FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
ORA DE NET – FOLOSIREA UTILĂ, SIGURĂ ȘI CREATIVĂ A INTERNETULUI
(FUCSI)
OMEN – Nr. 3189 din 7 februarie 2020 - 06.06.2025, 60 ore - 15 CPT
CURS ACREDITAT D.F.C.
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu

1. CRITERII CURRICULARE

• Denumirea programului

• Public-țintă vizat

• Justificare (necesitate,
utilitate – descriere
succintă)

• Durata (număr total de ore
de formare)
• Locul de desfășurare a
programului

• Curriculum-ul
programului (competențe
vizate, planificarea
modulelor tematice,
calendarul programului)

ORA DE NET – FOLOSIREA UTILĂ, SIGURĂ ȘI
CREATIVĂ A INTERNETULUI (FUCSI),
OMEN – Nr. 3189 din 7 februarie 2020 - 06.06.2025, 60
ore, 15 credite profesionale transferabile
Cadre didactice din învățământul preuniversitar (personal
didactic de predare și personal didactic auxiliar; învățământ
preșcolar, primar, gimnazial și liceu).
Formarea și dezvoltarea cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar a competenței digitale, respectiv a
deprinderilor de folosire utilă, sigură și creativă a
internetului și a tehnologiilor smart (NTIC) în activitatea
didactică, precum și în ansamblul procesului instructiveducativ.
60 de ore
C.C.D. Giurgiu, online
Competențe vizate:
Competenţe generale:
Dezvoltarea și exersarea competențelor de analiză, accesare,
evaluare și creare/ producere a conținutului media prin
formarea unor demersuri didactice care să valorifice
conținutul media, precum și utilizarea internetului, respectiv a
noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ, pentru
promovarea atitudinilor critice, creative și participative,
precum și a valorilor etice şi culturale ale societății
contemporane
Competenţe specifice:
1. Competenţe de identificare a potenţialelor
riscuri online
2. Competențe de comunicare şi colaborare online
3. Competențe de informare şi gestionare a
conţinutului online
4. Competențe privind metodologia instruirii digitale
în educație

Planificarea modulelor tematice:
1. Intervenție instituțională și parteneriatul școală-familie –
14 ore
2. Siguranta online – 14 ore
3. Cetățenie digitală și educație media – 15 ore
4. Resurse media în procesul educațional –15 ore
5. Evaluare finală – 2 ore
Calendarul programului:
Anul școlar 2021-2022
Portofoliu și chestionar online, chestionar feedback aplicat
la finalul activităților de curs

• Modalități de evaluare a
cursanților
2. RESURSE UMANE
• Formatori implicați (nume Formatori acreditați:
Gheorghiu Corina – inspector școlar pentru înv. primar
și prenume, specializare,
nivelul de pregătire)
Manea Roxana – prof. de matematică, gradul didactic I
Prof. metodist C.C.D., Nina-Cristiana Gușă
• Coordonatorul
programului
3. CRITERII ECONOMICE
• Număr de cursanți
minimum 25 de cursanți
planificați
300 lei
• Costul programului/al
activității
• Costul estimat al unei ore 7500 lei / 25 cursanți / 60 ore = 5 lei / oră / participant
de formare pentru fiecare
participant
Completați online Formularul de înscriere.
• Înscriere

