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Contextul conceperii și aplicării 
metodologiei în cadrul proiectului 
 

 

1. Considerații generale 
Fundația Orange este prezentă într-o serie de țări din Europa, Asia, Africa și Orientul Mijlociu, în 
care derulează proiecte diverse în scopul susținerii unor categorii de persoane defavorizate. 

Una dintre direcțiile strategice de implicare a Fundației Orange la nivel global o reprezintă 
educația bazată pe tehnologiile digitale. Integrarea tehnologiilor digitale, a internetului și a unor 
modele de lucru pe echipamente digitale este o metodă utilizată cu succes în procesul de 
educație din multe țări cu sprijinul Fundației Orange. În România, Fundația Orange a dat startul 
proiectului DIGITALIADA la 1 martie 2016.   

DIGITALIADA este un program de educație digitală ce încurajeaza folosirea la clasă a metodelor 
de lucru interactive și a conținutului educațional digital, în scopul îmbunătățirii performanțelor 
școlare ale elevilor.  

El se adresează deopotrivă elevilor și profesorilor și urmărește crearea unor modele de bune 
practici ce propun, pe de o parte, învățarea continuă pentru profesori si adaptarea lor la metode 
de predare moderne și, pe de altă parte, îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor prin 
folosirea tehnologiei.  

Proiectul monitorizează influența utilizării metodelor de predare ce folosesc materiale digitale 
asupra rezultatelor școlare ale elevilor. 

Programul Digitaliada a început în anul 2016, cu un proiect-pilot în 10 școli și a fost extins în cele 
trei ediții consecutive de până acum la un total de 40 de școli (detalii la: 
https://www.digitaliada.ro/despre ).  

Programul are două componente: 

• Online. Prin platforma www.digitaliada.ro se pun la dispoziția publicului larg materiale 
digitale educaționale gratuite, inclusiv ghiduri de folosire a acestora, validate de experți în 
educație (detalii la: https://www.digitaliada.ro/econtinut).  

• Implementare monitorizată în școli. La fiecare ediție a proiectului se pun la dispoziția 
școlilor din mediul rural în care acesta este implementat materiale didactice digitale pentru 
disciplinele Matematică și TIC (pentru clasele V-VIII), echipamente electronice și IT pentru 
uzul elevilor și al profesorilor, training specializat pentru aplicarea metodologiilor și 
folosirea echipamentelor, dar și asistență de specialitate (detalii la: 
https://www.digitaliada.ro/scolile-digitaliada). 

https://www.digitaliada.ro/despre
https://www.digitaliada.ro/
https://www.digitaliada.ro/econtinut
https://www.digitaliada.ro/scolile-digitaliada
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Rezultatele și experiența obținute au condus la decizia de continuare a proiectului cu ediția 4.0, 
prin adăugarea altor 10 școli din mediul rural, în anul școlar 2019-2020. 

Prezenta metodologie prezintă modalitatea de derulare a competiției la finalul căreia vor fi 
selectate aceste 10 școli.  

Acest proiect răspunde priorităților strategice ale Ministerului Educației Naționale, ce privesc 
introducerea noilor tehnologii în procesul de învățare, dar și inovarea și transformarea curriculară 
inițiată deja cu ciclul primar. 

Proiectul se desfășoară cu avizul Ministerului Educației Naționale. 

 

2. Beneficiile grupului-țintă în Digitaliada 4.0  
10 școli gimnaziale din mediul rural: în fiecare dintre aceste școli va fi creat un Laborator digital: o 
sală care va fi dotată cu videoproiector, ecran de proiecție, laptop și un număr de tablete 
echivalent cu numărul maxim de elevi dintr-o clasă V-VIII din respectiva școală (de exemplu, dacă 
cel mai mare număr de copii dintr-o clasă V-VIII, în școala X selectată, este de 20, se vor furniza 
20 de tablete ș.a.m.d.).  

Elevii claselor V-VIII din cele 10 școli din mediul rural: 

• Vor învăța să folosească echipamente digitale în scopuri educaționale; 
• Vor beneficia de materiale didactice digitale interactive - de aceea, materiile studiate cu 

ajutorul acestora vor deveni mai accesibile pentru ei; 
• Își vor îmbunătăți performanța școlară; 
• Va crește atractivitatea procesului educațional, în general, pentru ei; 
• Se vor simți implicați activ în procesul educațional, valorizați și motivați. 

