
Codul și 

denumirea 

programului 
GOOGLE TEACHER NIVEL 2 - AVANSAT 

Justificare 

În cadrul cursului noțiunile explicate vor fi experimentate practic, pas cu pas. 

Scenariile practice sunt inspirate de activitatea de zi cu zi a cadrelor 

didactice. Ele presupun crearea de materiale educaționale moderne, 

interacțiuni cu elevii, părinții și alte cadre didactice, organizarea 

documentelor și a timpului. 

Scenariile sunt însoțite de videoclipuri detaliate cu rezolvarea lor, putând fi 

reluate individual oricând. 

Public țintă 
Cadre didactice de predare din învățământul preuniversitar și personal 

didactic auxiliar 

Competențe 

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 

Tematica 
Modul 1: Dezvoltarea profesională și leadership 
Modul 2: Eficientizarea activităților și optimizarea timpului 
Modul 3: Facilitarea învățării și stimularea creativității elevilor 

Forme de 

evaluare 
protfoliu 

Durata în 

ore și 

calendar 

120 de ore                                 30 credite 

Furnizor și 

CPT 
CCD „Csutak Vilmos” Covasna  în parteneriat cu Asociația Edusfera  

Formator(i) Formatori acreditați 

Cost /oră / 

participant 
5 lei 

Înscriere https://forms.gle/gb3mR7PsGazVgnSd8  

https://forms.gle/gb3mR7PsGazVgnSd8


A program 

kódszáma és 

megnevezése 
GOOGLE TEACHER HALADÓ SZINT 

Rövid 

bemutatás 

A kurzus során az elmagyarázott fogalmakat gyakorlatiasan, lépésről 

lépésre tapasztaljuk meg. A gyakorlati forgatókönyveket a tanárok 

mindennapi tevékenysége ihlette. Magában foglalja a modern oktatási 

anyagok létrehozását, a diákokkal, szülőkkel és más tanári személyzettel 

való interakciót, a dokumentumok és az idő megszervezését. A 

forgatókönyveket részletes videók kísérik a megoldásukról, amelyek 

egyenként bármikor visszajátszhatók. 

Célcsoport A közoktatásban tanító pedagógusok és kisegítő oktatók 

Fejlesztendő 

kompetenciák 

• Az informatika oktatásban használatos gyakorlatok hatékony 
kiválasztásának képessége 

• A didaktikai tevékenység hatékonyabbá tételének és 
időmegtakarításának képessége 

• A tanulás személyre szabásának, alternatív tanulási modellek 
használatának képessége 

• Képesség az interneten elérhető minőségi oktatási források 
azonosítására és felhasználására 

• Dokumentumok digitalizálásának képessége 

• A tanulók online tanulással kapcsolatos készségeinek fejlesztése 

• Hatékonyabb online kommunikációs képesség más tanárokkal, 
tanulókkal és szülőkkel 

Tematika 

1. modul: Szakmai fejlődés és vezetés  
2. modul: A tevékenységek ésszerűsítése és az idő optimalizálása  
3. modul: A tanulás elősegítése és a tanulók kreativitásának 
ösztönzése 

Értékelés 

módja 
portfólió 

Időtartam és 

periódus 
30 kredit 

Online tanfolyam 120 óra (ebből 60 óra oktatóval 

szinkronban) 

Szolgáltató, 

kreditpontok 

Kovászna Megyei Csutak Vilmos Pedagógusok Háza 

partnerségben az Edusfera Egyesülettel 

Oktató(k) Akkreditált képzők 

Költség/óra/fő  5 lej  

Iratkozás https://forms.gle/gb3mR7PsGazVgnSd8   
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