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REGULAMENT 

de organizare a Concursului 

pentru cadrele didactice din învățământul extrașcolar  

LEARNING 4 FUTURE 

 
 

I. SCOPUL 

Scopul Concursului LEARNING 4 FUTURE este motivarea cadrelor didactice din 

învățământul extrașcolar, prin exemple de bune practici, să implementeze metode și tehnici 

creative în procesul educațional pentru dezvoltarea competențelor secolului XXI la copii și tineri. 

 
II.  CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

1. Participanții în cadrul Concursului pot fi cadrele didactice din învățământul extrașcolar din 

Republica Moldova; 

2. Metoda/tehnica trebuie să fie creație proprie a participantului și să fie aplicabilă în mediul 

extrașcolar;  

3. Metoda/tehnica trebuie să dezvolte copiilor competențele secolului XXI (vezi Anexa 1); 

4. Oricare conținut preluat în crearea metodei/tehnicii va indică sursa și denumirea metodei 

originale, care a stat la baza metodei/tehnicii descrise. 

 

 

III. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

1. Participanții trebuie să completeze formularul https://forms.gle/eTLhQWQhdRksH2AJA, în 

perioada 8–26 aprilie 2020; 

2. Rezultatele Concursului vor fi anunțate pe data de 29 aprilie 2020 pe pagina www.artico.md 

 

IV. MODUL DE EVALUARE 

1. Descrierile metodelor/tehnicilor vor fi evaluate de către membrii unui juriu specializat în 

domeniu în baza criteriilor indicate în Anexa 2; 

2. În cadrul Concursului va fi selectat un singur câștigător (Locul I); 

3. Decizia juriului este incontestabilă.  

 

 

V. PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR  

1. Câștigătorul locului I va fi premiat cu suma de 500 lei;  

2. 10 descrieri a metodei/tehnicii cu cel mai mare punctaj acumulat, conform deciziei juriului, vor 

fi publicate în următoarea ediție a Revistei Centrului Republican pentru Copii și Tineret 

ARTICO; 

3. Toți participanții vor primi certificate de participare în format electronic. 

 

Executor: Pasat Maria, metodist superior 

 tel.: 079853641; e-mail: maria.pasat@artico.md 

https://forms.gle/eTLhQWQhdRksH2AJA
http://www.artico.md/
mailto:maria.pasat@artico.md


 

 

Anexa 1 

 

 

COMPETENȚELE SECOLULUI XXI 

 Competențele de studiere și de inovație: 

➢ Creativitatea și inovația; 

➢ Gândire critică și soluționarea problemei; 

➢ Comunicare și colaborare. 

 Competențe informative, media și tehnice: 

➢ Cultura informațională; 

➢ Cultura mediatică. 

 Competențe de viața și carieră: 

➢ Flexibilitate si adaptabilitate; 

➢ Inițiativă și auto-motivare; 

➢ Competențe sociale si interculturale; 

➢ Productivitate și responsabilitate; 

➢ Leadership și responsabilitate.  

 

 

 

Anexa 2 

 

 

 

CRITERIILE DE APRECIERE 

 

Criteriul Punctaj 

Originalitatea metodei/tehnicii 20 puncte 

Contribuția la dezvoltarea competențelor 

secolului XXI 

20 puncte 

Claritatea descrierii metodei/tehnicii 10 puncte 

 

 

 

 


