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PROGRAM PILOT ORGANIZAT DE SCHOOLMODEON 

 

SCOPUL PROGRAMULUI 

Prin programul pilot pe care îl propune, SchoolModeOn dorește să stabiliească un cadru 

organizat, unde ambele părți implicate își pot asuma în aceiași măsură responsabilitatea 

furnizării unui act didactic superior calitativ în învățământul preuniversitar. În speță, 

SchoolModeOn își dorește punerea la dispoziția unui număr considerabil de elevi (aproximativ 

2000) o platformă de eLearning modernă, în mod gratuit. De asemenea, echipa SchoolModeOn 

va efectua toată mentenanța de care va fi nevoie pe întrega perioadă de desfășurare a 

programului pilot. De precizat este faptul că platforma dispune deja de o bază materială vastă 

care acoperă majoritatea disciplinelor din cadrul Examenului de Bacalaureat. Mai multe detalii 

despre proiect, echipă și realizări ale SchoolModeOn se pot consulta în Mapa de Prezentare a 

SchoolModeOn (SMO). 

Mai precis, SchoolModeOn își dorește integrarea unui număr de până la 2000 de elevi și 

profesori pe platforma SMO (https://schoolmodeon.com/) care vor avea acces la toată baza 

materială a SchoolModeOn existentă, precum și la actualizările punctuale care pot apărea pe 

parcurs. Toate acestea în vederea înlăturării învâțământului preponderent informațional și 

eficientizarea orelor de curs. Astfel, profesorii se pot axa mai mult pe partea practică, partea 

teoretică fiind acoperită deja într-un mod interactiv pe platformă.  

Nici posibilitățile de aprofundare nu lipsesc, platforma, prin structura cursurilor sale, 

încurajând lucrul individual și aprofundarea cunoștințelor, utilizând mijloace interactive. De 

asemenea, profesorii vor avea posibilitatea organizării unor evaluări sigure, eficiente și cu un 

efort minim atât în cadrul școlii, cât și de la distanță, dacă nevoia o va mai cere. Aceste 

funcționalități sunt doar câteva exemple de contexte de utilizare, platforma având nenumărate 

avantaje de ordin tehnic, avantaje care fac din SchoolModeOn o platformă nelipsită oricărei 

unități școlare care pune pe primul plan calitatea actului didactic. Mai multe detalii de ordin 

tehnic vor fi prezentate în cadrul sesiunii de prezentare online a platformei, din perioada 02-

04.08.2021 (conform cu Calendarul de selecție și implementare din prezenta procedură). 

Programul pilot propus de SchoolModeOn se va desfășura pe toată perioada anului școlar 2021-

2022, în patru unități școlare preuniversitare, desemnate conform prezentei proceduri de 

selecție. În toată acestă perioadă, echipa SchoolModeOn mizează pe o colaborare strânsă cu 

reprezentanții celor patru unități școlare partenere, având la bază un acord de parteneriat 

(ANEXA 1 a prezentei proceduri). Mai mult, SchoolModeOn, poate pregăti personalul 

(ne)didactic desemnat de conducerea unității în vederea operării, în condiții optime, a 

platformei SMO în cadrul gazdă.  

Procesul de integrare în mediul gazdă a platformei și crearea conturilor de utilizator aferente 

elevilor și profesorilor este strict definit de procedura de implementare descrisă în cadrul 

acestui document. Pentru mai multe detalii sau întrebări privind partea de implementare se 

poate contacta echipa SMO prin intermediul adresei de e-mail schoolmodeon@gmail.com.  

https://schoolmodeon.com/
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Scopul principal al acestei acțiuni este validarea abordării interactive pe care SchoolModeOn 

a implementat-o până în prezent, atât prin baza materială dezvoltată, cât și prin funcționalitățile 

implementate la nivel de platformă. În altă ordine de idei, acest program este și o sursă de 

feedback primit atât de la elevi, cât și de la profesori privind îmbunătățirea materialelor noastre 

viitoare. La nivel tehnic, implementarea unui astfel de program constituie o oportunitate de 

testare a experienței utilizator, cât și a limitelor fizice actuale ale platformei. 

