Formular de raportare activități Hai pe Net! 2019
Concursul cu premii Hai pe Net! 2019
Acest scurt raport va fi completat de organizațiile/instituțiile care s-au înregistrat ca și parteneri ai
campaniei Hai pe net 2018.
1. Denumirea organizației/instituției

2. Adresa organizației/instituției

3. Nume și prenume coordonator (i) campanie

4. La care dintre categoriile de mai jos încadrați activitatea/activitățile dvs.? Vă rugăm să
evidențiați categoria sau categoriile relevante:

1. Primul clic
 PREMIUL pentru cea mai
bună fotografie

Imprimantă multi-funcțională

 PREMIUL pentru cel mai bun
material video

Tableta Samsung TabE

2. Competențe digitale? No problem!

 PREMIUL pentru cea mai
bună fotografie

Imprimantă multi-funcțională

 PREMIUL pentru cel mai bun
material video

Tableta Samsung TabE

3. Programare creativă prin Minecraft Education Edition
 PREMIUL pentru cea mai
interesantă fotografie



Imprimantă multi-funcțională

PREMIUL pentru cea mai Consolă Xbox One cu Minecraft
bună
promovare
a
activității
Minecraft
Education Edition

4. Programare cu Micro:biti


PREMIUL pentru cea mai
interesantă fotografie

Imprimantă multi-funcțională



PREMIUL pentru cea mai
bună promovare a activității
de coding cu Micro:biți

2 x Micro:bit Wear-it

5. Cursuri online de perfecționare pentru e-facilitatori, dascăli și
bibliotecari, activiști, etc

 PREMIUL pentru cea mai
bună fotografie

Imprimantă multi-funcțională

 PREMIUL pentru cel mai bun Camera video 4K Eken
material video

5. Descrierea sumară a activităților derulate
Descrieți ce activități ați derulat, care au fost rezultatele și cum ați promovat activitățile derulate în
timpul campaniei Hai pe Net 2019.
Atașați la acest raport fotografii, prezentări, tabele cu participanți, link-uri de promovare online sau
orice alte resurse care demonstrează activitățile realizate. De exemplu, dacă participați la categoria
primul Click – cea mai bună fotografie, este suficient să atașați fotografia pe care o propuneți.

6. Punctele de interes maxim
Care a fost momentul cel mai interesant, memorabil al campaniei din acest an? Ce anume v-a făcut să
fiți mândru/ă din timpul activităților din campania Hai pe Net 2019?

7. Numărul total al participanților pe toată durata campaniei și în toate activitățile derulate:

8. Promovare în mass-media (online sau tipărită)
Listați link-urile în care ați promovat activitățile derulate în timpul campaniei (comunicat de presă
publicat, fotografii, apariții la radio sau TV, etc) sau scanați articolele apărute în ziarele în format tipărit.

9. Fotografii din timpul campaniei
Chiar dacă nu participați la o categorie tip cea mai bună fotografie, ne-am bucura să ne transmiteți
câteva fotografii pe care le-ați realizat în timpul activităților dedicate campaniei hai pe Net!

10. BLOG/ARTICOL pe portalul UNITE-IT
Ne-am bucura să postați un scurt articol despre activitățile realizate în timpul campaniei (în limba
romana sau preferabil engleză) însoțit de câteva fotografii pe portalul de incluziune digitală UNITE-IT
disponibil aici: http://www.unite-it.eu/. Dacă faceți acest lucru, vă rugăm să ne transmiteți în spațiul
de mai jos link-ul la acest blog/articol.

***********
Vă mulțumim pentru energia cu care susțineți campania Hai pe Net 2019 în România, pentru că sunteți
alături de noi în acest an și pentru că aduceți o contribuție importantă în comunitatea pe care o
reprezentați!
Suntem aici pentru dumneavoastră în cazul în care aveți orice fel de întrebări.
Cu drag,
Echipa Hai pe Net 2019

