Nr. 32/11.02.2019
În atenția cadrelor didac ce interesate,
Casa Corpului Didactic Maramureș în parteneriat Organizația Salvați Copiii vă invită să
participaţi la cursul de formare „Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului de către copii” .
Această iniţia vă 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
didac c din învățământul preuniversitar (personal didac c de predare nivel: primar și gimnazial,
bibliotecari școlari, documentariș , informa cieni).
Programul avizat „Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului de către copii” este gratuit
pentru 50 de par cipanţi din județul Maramureș şi conţine 5 module, cu o durată totală de 24 de ore.
Întâlnirile se vor derula în perioada Martie-Mai 2019 în Baia Mare.
Înscrierea şi selecţia par cipanţilor este condiţionată de asumarea par cipării pe toată durata
cursului şi susţinerea ac vităţilor propuse pentru portofoliu, pe baza materialelor suport marca Ora de
Net puse la dispoziţie în cadrul cursului de formare.
Curs avizat Ora de Net: Folosirea u lă, crea vă şi sigură a Internetului de către copii Nr. ore
MODULUL I – Intervenţie instituțională cu privire la siguranţa online

3

MODULUL II – Parteneriatul școală – familie – comunitate pentru siguranţa online

5

MODULUL III – Potenţiale riscuri asociate cu folosirea Internetului

5

MODULUL IV – Cetățenia digitală şi educaţia media

5

MODULUL V– Folosirea utilă, creativă, sigură a Internetului în mediul școlar

5

EVALUARE FINALĂ

1

Prezentare Portofoliu

Criterii de participare:
- Fiecare par cipant selectat îşi asumă par ciparea la tot cursul de formare şi parcurgerea
portofoliului descris mai jos.
- Persoanele selectate trebuie să aibă cel puţin un nivel mediu de u lizare a Internetului şi să ﬁe
interesate de introducerea acestuia în procesul educaţional.
- Să exploreze pla orma www.oradenet.ro şi, dacă nu este deja voluntari Ora de Net, să se
înscrie în secţiunea www.oradenet.ro/ﬁi-voluntar pentru a ﬁ la curent cu noutăţile proiectului.
- Minim 20% dintre par cipanţi vor ﬁ selectați din ins tuţii din mediul rural.
Cursanţii care îndeplinesc criteriile de participare integrală şi de dezvoltare a portofoliului în
termenii menţionaţi, primesc la finalizarea cursului:
- Adeverinţă de par cipare din partea CCD care atestă prezenţa şi implementarea portofoliului.
- Diplomă de onoare, exclusiv în format electronic, din partea Organizaţiei Salvaţi Copiii, ﬁind
prima generaţie de cadre didac ce din România care ﬁnalizează un as el de curs. Diplomele
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vor fi eliberate în perioada iulie-august 2019, exclusiv în format electronic, pe emailul
participanţilor.
Portofoliul va fi întocmit per echipă de 2 cursanţi din aceeaşi instituţie de învăţământ şi va consta
într-un formular de raportare (în format Microsoft Word) care va fi completat şi semnat de cursanţi.
Acesta va fi transmis inclusiv în format electronic organizatorilor însoţit de dovezi foto/video care
certifică susţinerea activităţilor aşa cum sunt ele precizate la curs.
Descrierea portofoliului :
În cadrul acestui formular de raportare cursanţii vor fi invitaţi să lucreze în echipe, portofoliul ﬁind
unul comun pentru echipa de 2 persoane din aceeaşi ins tuţie de învăţământ. Acesta va conţine:
- Descrierea experienței personale a ﬁecărui membru al echipei în cadrul programului FUCSI;
- O copie după un formular de evaluare a situaţiei ins tuţiei în termeni de siguranţa online, oferit
în cadrul cursului;
- O scurtă descriere a prezentării proiectului colegilor din ins tuţiile şi a măsurilor pe care le văd
necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă online la nivelul întregii ins tuţii;
- Poze și descrierea ac vității derulate cu minim 50 de elevi pe tema „Dependența de Internet”;
- Poze și descrierea ac vității derulate cu minim 50 de elevi pe tema „Ș ri false”;
- Descriere experiență de lucru cu cel puțin 2 resurse digitale în sesiunile susținute în cadrul
proiectului.
Înscrierile se realizează până cel târziu în date de 28.02.2019 prin intermediul formularului de la adresa:
https://goo.gl/EYZLnP
Rezultatele selecției celor 50 de par cipanți va ﬁ aﬁșată pe site-ul www.ccdmaramures.ro ,
pagina Preluați.

Formatorii cursului:
prof. Doina Terezia KONTA
prof. Florin POP
Ai o întrebare legată de acest curs? Adresează-o accesând adresa:
h ps://goo.gl/fSy4cq
sau contactează CCD Maramureș (Responsabil program de formare - prof. metodist Doina Terezia KONTA)

Director CCD Maramureș,
prof. Gelu Todoruț
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