Stimată doamnă/ Stimate domnule Inspector General,
Salvați Copiii România coordonează, începând cu anul 2008, proiectul european Ora de Net, care vizează
creșterea nivelului de folosire utilă, sigură și creativă a Internetului de către copii. Demersurile naționale
sunt susținute de Ministerul Educației prin Protocolul de colaborare interinstituțional Nr 9780/03.08.2017.
Întrucât studiile realizate de Organizația Salvați Copiii arată că principala sursă de informare a copiilor este
mediul online, cu 47% dintre aceștia declarând că verifică uneori, rar sau deloc veridicitatea informațiilor
găsite, echipa programului Ora de Net lansează concursul național „Gândirea critică în era digitală. Stop
știrilor false!” adresată elevilor și cadrelor didactice din ciclul gimnazial și liceal.
Concursul se va derula în perioada 5 octombrie – 10 decembrie 2020 și pot participa elevi și profesori din
învățământul preuniversitar din România, la categoriile I-II (Categoria I - elevi ai claselor V – VIII; Categoria II
– elevi ai claselor IX – XII).
Înscrierea se va face cel târziu la data de 10 decembrie 2020, după finalizarea întregului proces descris în
materialele de prezentare puse la dispoziție de echipa Ora de Net. Menționăm că nu este necesară o înscriere
prealabilă a celor care sunt interesați de participarea la concurs.
Regulamentul complet al concursului și resursele care vă vor susține în implementarea pașilor necesari
pentru înscriere pot fi consultate pe pagina dedicată acestei inițiative: www.oradenet.ro/concurs2020
Pentru o participare cât mai numeroasă, vă transmitem rugămintea să informați conducerile școlilor,
cadrele didactice și personalul auxiliar, prin mijloacele proprii, despre posibilitatea de a participa în acest
proiect educațional.
În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare celor existente pe pagina concursului, vă rugăm să
contactați:




Persoană de contact: Mihaela Ioanițoaia
Email: mihaela.ioanitoaia@salvaticopiii.ro
Telefon mobil: 0751 017 270 (luni – vineri, între 9.00 – 16.00)

Vă mulțumim și vă asigurăm de întreaga noastră considerație,

George Roman
Director Advocacy
Organizația Salvați Copiii

