
 

 

Organizația Salvați Copiii în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Miercurea Ciuc 

vă invită să participaţi la cursul de formare avizat: 

„Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului de către copii” 

Această iniţiativă face parte din programul educaţional Ora de Net – www.oradenet.ro - şi este sprijinit de 

Ministerul Educației Naționale prin Protocolul de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017.  

Dat fiind specificul resurselor propuse în cadrul proiectului, cursul este adresat personalului didactic de 

predare nivel: primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni. 

Programul avizat este gratuit pentru participanţi şi conţine 5 module, cu o durată totală de 24 de ore. Întâlnirile 

se vor derula astfel: Grupa pentru zona Toplița/Gheorgheni: 1, 2, 23, 24 martie 2019 

Grupa pentru zona Ciuc/Odorhei: 15, 16, 29, 30 martie 2019 

Formatori: Ciucanu Onorica, Kovács Dorina - formatori locali abilitaţi de către Organizaţia Salvaţi Copiii 

IMPORTANT! În această etapă, dintr-o unitate școlară pot participa doar 2-3 persoane, pentru ca 

informația să ajungă în cât mai multe școli! 

Înscrierea şi selecţia participanţilor este condiţionată de:  

 Persoanele selectate trebuie să aibă cel puţin un nivel mediu de utilizare a Internetului 

 Să fie interesate de introducerea acestuia în procesul educaţional 

 Să-și asume susţinerea activităţilor propuse pentru portofoliu, pe baza materialelor suport marca Ora de 

Net puse la dispoziţie în cadrul cursului de formare.  

Înregistrarea şi selecţia participanţilor se va face pe site-ul Casei Corpului Didactic http://ccd.eduhr.ro/ 

Portofoliul va fi întocmit per echipă de 2, maxim 3 cursanţi din aceeaşi instituţie de învăţământ  

Descrierea portofoliului: 
 Descrierea experienței personale a fiecărui membru al echipei în cadrul programului FUCSI  

 Copie după un formular de evaluare a situaţiei instituţiei în termeni de siguranţa online, oferit în 
cadrul cursului 

 Scurtă descriere a prezentării proiectului colegilor din unitatea de învățământ şi a măsurilor pe care 

le văd necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă online la nivelul întregii instituţii 

 Poze și descrierea activității derulate cu minim 50 de elevi pe tema „Dependența de Internet” 

 Poze și descrierea activității derulate cu minim 50 de elevi pe tema „Știri false” 

 Descriere experiență de lucru cu cel puțin 2 resurse digitale în sesiunile susținute în cadrul 
proiectului 

Cursanţii care îndeplinesc criteriile de participare integrală şi de realizare a portofoliului în termenii menţionaţi, 

primesc la finalizarea cursului : 

 Adeverinţă de participare din partea CCD  

 Diplomă de onoare, exclusiv în format electronic, din partea Organizaţiei Salvaţi Copiii, fiind prima 
generaţie de cadre didactice din România care finalizează un astfel de curs 

 

MENŢIUNI: 

Separat de participarea la cursul de formare avizat „Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului de către copii”, 

participanţii se pot înscrie în programul de voluntariat Ora de Net şi pot raporta aceleaşi activităţi susţinute pe 

platforma internă de raportare din cadrul acestuia.  Detalii : www.oradenet.ro/fii-voluntar  

Separat de evaluarea cursantului pentru participarea la cursul de formare avizat „Folosirea utilă, creativă şi sigură 

a Internetului de către copii”, cursanţii pot înscrie iniţitivele derulate în perioada martie-mai 2019 în viitorul 

concurs dedicat exclusiv instituţiilor de învăţământ ai căror reprezentanţi au participat la cursurile avizate din 

întreaga ţară.  

http://www.oradenet.ro/
http://ccd.eduhr.ro/
http://www.oradenet.ro/fii-voluntar

