
Către Inspectoratul Școlar Timis 
 
În atenția Doamnei Inspector Aura Danielescu, 
  
 
 
 
Stimată doamnă, 
 
Programul Digitaliada, care se desfășoară din 2016 cu avizul Ministerului Educației, va 
ajunge la cea de-a șaptea ediție în anul școlar 2022-2023. În acest timp, programul a 
susținut peste 16.000 de elevi din școli rurale și a pregătit peste 2.000 de profesori să 
folosească și să creeze resurse educaționale digitale.  
 
În noua ediție a programului, formarea cadrelor didactice pentru folosirea resurselor digitale 
în predare și evaluare și crearea unui cadru gratuit și deschis pentru învățarea online – prin 
Platforma Digitaliada – vor rămâne direcțiile prioritare.  

 
Beneficiile programului Digitaliada  

◾ Pentru școli: 

- Vor intra în comunitatea de învățare Digitaliada (50 de școli în rețea în acest 

moment, peste 2.000 de resurse educaționale pentru clasele I-VIII disponibile pe 

Platforma Digitaliada și pe www.digitaliada.ro, suport specializat și mentorat 

pentru implementarea metodelor digitale la clasă); 

- Vor beneficia de resursele, evenimentele și reputația programului; 

- Vor deveni modele de bune practici în comunitățile lor. 

◾ Pentru elevi: 

- Vor învăța folosind materiale didactice digitale interactive, adaptate programei; 

- Vor beneficia de ateliere de coding și dezvoltare personală; 

- Își vor îmbunătăți performanța și vor deveni mai atrași de școală. 

◾ Pentru profesori: 

- Vor beneficia de cursurile acreditate Digitaliada (Instrumente digitale în 

predarea matematicii la nivelul gimnazial; noi valențe în învățare – 17 CPT și 

Dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor prin utilizarea instrumentelor 

digitale – 12 CPT) și își vor însuși cunoștințe privind utilizarea de noi tehnologii și 

metode digitale de predare, consolidare și evaluare a cunoștințelor;  

- Vor participa la ateliere regionale pentru cadrele didactice și vor face schimb 

de experiență cu alți profesori din program; 

- Vor coopera mai bine cu elevii și vor obține rezultate mai bune la clasă; 

- Vor beneficia de consiliere pentru accesarea resurselor pentru dotarea 

școlilor cu echipamente IT suplimentare, acolo unde există nevoie și interes. 

 

Tocmai de aceea, Fundația Orange vizează extinderea suportului oferit către un număr 
și mai mare de școli și a deschis procesul de selecție a 50 de noi școli gimnaziale 
pentru a intra în programul de educație digitală până pe 25 august. 

https://www.digitaliada.ro/platforma-digitaliada
https://www.digitaliada.ro/platforma-digitaliada
http://www.digitaliada.ro/
https://www.digitaliada.ro/inregistrare-scoala


Vă rugăm, pe această cale, să diseminați anunțul Fundației Orange privind 

deschiderea aplicațiilor ediția a șaptea a programului Digitaliada către școlile 

gimnaziale din regiune, astfel încât directorii să fie informați și să poată depune 

aplicația în termen.   

 
Procesul de înscriere a școlilor participante se desfășoară pe site-ul Digitaliada 

(https://www.digitaliada.ro/inregistrare-scoala), iar termenul limită pentru completarea 

formularului este 25 august.  

Criteriile de eligibilitate, modul de selecție a celor 50 de școli partenere din ediția a șaptea, 

precum și alte informații suplimentare sunt disponibile în Metodologia de selecție. 

 

*** 

Digitaliada este proiectul Fundației Orange care se desfășoară cu avizul Ministerului Educației (nr. 

9912M/26.08.2019) și răspunde priorităților strategice ale Ministerului Educației privitoare la 

introducerea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare, dar și la adaptarea și inovarea 

curriculară inițiată deja cu ciclul primar. 

  
Cu deosebită considerație, 

Echipa Digitaliada  

 
 

https://www.digitaliada.ro/inregistrare-scoala
https://www.digitaliada.ro/documente/Metodologie-selectie-scoli-Digitaliada-7.0.pdf

