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Platforma pentru educatie online 
un site dedicat facilitarii accesului la educatie pentru diversitate 

 

Asociatia ACCEPT implementeaza proiectul RO2014_C1.3_84 E timpul pentru combaterea 

discriminarii LGBT din liceele din Romania finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul 

Fondului ONG din Romania. In cadrul acestui proiect, dorim sa dezvoltam o platforma online de 

e-learning pentru beneficiarii proiectului si avem nevoie de serviciile unui programator sau unei 

companii, cod CPV 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) 

 

Descrierea proiectului 
 

ACCEPT ofera sprijin tinerilor LGBT din mediul liceal, contribuind la combaterea discriminarii de zi cu 

zi pe baza orientarii sexuale sau a identitatii de gen. 

Prin activitatile sale, proiectul dezvolta un set complementar de masuri educationale, de instruire si 

de advocacy pentru o mai buna intelegere si combatere a fenomenului homofobiei in mediul liceal 

romanesc. Fundamentata de o cercetare inovatoare privind atitudinile si perceptiile liceenilor privind 

tema LGBT, proiectul va implementa in 9 licee din Romania o curricula de familiarizare cu privire la 

orientarea sexuala si identitatea de gen, in contextul prevenirii  

In cadrul proiectului va fi dezvoltata o platforma de e-learning, care sa permita accesul elevilor, 

profesorilor, dar si personalului organizatiilor nonguvernamentale la informatii structurate despre 

discriminare, persoane LGBT si istoria acestei comunitati. Trunchiul comun de informatii pe tema 

nediscriminari LGBT, care va sta la baza cursurilor adaptate cadrelor didactice, va servi drept baza 

pentru cursuri ulterioare destinate altor categorii profesionale. 

 

Grupuri tinta 
1. Elevi de liceu care se vor familiariza cu concepte ce tin de discriminare, drepturile omului, 

persoane LGBT; 

2. Profesori si consilieri scolari care au un rol in educarea tinerilor privind domeniile enumerate mai 

sus; 

3. Alte categorii profesionale care beneficiaza de educatie online privind drepturile omului. In acest 

moment, vizam personalul din cadrul organizatiilor neguvernamentale interesate de educatie si 

reprezentanti ai autoritatilor din invatamant; 

4. Publicul general. 
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Caracteristici generale ale platoformei 
1. Responsive design pentru platforme mobile 

2. Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitate vizuala (modificarea dimensiounii textului si a 

contrastului, dar si text only pentru cititoare de text folosite de nevazatori) 

3. Blogroll pentru stiri 

4. Forum de discutii 

5. Instant messaging si messaging intre utilizatori 

6. Conectivitate la social media 

7. Integrarea in orice pagina a unor galerii photo, video, audio.   

8. Integrarea facila a Google apps in orice pagina 

9. Calendar de evenimente 

10. Crearea si gestionarea formularelor online (contact, inscriere) + captcha 
11. Monitorizare trafic, statistici vizite, rapoarte trafic detaliate (Analytics) 

 

Functionalitate specifica necesara 
 

1. Platforma trebuie sa foloseasca un learning management system (LMS) deja construit si testat, 

fie open source, fie disponibil in urma unei plati integrale a softului. (Ex. Moodle, Blackboard, 

Acatar). Programatorul/compania va fi responsabila de achizitia softului, cat si de customizarea 

din punct de vedere vizual si functional a platformei pentru nevoile ACCEPT.  

 

Pot aplica companii/programatori care doresc sa construiasca platforma online fara a utiliza un 

LMS recunoscut la nivel global, atat timp cat au experienta dovedita in crearea si gestionarea 

unor proiecte similare. 

 

2. O diferentiere a utilizatorilor pe patru nivele: administrator, trainer, profesor, cursant. 

Posibilitatea de a crea noi roluri, catre care se pot defini atributii specific ulterior din randul celor 

deja definite. 

3. Acces la materialul de curs gazduit de platforma numai pe baza de logare. Informatii generale 

disponibile si pentru utilizatori neinregistrati. 

4. Realizarea unei arhitecturi care permite incarcarea unor pachete de curs modulare, cu continut 

video, text, audio, sectiuni de testare a cunostintelor obtinute, contorizarea parcurgerii 

materialului (timp si milestones), oferirea automata a unei diplome de absolvire a cursului. 

ACCEPT este responsabil pentru realizarea continutului efectiv al cursurilor modulare. 

5. Capacitate de inscriere a unui numar foarte mare de utilizatori, pentru care se ofera o curricula 

modulara, formata din diferite cursuri. Profesorii si categoriile superioare de utilizatori pot defini 

care este parcursul educational al fiecarui cursant, prin alocarea de module specifice fiecarui 

utilizator.  

6. Capacitate de a gazdui documente care pot fi completate online intr-un format colaborativ si 

care pot fi ulterior descarcate sau printate (un modul interactiv de completare si descarcare de 

documente) 
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7. Capacitate de a publica anunturi si stiri care ajung automat la utilizatorii selectati. 

8. Interfata separata de management pentru fiecare nivel de utilizator. Cursantul are acces la 

module de curs, materiale informative, pachete de testare a cunostintelor. Profesorul si trainerul 

aloca module individuale cursantului, urmareste parcursul, evalueaza teste si materiale realizate 

de cursant, da note. Administratorul are control asupra arhitecturii site-ului, incarca content, 

aproba utilizatori, are acces la rapoarte de contorizare a activitatii pe site. 

9. Posibilitatea de a monitoriza parcurgerea materialelor de catre utilizatori individuali – in termeni 

de: 

a.  timp petrecut logat pe site, timp petrecut in realizarea unor teste, timp petrecut 

citind/vizionand materiale curs 

b. Realizarea unor milestones (parcurgerea unor module de curs, completarea unor grille 

de testare, etc.) 

10. Posibilitatea trainerilor si a profesorilor de a lucra colaborativ in editarea anumitor pagini cu 

informatii de curs (coraborare in stil wiki) 

11. Calendar online de curs si activitati, vizibil utilizatorilor selectati. 

12. Task-management tool pentru cursanti – posibilitatea acestora de a nota ordinea in care doresc 

sa realizeze anumite task-uri. 

13. Posibilitatea de a organiza utilizatorii cursanti in clase si grupuri, catre care se pot atribui pachete 

modulare de curs sau se pot trimite notificari. 

14. Posibiliteatea de a gazdui webinarii cu 30-50 de utilizatori.  

15. Capacitate de a seta aplicatia mobila, daca LMS-ul ales are una disponibila. 

 

Oferta trebuie sa contina: 

1. CV si/sau portofoliu cu experienta dovedita in realizarea de platforme de e-learning 

2. Oferta tehnica care sa prezinte modalitatile de implementare a functionalitatii necesare, un 

plan de lucru cu termene (milestones) specifice si un estimat al numarului de ore necesar 

realizarii lor.  Oferta tehnica trebuie sa include informatii despre learning management system-ul 

ales pentru implementare si adaptabilitatea acestuia la nevoile proiectului. 

3. Oferta financiara trebuie sa includa un tarif orar exprimat in lei fara TVA.  Oferta financiara 

trebuie sa includa, de asemenea, un pret total al proiectului, ferm pana la un termen specificat in 

oferta. 

 

Oferta trebuie trimisa la adresa achizitii@acceptromania.ro pana la data de 25 august 2015. 

mailto:achizitii@acceptromania.ro

