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1.   Introducere:   Aplicația   ADMA   -   SIIIR,   pachetul   G   Suite   for   Education   și   Office   365   A1  
 
1.1.   Aplicația   ADMA   -    SIIIR   pentru   învățământ   preuniversitar  

Aplicația  ADMA  -  SIIIR  dezvoltată  de  echipa  Edu  Apps  pentru  învățământul  preuniversitar  integrează  serviciile  de                
bază  G  Suite  for  Education  pentru  o  instituție  educațională  cu  datele  din  platforma  SIIIR  (Sistemul  Informatic  Integrat                  
al   Învăţământului   din   România).  
Pe  baza  identităților  și  formațiunilor  de  studii  din  SIIIR,  aplicația  ADMA  -  SIIIR  facilitează  implementarea  și                 
administrarea  serviciilor  G  Suite  for  Education  într-un  mod  simplu  și  rapid  și  generează  rezultate  multiple:  conturi,                 
organizații,   grupuri,   cursuri,   orar.  
Aplicația  ADMA  -  SIIIR  este  un  instrument  esențial  pentru  toți  administratorii  TIC  din  orice  instituție  educațională  din                  
România  care  doresc  să  beneficieze  de  serviciile  G  Suite  for  Education  în  mod  gratuit  și  să  le  implementeze  ușor  și                     
rapid.  
 

1.1.1.   Funcționalități   aplicație   ADMA   -   SIIIR  

 

● Conturi :  generarea  conturilor  de  utilizatori  G  Suite  pentru  instituția          
educațională   pe   baza   identităților   din   SIIIR   ( Modul   Basic )  1

● Organizații :  generarea  și  sincronizarea  organizațiilor  G  Suite  cu         
formațiunile   de   studii   din   SIIIR   ( Modul   Standard )  2

● Grupuri :  generarea  și  sincronizarea  adreselor  de  grup  G  Suite  cu           
formațiunile   de   studii   din   SIIIR   ( Modul   Standard )  

● Cursuri:  generarea  de  cursuri  pentru  aplicația  Google  Classroom         
( Modul   Standard )  

● Orar :  introducerea  orarului  școlar  în  aplicația  Google  Calendar         
( Modul   Standard )  

 

1.1.2.   Cerințe   pentru   instalare   Modul   Basic   aplicație   ADMA   -   SIIIR  

● Licență   G   Suite   for   Education   activată   pentru   domeniul   școlii  

● Activare   servicii   de   bază   G   Suite   for   Education  

● Domeniul   instituției   să   fie   în   lista   de   clienți   Edu   Apps   -   partener   Google   for   Education  

● Browser    Google   Chrome   instalat  3

 

1.1.3.   Etape   principale   pentru   activare   Modul   Basic   aplicație   ADMA   -   SIIIR  

1. Activare   licență   G   Suite   for   Education   pentru   domeniul   școlii  4

2. Instalare   aplicație   ADMA   -   SIIIR   din   consola   de   administrare   Google  

3. Sincronizare   date   folosind   un   cont   de   utilizator   SIIIR  

4. Printare   și   distribuire   coduri   de   activare   (profesori,   elevi)  

1   Modulul   Basic     ADMA   -   SIIIR    (Conturi)   este   disponibil   în   mod   gratuit   pentru   orice   instituție   educațională   din   învățământul   preuniversitar.  
2   Modulul   Standard     ADMA   -   SIIIR    (include    Modul   Basic    și   pachetele   Organizații,   Grupuri,   Cursuri,   Orar)   este   disponibil   contra   cost.   Petru   detalii  
vizitați    goo.gl/JOChBN .  
3   Experiența   poate   fi   diferită   cu   alte   browsere.  
4   Domeniul   este   eligibil   doar   dacă   se   află   în   proprietatea   instituției.   Proprietarul   unui   domeniu    .ro    poate   fi   verificat   pe   platforma    ROTLD .  
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Mai   multe   despre   aplicația   ADMA   -   SIIIR   pentru   învățământ   preuniversitar  

 
1.2.   G   Suite   for   Education   -   aplicațiile   Google   pentru   educație  

Cu   aplicațiile    G   Suite   for   Education    se   pot   îmbunătăți   predarea,   învățarea   și   colaborarea   în   întreaga   școală.  

● 70   de   milioane   de   utilizatori   din   190   de   țări   folosesc   aplicațiile   Google   pentru   educație  

● 20   de   milioane   de   profesori   și   elevi   folosesc   în   prezent   aplicația   Google   Classroom  
 
 

1.2.1.   Beneficiile   aplicațiilor   Google   pentru   educație   (G   Suite   for   Education)  

 

● Aplicații   intuitive   ușor   de   folosit   la   clasă  

● Creșterea   cifrei   de   școlarizare  

● Creșterea  motivației  elevilor  prin  lecții  interactive,  o  mai  bună          
înțelegere   a   teoriei   predate   și   a   studiilor   de   caz  

● O   mai   bună   colaborare   profesor   -   elev   și   comunicare   în   timp   real  

● Elevii   își   dezvoltă   abilitățile   digitale,   gândirea   critică   și  
creativitatea  

● Reducerea  costurilor  pentru  echipamente  și  licențe  software  și         
economie   de   timp  

 
 

1.2.2.   Cum   pot   folosi   profesorii   aplicațiile   Google   pentru   educație  

•   Instrumente   digitale   pentru  
învățarea   mixtă    (blended   learning )   

•   Planuri   de   lecție   interactive  

•   Fișe   de   lucru   pentru   elevi  

•   Conceperea   de   teme   și   teste  

•   Creare,   colectare   și   notare   teme  
online  

•   Urmărire   evoluție   elevi  

•   Gestionare   portofolii   elevi   și  
documente   catedră  

•   Rezumate   pentru   părinți   despre  
activate   elevi   (Classroom)  

•   Interacțiune   comunități  
educaționale   (GEG)  

•   Gestionare   calendar   proiecte   și  
teme  

•   Organizare   ședințe   cu   părinții   și  
evenimente   educaționale  

•   Creare   website-uri   pentru  
disciplina   predată/clasă  

 
Profesorii   și   elevii   despre   G   Suite   for   Education  
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1.2.3.   Aplicații   pentru   comunicare  

 

Gmail:   Îmbunătățește   comunicarea   în   școala   ta  

Comunicarea  dintre  profesori,  elevi  și  părinți  se  îmbunătățește  și  se  extinde  chiar  și  în  afara  școlii                 
prin   utilizarea   facilităților   de   chat   și   video   disponibile   direct   din   interfață.  

Spațiu  de  stocare  nelimitat  pentru  educație,  protecție  antispam,  funcție  puternică  de  căutare  și              
calendare   integrate.  