Pentru orice detaliu privind scopurile programului pilot se poate contacta echipa 

SchoolModeOn prin intermediul adresei de e-mail schoolmodeon@gmail.com.  
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Capitolul 1. Calendarul de selecție și implementare  

SchoolModeOn organizează în perioada 22.07.2021 – 08.08.2021 un concurs pentru alegerea 

a patru unități de învățământ care vor beneficia de un program pilot privind digitalizarea 

completă și gratuită a actului didactic pe tot parcursul anului școlar 2021 – 2022. 

Unitățile de învățământ eligibile se pot înscrie în concurs prin completarea formularului de 

înscriere, respectând perioadele următoarele: 

 

• 22.07.2021 – 30.07.2021 (până la ora 19:00): Înscrierea unităților școlare în concurs; 

• 30.07.2021 (de la ora 19:00) – 01.08.2021: Procesarea cererilor de înscriere, stabilirea 

listei de selecție și programarea discuțiilor online cu fiecare unitate; 

• 02.08.2021 – 04.08.2021: Discuțiile online individuale/colective de prezentare a 

programului pilot și a parteneriatului de colaborare; 

• 05.08.2021 – 06.08.2021: Centralizarea parteneriatelor de colaborare; 

• 07.08.2021, ora 12:00: Furnizarea listei finale de selecție; 

• 08.08.2021, ora 12:00: Afișarea rezultatelor preliminare a concursului de selecție; 

Între 12:30 – 16:30 eventuale discuții și clarificări privind rezultatele; 

Ora 18:00 – Afișarea listei finale cu unitățile școlare beneficiare; 

 

Odată primită confirmarea prin care SchoolModeOn dorește implementarea unui program pilot 

într-o instituție, aceasta intră în perioada de implementare (01.09.2021-17.06.2022), definită 

de următoarele perioade: 

 

• 08.08.2021 – 15.08.2021: Furnizarea numelui și a datelor de contact ale persoanei 

responsabile de implementarea programului pilot în unitatea respectivă 

• 01.09.2021 – 07.09.2021: Furnizarea listelor cu numele elevilor și a profesorilor pentru 

stabilirea numelor de utilizator de pe platformă; 

• 07.09.2021 – 12.09.2021: Furnizare din partea SchoolModeOn a listelor cu numele de 

utilizator care trebuie utilizate la crearea conturilor pe platformă de către fiecare elev, 

respectiv profesor; 

• 13.09.2021 – 24.09.2021: Înregistrarea utilizatorilor; 

• 24.09.2021 – 22.12.2021: Prima etapa a programului pilot; 

• 10.01.2022 – 14.01.2022: Prima etapa de evaluare a impactului platformei SMO în 

desfășurarea actului didactic (eliminatorie); 

• 17.01.2022 – 10.06.2022: A doua etapă a programului pilot; 

• 10.06.2022 – 17.06.2022 A doua etapă de evaluare a impactului platformei SMO în 

desfășurarea actului didactic; Lichidarea parteneriatului și stabilirea liceului care va 

menține platforma, gratuit, încă un an; 

 



Capitolul 2. Beneficiari eligibili  

Prin programul pilot, SMO urmărește un număr de obiective, printre care îmbunătățirea calității 

actului didactic, schimbarea modului de predare și prin asta, creșterea interesului elevilor 

pentru activitățile desfășurate, precum și ușurarea modului de implementare a procesului 

didactic. De asemenea, SchoolModeOn este o platformă destinată, la acest moment, exclusiv 

elevilor din ciclul liceal și dispune de o varietate de materiale întocmite strict după feedback-

ul colectat de la elevi.  

Având în vedere aceste aspecte, eligibili pentru programul pilot implementat de SMO sunt 

liceele, indiferent de tip (tehnic, economic, colegiu etc.) și care îndeplinesc, colectiv 

următoarele criterii: 

 

1. Numărul de elevi înscriși în cadrul celor două cicluri ale liceului însumează cel puțin 

450 de elevi (din toate clasele); 

2. Școala dispune de suportul tehnic minim necesar, respectiv: 

o Școala are un contract încheiat cu un furnizor de internet. 

o Rețeaua de internet internă este accesibilă elevilor. 

o Elevilor le este permis accesul în instituție cu device-uri (telefoane, tablete, 

laptop-uri, etc.). 

o Școala dispune de cel puțin un laborator de informatică cu un număr de cel puțin 

20 de stații de lucru; 

o Școala dispune de cel puțin o sală prevăzută cu videoproiector și o capacitate de 

cel puțin 40 de locuri; 

3. Rata medie de promovabilitate a examenului de Bacalaureat a unității, pe ultimii 3 ani 

este de cel puțin 40% (e.i. ultimele 3 sesiuni din iunie ale Examenului de Bacalaureat). 

