Google for Education
in Romania

Obiectivele programului
Principalele initiative

Scopul final al programului

Pilotul Clasa Viitorului (Apr - Dec 2014)

O mai buna pregatire a
elevilor pentru viata
profesionala, prin oferirea
accesului la tehnologie
si training in utilizarea
instrumentelor online,
destinate elevilor si
profesorilor din ciclurile
gimnazial si liceal.
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Ce urmarim: construirea de studii de caz despre folosirea instrumentelor online la clasa;
colectarea de feedback din partea profesorilor si elevilor pentru definitivarea curiculei
Ce vom face: asigurarea de tehnologie (acces internet, laptopuri, etc) in 3 scoli-pilot;
traininguri pentru profesori; intalniri periodice pentru a urmari progresul la clasa

Infiintarea de Google Educator Groups (Apr - Dec 2014)
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Ce urmarim: construirea unui nucleu de 100 de “lideri regionali”, preocupați de utilizarea
tehnologiei în școală, capabili să creeze o comunitate si să isi formeze colegii din regiune
Ce vom face: selectionarea viitorilor lideri; traininguri in instrumente Google (septembrie
2014); suport pentru crearea comunitatilor locale; vizibilitate la nivel regional si national

Folosirea Google Apps in scoli (finalul anului 2015)
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Ce urmarim: 10% din profesori sa foloseasca instrumentele Google la clasa si
colaborarea cu MEN pentru asigurarea de tehnologie (acces internet, laptopuri) in scoli
Ce vom face: fiecare “lider regional” organizeaza cel putin 10 traininguri (x 20 profesori)
la scolile din regiunea sa; evenimente bi-anuale cu participarea MEN, pentru expunerea
celor mai interesante studii de caz; premii pentru cei mai activi lideri

SCOLIPILOT

Cum va functiona
Faza-pilot lansata in primele 3 scoli va asigura feedbackul necesar (din partea elevilor si profesorilor) pentru
construirea unei curicule online relevante pentru sistemul de invatamant din Romania
Nucleul de 100 de “lideri
regionali” care infiinteaza
Google Education Groups

~10 scoli / lider
pana la finalul anului 2015

BENEFICII pentru lideri
Fiecare lider regional va primi o
certificare din partea Google,
recunoscuta international
(Google Certified Teacher)
• Certificare oficiala, recunoscuta
din partea Ministerului Educatiei
• Suport (inclusiv financiar) in
organizarea trainingurilor locale
• Premii si acces la evenimente
internationale pentru cei mai
activi lideri regionali

APPS in
SCOLI

GRUPURI REGIONALE
“Google Educator Groups”

•

x 20
profesori/
training
• Training din partea echipei Google &
Junior Achievement in perioada 1 - 9
septembrie 2014 (3 zile)
• Fiecare “lider regional” organizeaza
apoi o comunitate locala cu profesori
interesati de tehnologie si deruleaza
traininguri in scolile din zona

• fiecare profesor participant va beneficia
de un certificat recunoscut de Ministerul
Educației Naționale
• fiecare școală implicată va dobândi
statutul de Google Certified School,
având acces complet la instrumentele
oferite de Google în mod exclusiv
instituțiilor de învățământ certificate

20,000
profesori formați,
certificați în utilizarea
Google Apps

Prin parteneriatul semnat de Google cu Ministerul Educației din România se va începe în
urmatorul an un efort pentru a asigura accesul la tehnologie și instrumente Google în școli
* estimam in medie 20 de participanti per training (poate fi un training la o scoala mai mare, sau se pot organiza traininguri la care participa mai multe scoli din aceeasi localitate)

Rolurile organizatorilor și participanților

100 “lideri regionali”

- inițiatori și finanțatori
ai proiectului
- definește împreună
cu JA & MEN curricula
pentru curs și planul
de implementare a
proiectului
- asigură training
pentru echipa Junior
Achievement
- asigură materialele
de training necesare

- asigură suportul
necesar implementării
proiectului în școlile
participante, împreună
cu accesul la canalele
de comunicare
specifice
- acordă o certificare
oficială pentru “liderii
regionali” și pentru
profesorii participanți

- organizează partea
logistică a programului,
inclusiv trainingurile
pentru viitori “lideri
regionali”, evenimente
locale, etc.
- asigură accesul la
baza de traineri JA
- adaptează materialele
de training la cerințele
locale
- monitorizează
rezultatele programului

- organizeaza comunități
locale Google Educator
Groups și acorda
suportul necesar
profesorilor și școlilor
interesate de
instrumentele Google
- asigură training pentru
200 de profesori din zona
lor*
- trimit feedback și studii
de caz în urma
implementării la clasă

Primii 25 de “lideri regionali” sunt deja activi
Trainingul inițial ținut în luna
Aprilie 2014

Câțiva lideri au început deja traininguri ...iar elevii au inceput să folosească
cu profesorii din școala lor
instrumente Google la clasă

Comunități G+ locale au fost inițiate deja de majoritatea liderilor, iar comunitatea liderilor GEG este activă.

Vrei sa devii liderul comunitatii Google Educator Group din regiunea ta?
ai...
Experiență de trainer / formator?
Abilități de comunicare & management de proiect?
Abilități de utilizare a calculatorului și Internetului?

Inscrie-te acum!
Înscrierile se fac exclusiv prin siteul www.jaromania.org, completând
formularului disponibil AICI, până
la data de 30 iunie, ora 23:59.

Experiență în utilizarea Google Apps?
Acces la o rețea județeană de profesori?
Pasiune pentru tehnologie?
Dorința de a aduce ceva nou în modul de predare?

Daca nu poți sau nu vrei să devii lider regional
Google, poți face ca școala ta să devină una dintre
cele 1000 de școli beneficiare sau poți beneficia
de programul de formare în cea mai apropiată din
cele 1000 de școli. Înscrie-te AICI