 

Google   Calendar:   Organizează   calendarul   de   evenimente   și   comunică   eficient   în   școala   ta  

Permite  planificarea  eficientă  a  calendarului  de  evenimente,  a  întâlnirilor  și  activităților            
educaționale,  comunicarea  în  timp  real  a  acestora  prin  accesarea  calendarelor  comune  și             
lansarea   de   invitații   pentru   profesori,   elevi   și   părinți.  

Profesorii  pot  folosi  această  aplicație  pentru  a  gestiona  eficient  calendarul  proiectelor  la  care              
lucrează  cu  elevii  și  termenele  de  predare  pentru  fiecare  disciplină,  dar  și  să  gestioneze               
resursele   pentru   întâlniri   (de   ex.   săli,   videoproiector).  

 
 

Google   Plus:   Rețea   socială   utilă   pentru   educație  

Cu  Google  Plus  profesorii  și  elevii  pot  crea  o  comunitate  online  privată  pentru  școală,  se  pot                 
înscrie  în  diverse  comunități  educaționale  (de  ex.  Google  Educator  Group  România,  GEG),  pot              
accesa  resurse  online  utile  în  procesul  de  învățare  și  predare  și  să  urmărească  ultimele  noutăți                
din   domeniul   educației.   

Google   Plus   poate   fi   activat   la   cerere   de   către   administratorul   TIC   din   școală.  

 
 

Google   Hangouts:   Conectează   profesorii   și   elevii  

Această  aplicație  permite  folosirea  chat-ului  pentru  întrebări  rapide,  efectuarea  și  inițierea  de             
apeluri  video  de  grup,  un  program  de  lucru  virtual  care  permite  conectarea  simultană  a  25  de                 
utilizatori.   

Cu  Google  Hangouts  profesorii  și  elevii  se  pot  conecta  oricând,  de  oriunde  și  de  pe  orice                 
dispozitiv.  În  plus,  profesorii  pot  să  interacționeze  cu  alți  educatori  sau  cu  diverse  comunități               
educaționale   pentru   a   face   schimb   de   idei   și   de   cunoștințe   și   pentru   a   împărtăși   experiențe.  

 

Comunități   GEG  

Comunitățile  Google  pentru  educatori  ( Google  Educator  Groups  -  GEG)  sunt  comunități  online  de              
profesori,  formatori  și  inovatori  în  educație  care  învață  și  se  inspiră  reciproc  pentru  a  răspunde                
nevoilor   elevilor   cu   ajutorul   tehnologiei.  

Orice   profesor,   formator   sau   inovator   în   educație   se   poate   alătura   unei   comunități   GEG.  

Înscriere   în   comunitatea   GEG   România  
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1.2.4.   Aplicații   pentru   colaborare  

 
 

Google   Docs,   Sheets   și   Slides:   Aplicații   educaționale   pentru   colaborare  

Aplicațiile  Google  Docs,  Sheets  și  Slides  sunt  instrumente  digitale  eficiente  pentru  colaborarea             
profesor-elev  și  elev-elev  care  permit  munca  în  echipă  atât  la  clasă  cât  și  în  afara  ei.  Profesorii  și                   
elevii   creează   și   editează   documente,   foi   de   calcul   și   prezentări.  

Permit  lucrul  simultan  în  același  document  pentru  mai  mulți  utilizatori  și  salvarea  automată  a               
fiecărei   modificări.  

Matematica   și   aplicațiile   Google   pentru   educație  

 

Google   Sites:   Profesorii   și   elevii   pot   crea   site-uri   fără   cunoștințe   de   programare  

Indiferent  dacă  ești  profesor,  elev  sau  student  cu  Google  Sites  poți  să  creezi  un  website  fără  să                  
scrii   nicio   linie   de   cod.   

Permite  oricărui  utilizator  să  creeze  site-uri  web  pentru  diverse  proiecte,  discipline,  pentru  clasă              
sau   școală   fără   să   fie   necesare   cunoștințe   avansate   de   programare   sau   HTML.  

 

Google   Forms:   Teste   și   formulare   de   evaluare   pentru   lecții  

Cu  aplicația  Google  Forms  profesorii  pot  crea  teste  pentru  fixarea  cunoștințelor  elevilor  (inclusiv              
inserarea  de  imagini  și  videoclipuri,  selecție  de  răspunsuri  multiple),  formulare  de  evaluare  pentru              
lecții  și  activități  școlare  (inclusiv  analiză  răspunsuri)  dar  și  să  creeze  formulare  de  înregistrare               
pentru   evenimentele   școlii   și   formulare   de   acord   părinți   pentru   diferite   activități.  

Ora   de   fizică   și   aplicațiile   Google   pentru   educație  

 
 
 
 

Google   Classroom:   aplicație   construită   de   Google   împreună   cu   profesorii  

Google  Classroom  este  o  aplicație  cu  o  interfață  prietenoasă  și  intuitivă  care  este  utilizată  în                
prezent   de   peste   20   milioane   de   profesori   și   elevi   din   întreaga   lume.  

Profesorii  își  eficientizează  timpul,  își  organizează  mai  bine  lecțiile  și  comunică  în  timp  real  cu                
elevii.  Aplicația  permite  crearea,  colectarea  și  notarea  temelor  în  mediul  online.  Profesorii  pot              
vedea  chiar  înainte  să  ajungă  în  sala  de  clasă  cine  și-a  terminat  tema  și  pot  oferi  feedback  direct                   
fiecărui  elev,  pot  posta  anunțuri  și  întrebări.  Astfel,  comunicarea  la  clasă  devine  mai  eficientă  și,                
în   același   timp,   se   extinde   și   în   afara   orelor.  

Lecție   demonstrativă   cu   Classroom  

Pentru  elevi,  cu  ajutorul  Google  Classroom  temele  devin  mult  mai  interesante  și  mai  plăcute               
deoarece  aplicația  le  permite  să  acceseze  printr-un  singur  clic  toate  informațiile  și  materialele              
aferente   lecțiilor.   

Cu  ajutorul  Google  Classroom  elevii  pot  să  inițieze  conversații  cu  profesorul  și  să  adreseze               
întrebări  la  care  pot  primi  răspuns  în  timp  real,  iar  temele  pot  fi  predate  mai  ușor  de  pe  orice                    
dispozitiv   utilizat   de   către   elevi   (desktop,   tabletă,   smartphone).   

Pentru  părinți,  Google  Classroom  oferă  posibilitatea  să  primească  rezumate  ale  activității  copiilor             
pentru   a   fi   informați   permanent   cu   privire   la   evoluția   și   rezultatele   lor   la   școală.  

