
 

 

 

REGULAMENTUL 

CONCURSULUI  „PROFESOR INOVATOR” 

(din cadrul programului „Tekwill în fiecare școală”) 

 

 

Despre „Tekwill în fiecare școală” 

 

„Tekwill în fiecare școală” este cel mai revoluționar proiect educațional din țară, conceput cu 

scopul de a oferi elevilor din Republica Moldova, șanse la o educație egală.  

 

„Tekwill în fiecare școală” este un program complex de cursuri extracurriculare, dedicat elevilor 

cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani. Proiectul permite accesul gratuit la resurse digitale inovative, 

oferind cunoștințele și abilitățile necesare, pentru ca beneficiarii să devină mai pregătiți pentru 

profesiile de mâine. 

 

„Tekwill în fiecare școală” își propune transformarea educației din Republica Moldova, atât prin 

dezvoltarea unei generații de tineri pregătite pentru profesiile viitorului, cât și prin introducerea, 

în procesul de învățare din cadrul instituțiilor de învățământ, a noilor metodologii de predare: 

învățarea mixtă („blended learning”) și clasa inversată („flipped classroom”). 

 

Pe termen lung, proiectul are misiunea de a pune în valoare capitalul uman al țării și de a crește o 

generație de oameni care să creeze acasă, în Moldova, produse și servicii care să răspundă 

provocărilor social-economice naționale și globale și totodată, să ofere  elevilor, aptitudinile 

necesare profesiilor de pe piața muncii.  

 

Proiectul se bucură de sprijinul Ministerului Educației și Cercetării (MEC), prin Memorandumul 

de înțelegere semnat la data de 22 iulie 2020. Actul semnat a făcut posibilă extinderea ofertei 

curriculare a disciplinelor opționale IT pentru treapta gimnazială și liceală, iar elevii claselor a 

VII-a – XII-a pot studia, la alegere, „Proiectarea și Dezvoltarea Web”, „Designul Grafic”, 

„Programarea Algoritmilor în C/C++”, „Proiectare și Dezvoltarea Aplicațiilor Mobile”, 

„Inteligența Artificială” și „Antreprenoriatul”. 

 

Datorită suportului oferit de partenerii externi de dezvoltare - USAID, Suedia, EU4Moldova, 

PNUD Moldova –  au fost create resursele digitale interactive necesare și o platformă de e-

Learning, care permit profesorilor și elevilor, accesarea gratuită a cursurilor. La elaborarea 

materialelor de studiu au participat o întreagă echipă de autori, care sunt experți în educație și au 

o vastă experiență în domeniu. 

 

Proiectul își propune ca până în anul 2024, 90% dintre liceele din țară să fie conectate la  program, 

astfel oferind posibilitatea tuturor elevilor să fie pregătiți de profesiile viitorului.  

 

„Tekwill în fiecare școală” la un an de la lansare: Inițiativa „Tekwill în Fiecare Școală” cuprinde 

deja 234 instituții de învățământ din țară, iar cei 590 de  profesori predau cursurile opționale pentru 

aproximativ 20.000 elevi.  

 

 

 

  



 

 

CAPITOLUL I: Dispoziții generale 

 

Art. 1. Organizatorii Concursului „Profesor Inovator” sunt Asociația Națională a Companiilor din 

Domeniul Tehnologiilor Informaționale și ale Comunicațiilor (ATIC), proiectul „Tekwill” și 

proiectul ”EU4Moldova: Startup City Cahul”, denumiți în continuare „Organizatori”. 

 

Art. 2. Concursul îşi propune identificarea unei comunități de profesori, beneficiari ai programului 

”Tekwill în fiecare școală” care demonstrează competențe digitale la un nivel avansat, 

performanțe deosebite, angajament, și determinare în dezvoltarea interesului elevilor față de 

profesiile viitorului. 

 

Art. 3. Concursul „Profesor Inovator” ediția 2021 se desfășoară cu suportul financiar oferit de 

partenerii de dezvoltare: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Guvernul 

Suediei, EU4Moldova și PNUD Moldova în cadrul programului „Tekwill în fiecare școală”. 

 

 

 

 

CAPITOLUL II: Condiţii de înscriere şi participare la concurs 

 

Art. 4. Participarea la Concurs: 

a) Concursul este deschis pentru profesorii din instituţiile de învăţământ general secundar și 

învățământ secundar profesional din Republica Moldova, care fac parte din programul 

„Tekwill în fiecare școală”. 

b) Sunt invitaţi să participe la concurs cadrele didactice, care predau în anul academic (2021-

2022), cel puțin un curs din programul „Tekwill în fiecare școală”.  