4. Școala poate desemna un responsabil propriu pentru desfășurarea programului pilot, 

persoană care va comunica permanent cu echipa desemnată de SchoolModeOn. 

5. Școala are încheiat un parteneriat de colaborare cu SchoolModeOn, parteneriat care se 

semnează în termen de două zile de la prezentarea online a programului pilot (vezi 

calendarul de desfășurare). 



Capitolul 3. Criteriile de selecție  

Selecția unităților școlare beneficiare se realizează pe baza listei finale de selecție, stabilite 

după cum urmează: 

 

CRITERII GENERALE 

1. Ordonare descrescătoare după rata medie de promovabilitate a examenului de 

Bacalaureat a ultimilor 3 ani, calculată doar pe baza sesiunilor de vară ale Examenului 

de Bacalaureat din această perioadă. 

2. Ordonare descrescătoare după numărul total de elevi înscriși în cadrul celor două cicluri 

liceale în anul școlar 2021 – 2022; 

 

Important: Criteriile 1 și 2 se aplică cumulativ în ordinea prezentată. 

 

CRITERII DE DEPARTAJARE 

1. Unitatea școlară are profesori care au sau au avut un parteneriat de colaborare cu 

SchoolModeOn în perioada 06.01.2021 – 01.08.2021. În acest, caz se va calcula un 

punctaj pe baza următoarei grile, funcție de clasele parteneriatului și durata acestuia: 

 

 

Astfel, dacă un profesor care a avut un parteneriat de colaborare încheiat pe o perioadă de 3 

luni, cu clasele de parteneriat II și III, școala de proveniență o să obțină, în cadrul concursului 

de selecție, un punctaj egal cu 25 de puncte. 

2. Rata de promovabilitate obținută de unitatea în cauză la examenul de Bacalaureat în 

sesiunea iunie – 2021; 

3. Evaluarea răspunsurilor oferite la întrebările din cadrul secțiunii a treia din formularul 

de înscriere. 

Important: Criteriile 1, 2 și 3 se aplică în ordinea prezentată. 

Durată 

Parteneriat 

Clasa 

Parteneriat 

CLASA I CLASA II CLASA III CLASA IV CLASA V 

3 luni 5 10 15 20 25 

6 luni  10 15 20 25 30 

12 luni  15 20 25 30 35 

Nedeterminată 20 25 30 35 40 



Capitolul 4. Componenta echipei de selecție. Reprezentarea unităților de 

învățământ 

Grupul de lucru care se va ocupa de toată procedura de organizare, selecție și implementare va 

fi constituită din minim trei reprezentanți ai SchoolModeOn, dintre care primul este membrul 

SMO responsabil de programul pilot, iar doi sau mai mulți se vor alege aleator fie din membrii 

Consiliului Director SchoolModeOn, fie din lista profesorilor colaboratori. Ca urmare, în orice 

discuție sau prezentare online, SMO va fi reprezentat de cel puțin două persoane din cele minim 

trei amintite.  

În ceea ce privește instituțiile de învățământ, acestea pot fi reprezentate de oricâte persoane, 

direct reprezentanți sau numiți, dar parteneriatele de colaborare trebuie semnate de 

reprezentanții legali, respectiv director sau director adjunct. 

 



Capitolul 5. Detalierea etapelor de selecție și implementare 

Înscrierea unităților școlare în concursul de selecție se realizează pe baza unui formular de 

înscriere care conține 4 secțiuni. Prima este destinată furnizării datelor necesare identificării 

unității școlare, a doua este dedicată colectării datelor cu privire la rezultatele obținute de liceul 

în cauză, a treia este secțiunea ce cuprinde întrebările de departajare, iar ultima este secțiunea 

dedicată confirmării prelucrării datelor furnizate. 