Mai   multe   despre   Google   Classroom  
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1.2.5.   Aplicații   pentru   stocare   de   date  

 

Google   Drive:   spațiu   nelimitat   pentru   creare,   stocare   și   distribuire   de   documente  

Cu  Google  Drive  utilizatorii  pot  salva  fișierele  de  lucru,  le  pot  accesa  oricând  și  de  pe  orice                  
dispozitiv,  le  pot  partaja  instantaneu  cu  alți  utilizatori  și  le  pot  stoca  fără  restricții  de  spațiu  sau                  
format   (de   ex.   text,   prezentări,   foi   de   calcul,   formulare,   fișiere   de   tip   video,   fotografii   etc).  

 

Google   Vault:   Arhivează   e-mailurile   și   conversațiile   online  

Cu  ajutorul  Google  Vault  utilizatorii  grupului  de  aplicații  Google  pentru  educație  pot  administra,              
păstra  și  căuta  e-mailurile  și  conversațiile  online  și  pot  să  salvezele  datele  pentru  o  durată  de  10                  
ani   (politică   de   retenție).   

 
1.3.   Office   365   A1   -   aplicațiile   Microsoft   pentru   educație  

Office   365    pentru   instituțiile   de   învățământ   este   o   suită   de   servicii   pe   bază   de   abonament,   oferită   de  
către   Microsoft   sub   formă   de   pachete,   numite   planuri,   ce   diferă   atât   din   punct   de   vedere   al   serviciilor  
oferite   cât   și   din   punct   de   vedere   al   beneficiarilor   vizați.   Toate   planurile   Office   365   includ   actualizări  
automate   ale   tuturor   aplicațiilor   și   serviciilor   conținute   fără   costuri   suplimentare   spre   deosebire   de  
licențele   convenționale   care   presupun   achiziționarea   unei   noi   licențe   dacă   se   dorește   o   versiune   mai   nouă  
a   unei   aplicații.  
 
Planul A1  este  complet  gratuit  atât  pentru  elevi  și  studenți  cât  și  pentru  profesori  și  personalul  auxiliar.  Acesta                   
conține  versiunea  online  complet  gratuită  de  Office  (Word  online,  Excel  online,  PowerPoint  online  și  OneNote                
online)  cu  e-mail,  conferințe  video,  hub  particularizat  pentru  lucru  în  echipă  la  clasă  cu  Microsoft  Teams,                 
instrumente   de   conformitate   și   protecția   informațiilor,   și   oferă   următoarele   beneficii:  
 

Principalele   aplicații   Office:  

 
 

      Versiuni   web:   

● Word   online  

● Excel   online  

● PowerPoint   online  

● OneNote   online  

      Versiuni   desktop:  

● OneNote  

 

Principalele   servicii:  

 
 

a. Spațiu   de   stocare   personal   nelimitat   în   cloud   (OneDrive   pentru  

business).   Inițial   fiecare   utilizator   primește   1   TB   ca   spațiu   de   stocare,  

ulterior   dacă   acesta   se   dovedește   insuficient,   poate   solicita  

administratorului   abonamentului   de   Office   365   pentru   instituțiile   de  

învățământ   extinderea   spațiului   de   stocare   la   5   TB.   Dacă   și   acest   spațiu   de  

stocare   se   dovedește   insuficient   puteți   solicita   extinderea   lui   până   la   25   TB  

Ghid   de   instalare   aplicație   ADMA   -   SIIIR   -   învățământ   preuniversitar    |   Copyright   ©   2017    Edu   Apps    |   pagina   6   din   37  

https://www.eduapps.ro/


 

contactând   asistența   Microsoft.   Dincolo   de   cei   25   TB,   spațiul   de   stocare   este   asigurat   utilizatorilor   individuali  

sub   formă   de   site-uri   de   echipă   SharePoint   de   25   TB.  

b. Site-uri   de   comunicare   și   site-uri   de   echipă   pe   tot   intranetul   (SharePoint)  

c. Hub   digital   care   integrează   conversațiile,   conținutul   și   aplicațiile   de   care   școala   dvs.   are   nevoie   (Teams)  

 

○ Relatări   digitale   (Sway)  

○ Diverse   tipuri   de   chestionare,   formative,   sumative   sau   de   autoevaluare   (Forms)  

○ Servicii   video   la   nivel   instituțional   pentru   crearea,   gestionarea   și   partajarea   în   siguranță   a  

videoclipurilor   (Stream)  

○ Automatizarea   fluxurilor   de   lucru   în   aplicații   și   servicii   pentru   procesele   administrative   (Flow)  

○ Dezvoltarea   de   aplicații   fără   a   scrie   cod,   pentru   a   extinde   rapid   datele   cu   aplicații   web   și   mobile  

particularizate   (PowerApps)  

○ Automatizarea   gestionării   cursurilor/claselor   utilizând   cataloagele   digitale   (School   Data   Sync)  

○ Rețea   socială   internă   pentru   comunicarea   și   conectarea   angajaților   (Yammer)  

 

2.   Activare   licență   G   Suite   for   Education   oferită   gratuit   pentru   instituții   educaționale  
 
2.1.   Introducere  

● Licența   G   Suite   for   Education   este   oferită   în   mod   gratuit   de   către   Google   pentru   orice   instituție   educațională  

● Licența  G  Suite  for  Education  are  valabilitate  nelimitată  pentru  minim  10.000  de  utilizatori  (cu  posibilitatea  de                 

extindere)  

● Este   necesară   o   singură   licență   G   Suite   for   Education   /   instituție   educațională  
 

Etape   necesare   pentru   activare   și   implementare   G   Suite   for   Education   pentru   instituții   educaționale  

1. Pregătirea   profilului   instituției   pentru   întrunirea   condițiilor   de   eligibilitate  

2. Înscriere   instituție   în   programul   Clasa   Viitorului  

3. Configurarea   numelui   de   domeniu   și   activare   G   Suite   for   Education  

4. Configurare   setări   G   Suite   for   Education   în   funcție   de   specificul   instituției   educaționale  

5. Activare   servicii   de   bază   G   Suite   for   Education   

○ Comunicare :   Gmail,   Calendar,   Hangouts,   Google   Plus  

○ Colaborare :  Google  Classroom,  Google  Docs,  Google  Sheets,  Google  Slides,  Google  Forms,            
Google   Drawings,   Google   My   Maps,   Google   Sites  

○ Stocare  de  date :  Google  Drive  (spațiu  nelimitat  pentru  creare,  stocare  și  distribuire  de              
documente)   și   Google   Vault  

 
Cerințe:   acces   la   zonele   DNS   ale   numelui   de   domeniu  

 
2.2.   Pregătirea   profilului   instituției   pentru   întrunirea   condițiilor   de   eligibilitate  

Licența   G   Suite   for   Education   poate   fi   activată   numai   pentru   instituții   educaționale   publice   sau   private.  
 
