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Contextul conceperii și aplicării metodologiei în
cadrul proiectului
Considerații generale

1.

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 derulează din 2016 programul
Digitaliada cu avizul Ministerului Educației.
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.
Programul Digitaliada este prezent, astăzi, în 50 de școli și monitorizează influența utilizării
metodelor de predare ce folosesc materiale digitale asupra rezultatelor școlare ale elevilor.
Programul are două componente:
◾

Online
Prin site-ul 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).
- Platforma Digitaliada este o soluție educațională digitală utilă atât la clasă, cât și
pentru învățarea online, oferind un cadru de predare, consolidare și testare interactiv,
complet gratuit (detalii la: https://www.digitaliada.ro/platforma-digitaliada).
Implementare monitorizată în școli. La fiecare ediție a proiectului se pun la dispoziția
școlilor în care acesta este implementat materiale didactice digitale pentru mai multe
discipline, formare specializată pentru aplicarea metodologiilor și folosirea echipamentelor
la clasă, dar și asistență de specialitate (detalii la: https://www.digitaliada.ro/scoliledigitaliada).
-

◾

Rezultatele și experiența obținute au condus la decizia de continuare a proiectului cu ediția
7.0, prin adăugarea unui număr maxim de 50 de școli noi, în anul școlar 2022-2023.
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Prezenta metodologie prezintă modalitatea de derulare a competiției la finalul căreia vor fi
selectate aceste școli.
Acest program răspunde priorităților strategice ale Ministerului Educației, ce privesc introducerea
noilor tehnologii în procesul de învățare, dar și inovarea și transformarea curriculară inițiată deja cu
ciclul primar.
Programul se desfășoară cu avizul Ministerului Educației.

Beneficiile grupului-țintă în Digitaliada 7.0

2.

Maxim 50 de școli gimnaziale:
◾
◾
◾

Vor intra în comunitatea de învățare Digitaliada;
Vor beneficia de resursele, evenimentele și reputația construită în jurul programului;
Vor deveni modele de bune practici în comunitățile lor.

Elevii claselor 0-VIII din cele maxim 50 de școli:
◾
◾
◾
◾

Vor învăța să folosească echipamente și aplicații digitale în scopuri educaționale;
Vor beneficia de materiale didactice digitale interactive – astfel, materiile studiate cu
ajutorul acestora vor deveni mai accesibile pentru ei;
Vor beneficia de ateliere de coding și dezvoltare personală;
Își vor îmbunătăți performanța școlară și vor deveni mai atrași în procesul educațional.

Profesorii și directorio din cele maxim 50 de școli:
◾

◾

◾
◾

Vor beneficia de cursurile acreditate Digitaliada (“Instrumente digitale în predarea
matematicii la nivelul gimnazial; noi valențe în învățare” și “Dezvoltarea și evaluarea
competențelor elevilor prin utilizarea instrumentelor digitale”) cu ajutorul cărora își vor însuși
cunoștințe privind utilizarea de noi tehnologii și metode digitale de predare, consolidare și
evaluare a cunoștințelor;
Vor participa la ateliere regionale dedicate cadrelor didactice din program și vor face
schimb de experiență cu profesori având aceeași preocupare pentru folosirea noilor
tehnologii și a metodelor digitale de predare, consolidare și evaluare;
Vor coopera mai bine cu elevii și vor obține rezultate mai bune la clasă;
Vor beneficia de consiliere și suport în vederea accesării resurselor pentru dotarea
școlilor cu echipamente IT suplimentare, acolo unde există nevoie și interes.
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Procedura de selecție a celor maxim 50 școli
în ediția Digitaliada 7.0
3.

Scopul metodologiei

Prezenta metodologie are scopul de a stabili procedura de selecție a celor maxim 50 de școli
gimnaziale în care va fi implementat proiectul Digitaliada în anul școlar 2022-2023.
Ea va fi adusă la cunoștința grupului-țintă după cum urmează:
◾
◾
◾

4.

Va fi publicată pe site-ul Fundației Orange – www.fundatiaorange.ro – și pe site-ul 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.

Cine se poate înscrie

Poate participa la acest proces de selecție orice școală care îndeplinește condițiile de înscriere
și criteriile de evaluare descrise mai jos.

Comisia de evaluare a aplicațiilor și de selecție a celor maxim 50
școli

5.

Va fi alcătuită o Comisie de evaluare a aplicațiilor primite din partea școlilor, care va selecta maxim
50 de școli gimnaziale pentru a intra în program în anul școlar 2022-2023.
Comisia de evaluare va avea cinci membri și va fi formată din reprezentanți ai Fundației Orange
și ai echipei de proiect. Decizia va fi luată de Comisia de evaluare la finalul procesului de evaluare
detaliat mai jos.

Condițiile de înscriere în competiție

6.

