Digitaliada.ro – Ghid de utilizare a site-ului
Bine ați venit pe www.digitaliada.ro. Dezvoltată sub egida Fundației Orange România, platforma este
dedicată promovării educației digitale în România. Aici puteți găsi materiale digitale educaționale
pentu clasele V-VIII, precum și cele mai noi informații din domeniul educației digitale.
Platforma găzduiește de asemenea, un concurs online de materiale educaționale digitale, precum și
date despre proiectul pilot desfășurat de Fundația Orange în 10 școli rurale din România.
Încărcarea materialelor pe platformă este rezervată persoanelor care au împlinit minimum 18 ani.

Structură platformă
(1) Home Page
Pe prima pagina puteți găsi în partea superioară 4 butoane care fac trimitere la secțiunile principale
ale platformei:

A) Despre. Aici puteți găsi informații despre inițiativa Digitaliada, despre obiectivele platformei,
precum și despre organizațiile implicate în proiect.
B) eConținut. Aici puteți găsi două subsecțiuni specializate: “Concurs” și ”Alte resurse”. Prima este
dedicată concursului online #Digitaliada și găzduiește materiale digitale înregistrate în cadrul
competiției, precum și butonul de înscriere în concurs. A doua găzduiește materiale digitale
transmise in afara concursului și butonul prin care și dumneavoastră puteți înregistra propriile
materiale în afara competiției.
C) Pilot. Aici puteți găsi informații despre proiectul pilot desfășurat de Fundația Orange in 10 școli
rurale din România.
D) Noutăți. Aici puteți găsi trei subsecțiuni specializate: ”Blog”, ”Idei” și ”Media”. Prima este
dedicată proiectului pilot si conține povești din cele 10 școli implicate precum și impresiile
echipei de implementare. A doua este dedicată publicării unor articole de promovare a celor mai
noi informații din domeniul educației digitale. Ultima este dedicată publicării comunicatelor de
presă ale proiectului, precum și prezentării aparițiilor media ale activităților desfășurate în cadrul
inițiativei Digitaliada
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Tot pe prima pagina în partea superioară dreaptă puteți găsi Widget-ul Interactiv Digitaliada:

Folosind-ul puteți să vă înscrieți în cadrul concursului #Digitaliada, puteți să trimiteți alte materiale
digitale educaționale pentru publicare pe site si vă puteți abona pentru a primi pe mail notificări
despre cele mai noi materiale apărute pe site.
În partea superioară dreaptă mai puteți găsi și butoanele de înregistrare a unui nou cont și login pe
platforma Digitaliada.ro:

Atenție, pentru înregistrarea în concurs, trimiterea materialelor în afara concursului și abonarea la
cele mai noi materiale este obligatorie crearea unui cont pe site.
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Pentru înregistrarea unui cont vă rugăm să accesați butonul indicat în partea superioară
dreaptă și să completați câmpurile deschise:

În partea centrală a primei pagini, puteți găsi două coloane dedicate secțiunilor ”Concurs”
și ”Alte resurse”:

În partea inferioară dreaptă a primei pagini, puteți găsi trei butoane specializate:

A) Ghid de utilizare site. Sinteza principalelor elemente ale platformei.
B) Termenii și condițiile de utilizare a site-ului. Regulile de accesare a platformei.
C) Contact. Adresa de contact pentru informații, întrebări și sesizări.
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(2) Înregistrarea materialelor în concurs
Pentru înscrierea în cadrul concursului #Digitaliada este necesară respectarea regulamentului de
concurs și accesarea butonului de ”Înscriere în concurs” din Widgetul Interactiv Digitaliada sau
pagina dedicată ”Concurs”:

!!! Atenție, accesarea site-ului, inclusiv înregistrarea în concurs, trimiterea materialelor în afara
concursului și abonarea la cele mai noi materiale este obligatorie crearea unui cont pe site și este
rezervată exclusiv persoanelor care au împlinit minimum 18 ani.

(3) Trimiterea materialelor in afara concursului
Pentru înregistrarea materialelor în afara concursului este necesară accesarea butonului ”Trimite
materiale în afara concursului” din Widgetul Interactiv Digitaliada sau pagina dedicată ”Alte
resurse”:
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(4) Cum putem adăuga comentarii la articole
Pentru a adăuga un comentariu la un articol publicat pe platforma www.digitaliada.ro, puteți folosi
formularul de comentarii ce este situat in partea inferioară a paginii de articol. Comentariile vor fi
aprobate dupa o verificare prealabila de catre echipa proiectului.
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