Profesorii de Matematică și TIC din cele 10 școli din mediul rural: 

• Își vor însuși cunoștințe privind utilizarea de noi tehnologii și metode digitale de predare, 
consolidare și evaluare a cunoștințelor;  

• Vor relaționa și vor face schimb de experiență cu profesori având aceeași preocupare 
pentru folosirea noilor tehnologii și a metodelor digitale de predare, consolidare și evaluare 
a cunoștințelor; 

• Vor obține rezultate mai bune în ceea ce privește performanța școlară a elevilor; 
• Vor coopera mai bine cu elevii la clasă. 
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Procedura de selecție a celor 10 școli în 
ediția Digitaliada 4.0   
 

 

1. Scopul metodologiei 
Prezenta metodologie are scopul de a stabili procedura de selecție a 10 școli gimnaziale din 
mediul rural în care va fi implementat proiectul Digitaliada în anul școlar 2019-2020.  

Ea va fi adusă la cunoștința grupului-țintă după cum urmează: 

•  Va fi publicată pe site-ul Fundației Orange - www.fundatiaorange.ro și pe platforma 
proiectului – www.digitaliada.ro; 
•  Va fi transmisă direct către inspectoratele școlare județene, în format electronic; 
•  Vor fi diseminate informații privind competiția pe diverse canale media. 

 

2. Cine se poate înscrie 
Poate participa la acest proces de selecție orice școală din mediul rural care are ciclu gimnazial și 
care îndeplinește condițiile de înscriere și criteriile de evaluare descrise mai jos. 

 

3. Comisia de evaluare a aplicațiilor din partea școlilor și de 
selecție a celor 10 școli 

Va fi alcătuită o Comisie de evaluare a aplicațiilor din partea școlilor și de selecție a 10 școli 
gimnaziale din mediul rural. Comisia va avea cinci membri și va fi formată din reprezentanți ai 
Fundației Orange și ai echipei de proiect. Decizia finală va fi luată de Comisia de evaluare la 
finalul etapei de evaluare, în urma analizării aplicațiilor depuse și a derulării vizitelor pe teren 
detaliate mai jos.  

 

4. Condițiile de înscriere în competiție 
Înscrierea în competiție se va face cu respectarea următoarelor condiții:  

• Școala aplicantă să fie din mediul rural din România și să aibă ciclu gimnazial; 
• În școala respectivă să existe cel puțin un curs opțional bazat pe folosirea Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor pentru clasele V-VIII (inclusiv interdisciplinar);     
• Școala să aibă minimum un profesor titular de matematică și un profesor calificat de TIC; 

http://www.fundatiaorange.ro/
http://www.digitaliada.ro/
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• Școala să pună la dispoziția proiectului o încăpere unde va fi instalat Laboratorul 
digital, care va fi dotat cu echipamente prin prezentul proiect (această sală poate fi 
laboratorul IT, biblioteca sau o altă sală unde procesul de învățământ se poate desfășura 
în condiții optime); 
• Școala să aibă deja conexiune bună la Internet, iar în cazul în care se va număra 
printre câștigătorii competiției, să își asume următoarele condiții minimale privind 
conexiunea la internet fix din școală, pentru a asigura funcționarea online simultan a minim 
20 de tablete: 

o conexiune prin cablu (fibră optică este un avantaj), dar diferită de programul 
"Internet în școala ta".  

o banda minimă garantată să fie de 5 MB și să existe cel puțin un router dedicat în 
sala destinată a deveni laborator digital, conectat direct la sursa de internet.  

• Școala să aibă sprijinul Primăriei pentru implementarea proiectului, manifestat printr-un 
acord scris; 

• Școala să aibă acordul scris al Inspectoratului Școlar Județean pentru derularea proiectului 
în respectiva școală;  

• Școala să aibă acordul scris al reprezentanților părinților elevilor (organizați în Consiliul 
reprezentativ al părinților sau în Asociația de părinți sau într-o altă formă agreată) pentru 
derularea proiectului în respectiva școală. 

 

Neîndeplinirea oricăreia dintre aceste condiții va duce la descalificarea aplicației.  

Nu se pot înscrie în concurs școlile ale căror directori sunt rude de gradul I cu angajați ai Fundației 
Orange sau ai Asociației Digital Bridge, organizația nonguvernamentală care implementează 
proiectul. 