Odată completat formularul și trimis, dale sunt centralizate/verificate și se va trimite un e-mail 

de confirmare a înscrierii (trecerea unității școlare pe lista inițială de selecție care respectă 

criteriile generale prezentate în Criteriile de selecție ) din partea SchoolModeOn. De asemenea, 

SchoolModeOn va trimite și un e-mail de notificare în cazul în care unitatea școlară nu este 

eligibilă (vezi Beneficiari eligibili ) sau s-au furnizat date eronate/ neconforme în secțiunea a 

doua (altele decât cele publicate de EDU)/ oricare secțiune.  

E-mail-ul pentru această operațiune este schoolmodeon@gmail.com. SchoolModeOn nu va 

solicita sau primi date în cadrul implementării programului pilot de pe altă adresă de e-mail 

decât cea menționată. 

După încheierea perioadei de înscriere, SchoolModeOn va anunța prin e-mail toate unitățile 

școlare înscrise, data și ora prezentării online a programului pilot și a acordului de parteneriat. 

Prezentarea va dura 45 de minute și va avea loc pe platforma Google Meet. La sfârșitul acestei 

prezentări, după sesiunea de întrebări, SMO va pune la dispoziția reprezentanților acordul de 

parteneriat, în format .pdf, completat în prealabil cu datele de identificare a liceului și numele 

reprezentantului acestuia. Acestea vor trebui ulterior semnate și trimise pe e-mail 

(schoolmodeon@gmail.com) în termen de 48 de ore de la primirea lor. 

După ce SchoolModeOn primește acordul de parteneriat semnat, unitatea școlară este trecută 

pe lista finală de selecție (listă care respectă criteriile generale, dar și pe cele de departajare). 

În cazul în care, acordul de parteneriat nu este primit în limita celor 48 de ore, unitatea școlară 

în cauză este descalificată. 

Imediat după expirarea perioadei de centralizare a acordului de parteneriat, grupul de lucru 

desemnat de SchoolModeOn va întocmi ierarhia preliminară pe care o va comunica prin e-mail 

în data de 08.08.2021, la ora 12:00. În intervalul orar 12:30-16:30, reprezentanții instituțiilor 

pot trimite, via e-mail, orice fel de contestație, urmând ca acestea să fie soluționate până la ora 

18:00, când se va furniza ierarhia finală. 

După stabilirea celor 4 unități de învățământ în cadrul cărora se va desfășura programul pilot, 

acestea au obligația să furnizeze în intervalul stabilit (vezi Calendarul de selecție și 

implementare ) datele de contact ale persoanei responsabile de implementarea programului 

pilot în unitatea respectivă. În caz contrar, programul pilot va fi redistribuit pe baza listei de 

rezervă. 

După acest pas, SchoolModeOn va lua legătura cu responsabilii din fiecare unitate urmând 

parcurgerea etapelor de implementare efectivă, respectiv primirea listelor nominale ale tuturor 

elevilor înscriși în anul școlar 2021-2022, precum și ale profesorilor din unitatea respectivă, în 

vederea furnizării accesului la platformă.  
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După finalizarea acestui pas, liceul în cauză are obligația să utilizeze numele de utilizator 

furnizate de SMO pentru fiecare elev în parte, altfel conectarea nu va fi posibilă. Înregistrarea 

elevilor trebuie să se realizeze în perioada dedicată, altfel numele de utilizator stabilite vor 

expira și nu vor mai fi disponibile. Numele de utilizator oferite vor fi valabile doar în perioada 

de implementare a programului pilot, după finalizarea acestuia, acestea vor fi șterse. 

Pe parcursul implementării programului pilot SchoolModeOn va urmări îndeaproape 

activitatea elevilor/profesorilor din fiecare unitate școlară, utilizând tool-urile de raportare 

incorporate ale platformei. Această activitate va fi analizată în cadrul celor două sesiuni de 

evaluare a impactului platformei SMO în desfășurarea actului didactic. De asemenea, prima 

sesiune are caracter eliminatoriu. Dacă se constată o scădere însemnată a gradului de utilizare 

al platformei, reprezentată prin perioade lungi de inactivitate a mai mult de 75% din elevii 

înregistrați inițial, respectiv 50% în cazul profesorilor, SchoolModeOn va ridica accesul la 

platformă și va rezilia acordul inițial. Mai multe aspecte privind aceste sesiuni de evaluare se 

pot consulta în cadrul acordului de parteneriat (ANEXA 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


