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 MINISTERUL EDUCAŢIEI  ȘI 

CERCETĂRII 

  

Ora de Net - Folosirea utilă, sigură și creativă, a Internetului (FUCSI) 
 

CURS ACREDITAT 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic București 

1 Ordinul de 

acreditare 

OMEN nr. 3189 / 07.02.2020 

2 Perioada de 

acreditare 

5 ani  

3 Categorie program 2a cf. Anexei 1 la OMEN 3130/2013 

Program de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile și strategiile 

MENCȘ, urmărind a) Dobândirea unor competențe complementare prin care 

se extinde categoria de activități ce pot fi prestate în activitatea curentă 

3 Grup țintă Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul 

preuniversitar 

4 Scop 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 instructiv-educativ. 

5 Nr. credite (CPT) 15 

6 Nr. ore de formare 60  

7 Tip formare  Face-to-face 

8 Competențe vizate  - Dobândirea unor competențe complementare prin care se extinde categoria 

de activități ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată 

pe calculator, predarea în limbi străine, consilierea educațională și orientarea 

în carieră, educația adulților și altele.  

- 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 

9 Titlurile modulelor / 

temelor, nr ore 

asociate 

I. Intervenție instituțională și parteneriatul școală-

familie 

 14 ore 

II. Siguranța online  14 ore 

III. Cetățenia digitală și educație media  14 ore 

IV. Resurse media în procesul educațional  14 ore 

Evaluare finală                                                                                                4 ore 

10 Formatori CCD București: Cosma Ioana-Maria, Paragină Florica, Stana Iuliana Carmen 

11 Cost curs / cursant 300 lei 

12 Înscriere Completați Formularul de înscriere   

https://forms.gle/czQ5SpTzfF6UtKq7A  

13 Responsabil program Iuliana Stana  e-mail: iuliana.stana@ccdbucuresti.org  

 

 

Director CCD București, 

Georgeta BOLOJAN 

Nr. 

crt 
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