2.2.1.   Numele   de   domeniu  
Activarea  licenței  G  Suite  for  Education  se  face  pentru  un  nume  de  domeniu  care  trebuie  să  fie  deținut  de  instituția                     
respectivă.  
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Pentru  a  verifica  dacă  instituția  educațională  pe  care  o  reprezentați  este  deținătoarea  numelui  de  domeniu  accesați                 
rotld.ro,     secțiunea   Whois .  
În   cazul   în   care   instituția   nu   deține   numele   de   domeniu   este   necesar   să   urmați   procedura   pentru    transfer   drept   de  
folosință ,   astfel   încât   instituția   educațională   să   dețină   dreptul   de   utilizare   al   domeniului   pentru   care   urmează   să   se  
activeze   licența   G   Suite   for   Education.  
În   cazul   în   care   instituția   nu   deține   un   nume   de   domeniu,   acesta   se   poate   înregistra   la   orice   furnizor   de   domenii   .ro.  
ATENȚIE :   Domeniile   cu   diacritice    ș , ț , ă , î , â    nu   sunt   eligibile.  
 
2.2.2.   Documente   eligibilitate  
Este  necesar  ca  instituția  educațională  care  dorește  activarea  licenței  G  Suite  for  Education  să  probeze  faptul  că  este                   
eligibilă   pentru   o   astfel   de   licență   prin   prezentarea   a   două   tipuri   de   documente:  

1. un  tipizat  eliberat  de  instituția  educațională  în  care  să  fie  menționate  în  antet  atât  instituția  cât  și  ministerul;                   
sau   autorizația   de   funcționare   /   acreditarea   instituției  

2. certificatul   fiscal   eliberat   de   ANAF  
Începeți  procedura  de  înscriere  în  programul  Clasa  Viitorului  numai  după  ce  aveți  o  copie  scanată  a  documentelor                  
menționate   mai   sus.  
 
 
2.3.   Înregistrare   instituție   în   programul   Clasa   Viitorului   (licențe   gratuite   educaționale   Google   și   Microsoft)  

Accesați    clasaviitorului.ro    și   introduceți   numele   de   domeniu   pe   care   instituția   educațională   îl   are   în   proprietate  
(spre   exemplu:   scoalaviitorului.ro).  
 

 
 
Puteți  bifa Găzduiește  gratuit  zona  mea  DNS  în  Google  Cloud dacă  doriți  ca  domeniul  să  fie  găzduit  gratuit  în                    
Google   Cloud.  
 

  ATENȚIE  

În  cazul  în  care  aveți  un  website, acesta  nu  va  fi  afectat  de  această  setare  întrucât  zona  www  va  rămâne  la                      
furnizorul  actual  de  găzduire,  deci  gestiunea  website-ului  o  veți  putea  face  în  același  mod,  deși  DNS-urile  vor  fi                   
găzduite   de   Google.  

 
După   clic   pe   butonul    TRIMITE    se   încarcă   formularul   de   colectare   date   instituție.  
 
Prima  secțiune  din  formular  este DATE  DE  CONTACT .  Aici  este  necesar  să  completați  datele  pentru  persoana  care                  
este   responsabilă   de   activarea   licenței   G   Suite   for   Education.  
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A  doua  secțiune  din  formular  este  CREARE  CONT  ADMINISTRATOR.  Aici  este  necesar  să  completați  datele  pentru                 
persoana   responsabilă   de   administrarea   serviciilor   G   Suite   for   Education.  
 

 
 

A   treia   secțiune   din   formular   este    DOCUMENTE .   Aici   este   necesar   să    încărcați   două   tipuri   de   documente:  
1. Copie   dupa   un   document   școlar   emis   de   instituție   pentru   elevi   în   momentul   absolvirii   (Ex.   Diplomă)  
2. Copie   dupa   certificatul   de   înregistrare   fiscală   al   instituției   educaționale  

 

 
 
Pentru  finalizarea  procedurii  de  înregistrare  în  vederea  activării  licenței  G  Suite  for  Education  este  necesar  să                 
acceptați   termenii   și   condițiile   G   Suite   for   Education   și   să   faceți   clic   pe   butonul    TRIMITE .  
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După  clic  pe  butonul  TRIMITE  se  încarcă  un mesaj  de  confirmare  a  înregistrării  care  vă  atenționează  că  trebuie  să                    
verificați   contul   de   e-mail   alternativ   pe   care   l-ați   introdus   la   secțiunea   CREARE   CONT   ADMINISTRATOR.  
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2.4.   Configurarea   numelui   de   domeniu   și   activare   G   Suite   for   Education  

Există   două   modalități   prin   care   puteți   configura   numele   de   domeniu   pentru   activarea   G   Suite   for   Education:  
● Varianta   Google   Cloud   DNS   -   proces   de   configurare   automatizat  
● Varianta   DNS   clasic   -   proces   de   configurare   manual  

 
2.4.1.   Configurare   și   activare   prin   Google   Cloud   DNS  

După  completarea  și  trimiterea  formularului  de  înregistrare  descris  la  punctul  2.3.  se  transmit  două  mesaje  către                 
e-mailul   furnizat   în   formularul   de   înscriere.   
Primul  e-mail  conține  detalii  de  conectare  la  contul  de  admnistrare  G  Suite  for  Education  și  pașii  de  urmat,  în  timp  ce                      
al  doilea  e-mail  conține  detalii  despre  setările  NS  (nameservere)  pentru  cei  care  au  bifat Găzduiește  gratuit  zona  mea                   
DNS   în   Google   Cloud    în   cadrul   procedurii   de   înregistrare   descrisă   la   punctul   2.3.  
 
Email   1:   “Înregistrare   G   Suite   for   Education”  

Autentifică-te   în    consola   de   Administrare    cu   numele   de   utilizator   și   parola   temporară   menționate   mai   sus  
Acceptă   condițiile   pentru   produsele   Google   când   ți   se   solicită.  
Notă:   Nu   vei   putea   accesa   G   Suite   până   nu   accepți   aceste   condiții.  
Schimbă-ți   parola   temporară   atunci   când   ți   se   solicită.  
Începe  procesul  de  verificare  a  domeniului,  urmând  pașii  descriși  în  mesajul  "Verificarea  domeniului  asociat               
contului   G   Suite   for   Education"   pe   care   îl   vei   primi   la   această   adresă   de   e-mail.  
 

 
 

Email   2:   “Verificarea   domeniului   asociat   contului   G   Suite   for   Education”  
Ne  bucurăm  că  ai  ales  să  găzduiești  domeniul  tău  în  Google  Cloud  și  te  informăm  că  activarea  contului  G                    
Suite   for   Education   se   va   realiza   automat.  
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Pentru  a  ne  asigura  că  ești  deținătorul  domeniului  înregistrat  ( scoalamea.ro )  este  necesar  să  setezi               
următoarele  nameservere  (NS)  folosind  instrumentele  puse  la  dispoziție  de  către  serviciul  de  înregistrare  a               
domeniului.   
ns-cloud-a/b/c/d/e1.googledomains.com.  
ns-cloud-a/b/c/d/e2.googledomains.com.  
ns-cloud-a/b/c/d/e3.googledomains.com.  
ns-cloud-a/b/c/d/e4.googledomains.com.  
 
N.B.:  NS-urile  de  mai  sus  nu  trebuie  trecute  la  registrar  (ex.  rotld.ro)  decât  DUPĂ  ce  vă  sunt  specific  alocate,                    
deci   după   ce   primiți   mesajul   pe   email.  
 
După  ce  realizezi  setările  nameserverelor,  contul  tău  va  fi  verificat  automat  de  către  sistemul  nostru  și  vei                  
primi   o   notificare   via   e-mail.  
Propagarea   setărilor   poate   dura   până   la   24   de   ore.  
Menționăm   că   această   modificare   poate   afecta   unele   funcționalități   ale   website-ului   actual.  
Te  rugăm  să  verifici  dacă  domeniul  și  subdomeniile  asociate  acestui  cont  sunt  funcționale.  În  caz  contrar,  te                  
rugăm   să   ne   contactezi   pentru   remedierea   rapidă   a   problemelor.  
 

 
 

După   ce   efectuează   toate   setările   corect,   se   trimite   automat   e-mail   de   confirmare   activare.  
 
Email   confirmare:   “Verificarea   domeniului   asociat   contului   G   Suite   for   Education”  

Te  informăm  că  domeniul  tău  (scoalamea.ro)  a  fost  verificat  și  acum  poți  începe  să  folosești  G  Suite  for                   
Education.  
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Poți   să   administrezi   zona   ta   DNS   prin   prin   autentificarea   cu   propriul   cont    G   Suite   for   Education  
(admin@scoalamea.ro)   la   adresa    clasaviitorului.ro/domains  

 
 

2.4.2.   Configurare   și   activare   prin   DNS   clasic  

După  trimiterea  formularului  de  înregistrare  descris  la  punctul  2.3.  se  transmite  un  mesaj  către  e-mailul  furnizat  în                  
formularul   de   înscriere.  
 
Email   1:   “Înregistrare   G   Suite   for   Education”  

Autentifică-te   în   consola   de   Administrare   cu   numele   de   utilizator   și   parola   temporară   menționate   mai   sus.  
Acceptă   condițiile   pentru   produsele   Google   când   ți   se   solicită.  
Notă:   Nu   vei   putea   accesa   G   Suite   până   nu   accepți   aceste   condiții.  
Schimbă-ți   parola   temporară   atunci   când   ți   se   solicită.  
Începe  procesul  de  verificare  a  domeniului,  urmând  pașii  descriși  în  consola  de  administrare  a  contului  tău  de                  
G   Suite   for   Education.  
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2.5.   Activarea   definitivă   a   licenței   G   Suite   for   Education  

 
Licența  G  Suite  for  Education  pentru  o  instituție  educațională  este  inițial  provizorie  (valabilitate:  30  de  zile)  până  când                   
este  activată  definitiv,  după  finalizarea  tuturor  pașilor  necesari.  Configurarea  setărilor  indicate  la  pasul  2.3  și  2.4.                 
poate  să  durează  doar  câteva  minute  și  reprezintă  doar  prima  etapă  spre  activarea  definitivă  a  licenței  G  Suite  for                    
Education   pentru   instituția   Dvs.  
Este  important  ca  zona  DNS  că  fie  configurată  în  timp  util  deoarece  este  nevoie  de  cca.  3  săptămâni  să  se  realizeze                      
ultima  etapă,  repezentată  de  o  serie  de  operațiuni  pentru  a  dovedi  faptul  că  instituția  dvs.  este  100%  eligibilă  pentru  o                     
licență  definitivă,  inclusiv  comunicarea  cu  departamentul  de  asistență  tehnică  al  companiei  Google  (ținând  cont  și  de                 
diferențele  de  fus  orar).  În  funcție  de  profilul  educațional  și  vizibilitatea  online  a  fiecărei  instituții  operațiunile  pentru                  
demonstrarea  eligibilității  diferă  de  la  o  instituție  la  alta,  așadar  echipa  Edu  Apps  oferă  spijin  fiecărei  instituții  în                   
măsura   în   care   este   posibil   (majoritatea   solicitărilor   pot   fi   realizate   doar   de   către   instituția   educațională).  
ATENTIE!  
Compania   Google   include   instituția   educațională   în   mesajele   transmise   pentru   activarea   permanentă   a   licenței   iar  
unele   solicitări   sunt   transmise   direct   instituției   educaționale   și   trebuie   să   fie   tratate   cu   maximă   seriozitate    pentru   a   nu  
depăși   perioada   inițială   de   valabilitate   deoarece   licența   va   fi   suspendată   automat   dupa   30   de   zile.  
 
2.6.   Conformitate   GDPR   pentru   G   Suite   și   Cloud   Identity  

Trebuie   să   fiți   conectat   ca    super   administrator    pentru   această   sarcină.  

G   Suite   și   Cloud   Identity   pune   la   dispoziție   procesul   de   prelucrare   a   datelor   ( DPA   2.0 )   și    un   model   pentru   clauze   de  
contract    ca   mijloc   de   a   satisface   cerințele   de   conformitate   și   securitate   impuse   de   Directiva   Uniunii   Europene   privind  
protecția   datelor   și   de    Regulamentul   general   privind   protecția   datelor   (GDPR) .   Pentru   clienții   care   au    nevoie   de  
conformitate   cu   HIPAA ,   Google   oferă   un    amendament   de   afaceri   asociat .  

Iată   cum   puteți   revizui   și   accepta   aceste   modificări   pentru   G   Suite   și   Cloud   Identity:  

2.6.1.   Examinați   și   acceptați   modificarea   procesării   datelor   (DPA   2.0)  
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Dacă   instituția   educațională   pe   care   o   reprezentați   este   stabilită   în   Uniunea   Europeană   sau   dacă   este   stabilită   în  
afara   Uniunii   Europene,   dar   oferă   bunuri   /   servicii   persoanelor   vizate   care   se   află   în   Uniunea   Europeană   -   este   nevoie  
de   un   contract   între   dvs.   și   Google,   contract   care   conține   anumiți   termeni   de   procesare   a   datelor.   Prin   urmare,   vă  
recomandăm   să   acceptați   DPA   2.0   în   numele   organizației   dvs.  

