
9. UTILIZAREA PLATFORMEI GSUITE FOR EDUCATION ÎN DESFĂȘURAREA 

LECȚIILOR ON-LINE 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 
"Utilizarea platformei Gsuite for education în 

desfășurarea lecțiilor on-line" 

Public ţintă vizat: Personal din învățământul preuniversitar 

Justificare 

 (necesitate, utilitate): 

Cursul de formare "Utilizarea platformei GSUITE FOR 

EDUCATION în desfășurarea lecțiilor on-line", 

urmăreşte să creeze situaţii de învăţare care să ofere 

oportunităţi de: dezvoltare a abilităţilor de proiectare şi 

evaluare, a proceselor superioare ale gândirii, a 

capabilităţilor de utilizare la nivel avansat a aplicaţiilor soft 

disponibile.  

Acest curs depăşeşte nivelul integrării de bază a 

tehnologiilor în procesul didactic prin utilizarea unor 

tehnologii şi instrumente variate şi a conţinuturilor în 

format digital. 

Durata (număr total de ore de 

formare): 
24 ore (online - 60% sincron + 40% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
Blended learning 

Curriculum-ul programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competenţe vizate: 

• Competențe de utilizare şi gestionare a aplicaţiilor 

GOOGLE; 
Planificarea  modulelor tematice:  

• Modul I. Contul Gmail şi Google Classroom - 8 

ore; 
• Modul II. Google Drive, Google Docs - 8 ore; 
• Modul III. Google Sites, Google Foto - 8 ore; 

Calendarul programului: 

• Semestrul I - 2 sesiuni de formare; 
• Semestrul al II-lea - 2  sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Evaluare finală: aplicaţii practice 

2. RESURSE UMANE 

*Formatori implicaţi (nume 

și prenume, specializare,  nivel 

de pregătire, documente 

justificative privind calitatea 

de formator):   

Inf. Valentina Androne, Casa Corpului Didactic Argeş 

Mirela Şufariu, bibliotecar, Casa Corpului Didactic 

Argeş 

Prof. Eliza Popa, informatică, grad I, certificat de 

formator, adeverință privind experiența în formare 

Inf. Anne-Marie Coman Anne-Marie, Şcoala 

Gimnazială "Alexandru Davila", Piteşti 

Prof. Viorel Popa, grad I,  certificat de formator, 

adeverință privind experiența în formare 

Coordonatorul programului 
Valentina Marilena Androne, informatician Casa 

Corpului Didactic Argeş 

3. CRITERII ECONOMICE 



Număr de cursanţi 

planificaţi 

25/35 (cursanţi) x 2 (grupe) = 50/70 cursanţi/an şcolar 

2021 - 2022 

Costul  

programului/al activităţii 
5000/7000 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 
4,16 lei 

 


