
DA mediilor digitale sigure!
Concursul pe tema utilizării competente a mediilor digitale

Aplicația dvs. pentru concurs
Iniţiativa Teachtoday companiei Deutsche Telekom doreşte să vă răsplătească munca şi impli-
carea în domeniul instruirii în utilizarea corectă a mediilor digitale.

Vă rugăm să ne trimiteţi aplicaţia dvs. completă până la data: 
31 iulie 2016. 

Dacă aveţi întrebări, persoana dvs. de contact din departamentul responsabil de proiect, 
doamna Insa Gronewold, vă stă la dispoziţie oricând la numărul de telefon 
+49 30 2938 1684 sau prin e-mail la adresa kontakt@teachtoday.de.Datele personale

www.teachtoday.de

Informaţii referitoare la instituţia de învăţământ

Numele instituţiei

Entitatea căreia îi aparţine

Numele, prenumele

Forma legală

Adresa

Adresa de e-mail

Numărul de telefon

Profilul instituţiei

Pagina de internet

Funcţia dvs. în cadrul instituţiei

Proiectul dvs.

Care este denumirea 
proiectului? 

Descrieţi vă rog desfăşurarea, 
paşii şi durata proiectului. 



Vă rugăm să răspundeţi şi la aceste întrebări suplimentare

Slogan

Documentarea proiectului

Trimiterea materialelor

Cum aţi descrie reuşita acestui proiect şi ce experienţe aţi transmite mai departe? Ce provocări 
aţi întâmpinat în timpul aplicării proiectului şi cum le-aţi făcut faţă? Veţi continua proiectul sau vor 
mai fi şi alte proiecte pe această temă? Poate fi adaptat proiectul şi aveţi la dispoziţie materiale 
pentru aceasta? 

De ce ar trebui premiat tocmai proiectul dvs.?

Localitatea, data

Numele

Documentarea proiectului cu fotografii, videoclipuri, dese-
ne, colaje, înregistrări sau citate ale copiilor şi adolescenţilor 
este o componentă importantă a candidaturii dvs. De aceea 
vă rugăm să  adăugaţi materiale sugestive.

Materialele se pot trimite ca anexe la e-mail, prin transfer 
de fişiere (de ex. prin intermediul Dropbox, Yousendit sau 
WeTransfer) sau prin fax.

Trimiteţi candidatura dvs. la: kontakt@teachtoday.de 
sau la numărul de fax: 030 2938 1689.

Prin prezenta ne depunem canditatura la concursul „DA me-
diilor digitale sigure!“ 2016. Odată cu expedierea materiale-
lor ne dăm acordul asupra publicării documentelor, inclusiv 
a numelui instituţiei de învăţământ  în cadrul unei prezentări 
efectuate de  Deutsche Telekom şi Teachtoday. Nu se poate 
depune contestaţie pe cale juridică.

Au existat parteneri implicaţi 
în acest proiect şi dacă da, 
care (părinţi, alte instituţii, 
etc.)? 

De ce mijloace tehnice / medii 
digitale aţi făcut uz?

Ce rol au jucat copiii, 
respectiv adolescenţii, la 
planificarea şi conceperea 
proiectului?

Care a fost scopul proiectului 
dvs.?

În ce interval de timp aţi 
pus în aplicare proiectul?

Cu care grup-ţintă aţi lucrat 
(clasa, vârsta etc.)?

www.teachtoday.de
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