Campania Hai pe Net 2018
19 – 25 martie 2018
ALL DIGITAL Week - pe scurt ADW - este o campanie anuală de incluziune digitală inițiată la nivel European de către
organizația ALL DIGITAL (ex-Telecentre-Europe).
Hai pe Net! Este versiunea localizată în România a campaniei Europene ALL DIGITAL Week și este implementată
de Fundația EOS în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România, Asociația APDETIC și
Coaliția Skills 4IT și împreună cu o comunitate activă de telecentre, biblioteci publice, școli, Puncte de Acces
Public la Informație (PAPI) și alte organizații și instituții dedicate alfabetizării digitale în Romania.

Pentru a participa la campania Hai pe Net 2018, vă rugăm să vă ÎNREGISTRAȚI aici până la
data de 16 martie 2018:
https://onedrive.live.com/survey?resid=BFD426074FCB2430!8360&authkey=!AKlTJyOiku7sj0k

Hai pe Net 2018 susține în mod direct în acest an realizarea activităților expuse mai jos. Partenerii Hai pe Net pot alege
să organizeze alte activități de incluziune digitală pentru a marca săptămâna incluziunii digitale în România!

1. Primul clic
Organizați cursuri, ateliere, evenimente, etc prin care să încurajați persoanele care nu au utilizat vreodată un
calculator sau nu au accesat vreodată internet-ul să facă primul clic alături de voi. Indiferent dacă aceștia se
familiarizează pentru prima dată cu un calculator sau un dispozitiv mobil (tabletă, telefon, etc) sau dacă pur și
simplu învață să caute informații utile pe internet – suntem pe drumul cel bun!
Premiile aferente acestei categorii sunt:



PREMIUL pentru cea mai bună fotografie
PREMIUL pentru cel mai bun material video

2. Competențe digitale? No problem!
Testați competențele digitale ale elevilor sau studenților prin simularea unui examen IC3 – Digital Literacy
certification. 45 de întrebări în 45 de minute cu rezultatul de punctaj afișat imediat. Certipro Education pune la
dispoziția campaniei Hai pe Net 2018 un număr de 1000 de simulări gratuite IC3. Partenerii Hai pe Net pot să
solicite până la 30 de simulări gratuite pentru elevii de liceu. Acestea se vor obține prin transmiterea unui mesaj
la info@certipro.ro.

Premiul aferent acestei categorii este:


PREMIUL pentru cele mai multe simulări IC3 realizate de un partener Hai pe Net (pe baza tabelului de
participare și a verificării ulterioare în back-end realizată de Certipro pentru validare)

3. Programare creativă prin Minecraft Education Edition
Parcurgeți tutorialele disponibile pentru Minecraft cu elevii dvs. Aveți acces la câteva tutoriale simple pentru
începători aici: https://code.org/minecraft. Parcurgeți cu elevii dvs aceste tutoriale astfel încât chiar și elevii care
nu au dezvoltat cod până acum să înțeleagă într-un mod creativ cum pot să creeze în viitor propriile produse.

Premiul aferent acestei categorii este:




PREMIUL pentru cel mai creativ material video Minecraft Education Edition realizată de un partener
Hai pe Net
PREMIUL pentru cea mai interesantă fotografie surprinsă în timpul unui eveniment de coding
Minecraft Education Edition realizată de un partener Hai pe Net
PREMIUL pentru cea mai bună promovare a activității Minecraft Education Edition în mass-media și
pe canalele de social media (validată pe baza documentelor și a link-urilor furnizate)

4. Cursuri online de perfecționare pentru e-facilitatori, dascăli și
bibliotecari
Dacă sunteți cadru didactic sau lucrați în bibliotecă vă puteți înregistra pe portalul
educațional al Microsoft dedicat educatorilor. Pentru aceasta, navigați la
https://education.microsoft.com/, înregistrați-vă pe portal, urmați orice cursuri care
să totalizeze 1000 de puncte și obțineți Certificate de participare care atestă
absolvirea cursurilor. Ghidul de înregistrare poate fi obținut de la office@eos.ro.
Premiul aferent acestei categorii este:


PREMIUL pentru cele mai multe cursuri parcurse de un dascăl/bibliotecar (pe baza certificatelor
generate de portal după parcurgerea fiecărui curs care vor fi transmise Fundației EOS). Doar cursurile
parcurse în perioada 19 – 25 martie 2018 vor fi luate în calcul.

5. Promovarea accesibilității web

Vă recomandăm câteva activități pe care le puteți organiza la școală, bibliotecă, telecentru, sau chiar de acasă:
a.

b.

c.

d.

e.
f.

Identificați instituțiile publice din comunitatea, sau județul vostru. Copiați adresa lor web
în instrumentul de verificare a accesibilității disponibil online aici: www.achecker.ca, apoi
redactați o scrisoare prin care să transmiteți autorităților respective raportul generat de
Achecker.
Invitați tineri sau adulți nevăzători la școală, bibliotecă, etc pentru a afla cum navighează
nevăzătorii pe internet cu ajutorul sintezelor vocale. Sau organizați vizite la Școlile Speciale
pentru Nevăzători.
Folosiți filmul de promovare al accesibilității web în mod creativ, postați filmul pe pagina
voastră instituțională, personală și încurajați cât mai mulți participanți să partajeze aceste
informații. Filmul este disponibil aici: https://youtu.be/iBg0ZFfHBvI
Includeți/promovați site-ul www.e-accesibilitate.ro pe propriul site instituțional sau pe
blog-urile personale. Conectați-vă cu pagina Facebook dedicată accesibilității
https://www.facebook.com/accesibilitate/?ref=hl
Realizați interviuri cu persoane nevăzătoare care reușesc să se descurce personal sau
profesional cu ajutorul tehnologiei.
Realizați orice alte activități creative prin care puteți să atrageți atenția asupra importanței
accesibilității web!