 

Art. 5. Desfăşurarea concursului: 

a) Concursul se va desfăşura conform următorului program:  

o Termen limită de înscriere în concurs: 20 septembrie 2021.  

o Perioada de jurizare: 21-27 septembrie 2021.  

o Evenimentele de decernare a premiilor: 28 septembrie – 01 octombrie 2021 

b) Cheltuielile de transport/participare la evenimentele de decernare a premiilor și alte tipuri 

de activități vor fi suportate de organizatori, în cazul în care acestea vor avea loc fizic. 

 

Art. 6. Criterii de eligibilitate și cerinţe faţă de participanţii la concurs: 

a) Să completeze formularul de înregistrare link: 

b) Să dețină performanțe deosebite înregistrate pe parcursul Programului de Formare din vara 

2021 sau/și pe parcursul anului academic 2020-2021. 

c) Sa-și asume angajamentul și responsabilitățile menționate în Art. 7 pe o perioadă de 1 an 

(septembrie 2021 – august 2022). 

d) Cunoașterea limbii engleze va fi considerată drept un avantaj. 

 

Art. 7. Rolul unui Profesor Inovator va include: 

a) Participarea la sesiuni lunare în scopul asigurării calității inițiativelor, resurselor 

dezvoltate, și a activităților desfășurare din cadrul proiectului „Tekwill în fiecare școală”. 

b) Participarea și reprezentarea proiectului „Tekwill în fiecare școală” în cadrul 

evenimentelor educaționale, emisiunilor TV și Radio din Republica Moldova. 



 

 

c) Organizarea de activități locale/raionale ce prevăd împărtășirea bunelor practici cu cadre 

didactice și elevi, încurajarea utilizării în procesul predare-învățare-evaluare a 

tehnologiilor informaționale. 

d) Promovarea în rândul elevilor a disciplinelor STEAM, profesiilor viitorului „Tekwill în 

fiecare școală”. 

e) Distribuirea de bune practici pe rețelele de socializare, postări de articole/blog, etc. 

 

Art. 8. Profesorii Inovatori se vor bucura de: 

a) Certificat și trofeu marca „Profesor Inovator”, ediția 2021. 

b) Acces prioritar la seminare și evenimente de dezvoltare profesională oferite de parteneri. 

c) Colaborări cu școli internaționale și vizite de studiu. 

d) Materiale promoționale marca „Tekwill în fiecare școală”. 

 

Art. 9. Participarea la concurs presupune acceptarea deplină a regulilor prezentului regulament. 

 

Art. 10. Informaţii suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi găsite 

pe site-ul concursului tekwill.online 

 

 

 

 

Capitolul III. Jurizarea 

 

Art. 11. Componenţa comisiei de jurizare poate fi formată din reprezentanţi ai instituţiilor 

organizatoare și partenerilor proiectului ”Tekwill în fiecare școală”. 

 

Art. 12. Jurizarea dosarelor de înregistrare va avea loc online, pe o platformă de tip închis. 

 

Art. 13. Punctajul maxim oferit de fiecare membru al juriului va fi de 100 de puncte, împărţite 

astfel: 

a) Originalitatea scrisorii de motivație – max. 10p 

b) Calitatea proiectelor personale și a elevilor atașate la dosar – max. 20p. 

c) Numărul de cursuri Tekwill în fiecare școală predate în anul academic 2021-2022 și 

numărul de elevi instruiți – max. 20p. 

d) Promotor al metodologiei de predare/învățare clasa inversată – max. 10p. 

e) Disponibilitate de timp dedicată proiectului în calitate de Profesor Inovator – max. 10p. 

f) Implicarea activă de până acum în proiectul „Tekwill în fiecare școală” – max. 10p. 

g) Abilități de Public Speaking – max. 10p. 

h) Cunoașterea limbii engleze – max. 10p. 

 
Art. 14. Desemnarea câștigătorilor va avea loc per fiecare regiune. În total, pentru rolul de 

„Profesor Inovator”, ediția 2021 vor fi selectați 20 de profesori, precum urmează: 

a) Regiunea Sud (Cahul, Taraclia, Cantemir, Leova), în cadrul proiectului „EU4Moldova 

Startup City Cahul – 5 reprezentanți 

b) Regiunea UTA Găgăuzia – 3 reprezentanți 

c) Regiunea Nord (mun. Bălți) – 3 reprezentanți 

d) Naționali (restul regiunilor/raioanelor din țară) – 9 reprezentanți 

 

 


