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Google lanseaza o platforma dedicata învatarii la distanta în România
O noua platforma dedicata învatarii la distanta în România, sub forma unui hub de informatii si unelte, a
fost lansata de Google, menit sa ajute profesorii pe perioada crizei cauzate de virusul COVID-19, potrivit
unui comunicat de presa al companiei, transmis luni AGERPRES.
G Suite for Education este o colectie de aplicatii care ofera acces la functiile educationale esentiale, precum
crearea lectiilor online, generarea de documente de toate felurile, formarea si gestionarea clasei, schimbul de
fisiere, email etc.
Institutiile de învatamânt din România se pot înscrie gratuit, pentru a beneficia gratuit de pachetul G Suite for
Education, la adresa https://www.clasaviitorului.ro/.
Platforma de la Google gaseste la adresa events.withgoogle.com/g-suite-for-education-ro/ si ofera resurse în
limba româna necesare profesorilor pentru a se instrui în utilizarea pachetului G Suite for Education, pentru a se
conecta cu elevii lor si a realiza lectii interesante si placute.
Potrivit sursei citate, platforma dedicata învatarii la distanta ofera si un ghid pentru predarea de acasa dedicat
profesorilor, disponibil direct la
services.google.com/fh/files/misc/predarea_de_acasa_ghid_pentru_profesori.pdf.
"Acesta ofera informatii pas cu pas, de la organizarea spatiului de lucru de acasa, pregatirea cursului si a
"întâlnirii" video cu elevii, pregatirea predarii si predarea propriu-zisa, pâna la colaborarea cu elevii, inclusiv
folosirea Jamboard, o tabla online unde prezinta în timp real elevilor, si organizarea de discutii 1:1 cu elevii.
Google va actualiza constant informatiile si resursele dedicate învatarii la distanta, pe masura ce va primi
feedback de la cadrele didactice si de la parteneri", precizeaza compania.
Învatarea la distanta prin serviciile gratuite Google a fost posibila prin colaborarea cu EduApps si Ministerul
Educatiei.
Pâna la acest moment, peste 200.000 de profesori au fost sau sunt în curs de pregatire despre cum sa foloseasca
resursele disponibile pentru educatia la distanta.
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