
2. ORA DE NET - FOLOSIREA UTILĂ, SIGURĂ ȘI CREATIVĂ A INTERNETULUI 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului: 

"Ora de Net - Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului" 

acreditat prin O.M.E.C. Nr. 3189/07.02.2020, categoria 2.  

Public ţintă vizat: 
Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul 

preuniversitar. 

Justificare 

 (necesitate, utilitate): 

Internetul a avut și continuă să aibă un impact profund asupra sec. XXI – 

tehnologia este tot mai prezentă, iar nevoia de a rămâne mereu conectați și 

timpul pe care îl petrecem interacționând cu dispozitivele electronice 

crește constant. Este incontestabil faptul că tehnologia joacă un rol esențial 

în viața noastră - felul în care comunicăm, accesul la informație, resursele 

disponibile sunt doar câteva dintre modurile în care internetul ne-a 

influențat pozitiv existența.  

Impactul tehnologiei nu se răsfrânge doar asupra noastră, ci și asupra 

copiilor noștri, care cresc, învață și se dezvoltă concomitent cu schimbările 

produse de revoluția digitală. Aceste schimbări au adus cu sine oportunități 

multiple de care ei pot beneficia, dar și o serie de riscuri la care pot fi 

expuși. Având în vedere evoluția societății, este esențial să oferim copiilor 

noștri un context prielnic și sigur în care aceștia să se dezvolte în 

concordanță cu realitatea zilelor noastre, fiind în același timp protejați de 

eventuale pericole. 

Durata (număr total de 

ore de formare): 

 

60 ore (32 online meeting +28asincron ), 20 credite profesionale 

transferabile 

Locul de desfășurare a 

programului 
Online 

Curriculum-ul 

programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competențe vizate: 

• OG1: Dezvoltarea în rândul cadrelor didactice a competențelor 

digitale și social-civice prin folosirea utilă, creativă și sigură a 

internetului în cadrul activităților instructiv-educative; 

• OG2: Formarea și exersarea metodelor și strategiilor didactice  

interactive și a conținutului digital în procesul de predare-

învățare-evaluare prin folosirea noilor tehnologii informaționale 

și comunicaționale precum și a aplicațiilor virtuale specifice;  

• OG3: Valorizarea elevului și a capacităților sale în vederea 

asigurării gândirii critice și selective  raportate la consumul de 

internet prin parteneriate școală familie comunitate;  

• OG4: Manifestarea unui comportament empatic față de 

manifestările agresive și abuzive din mediul online, precum și 

unul critic față de expunerile la conținut ilegal prin activități 

școlare care încurajează utilizarea responsabilă a internetului de 

către elevi.  

Planificarea  modulelor tematice:  

• Modul I. Intervenție instituțională și parteneriatul școală-familie 

(15 ore, din care online meeting - 8  ore și asincron - 7 ore); 

• Modul II. Siguranța online (15 ore, din care online meeting - 8  

ore și asincron -7 ore); 

• Modul III. Cetățenie digitală și educație media (15 ore, din care 

online meeting – 8  ore și asincron – 7 ore); 



• Modul IV. Resurse media în procesul educațional (15 ore, din 

care online meeting – 8  ore și asincron – 7 ore). 

Calendarul programului: 

• Semestrul I - 1 sesiune de formare; 

• Semestrul al II-lea - 1 sesiune de formare. 

Modalităţi de evaluare 

a cursanţilor 

Evaluare – 4 ore/disciplină (modul)  

Evaluare finală: portofoliu 
2. RESURSE UMANE 

Formatori implicaţi 

(nume și prenume, 

specializare,  nivel de 

pregătire, documente 

justificative privind 

calitatea de formator):   

Prof. Maria Magdalena Anghel, Casa Corpului Didactic Argeș 

Prof. Ana Badea, Casa Corpului Didactic Argeș 

Prof. Floarea Bârlogeanu, Casa Corpului Didactic Argeș 

• Prof. Georgeta Mihaela Crivac, Casa Corpului Didactic Argeș 

 

Coordonatorul 

programului 

Teodora Stoica - Coordonator program, Organizația "Salvați Copiii" 

Badea Ana, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeș 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanți 

planificați 
25 (cursanți)* 2 (grupe) = 50 cursanți/an școlar 2021 - 2022 

Costul  

programului/al 

activității 

 

12500 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 

4,03 lei 

 