1. Conectați-vă   la    consola    dvs.   de    administrare   Google .  
2. Conectați-vă   utilizând   contul   dvs.   de    administrator    ( ex.   superadministrator@scoalamea.ro ).  

3. Din   pagina   principală   a   consolei   de   administrare,   accesați    profilul   companiei       Profil .  
4. În    Termenii   suplimentari   privind   securitatea   și   confidențialitatea ,   lângă   modificarea   procesării   datelor  

pentru   acordul   G   Suite   și   /   sau   un   produs   complementar   (de   exemplu,   identitatea   cloud),   faceți   clic   pe  
Revizuire   și   acceptare    .  

5. Asigurați-vă   că   dvs.   sau   persoanele   potrivite   din   cadrul   organizației   dvs.   citesc   conținutul   DPA   2.0.  
6. Faceți   clic   pe    Acceptați    .  

Citiți   mai   multe   despre    abordarea   Google   privind   Regulamentul   general   privind   protecția   datelor    și    securitatea   și  
conformitatea   cu   G   Suite .  

2.6.2.   Examinați   și   acceptați   modelul   clazelor   contractuale  

În   plus   față   de   participarea   la    Cadrul   de   protecție   a   confidențialității   SUA-UE    ,   Google   oferă    un   model   pentru   clauze  
de   contract    ca   mijloc   suplimentar   de   a   satisface   cerințele   de   conformitate   și   securitate   ale   Parlamentului   European   și  
ale   Consiliului   Uniunii   Europene    privind   protecția   datelor .  

1. Conectați-vă   la    consola    dvs.   de    administrare   Google .  
2. Conectați-vă   utilizând   contul   dvs.   de    administrator    ( ex.   superadministrator@scoalamea.ro ).  

3. Din   pagina   principală   a   consolei   de   administrare,   accesați    profilul   companiei       Profil    .  
4. În    Termenii   suplimentari   de   securitate   și   confidențialitate ,   alături   de   clauzele   de   contract   ale   modelului  

UE   pentru   clauzele   G   Suite   sau   cu   clauzele   de   contract   ale   modelului   UE   pentru   identitatea   cloud,   faceți  
clic   pe    Revizuire   și   acceptare    .  

5. Asigurați-vă   că   dvs.   sau   o   persoană   potrivită   din   cadrul   organizației   dvs.   citește   clauzele   contractuale.  
6. Faceți   clic   pe    Acceptați    .  

Mai   multe   detalii   despre   GDPR   puteți   accesa   la    pagina   de   resurse .   
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3.   Instalare   Modul   Basic   aplicație   ADMA   -   SIIIR   (gratuit)  
 
3.1.   Introducere  

Aplicația  ADMA  -  SIIIR  pentru  învățământul  preuniversitar  integrează  serviciile  de  bază  G  Suite  for  Education  pentru  o                  
instituție   educațională   cu   datele   din   platforma   SIIIR   (Sistemul   Informatic   Integrat   al   Învăţământului   din   România).  
 

3.1.1.   Funcționalități   Modul   Basic:   conturi   (creare/administrare   utilizatori)  

● Acest   pachet   permite   crearea   și   administrarea   conturilor   de   utilizatori  

● Pe  baza  informațiilor  din  SIIIR  se  generează  un  cod  de  activare  pentru  toți  elevii,  profesorii  și  personalul                  
didactic   auxiliar   aferenți   instituției   educaționale  

● Prin  codul  de  activare  toți  utilizatorii  (elevi,  profesori,  personalul  didactic  auxiliar)  pot  genera  conturi  individuale                
de   tip   G   Suite   for   Education   de   forma   nume.prenume@domeniulșcolii.ro,   sub   licența   G   Suite   for   Education   

 

3.1.2.   Cerințe   pentru   instalare   Modul   Basic   aplicație   ADMA   -   SIIIR  

● Licență   G   Suite   for   Education   activată   pentru   domeniul   școlii  

● Activare   servicii   de   bază   G   Suite   for   Education  

● Domeniul   instituției   să   fie   în   lista   de   clienți   Edu   Apps   -   partener   Google   for   Education  

● Browser   Google   Chrome   instalat  

 
3.2.   Instalare   aplicație   ADMA   -   SIIIR   din   consola   de   administrare   Google  

Se   acceseaza    admin.google.com    cu   un   cont   de   Super-administrator   după   care   se   accesează   secțiunea    Apps .  5

 

           
Din   secțiunea   Apps   se   face   clic   pe    G   Suite     Marketplace   Apps.  
 

 

5   Contul   creat   la   activarea   licenței   G   Suite   for   Education .  
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Din   secțiunea    G   Suite   Marketplace   Apps    se   face   clic   pe   butonul   cu   semnul   plus   situat   în   colțul   din   dreaptaa-sus    Add  
Marketplace   Apps    (Adaugă   aplicații).  
 

 
 

 
În  fereastra  de  adăugare  aplicații,  în  câmpul  de  căutare,  se  introduce  cuvântul ADMA și  se  face  clic  pe  butonul                    
DOMAIN     INSTALL    pentru   instalarea   aplicației.  
 

 
 
În   fereastra   nou   afișată   faceți   clic   pe   butonul    Continue .  
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În   fereastra   nou   afișată   citiți   și   acceptați    Termenii   și   condițiile,    iar   la   final   faceți   clic   pe   butonul    Accept .  
 

 
 
 
În  fereastra  nou  afișată,  la  pasul  1  din  3  alegeți  ca  utilizatorii  G  Suite  să  nu  fie  notificați  (aplicația  ADMA  se  adresează                       
doar  administratorilor  G  Suite).  Faceți  clic  pe  butonul ON/OFF  pentru  a  rămâne OFF .  Clic  pe  pe  butonul Next  pentru                    
a   trece   la   următorul   pas.  
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După  ce  ați  dat  clic  pe  Next  se  afișează  pasul  2  din  3  și  se  prezintă  modalitatea  prin  care  puteți  accesa  aplicația                       
instalată   pe   domeniul   G   Suite.   Clic   pe   butonul    Next    pentru   a   trece   la   următorul   pas.  
 
 

 
 
După  ce  ați  dat  clic  pe  Next,  se  afișează  pasul  3  din  3  în  care  se  menționează  faptul  că  va  fi  necesară  o  configurare                         
ulterioară   care   va   fi   prezentată   în   pașii   următori.   Faceți   clic   pe   butonul    Done!    pentru   a   finaliza   instalarea.  
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3.3.   Sincronizare   de   date   folosind   un   cont   de   utilizator   SIIIR  
 
Accesați   aplicația   urmând   linkul    ADMA   SIIIR    sau   în   contul   de   Super-administrator   faceți   clic   pe   meniul   de   aplicații  6

Google     și   alegeți   aplicația   ADMA   prin   clic   pe   pictograma   .  
 