 

5. Reguli generale de completare a Formularului de înscriere   
Înscrierea școlilor în competiție se va face online, pe site-ul www.digitaliada.ro, prin completarea 
unui Formular de înregistrare.  

Pentru înregistrarea unei școli în concurs, este necesar să înregistrați pe platforma 
www.digitaliada.ro un cont dedicat pentru înscrierea școlii în competiție. Acesta va fi diferit de 
contul de utilizator cu care v-ați înscris, eventual, pe platformă, în calitate de utilizator individual. 
Chiar dacă aveți deja un astfel de cont pe www.digitaliada.ro, este necesar să vă înregistrați din 
nou, de data aceasta din pagina „Înscrie școala în competiție”; dacă doriți, veți putea folosi 
aceeași adresă de e-mail ca aceea înscrisă la contul de utilizator.   

Apăsând butonul „Înscrie școala în competiție”, veți fi direcționați către pagina „Școlile 
Digitaliada”, unde vă veți putea înregistra/autentifica și veți putea accesa link-ul către Formularul 
de înscriere a școlii în etapa I de selecție și Formularul de încărcare a documentelor solicitate în 
etapa a II-a de selecție. 

http://www.digitaliada.ro/
https://www.digitaliada.ro/documente/concurs-intre-scoli-v4-Pasul-1.pdf
https://www.digitaliada.ro/documente/concurs-intre-scoli-v4-Pasul-1.pdf
https://www.digitaliada.ro/documente/concurs-intre-scoli-v4-Pasul-2.pdf
https://www.digitaliada.ro/documente/concurs-intre-scoli-v4-Pasul-2.pdf
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Înregistrarea aplicației unei școli se face în doi pași, în două etape de timp diferite.  

Pasul 1, aferent Etapei 1 a competiției (7-31 martie a.c.), este accesibil tuturor școlilor care doresc 
să se înscrie în competiție, în condițiile respectării condițiilor de eligibilitate.  

Este obligatorie completarea tuturor rubricilor din Formularul de înscriere.    

Școlile înscrise în această etapă vor fi evaluate și vor primi notificări (până cel târziu pe 12 aprilie 
2019) prin care vor fi informate dacă au fost selectate pentru etapa următoare. 

Informarea se va trimite automat către adresa de e-mail specificată în formularul de înscriere, la 
rubrica Persoană de Contact. Vă recomandăm să verificați primirea notificării pe email atât în 
Inbox, cât și în Spam.  

Școlile selectate și notificate în acest sens vor fi invitate să completeze Pasul 2 al Formularului de 
înscriere – aferent Etapei 3 de selecție (12-18 aprilie 2019). Pasul 2 presupune furnizarea de către 
școala înscrisă în competiție a unor documente și avize. În condițiile în care o școală încarcă în 
aplicație toate documentele și avizele solicitate, ea va intra în etapa finală de evaluare și selecție, 
și anume vizitele de evaluare.   

Pentru a începe completarea Formularului de înscriere, apăsați butonul Editează.  

Formularul poate fi completat și progresiv, pe parcursul mai multor sesiuni de lucru.  

Salvați aplicația cât mai des cu putință, apăsând butonul Salvează. Din motive de securitate, 
contul școlii va fi delogat după 30 de minute de inactivitate online. Informațiile completate până la 
acel moment se vor salva automat. După delogare, indiferent dacă a fost automată sau 
intenționată, pentru a continua redactarea formularului, este necesar să intrați din nou în contul 
școlii, utilizând userul şi parola pe care vi le-ați ales la înregistrare. Accesați secţiunea 
“Înregistrare școală” şi dați click pe statusul aplicației în curs.     

De fiecare dată, puteți continua completarea Formularului de înscriere a școlii apăsând butonul 
“Editează”.  

Rubricile formularului presupun trei tipuri de operații: bifarea unor opțiuni, încărcarea de 
documente sau fotocopii (exclusiv în format .pdf) și completarea unor câmpuri, în limita unui 
număr maxim de caractere. Acolo unde am considerat necesar, am adăugat explicații și 
recomandări de completare direct în formular, pe care le puteți accesa apăsând butonul cu 
semnul întrebării din vecinătatea rubricii în curs de completare.  