Premiul aferent acestei categorii este:


PREMIUL pentru cea mai bună campanie de accesibilitate web (campanie de atragere a atenției
comunității asupra importanței accesibilității site-urilor web publice)

6. Securitate cibernetică (Introduction to Cybersecurity) prin
CISCO NetAcad
În acest an, Fundația EOS va sprijini cadre didactice sau biblioteci interesate să implice tinerii în cursul
Introduction to Cybersecurity dezvoltat de Cisco prin programul NetAcad. Această oportunitate se adresează
acelor dascăli, bibliotecari sau formatori care nu au avut în trecut experiență cu programul NetAcad, dar care
doresc să experimenteze acest program. Atenție! Cursurile din NetAcad sunt disponibile doar în limba engleză.
Fiecare partener interesat trebuie să identifice cel puțin 10 elevi sau tineri care sunt interesați să învețe despre
securitatea cibernetică. Cursurile pot fi urmate online de la școală sau de acasă în perioada de derulare a
campaniei Hai pe Net 2018, adică între 19 – 25 martie 2018. Echipa EOS va fi alături de fiecare partener în
implementarea acestor activități foarte importante.
Premiile aferente acestei categorii sunt:





PREMIUL pentru partenerul cu cei mai mulți elevi (pe baza rapoartelor din NetAcad. Elevii trebuie să fi
finalizat cursul online – aprox. 5-6 ore și să completeze formularul de auto-evaluare)
PREMIUL pentru cel mai activ și implicat partener (pe baza rapoartelor din NetAcad. Partenerii trebuie
să fi finalizat cursul online – aprox. 5-6 ore și să completeze formularul de auto-evaluare. De asemenea,
se va lua în calcul promovarea activității la nivelul școlii, comunității sau online)
PREMIUL pentru cea mai bună fotografie care ilustrează o activitate de predare/învățare NetAcad (pe
baza deciziei echipei Hai pe Net 2018)

IMPORTANT!
1.

2.

3.

4.
5.

La finalul activităților, vă rugăm să invitați participanții să susțină campania Hai pe Net 2018 prin
completarea
acestui
mic
chestionar
disponibil
la:
https://www.esurveyspro.com/s/409741/alldigitalweek2018
Postați cât mai multe activități pe care planificați să le organizați aici: http://alldigitalweek.eu/events/.
Toate organizațiile partenere vor primi un certificat personalizat din partea ALL DIGITAL – organizator
campaniei la nivel european.
Vă încurajăm să încărcați TOATE articolele, fotografiile și materialele video din timpul campaniei pe
platforma de incluziune digitală www.unite-it.eu sau http://www.i-linc.eu/. Acestea sunt platformele
care găzduiesc campania Hai pe Net/ALL DIGITAL Week la nivel European.
Folosiți hash-tag-urile campaniei din acest an atunci când postați orice fel de materiale pe canalele de
social media. Nu uitați să consultați Ghidul PR pus la dispoziție de organizatori.
Pentru orice întrebări privind campania, vă invităm să o contactați pe Gabriela Barna la adresa de email
Gabi.barna@eos.ro.

Lista premiilor oferite în cadrul campaniei Hai pe Net 2017!
1. Primul clic



PREMIUL pentru cea mai bună fotografie
Aparat foto digital
PREMIUL pentru cel mai bun material video Cameră video

2. Competențe digitale? No problem!


PREMIUL pentru cele mai multe simulări IC3 realizate de un partener Hai pe Net Tabletă

3. Programare creativă prin Minecraft Education Edition




PREMIUL pentru cel mai creativ material video Minecraft Education Edition realizată de un partener
Hai pe Net care ilustrează activitatea realizată
Cameră video
PREMIUL pentru cea mai interesantă fotografie surprinsă în timpul unui eveniment de coding
Minecraft Education Edition Aparat foto digital
PREMIUL pentru cea mai bună promovare a activității Minecraft Education Edition în mass-media și
pe canalele de social media Laptop

4. Cursuri online de perfecționare pentru e-facilitatori, dascăli și
bibliotecari


PREMIUL pentru cele mai multe cursuri parcurse. Imprimantă multi-funcțională

5. Promovarea accesibilității web


PREMIUL pentru cea mai bună campanie de accesibilitate Tabletă

6. Securitate cibernetică (Introduction to Cybersecurity) prin
CISCO NetAcad




PREMIUL pentru partenerul cu cei mai mulți elevi. Laptop
PREMIUL pentru cel mai activ și implicat partener. Tabletă
PREMIUL pentru cea mai bună fotografie care ilustrează cursul. Aparat foto digital

MULT SUCCES TUTUROR!

