Campania Hai pe Net 2019
25 – 31 martie 2019
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 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 2019, vă rugăm să vă ÎNREGISTRAȚI
aici până la data de 21 martie 2019:
https://onedrive.live.com/survey?resid=BFD426074FCB2430!9235&authkey=!AI6_JKqlrey
NDis

Vă rugăm să adăugați/publicați toate evenimentele pe care vă propuneți să le organizați
aici: https://alldigitalweek.eu/events/
Hai pe Net 2019 susține în mod direct în acest an realizarea activităților expuse mai jos. Partenerii Hai pe Net
pot alege să organizeze orice 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 de gimnaziu prin simularea unui examen IC3 Spark. Partenerii
interesați pot să solicite în cadrul acestei categorii de activități o licență cu 50 de simulări a certificării
IC3 Spark. Certipro Education pune la dispoziția partenerilor interesați și materialul de studiu gratuit.
Cei interesați sunt rugați să contacteze partenerii noștri de la Certipro Education la info@certipro.ro.

Premiul aferent acestei categorii este:
 PREMIUL pentru cea mai bună fotografie
 PREMIUL pentru cel mai bun material video

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.

Premiile aferente acestei categorii sunt:
 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 massmedia și pe canalele de social media (validată pe baza documentelor și a link-urilor furnizate)

4. Programare cu Micro:biti
Parcurgeți tutorialele disponibile pentru Micro:biți cu elevii dvs. Aveți acces la câteva tutoriale simple
pentru începători aici: https://makecode.microbit.org/. 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.

Premiile aferente acestei categorii sunt:
 PREMIUL pentru cea mai interesantă fotografie surprinsă în timpul unui eveniment de coding
cu Micro:biți realizată de un partener Hai pe Net
 PREMIUL pentru cea mai bună promovare a activității de coding cu Micro:biți în mass-media
și pe canalele de social media (validată pe baza documentelor și a link-urilor furnizate)

5. Cursuri online de perfecționare pentru e-facilitatori, dascăli și
bibliotecari, activiști, etc
Dacă sunteți cadru didactic sau lucrați în bibliotecă sau într-o organizație neguvernamentală, sau pur
și simplu vă pasă de planeta pe care trăim, vă invităm să urmați un curs extrem de interesant care vă
oferă idei despre cum puteți să abordați cu elevii subiectele importante ale dezvoltării durabile!!!
Accesați
cursul
aici:
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/SDG,
familiarizați-vă cu subiectul și organizați o activitate în care să conștientizați comunitatea (școala,
adulții, părinții) despre felul în care putem să contribuim la o societate și o planetă mai sustenabilă!
Folosiți cât mai multe resurse digitale în această activitate!

Premiul aferent acestei categorii este:
 PREMIUL pentru cea mai bună fotografie
 PREMIUL pentru cel mai bun material video

IMPORTANT!
1. 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
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Pentru orice întrebări privind campania, vă invităm să o contactați pe Gabriela Barna la adresa
de email Gabi.barna@eos.ro.