În  pagina  nou  afișată,  introduceți  credențialele  de  autentificare  pentru  platforma  SIIIR  și  faceți  clic  pe  butonul                 
AUTENTIFICARE .  
 

 
 
 

 
 

 
  

6   Contul   creat   la   activarea   licenței   G   Suite   for   Education .  
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După  autentificare  se  va  afișa  o  nouă  fereastră  care  conține  lista  instituțiilor  asociate  credențialelor  SIIIR  introduse.                 
Selectați   instituția    pentru   care   doriți   sincronizarea   cu   G   Suite   prin   bifarea   butonului   radio   din   dreptul   acesteia.   
Clic   pe   butonul    ADAUGĂ   INSTITUȚIA    pentru   confirmare.  
 

 
 

În   fereastra   nou   afișată,   faceți   clic   pe    SINCRONIZEAZĂ    pentru   a   continua.  
 

 
 

Observație  

Sincronizarea   are   o   durată   standard   de   o   oră,   pentru   a   oferi   destul   timp   serverelor   SIIIR   să   returneze   un   răspuns.  
În  perioade  de  trafic  intens  serverele  SIIIR  întârzie  cu  un  răspuns  și  dacă  după  o  oră  nu  s-a  realizat  sincronizarea,                     
înseamnă   ca   serverele   respective   întâmpină   dificultăți.  

 
La   finalizarea   sincronizării   este   afișată   fereastra   de   mai   jos   unde   sunt   prezente   modulele   aplicației.   
În   partea   de   jos   a   paginii   este   menționată   ultima   sincronizare   între   aplicațiile   SIIIR   și   G   Suite   for   Education.  
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În   mod   implicit   aveți   acces   gratuit   la   modulul   ADMA   Basic   (CONTURI),   fără   a   fi   necesare   configurări   suplimentare.  
Dacă  doriți  activarea  modulului  ADMA  Standard  (ORGANIZATII,  GRUPURI,  CURSURI,  ORAR)  faceți  clic  pe  unul               
dintre   pachete   și   solicitați   o   ofertă.  
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3.4.    Printare   și   distribuire   coduri   de   activare   (profesori,   elevi)  
 
Accesați   secțiunea    CONTURI    cu   clic   pe   pictograma:  
 

 
 
Se   va   afișa   o   nouă   pagină   unde   veți   identifica   formațiunile   de   studiu   așa   cum   au   fost   create   pe   platforma   SIIIR.  
Cifrele   din   coloana    Conturi   G   Suite    reprezintă   numărul   de   conturi   G   Suite   activate.  
Cifrele   din   coloana    Coduri   activare    reprezintă   numărul   de   coduri   de   activare   disponibile.  

 

Faceți   clic   pe   pictograma   pentru   a   vizualiza   utilizatorii   care   fac   parte   din   respectiva   formațiune.  
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Se   va   afișa   o   nouă   pagină   unde   fiecare   utilizator   are   asociat   un   cod   de   activare. 

 
 

Pentru  a  afișa  lista  în  format  imprimabil  faceți  clic  pe  pictograma situată  în  partea  dreaptă  a  denumirii  formațiuni                   
de   studiu.  

 
 
Imprimați   lista   și   ulterior   decupați   fiecare   cod   pentru   fiecare   utilizator   în   parte.  
Procesul   de   activare   al   unui   cont   va   fi   prezentat   în   pașii   ce   urmează.  
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3.5.   Activare   cont   de   utilizator  
 
3.5.1.    Cont   existent   G   Suite  
 
Scanați    codul   QR    sau   accesați    siiir.adma.ro ,   completați   codul   de   tip    1234-5678-9012-3456    iar   la   final   faceți   clic   pe  
ACTIVEAZĂ   CONT .  

  
 
Citiți    Termenii   și   condițiile    iar   la   final   faceți   clic   pe   butonul    ACCEPT .  
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Se   va   afișa   o   nouă   fereastră.  

 
 
Dacă  aveți  deja  un  cont  de  e-mail  de  tip  prenume.nume@domeniușcoală.ro  alegeți  prima  opțiune Am  o  adresă  de                  
e-mail .  
Se   va   solicita   să   vă   autentificați   pentru   a   continua,   după   cum   urmează.  
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Deoarece  autentificarea  a  fost  realizată  cu  succes  se  va  afișa  un  mesaj  care  menționează  atât  instituția  cât  și  adresa                    
de   e-mail   ce   va   fi   conectată.  
Dacă   datele   afișate   sunt   corecte,   pentru   a   avansa,   clic   pe   butonul    ACTIVEAZĂ .  

 

 
 

Dacă   sunteți   conectat   cu   un   alt   cont   decât   cel   pe   care   doriți   să   îl   conectați   faceți   clic   pe    ALT   CONT .  
Realizați  autentificarea  cu  contul  potrivit  și  când  datele  afișate  sunt  cele  corecte  faceți  pe ACTIVEAZĂ  pentru  a                  
avansa.  
Se   va   afișa   un   mesaj   de   confirmare   în   care   este   specificat   și   contul   ce   a   fost   activat.  
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La   adresa   de   e-mail   veți   primi   un   mesaj   din   partea   echipei   ADMA.  
 

 
 
Mesajul   conține   detalii   despre   instrumentele   digitale   Google   oferite   gratuit   pentru   educație.  
 
Vă  recomandăm  să  parcurgeți  acest  mesaj  în  totalitate  pentru  a  vă  familiariza  cu  beneficiile  și  funcționalitățile                 
aplicațiilor   care   fac   parte   din   pachetul   G   Suite   for   Education.  
 
3.5.2.    Cont   nou   G   Suite  
 
Scanați    codul   QR    sau   accesați    siiir.adma.ro ,   completați   codul   de   tip    1234-5678-9012-3456    iar   la   final   faceți   clic   pe  
ACTIVEAZĂ   CONT .  
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Citiți    Termenii   și   condițiile    iar   la   final   faceți   clic   pe   butonul    ACCEPT .  
 

 
 

Se   va   afișa   o   nouă   fereastră.  
 

 
 

Ghid   de   instalare   aplicație   ADMA   -   SIIIR   -   învățământ   preuniversitar    |   Copyright   ©   2017    Edu   Apps    |   pagina   29   din   37  

https://siiir.adma.ro/activate/?activationCode=0000-0000-0000-0000
https://www.eduapps.ro/


 

Dacă  nu  aveți  deja  un  cont  de  e-mail  de  tip  prenume.nume@domeniușcoală.ro  alegeți  opțiunea  secundară Nu  am                 
cont   G   Suite .   
Se   va   afișa   o   nouă   fereastră.  
 