Înscrierea în competiție se va face cu respectarea următoarelor condiții:
◾

Școala aplicantă poate fi atât din mediul rural, cât și din mediul urban din România și va
trebui să aibă și clase de ciclu gimnazial;

◾

În școală trebuie să existe cel puțin un curs opțional bazat pe folosirea Tehnologiei
Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru clasele 0-VIII (inclusiv interdisciplinar);
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◾

Școala trebuie să aibă în dotare un minim de echipamente IT puse la dispoziția
personalului didactic și a elevelor, spre a fi folosite la ore, împreună cu elevii. Școala
trebuie să dispună de minim: 15 de tablete/laptopuri/desktopuri destinate folosirii de către
elevi, 1 laptop destinat folosirii de către profesori, 1 videoproiector destinat folosirii de către
profesori – pentru a putea asigura implementare a activităților programului în condiții optime.

◾

Școala trebuie să aibă o conexiune bună la Internet, iar, în cazul în care se va număra
printre câștigătorii competiției, să își asume următoarele condiții minime privind conexiunea
la internet fix din școală, pentru a asigura funcționarea online a mai multor dispozitive:
-

conexiune prin cablu (fibra optică este un avantaj);
bandă minimă garantată de 5 MB și cel puțin un router dedicat în sala de laborator
digital (dacă există un laborator dedicat), conectat direct la sursa de internet.

◾

Școala trebuie să aibă sprijinul Primăriei pentru implementarea proiectului, manifestat printrun acord scris;

◾

Școala trebuie să aibă acordul scris al Inspectoratului Școlar Județean pentru derularea
proiectului;

◾

Școala se angajează să obțină 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 cazul în care se va număra printre câștigătorii competiției.

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.

7.

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.
Pasul 1. Crearea contului școlii Pentru înregistrarea unei școli în concurs, este necesar să
accesați pagina „Înscrie școala în competiție” și să creați un cont dedicat pe www.digitaliada.ro.
Atenție!
◾

◾

Contul de școală aplicantă este diferit de contul de utilizator individual. Chiar dacă aveți deja
un cont de utilizator Digitaliada, este necesar să creați un nou cont, de școală (puteți folosi
aceeași adresă de e-mail ca aceea înscrisă la contul de utilizator).
Dacă școala dvs. a aplicat într-o ediție anterioară a programului și are un cont creat, atunci
veți putea utiliza și edita acest cont.

Pasul 2. Completarea formularului de înscriere După crearea contului, din pagina „Contul meu
de școală”, veți putea accesa link-ul către Formularul de înscriere a școlii în selecție.
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Atenție!
◾

Termenul limită pentru completarea formularului de înscriere este 25 august 2022.

◾

Înainte de înscrierea în concurs, școlile trebuie să se asigure că respectă condițiile de
eligibilitate enumerate la punctul 6.

◾

Este obligatorie completarea tuturor rubricilor din Formularul de înscriere.

◾

Formularul solicită furnizarea de către școala înscrisă în competiție a unor documente și
avize care trebuie furnizate până la termenul limită de înscriere.

◾

Asigurați-vă că salvați aplicația cât mai des cu putință (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.

◾

Formularul poate fi completat și progresiv, pe parcursul mai multor sesiuni de lucru. Pentru
a continua redactarea formularului, este necesar să intrați din nou în contul școlii, să accesați
secţiunea “ Înregistrări în concursul de selecție pentru școlile Digitaliada – în lucru” şi apăsați
butonul “Editează”.

◾

Formularul conține explicații și recomandări de completare pentru întrebările complexe, pe
care vă rugăm să le consultați cu atenție apăsând butonul � din vecinătatea rubricii în curs
de completare.

◾

Rubricile care solicită un răspuns sub formă de text sunt limitate la un număr maxim de
caractere. Vă rugăm să consultați și să respectați indicațiile.

◾

După ce verificați completarea tuturor câmpurilor din formular și încărcarea documentelor
solicitate, apăsați butonul „Trimite” pentru a finaliza aplicația. Doar aplicațiile finalizate și
trimise vor intra în evaluare.

Pasul 3. Încărcarea documentelor suplimentare În susținerea aplicației, vor fi solicitate și
următoarele documente:
CV-urile echipei de implementare (director și minim 5 profesori de diferite discipline,
dintre care cel puțin unul din ciclul primar)
- Scrisoare de intenție din partea directorului școlii
- Declarație pe proprie răspundere a directorului școlii privind calitatea conexiunii internet
din școală
- Certificatul de înregistrare fiscală a școlii
- Acord de sprijin din partea Primăriei
- Acord de sprijin din partea IȘJ
- Acord de sprijin din partea părinților
- Decizia de numire în funcție a directorului școlii
Nu există formate-standard pentru aceste documente. Redactarea lor rămâne la latitudinea
celor care le vor elibera.
-

◾
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◾
◾
◾

Acordurile de sprijin nu presupun implicații financiare din partea instituțiilor semnatare.
Toate documentele pot fi încărcate exclusiv în format .pdf în aplicație.
Le recomandăm școlilor aplicante să înceapă din timp procedura de obținere a acestor
documente, astfel încât să le poată înregistra în termenul solicitat.

Calendarul competiției

8.

Competiția pentru selectarea școlilor care vor fi beneficiarele celei de a șaptea ediții a programului
se va desfășura în intervalul 1 august – 15 septembrie 2022, iar contractele cu școlile câștigătoare
vor fi semnate până la 30 septembrie 2022, după cum urmează:
◾
◾
◾
◾

9.

