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Anunţ

Casa Corpului Didactic Cluj face înscrieri pentru completarea grupei ce se va constitui în
locaţia Casa Corpului Didactic Cluj, pentru programul „Aplicaţii Google” aflat în Oferta de formare
continuă pentru anul şcolar 2016-2017, avizată prin adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr.
46761/21.11.2017, program ce se va derula în perioada 26 mai- 30 iunie 2017.
Programul are un număr de 40 de ore de formare şi se adresează unui public ţintă larg:
cadre didactice şi personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, elevi, membri
ai comunităţii.
Competenţele generale pe care le va forma cursanţilor sunt:
1. Comunicarea prin intermediul mailului Google şi a aplicaţiei Hangouts;
2. Gestionarea fişierelor utilizând aplicaţia Google Drive;
3. Elaborarea şi partajarea aplicaţiilor software bazate pe Google Docs şi colaborarea pentru
realizarea acestora;
4. Elaborarea şi administrarea blogurilor pe platforma Blogger.
5. Elaborarea hărţilor personalizate cu Google Maps şi utilizarea Google Navigator;
6. Gestionare, vizualizarea şi editarea imaginilor cu aplicaţia Picasa.
7. Utilizarea aplicaţiilor Google pentru dispozitivele mobile.
Înscrierea se face prin completarea formularul online ce se poate accesa cu link-ul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQgdXQ1VXR24S4j2AmaBfZRPDtqY96eP_1DcbjbVotIw98g/viewform
Înscrierea se poate face şi de pe site-ul Casei Corpului Didactic Cluj, www.ccdcluj.ro.
Perioada de înscriere şi de plată a taxei de participare este: 19 mai – 24 mai 2017.
Taxa de participare la programul de formare este de 150 de lei/cursant. Plata taxei de
participare se poate face în numerar la sediul CCD Cluj ( în zilele de miercuri, între orele 9 şi 16)
sau prin mandat poştal, respectiv ordin de plata în contul Casei Corpului Didactic: cont IBAN RO43
TREZ 2162 0E33 1700 XXXX deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 7929740. Taxa poate fi plătită
din bugetul de formare al unităţii de învăţământ, pe baza solicitării cursanţilor adresată conducerii
unităţii de învăţământ.
Date de contact privind calendarul şi derularea formarii:
Liliana Dana Lung - 0733661212, lung.dana0@gmail.com
Director Casa Corpului Didactic Cluj,
Mihaela Popescu
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