 
 
 
Alegeți  una  dintre  variantele  de  adrese  de  e-mail  prezentate  în  fereastră,  completați  o  parolă  de  minim  8  caractere  iar                    
la   final   faceți   clic   pe    ACTIVEAZĂ .  
Se   va   afișa   un   mesaj   de   confirmare   în   care   este   specificat   și   contul   ce   a   fost   activat.  
 

 
 
La   adresa   de   e-mail   veți   primi   un   mesaj   din   partea   echipei   ADMA.  
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Mesajul   conține   detalii   despre   instrumentele   digitale   Google   oferite   gratuit   pentru   educație.  
 
Vă  recomandăm  să  parcurgeți  acest  mesaj  în  totalitate  pentru  a  vă  familiariza  cu  beneficiile  și  funcționalitățile                 
aplicațiilor   care   fac   parte   din   pachetul   G   Suite   for   Education.  
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3.6.   Resincronizare   date   folosind   un   cont   de   utilizator   SIIIR  
 

Observație  

De  fiecare  dată  când  se  realizează  modificări  pe  platforma  SIIIR  va  fi  necesară  o  resincronizare,  posibil  semestrial,                  
obligatoriu   anual.  

 
Accesați   aplicația   urmând   linkul    ADMA   SIIIR    sau   în   contul   de   Super-administrator   faceți   clic   pe   meniul   de   aplicații  7

Google     și   alegeți   aplicația   ADMA   cu   clic   pe   iconița   .  
 
În  pagina  nouă  care  se  deschide,  introduceți  credențialele  de  autentificare  pentru  platforma  SIIIR  și  faceți  clic  pe                  
butonul    AUTENTIFICARE .  
 

 
 
 

7   Contul   creat   la   activarea   licenței   G   Suite   for   Education .  
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După   autentificare,   în   partea   dreaptă   a   denumirii   instituției   puteți   identifica   butonul   pentru   setări   .  
Faceți   clic   pe   butonul   respectiv   pentru   a   afișa   lista   de   setări   ce   pot   fi   realizate   pentru   instituție.  
 

                           

 
 
Faceți   clic   pe    Sincronizează    pentru   a   iniția   sincronizarea   aplicației   cu   platforma   SIIIR.  
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Observație  

După  autentificarea  în  SIIIR  datele  sunt  valabile  doar  pentru  sesiunea  în  curs.  Acest  lucru  înseamnă  că  trebuie  să                   
introduceți   datele   de   autentificare   la   SIIIR   ori   de   câte   ori   deschideți   o   nouă   sesiune   de   lucru.   
Aplicația   ADMA   nu   salvează   datele   de   autentificare   la   SIIIR.  

 

4.   Activare   licență   Office   365   A1   -   gratuit   pentru   instituții   educaționale  
 
Licența  va  fi  activată  automat  după  ce  s-a  activat  licența  G  Suite  for  Education.  Durata  de  activare  poate  varia,  în                     
funcție   de   furnizorul   zonelor   DNS,   care   influențează   propagarea   configurațiilor.  
 

5.   Resurse   și   comunități   utile   pentru   profesori  
 
5.1.   Resurse   gratuite   pentru   a   învăța   cum   să   utilizați   aplicațiile   Google   pentru   educație  
 

● Ghid   de   utilizare   aplicații   G   Suite   for   Education  

● Centrul   de   învățare   G   Suite .  

 
5.2.   Introducere   în   utilizarea   Microsoft   TEAMS  

Accesați   un   scurt    ghid    pentru   vă   familiariza   cu   funcționalitările   de   bază.  

5.3.   Resurse   Edu   Apps  

Vă  invităm  să  vizitați  pe  site-ul  Edu  Apps  paginile  de  mai  jos  deoarece  pot  fi  utile  pentru  a  afla  mai  multe  informații                       
despre   aplicațiile   Google   pentru   educație,   resurse   și   programe   TIC,   comunități   și   programe   educaționale   Google.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● G   Suite   for   Education  

● Resurse   educaționale  

● Google   Classroom  

● Blog   Edu   Apps  

 
De  asemenea,  pe  pagina  noastră  de Google  Plus  regăsiți  mai  multe  colecții  cu  informații  și  legături  utile  pentru                   
utilizarea   tehnologiei   la   clasă   cum   ar   fi   de   exemplu   colecția     Resurse   pentru   profesori .  
 
5.4.   Comunități   Google   Educator   Group   -   GEG  

 

Comunitățile  Google  pentru  educatori  ( Google  Educator  Groups  -  GEG)  sunt  comunități  online  de              
profesori,  formatori  și  inovatori  în  educație  care  învață  și  se  inspiră  reciproc  pentru  a  răspunde                
nevoilor   elevilor   cu   ajutorul   tehnologiei.   
Orice   profesor,   formator   sau   inovator   în   educație   se   poate   alătura   unei   comunități   GEG.  

Înscriere   în   comunitatea   GEG   România  
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6.   Curs   acreditat   “Google   Educator   Nivelul   1   –   Intermediari”  

 
Acest  program  de  formare  pentru  începători  prezintă  strategiile  de  bază  pentru  implementarea  tehnologiilor  Google               
pentru   educație   la   clasă   pentru   a   crește   calitatea   procesului   de   predare.   
Profesorii  pot  optimiza  activitatea  de  predare  printr-un  management  de  timp  eficient  pentru  a  sprijini  învățarea  elevilor                 
cu   ajutorul   aplicațiilor   Google   pentru   educație.  

Organizatori:    Asociația   Edusfera  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Grup   țintă:    cadre   didactice   și   personal  
didactic   auxiliar   din   învățământul  
preuniversitar  

● Durata:    100   de   ore  
● Credite :   25   CPT  
● Metodă   de   livrare:    format   mixt   (curs   în   format  

clasă:   33   de   ore;   curs   online:   67   de   ore)  
● Cerințe:    Nivel   începător   –   intermediar   de  

utilizare   a   calculatorului  
● Tarif:     500   lei/cursant  

 

Învață   să   folosești   aplicațiile   Google   pentru   educație  

Fișa   cursului    |    Formular   de   înscriere   curs  
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Împreună   îmbunătățim   calitatea   educației  
 

Pentru   noutăți,   evenimente   și   cursuri   urmăriți-ne   pe   paginile   de   social   media!  
 

    

#ScoalaViitorului     #ClasaViitorului     #EduApps     #ADMA     #GSuiteEdu     #Chromebook   

www.eduapps.ro    |    www.adma.ro  
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https://www.facebook.com/eduapps.ro
https://plus.google.com/+GoAdma
https://www.youtube.com/goadma
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