CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

Nr. 202/24.03.2020
Către toate unitățile de învățământ din județul Cluj
Doamnei/ Domnului director

Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice care doresc să desfășoare activități
didactice în regim online, conform Adresei Ministerului Educației și Cercetării nr.
79/10.03.2020, prin care se recomandă accesarea suitei de aplicații educaționale oferite sub
licență gratuită de către Google și Microsoft (G Suite for education și Office 365 A1), Casa
Corpului Didactic Cluj organizează o serie de instruiri, astfel încât fiecare unitate de învățământ
să își poată implementa soluții de colaborare on-line centralizată, la nivel instituțional, utilizând
un spațiu virtual propriu. Pentru aceasta, vă rugăm să desemnați un reprezentant din unitatea
dumneavoastră de învățământ (o persoană cu competențe avansate de utilizare a computerului,
de preferință informaticianul instituției), care să participe la o instruire online. Formatorul din
partea Casei Corpului Didactic Cluj va fi Mihaela Ciobanu, informatician al CCD Cluj și expert
regional e-learning, iar sesiunea de instruire va dura aproximativ o oră, cuprinzând următoarele
teme:
● Prezentarea practică a soluțiilor GSuite for education și Office 365 A1
● Activarea GSuite for Education pentru unitatea de învățământ
● Sincronizarea GSuite cu SIIIR (pentru crearea automată a conturilor pentru profesorii și
elevii din școala dumneavoastră)
● Activarea conturilor în GSuite
Avantajele acestei instruiri pentru unitatea dumneavoastră de învățământ vor fi:
● O soluție de colaborare on-line și a unei platforme e-learning proprie unității de
învățământ pe care o conduceți, care nu generează costuri;
● Conturi pe platformă create foarte ușor pentru toți angajații unității de învățământ și
pentru elevi;
● Utilizarea platformei de către personalul instituției și elevi, cu respectarea reglementărilor
legale privind protecția datelor cu caracter personal.
Vă rugăm să completați datele persoanei desemnate din unitatea dumneavoastră
de învățământ, utilizând linkul de mai jos, până la data de 25.03.2020
https://forms.gle/C32c9GJRB6rV5gT4A
După colectarea înscrierilor, persoana desemnată de dumneavoastră va primi pe email invitația
la instruire.
Persoana de contact: Mihaela Ciobanu (mciobanu@ccdcluj.ro)
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Mihaela POPESCU

