competențele de implementare a 
tehnologiei standard.



Obiectivele cursului
Obiectivul programului de formare Google Educator Nivelul 1 – Intermediari constă în 
dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar/universitar 
referitoare la utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor la clasă pentru a crește 
calitatea procesului de predare. 
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Stimulează interesul și creativitatea 
elevilor03

● Învață elevii să facă cercetare online
● Creează lecții interactive
● Captează atenția la clasă cu ajutorul materialelor video
● Facilitează lucrul în echipă
● Promovează cetățenia digitală și un comportament online pozitiv

Crește eficiența și economisește timp02
● Lucrează la clasă cu mai puține hârtii
● Economisește timp prin comunicare rapidă
● Organizează activitățile tale și ale elevilor
● Organizează întâlniri online, lucrează online cu elevii și studenții
● Măsoară, analizează și comunică evoluția elevilor

Angajament pentru dezvoltare 
profesională și leadership01 ● Pregătește-te să folosești tehnologia la clasă

● Beneficiază de mai multe opțiuni pentru asistență și învățare



Folosește rapid și inteligent suita Google
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Lecții online
    Meet     |  Jamboard   |  Chrome

Teme, suport pentru curs, 
teste, note (catalog 
virtual), informare părinți Classroom 

Materiale didactice de 
impact Prezentări | Documente | Formulare | Foi de calcul |  Desene  | Youtube

Colaborare și organizare
    Gmail    |   Calendar   |     Drive     |   Grupuri      |  Site-uri    | Sarcini



50 ore webinar, asistate de formator*
explicații clare | ajutor și feedback la aplicațiile practice 
răspunsuri la întrebări | schimb de experiență
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Practic și interactiv
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Des
co

per
ă Aplică practic

Evaluare și feedback

Explicațiile instructorului, 
documentele suport și filmele 

explicative te vor ajuta să reții ușor 
informațiile esențiale

Vei fi îndrumat și ajutat pas cu 
pas în utilizarea aplicațiilor 

Google pentru educație. Toată 
activitatea ta va fi evaluată și 

notată.

Fiecare aplicație Google 
prezentată va fi folosită de tine 
în cadrul unor scenarii 
inspirate din realitate.



3 motive pentru care profesorii 
au ales cursurile Edu Apps
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Cursuri practice și interactive03 ● Multe exerciții practice
● Scenarii inspirate din mediul educațional
● Feedback la fiecare exercițiu, ajutor

Formatori profesioniști02 ● Formatori certificați și autorizați de Google
● Vastă experiență de formare
● Persoane deschise și cu multă răbdare

Experiența Edu Apps01
● Singurul partener Google pentru dezvoltare profesională în 

educație în România - Google Edu Directory
● Partener instituțional al Ministerului Educației și Cercetării
● Creatori ai platformei Clasa Viitorului, implementată în peste 5000 

de școli din România

Edu Apps 
autorizat

Partener 
instituțional



Cursanții au acordat:
           5 / 5  

Un curs foarte bine structurat și 
prezentat, extrem de util în 
contextul actual. Un formator de 
înaltă ținută profesională, serios, 
disponibil, cu tact pedagogic și 
mult bun simț.

Adriana 
Duceac

… am devenit mai eficientă și 
organizată, am aflat multe 
informații noi, particularizate 
pentru nivelul nostru de cursanți. 
Formatoarea noastră a știut cum 
să predea diferențiat, menținând 
atenția noastră fără efort. 

Alina
Popescu

Activitățile de formare au fost 
foarte bine organizate, 
participarea la curs a fost o 
experiență plăcută, iar învățarea 
a fost ghidată cu experiență și 
tact de
către formator. Mulțumesc!

Ecaterina 
Angheluță

Cursul este foarte bine structurat, 
mentor deosebit de amabil, bine 
pregătit și dispus să exemplifice 
până în detaliu. Cursul a fost și 
un model de ”școală on-line”.
Recomand cu căldură, se învață, 
pe bune, tot ce trebuie pentru G 
Suite. Mulțumesc!

Adriana
Hudecz
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Mai multe opinii
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Partenerul nr. 1 al școlilor din România



Întrebări frecvente (1)
Î: Se pot înscrie și  începătorii?
R: Da, se pot înscrie și începătorii cu condiția să aibă competențe minime de tehnoredactare și 
utilizare Internet. Pentru toți începătorii recomandăm și cursul neacreditat Google Start.

Î: Obțin adeverință de participare?
R: Da, după absolvirea cursului se eliberează o adeverință de participare care poate fi folosită 
la dosarul personal până la eliberarea atestatului cu cele 25 de credite profesionale 
transferabile

Î: Cât durează cursul?
R: Cursul durează aproximativ 45 de zile, 31 de zile în care vei studia (atât asistat de un 
formator cu experiență, cât și individual) și 15 zile pentru elaborarea portofoliului profesional 
personal
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Întrebări frecvente (2)
Î: Are posibilitatea școala să-mi plătească instruirea?
R: Da, mulți directori aleg să înscrie cadrele didactice la cursurile noastre, ele putând fi 
achiziționate prin SEAP, număr referință GEN1

Î: De ce am nevoie pentru a participa la curs?
R: Un calculator sau laptop conectat la internet, echipat cu microfon și cameră web, și un 
program de navigare pe Internet (recomandăm Google Chrome)

Î: Care este programul orelor de curs?
R: Programul sesiunilor online cu formatorul este de regulă după-amiaza/seara în zilele 
lucrătoare și sâmbăta dimineața (durează de regulă între 3 și 4 ore, în total 50 de ore). 
Prezența la aceste sesiuni este obligatorie. Aceste întâlniri vor fi înregistrate pentru a putea 
fi vizionate ulterior.

Î: Care este condiția pentru a absolvi acest curs?
R: Pentru a absolvi, trebuie să fii activ pe parcursul întregului curs, să rezolvi aplicațiile 
practice și testele, iar la final să creezi un portofoliu personal profesional care va consta în 
resurse educaționale deschise.
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