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PROF. ADRIANA S , 

Iniţiativa educaţională a Organizaţiei Salvaţi Copiii România în cadrul 

programului Ora de Net - "FOMO şi presiunea de a fi mereu online" 

Prin adresa nr.5938/11.05.2021 Organizaţia Salvaţi Copiii România, ne infonnează 
despre lansarea iniţiativei educaţionale "FOMO şi presiunea de a fi mereu online" în cadrul 
programului Ora de Net pentru a promova o fo losire echilibrată şi sănătoasă a mediului 
online. Iniţiativa se va derula în perioada 11 mai - 14 iunie 2021. 
Detalii legate de această iniţiativă ş i resursele care care susţin implementarea ei pot fi 
consultate pe pagina dedicată: http://www.oradenet.ro/fomo . 
Pentru detalii trimitem anexat adresa organizaţiei Salvaţi Copiii România. 
Unităţile care vor participa sunt rugate să informeze inspectoratul şcolar la adresa de email 
teodoralazar@isjilfov.ro. 

Cu mulţumiri , 

Teodora Lazăr 
Inspector şcolar 

Calea 13 Septembrie, nr 209, 
Sector 5, 050722, Bucureşti 

Te l: +40 (0)21-3173650 
Fax: +40(0)21-3173654 

Email: secretariat@isjilfov.ro 
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INTRARE/ IESIRE NR.5 ~ 0 g 

Către : INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV 

în atenţia: Doamnei Prof. Adriana STOICA, Inspector Şcolar General 

Stimată doamnă Inspector General, 

Salvaţi Copili România coordonează, începând cu anul 2008, proiectul european Ora de Net, care vizează 
creşterea nivelului de folosire utilă, sigură şi creativă a Internetului de către copii. Demersurile naţionale 
sunt susţinute de Ministerul Educaţiei prin Protocolul de colaborare interinstituţional Nr 9780/03.08.2017. 

Studiile derulate de Organizaţia Salvaţi Copiii arată că utilizarea reţelelor socia le are un impact major asupra 
dezvoltării inteligenţei emoţionale şi a încrederii în sine a copiilor şi adolescenţilor . Pentru a promova o 
folosire echilibrată şi sănătoasă a mediului online echipa programului Ora de Net lansează iniţiativa 
educaţională „FOMO şi presiunea de a fi mereu online" . 

Iniţiativa se va derula în perioada 11 mai -14 iunie 2021 şi are la bază înţelegerea fenomenului denumit în 
limba engleză Fear of Missing Out (FOMO) sau Teama de a rata noutăţile, adresându-se elevilor şi cadrelor 
didactice din ciclurile gimnazial şi liceal. 

Detaliile legate de această inţiativă şi resursele care vă vor susţine în implementarea paşilor necesari 
pentru înscriere pot fi consultate pe pagina dedicată acestei iniţiative: http://www.oradenet.ro/fomo 

Pentru o participare cât mai numeroasă, vă transmitem rugămintea să Informaţi conducerile şcolilor, 

cadrele didactice şi personalul auxiliar, prin mijloacele proprii, despre posibilitatea de a participa în acest 

proiect educaţional. 

În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare celor existente pe pagina iniţiativei, vă rugăm să 
contactaţi: 

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

Vă mulţumim şi vă asigurăm de întreaga noastră conside raţie, 

George Roman 
Director Advocacy 
Organizaţia Salvaţi Copiii 
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