Înregistrarea online a aplicațiilor: 1 – 25 august 2022
Evaluarea aplicațiilor și interviuri: 26 august – 10 septembrie 2022
Anunțarea câștigătorilor: 11 – 15 septembrie 2022
Semnarea contractelor cu școlile câștigătoare: 15 – 30 septembrie 2022

Procedura de selecție

Etapa 1. Înregistrarea online a aplicațiilor 1 – 25 august 2022
În această etapă, toate școlile care doresc să se înscrie în competiție, în condițiile respectării
condițiilor de eligibilitate, vor completa Formularul de înscriere.
Sunt solicitate informații privind școala în care se intenționează a fi implementat programul,
conducerea, profesorii și numărul de elevi ai școlii, utilizarea tehnologiei în școală, motivația intrării
în program și altele.
Etapa a 2-a. Evaluarea aplicațiilor și interviuri: 26 august – 10 septembrie 2022
Toate aplicațiile depuse vor fi evaluate conform următoarelor criterii:
Criterii de evaluare

Punctaj maxim

Punctaj minim

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

25

15

Echipa: conducerea și profesorii școlii – experiență,
competențe digitale, motivarea și capacitatea lor de a
implementa programul în școală

25

15

Capacitatea școlii aplicante de a susține implementarea
programului Digitaliada – opționale la discipline diferite;
discipline la care se folosesc resurse digitale; număr de

20

10
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elevi/clase/profesori; conexiune Internet; echipamente IT în
școală
Impactul preconizat – efectul pe care l-ar avea
implementarea programului Digitaliada în raport cu
provocările cu care se confruntă școala și comunitatea,
fezabilitatea susținerii implementării

15

10

Relevanța implementării unui proiect de educație digitală în
școală, în contextul experienței instituției; complementaritatea
cu alte proiecte derulate; sprijinul comunității (Primăria,
părinții copiilor etc.) pe care școala îl poate primi în
implementarea programului și asigurarea sustenabilității
acestuia

15

10

TOTAL

100

60

Pe baza punctajelor obținute din partea membrilor Comisiei de evaluare în urma evaluării dosarelor
de aplicație, se va stabili un clasament preliminar.
Interviuri: În această etapă, membrii comisiei de evaluare își rezervă dreptul de a organiza
interviuri online cu reprezentanți ai școlilor evaluate.
◾

◾
◾

◾

Interviurile vor fi solicitate în cazul în care Comisia consideră că este necesară detalierea
sau clarificarea informațiilor din aplicația depusă online. Data interviului va fi propusă de
Comisie, însă aceasta va fi stabilită de comun acord cu reprezentanții școlii, nu mai târziu
de 10 septembrie 2022.
Solicitările pentru interviu vor fi transmise prin email către adresa folosită pentru înscrierea
școlii. Recomandăm verificarea acestei adrese, inclusiv conținutul dosarului „Spam”.
La interviu vor participa cel puțin doi membri din Comisia de evaluare. Din partea
aplicantului, recomandăm să participe directorul însoțit(ă) de cel puțin un membru din echipa
propusă în aplicație, de care depinde implementarea cu succes a programului în școală
(profesorii din învățământul gimnazial sau primar).
Pe durata interviului, vor fi solicitate clarificări sau membrii echipei vor fi invitați să-și susțină
personal aplicația și să completeze informațiile despre școala și comunitatea pe care o
reprezintă.

Etapa a 3-a. Anunțarea câștigătorilor: 11 – 15 septembrie 2022
În urma evaluării dosarelor de aplicație și a interviurilor (dacă va fi cazul), Comisia de evaluare va
selecta un număr de maxim 50 de școli care vor intra în programul Digitaliada în anul școlar 20222023.
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Comisia va dori să se asigure că alege cele mai potrivite comunități și persoane pentru
implementarea cu succes a proiectului. Comisia își rezervă dreptul de a selecta un număr mai mic
de școli în funcție de numărul și calitatea aplicațiilor primite.
Decizia Comisiei de evaluare este finală și irevocabilă. Prin înscrierea în acest concurs, școlile
acceptă decizia finală a Comisiei de evaluare.
Etapa a 4-a. Semnarea contractelor cu școlile câștigătoare: 15 – 30 septembrie 2022
Școlile câștigătoare se angajează să semneze un contract de parteneriat cu Fundația Orange, care
va servi drept bază pentru implementarea programului în anul școlar 2022-2023. Contractele vor fi
semnate cel târziu pe 30 septembrie 2022.
În cazul în care o parte dintre școlile selectate nu vor face demersurile necesare pentru semnarea
contractului în perioada stabilită mai sus, acestea vor fi înlocuite de următoarele școli situate în
clasamentul final, din punct de vedere al punctajului obținut în procesul de evaluare.

Considerații finale
Rezultatele competiției vor fi anunțate public cel târziu pe 1 octombrie 2022.
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) către persoana
de contact introdusă în formular.
Pentru informații suplimentare și asistență pentru înscrieri ne puteți contacta prin email, la
adresa: info@digitaliada.ro.
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