După ce verificați completarea tuturor câmpurilor din formular și încărcarea tuturor documentelor 
solicitate, apăsați butonul Trimite.  

După apăsarea acestui buton nu veți mai avea permisiunea de a opera completări sau modificări 
în aplicația dvs.   

Prin apăsarea butonului Trimite, finalizați înscrierea școlii în competiție atât la Pasul 1, cât și la 
Pasul 2.  
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Doar apăsând butonul “Trimite” școala este înscrisă în competiție, iar aplicația intră în 
evaluare – atât la Pasul 1, cât și la Pasul 2.   

 

6. Calendarul competiției 
Competiția pentru selectarea școlilor care vor fi beneficiarele celei de a patra ediții a programului 
se va desfășura în intervalul 7 martie-14 iunie a.c., iar contractele cu școlile câștigătoare vor fi 
semnate până la 15 august 2019. 

 

Etapa 1. Înregistrarea online a aplicațiilor (Pasul 1): 7 martie – 31 martie 2019 

Etapa a 2-a. Evaluarea aplicațiilor depuse: 1 aprilie – 11 aprilie 2019 

Etapa a 3-a. Înregistrarea online a aplicațiilor (Pasul 2): 12 aprilie  – 18 aprilie 2019 

Etapa a 4-a. Interviuri și vizite în teren: 6 mai – 31 mai 2019  

Etapa a 5-a. Evaluarea finală: 1 iunie – 14 iunie 2019 

Etapa a 6-a. Semnarea contractelor cu școlile câștigătoare: 15 iunie – 15 august 2019 

 

7. Procedura de selecție   
Etapa 1. Înregistrarea online a aplicațiilor (Pasul 1) 7 martie – 31 martie 2019  

În această etapă, toate școlile care doresc să se înscrie în competiție, în condițiile respectării 
condițiilor de eligibilitate, vor completa Formularul de înscriere, Pasul 1.  

Sunt solicitate informații privind școala în care se intenționează a fi implementat proiectul, 
conducerea școlii, profesorii de Matematică, TIC și opționale de TIC, elevi, utilizarea tehnologiei în 
școală și altele.    

 

Etapa a 2-a. Evaluarea aplicațiilor depuse: 1 aprilie – 11 aprilie 2019  

 Toate aplicațiile depuse vor fi evaluate conform următoarelor criterii:  

 

Criterii de evaluare etapa I Punctaj maxim Punctaj minim 

Calitatea conținutului aplicației - completarea acesteia în 
integralitate, în mod corect și conform cerințelor, claritatea, 
originalitatea și obiectivitatea informațiilor, inclusiv din 
scrisorile de intenție și motivarea înscrierii școlii  

25 15 

Echipa: directori, profesori de Matematică și TIC din școala 
unde s-ar implementa proiectul - experiență, competențe 

25 15 
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digitale, motivarea și capacitatea acestor persoane de a 
implementa proiectul în școală  

Capacitatea școlii aplicante de a susține implementarea 
Digitaliada în școală (opționale de Matematică și TIC; număr 
elevi/clase/profesori; sală pentru laborator digital; conexiune 
la internet; alte echipamente IT în școală) 

20 10 

Impactul - preconizat de școala aplicantă - pe care l-ar avea 
implementarea proiectului Digitaliada în școală și în 
comunitate și fezabilitatea susținerii implementării pe o 
perioada de minimum 5 ani  

15 10 

Relevanța implementării unui proiect de educație digitală în 
școală, în contextul experienței instituției și echipei de 
profesori de a susține proiecte, dar și complementaritatea cu 
alte proiecte pe care școala le derulează  

15 10 

TOTAL  100 60 

 

Pentru a fi selectate în următoarea etapă, școlile trebuie să întrunească punctajul minim 
pentru fiecare criteriu.  

În urma evaluării dosarelor de aplicație, vor fi selectate pentru a intra în etapa a 3-a 25 de școli, în 
ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.  

 

Etapa a 3-a. Înregistrarea documentelor solicitate în etapa a II-a de selecție (Pasul 2): 12 
aprilie – 18 aprilie 2019  

La Pasul 2 al Formularului de înregistrare, celor 25 de școli selectate la finalul primelor două etape 
li se solicită următoarele documente:   

• Certificatul de înregistrare fiscală a școlii  
• Acord de sprijin din partea Primăriei 
• Acord de sprijin din partea părinților 
• Acord de sprijin din partea IȘJ 
• Declarație pe proprie răspundere a directorului școlii privind calitatea conexiunii internet 

din școală   
• Decizia de numire în funcție a directorului școlii   
• Avizul IȘJ privind derularea opționalelor de Matematică și TIC în anul școlar 2019-2020   

Nu există formate-standard pentru aceste documente, ci redactarea lor rămâne la latitudinea celor 
care le vor elibera. Menționăm că acordurile de sprijin nu presupun implicații financiare din partea 
instituțiilor semnatare. Le recomandăm școlilor aplicante să înceapă din timp procedura de 
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obținere a acestor documente, astfel încât, în situația primirii notificării de accedere în etapa a II-a 
de selecție (Pasul 2), să le poată înregistra în termenul solicitat.     

Ele vor fi fotocopiate și încărcate exclusiv în format .pdf în aplicație.  

Etapa a 4-a. Vizite în teren: 6 mai – 31 mai 2019  

În această etapă, membrii comisiei de evaluare vor organiza vizite în teren, în școlile care au 
ajuns în această etapă. În cadrul acestor vizite vor fi detaliate informațiile din aplicația depusă 
online în cadrul unor discuții cu echipa formată din director și profesorii de Matematică, TIC și 
opționale bazate pe TIC. Vor fi făcute scenarii privind desfășurarea proiectului – în ce sală va fi 
amenajat Laboratorul digital și în ce stare este acesta în prezent, cum vor fi folosite 
echipamentele primite, cum se vor desfășura orele de Matematică și TIC în condițiile folosirii 
materialelor furnizate prin proiect etc.  

La aceste vizite este necesar să participe toate persoanele de care depinde implementarea cu 
succes a proiectului în fiecare dintre școli: conducerea școlii aplicante, profesorii de Matematică, 
profesorii de TIC și opționale bazate pe Tehnologia informației. Aceștia vor fi invitați să-și susțină 
personal aplicația și să completeze informația cu privire la școala și comunitatea pe care o 
reprezintă. Va fi evaluat sprijinul efectiv pe care Primăria, părinții copiilor și comunitatea sunt 
dispuse să îl acorde implementării proiectului și sustenabilității acestuia.  

 

Etapa a 5-a. Evaluarea finală: 1 iunie – 14 iunie 2019 

Cele 10 școli gimnaziale din mediul rural în care va fi implementat proiectul vor fi selectate de o 
Comisie de evaluare a aplicațiilor. Comisia va avea cinci membri și va fi formată din reprezentanți 
ai Fundației Orange și ai echipei de proiect. Decizia finală va fi luată de această comisie după 
analiza tuturor informațiilor privitoare la școlile vizitate. 

Comisia va dori să se asigure că alege cele mai potrivite comunități și persoane pentru 
implementarea cu succes a proiectului. 

Decizia Comisiei de evaluare este finală și irevocabilă. Prin înscrierea în acest concurs, școlile 
acceptă decizia finală a Comisiei de evaluare. 

 

Etapa a 6-a. Semnarea contractelor cu școlile câștigătoare: 15 iunie - 15 august 
2019 

În perioada 15 iunie – 15 august 2019 se vor semna contractele cu școlile câștigătoare. În cazul în 
care în perioada aceasta nu se reușește semnarea contractelor cu unele dintre cele 10 școli aflate 
pe primele 10 locuri, se vor încheia contracte cu următoarele școli din punct de vedere al 
punctajului obținut în procesul de evaluare. 
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Considerații finale  

Data-limită de anunțare publică a rezultatelor competiției este 30 septembrie 2019. 

Rezultatele finale vor fi anunțate oficial pe site-ul Fundației Orange: www.fundatiaorange.ro și pe 
site-ul proiectului: www.digitaliada.ro. Școlile câștigătoare vor fi anunțate direct, telefonic și în 
scris, pe e-mail.  

Toate informările din diferite etape ale competiției se vor face direct (telefon/e-mail) cu persoana 
de contact introdusă în formular.  

Pentru informații suplimentare și asistență pentru înscrieri ne puteți contacta prin email, la 
adresa: info@digitaliada.ro sau la numărul de telefon: 0731.486.172 (persoană de contact: 
Marilena Andrei). 

http://www.fundatiaorange.ro/
http://www.digitaliada.ro./
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