Anunț înscriere program avizat gratuit
Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului de către copii (FUCSI)

Organizația Salvați Copiii în parteneriatului cu Casa Corpului Didactic Prahova vă invită să participați la
cursul de formare avizat Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului de către copii (FUCSI).
Această inițiativă face parte din programul educațional Ora de Net (www.oradenet.ro), și 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 din
învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: primar și gimnazial, bibliotecari școlari,
documentariști, informaticieni)
Înscrierea și selecția participanților este condiționată de asumarea participării pe toată durata cursului și
susținerea activităților propuse pentru portofoliu, pe baza materialelor suport marca Ora de Net, puse la
dispoziție în cadrul cursului de formare.
Programul avizat este gratuit pentru participanți și conține 5 module (prezentate mai jos), cu o durată totală
de 24 de ore. Înscrierea participanților se realizează în perioada 28 februarie – 17 martie 2019 (accesând linkul: https://goo.gl/forms/1o3HXspnWVcrJZ5X2) iar întâlnirile se vor derula în perioada Martie-Mai 2019.

Curs avizat Ora de Net:
Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului de către copii
MODULUL I – Intervenție instituțională cu privire la siguranța online
Proiectul național FUCSI – scop, obiective, așteptări, mod de desfășurare
Programul de voluntariat Ora de Net
Principiile de folosire sigură a Internetului
Chestionar de analiză a siguranței online a instituției de învățământ
Plan de acțiune pentru creșterea nivelului de siguranță online
MODULUL II – Parteneriatul școală – familie – comunitate pentru siguranța online
 Relaționarea în familie pe tema rolului noilor tehnologii
 Parteneriatul școală-familie în vederea prevenirii folosirii Internetului într-un mod
excesiv sau dăunător.
 Implementarea de proiecte multimedia comunitare
MODULUL III – Potențiale riscuri asociate cu folosirea Internetului
 Cyberbullying (hărțuirea cibernetică)
 Dependența de Internet
 Alte pericole privind relaționare în mediul online
MODULUL IV – Cetățenia digitală și educația media
 Protecția datelor personale
 Informare online
 Știrile false
 Discursul instigator la ură
MODULUL V– Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului în mediul școlar
 Folosirea metodelor de lucru interactive și a conținutului digital educativ în procesul de
predare-învățare-evaluare
 Comunicarea și colaborarea cu grupurile țintă prin intermediul noilor tehnologii
 Crearea de conținut digital și reputația online
EVALUARE FINALĂ
Prezentare Portofoliu
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Înregistrarea și selecția participanților se va face de către C.C.D. Prahova în baza exemplelor de bune practici
care asigură transparența și echitatea procesului, de la anunțul public și până la selecția participanților (în
ordinea înscrierii).
Responsabilii de program/formatorii din județul Prahova se vor asigura că vor fi îndeplinite
următoarele criterii :
Persoanele selectate trebuie să aibă cel puțin un nivel mediu de utilizare a Internetului și să fie
interesate de introducerea acestuia în procesul educațional.
Minim 20% dintre participanți provin din instituții din mediul rural.
Participanții din fiecare grupă trebuie să fie din 12 instituții de învățământ diferite (recomandat 2
persoane din instituție)
Important! Pentru situațiile în care la nivelul aceluiași județ veți avea două grupe, vă rugăm să luați în
considerare participarea a 12 instituții per grupă și să încercați, pe cât posibil, ca grupele să cuprindă
participanți din instituții diferite pentru un impact cât mai mare în județul dvs.
Fiecare participant selectat își asumă (prin intermediul unui document încheiat cu C.C.D. Prahova)
participarea la tot cursul de formare și parcurgerea portofoliului descris mai jos, pe baza modelului
de raport care va fi oferit de echipa Ora de Net împreună cu restul materialelor.
Să exploreze platforma www.oradenet.ro și, dacă nu este deja voluntar Ora de Net, să se înscrie în
secțiunea www.oradenet.ro/fii-voluntar pentru a fi la curent cu noutățile proiectului.
Cursanții care îndeplinesc criteriile de participare integrală și de dezvoltare a portofoliului în
termenii menționați, primesc la finalizarea cursului:
Adeverință de participare din partea C.C.D. Prahova care atestă finalizarea programului de formare
(prezența și implementarea portofoliului).
Diplomă de onoare, exclusiv în format electronic, din partea Organizației Salvați Copiii, fiind prima
generație de cadre didactice din România care finalizează un astfel de curs (Diplomele vor fi eliberate
în perioada iulie-august 2019, exclusiv în format electronic, pe emailul participanților).
Portofoliul va fi întocmit per echipă de 2 cursanți din aceeași unitate școlară și va consta într-un fișier
(format Microsoft Word) care va fi completat și semnat de cursanți. Acesta va fi transmis inclusiv în format
electronic furnizorilor de program (C.C.D. Prahova), însoțit de dovezi foto/video care certifică susținerea
activităților așa cum sunt ele precizate în regulament.
Descrierea portofoliului :
În cadrul acestui formular de raportare cursanții vor fi invitați să lucreze în echipe, portofoliul fiind unul
comun pentru echipa de 2 persoane din aceeași instituție de învățământ. Acesta va conține:
Descrierea experienței personale a fiecărui membru al echipei în cadrul programului FUCSI.
O copie după un formular de evaluare a situației instituției în termeni de siguranța online, oferit în
cadrul cursului.
O scurtă descriere a prezentării proiectului colegilor din unitatea școlară și a măsurilor pe care le văd
necesare, pentru îmbunătățirea condițiilor de siguranță online la nivelul întregii instituții.
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.
MENȚIUNI:
 Separat de participarea la cursul de formare avizat „Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului de
către copii”, participanții se pot înscrie în programul de voluntariat Ora de Net, și pot raporta aceleași
activități susținute pe platforma internă de raportare din cadrul acestuia. Detalii : www.oradenet.ro/fiivoluntar
 Separat de evaluarea cursantului pentru participarea la cursul de formare avizat „Folosirea utilă,
creativă și sigură a Internetului de către copii”, cursanții pot înscrie inițiativele derulate în perioada
martie-mai 2019 în viitorul concurs dedicat exclusiv instituțiilor de învățământ ai căror reprezentanți
au participat la cursurile avizate din întreaga țară. Mai multe detalii vor fi oferite în cadrul programului
de formare.

