
Calitate şi performanţă în educaţie prin 

dezvoltarea şi implementarea unei soluţii 

e-learning la nivelul Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Harghita, 

SMIS-CSNR 23001



Obiective specifice

 Îmbunătăţirea comunicării între inspectoratul şcolar şi cadrele 

didactice din judeţ 

 Accesul profesorilor din zonele indepartate ale judeţului la cursuri 

de formare şi informaţie specializată prin dezvoltarea unei soluţii 

integrate de instruire online a 8000  persoane/anual (elevi, profesori, 

părinţi) din cadrul celor 10 licee, în termen  de 8 luni 

 Accesul copiilor cu probleme şi dizabilităţi din grupul ţintă la 

suporturile de curs şi menţinerea legăturii cu profesorii de la clasă

 Îmbunătăţirea comunicării între şcoală şi părinţi şi menţinerea 

controlului asupra evoluţiei şcolare a elevilor de către familie prin 

dezvoltarea unei soluţii integrate de management online a elevilor 

din 10 licee din judeţ

 Instruirea a 380 profesori, 20 inspectori şi 12 ingineri de sistem în 

utilizarea soluţiilor integrate IT&C, în termen de 5 luni de la 

realizarea platformei 

 Reducerea absenteismului şi abandonului şcolar



Ce se va realiza?

1. SIIO =Sistemul Integrat de Invăţare Online

o interfaţă web cu utilizatorii o soluţie back office

pentru păstrarea  în 

siguranţă a datelor
poate fi accesată de oriunde, cu un 

browser web şi conexiune bună la internet 

cursuri online

în timp real

(inclusiv cu 

transmisie audio-

video)

asincron

videoconferinţe 

şi workshop 
inspectorii şcolari pot 

monitoriza cursurile 

online susţinute de 

profesorii din licee 

direct statistici



Ce se va realiza?

2. SIGe =Sistemul Integrat de Gestionare a 

Elevilor

o interfaţă web cu utilizatorii 

o soluţie back office

pentru păstrarea  în 

siguranţă a datelor
poate fi accesată de oriunde, cu un 

browser web şi conexiune bună la internet 

gestionarea elevilor

situaţia la învăţătură, disciplină, 

comunicare cu părinţii 



Ce se va realiza?

3. o platformă hard la nivelul ISJ şi a liceelor

3 servere la ISJ 

(1 comunicaţii, 1 date, 1 backup) 
10 servere de date 

la licee 

• 35 laptopuri (5 ISJ + 30 licee), 

• 35 webcam cu microfon, 

• 35 sisteme audio,  

• 11 videoproiectoare pt sesiuni de e-learning la clasă, 

• 10 multifuncţionale, 

• 1 copiator A4/A3 la ISJ, 

• UPS-uri, componete reţelistică, 

• sisteme de operare, softuri office, antivirus, domeniu web, 

semnătură electronică

+



Ce se va realiza?

4. Baze de date

 elevi

 cursuri

 profesori

 notele şi absenţele elevilor 

 orarul

 observaţii

5. Conţinutul digital iniţial

suporturilor de curs 

realizate de profesori 

la materiile pe care le 

predau

suporturi de curs privind 

utilizarea platformelor SIIO şi SIIGe

 suportul de curs privind 

administrarea platformelor

6. Instruirea personalului
a. gestionarea şi mentenanţa 

SIIO şi SIIGe 12 ingineri 

de sistem  (10 licee + 2 ISJ)

 utilizarea platformelor SIIO 

şi SIGe  380 de profesori



Cine vor fi utilizatorii?

Elevi – circa 5994, din cele 10 licee

 participă la cursuri online în timp real – din clasă sau de 

acasă

 utilizează cursuri online în regim asincron – de acasă

 acces la biblioteci comune de resurse, glosar de 

termeni

 evaluare online

 forumuri dedicate şi un forum general comun pentru 

toţi beneficiarii proiectului

 înscrierea online la liceu

 accesarea catalogului de note online, a situaţiilor cu 

absenţele, a foii matricole, a formularelor 

administrative, a calendarului de evenimente

 comunică cu profesorii prin internet



Cine vor fi utilizatorii?

Părinţi - 9.905 , din cele 10 licee

• mai bună comunicare cu şcoala

• mai bună implicare în procesul educativ al copiilor

• vor primi comunicări în timp real din baza de date cu 

notele şi absenţele copiilor lor

• vor putea accesa soluţia de management online al 

elevilor direct de pe internet pe bază de cont şi parolă

• vor consulta: catalogul online, calendarul de 

evenimente

• vor putea participa la sediile liceelor la videoconferinţe

cu inspectorii şi expertii ISJ. 



Cine vor fi utilizatorii?

Profesori – 380, din cele 10 licee

 o soluţie online de instruire

 posibilitatea de a susţine videoconferinţe cu inspectorii

 bibliotecă comună de resurse, glosare de termeni

 evaluare online a elevilor

 calendar de evenimente

 forumuri dedicate şi un forum general comun pentru 

toţi beneficiarii proiectului

 o soluţie online de management al elevilor: aplicarea de 

note, de absenţe, realizarea de siuaţii, statistici şi 

rapoarte, foi matricole şi formulare administrative.



Cine vor fi utilizatorii?

Inspectori şcolari - 20 inspectori şcolari

 comunicare directă cu liceele prin intermediul 

videoconferinţelor

 susţinerea de cursuri cu profesorii sau părinţii

 monitorizarea desfăşurării instruirilor online din 

fiecare liceu

 acces la bazele de date ale liceelor pentru a obţine 

raportări, situaţii şi statistici. 



Activitate Termen de finalizare

1. Pregătirea proiectului înainte de începerea 

implementării

2. Management de proiect pe toată perioada proiectului

3. Promovare şi informare pe toată perioada proiectului

4. Dezvoltarea Sistemului Integrat de 

Învăţare Online

15.07. 2012

5. Dezvoltarea Sistemului Integrat de

Gestionare a Elevilor

15.07. 2012

6. Dezvoltarea platformei hard 15.07. 2012

7. Crearea reţelei Virtual Private Network 15.07. 2012

8. Crearea bazelor de date şi testarea 

platformelor

15.10. 2012

9. Dezvoltarea conţinutului digital iniţial 15.05. 2013

10. Instruirea personalului 15.05. 2013

ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE



Cum va putea fi utilizat sistemul?

Profesori şi Inspectori Creare cont utilizator

Validare cont de către 

administrator

Autentificare

Organizare 

cursuri

Chat

Calendar de 

evenimente

Prezentare 

materiale

Deautentificare

Comunicare 

audio

Instruiri cu 

profesorii, sincron

Ce face inspectorul?

Încărcare 

resurse

Comunicare 

video



Cum va putea fi utilizat sistemul?

Profesori şi Inspectori Creare cont utilizator

Validare cont de către 

administrator

Autentificare

Participare 

cursuri

Chat Prezentare 

materiale

Deautentificare

Comunicare 

audio

Instruiri cu 

profesorii, sincron

Ce face profesorul?

Comunicare 

video
Calendar 

evenimente



Cum va putea fi utilizat sistemul?

Profesori şi Inspectori Creare cont utilizator

Validare cont de către 

administrator

Autentificare

ForumChat Calendar de 

evenimente

Deautentificare

Încărcare resurse 

pentru curs

Instruiri cu 

profesorii, asincron

Ce face inspectorul?

Încărcare 

cursuri

Management 

resurse



Cum va putea fi utilizat sistemul?

Profesori şi Inspectori Creare cont utilizator

Validare cont de către 

administrator

Autentificare

ForumChat Calendar de 

evenimente

Deautentificare

Instruiri cu 

profesorii, asincron

Ce face profesorul?

Studiere 

cursuri

Management 

resurse



Cum va putea fi utilizat sistemul?

Profesori Creare cont utilizator

Validare cont de către 

administrator

Instruiri cu elevii, 

sincron

Ce face profesorul?

Autentificare

Invitare/apelare elevi Înregistrarea orelor 

pentru vizualizare 

ulterioară

Deautentificare

Susţinere sesiune instruire

Comunicare audio şi video



Cum va putea fi utilizat sistemul?

Profesori Creare cont utilizator

Validare cont de către 

administrator

Instruiri cu elevii, 

sincron

Ce face elevul?

Logare elev calculator liceu/acasă

Primirea invitare de la prof.

Deautentificare

Susţinere sesiune instruire

Comunicare audio şi video

Parcurgere materiale şi teme

Logare în SIIO

accesare forum 

materie 



Cum va putea fi utilizat sistemul?

Profesori Creare cont utilizator

Validare cont de către 

administrator

Instruiri cu elevii, 

asincron

Ce face profesorul?

Autentificare

Programare 

întâlniri

Încărcare 

resurse 

pentru curs

calendar 

evenimente

Deautentificare

Înrolare elev

Încărcare 

cursuri

Evaluări/

examinări
Chat Forum



Cum va putea fi utilizat sistemul?

Profesori Creare cont utilizator

Validare cont de către 

administrator

Instruiri cu elevii, 

asincron

Ce face elevul?

Autentificare

calendar 

evenimente

Deautentificare

Studiere 

cursuri

Evaluări/

examinări/teme de 

casă

Chat Forum



Cum va putea fi utilizat sistemul?

Elevi şi Părinţi Creare cont utilizator

Validare cont de către 

administrator

Autentificare
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SIGE – DE ORIUNDE



VALOAREA PROIECTULUI

Total:

din care:

a. fonduri UE: 

b. fonduri al Guvernului României:


