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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI.

Concurs național

EDUCAȚIE pentru secolul XXI
Ediția I - 2021
1. DESPRE CONCURS
EDUCAȚIE pentru secolul XXI este un concurs național care se adresează elevilor de liceu din
România interesați de domeniul educației. Concursul vizează identificarea unor elevi care au
potențial de a contribui pe viitor la transformarea semnificativă, calitativă, durabilă a educației.
Pentru a avea succes în acest concurs, participanții trebuie să demonstreze abilități academice și
creative deosebite, precum și capacitatea de a recunoaște și de a se adapta la provocările
contemporane din domeniul educației.
2. ORGANIZATOR
Concursul EDUCAȚIE pentru secolul XXI este organizat de către Departamentul de Științele
Educației, de la Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara.
3. OBIECTIVELE CONCURSULUI
Concursul urmărește următoarele obiective:
a. creșterea interesului liceenilor pentru domeniul educației;
b. încurajarea liceenilor pentru a se implica activ în realitățile educaționale;
c. dezvoltarea aplicativă a competențelor academice în contexte care să răspundă
provocărilor actuale din domeniul educației (digitalizare, educație incluzivă, dezvoltare
sustenabilă etc.);
d. dezvoltarea abilităților de reflecție, scriere și prezentare academică;
e. cultivarea lucrului autonom și responsabil, precum și facilitarea lucrului în echipă și a
învățării colaborative.
4. SECȚIUNILE CONCURSULUI
Concursul este compus din două secțiuni independente:
a. Secțiunea individuală constând într-un concurs de eseuri reflexive
b. Secțiunea colaborativă constând într-un concurs de creație digitală, de inovație
pedagogică - proiecte de echipă (max. 3 participanți), în care un conținut educațional
este creativ prezentat folosind tehnologii digitale (d.e. video educațional, poster digital
etc.)
5. PARTICIPANȚII ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
a. Participanții: Concursul se adresează elevilor de liceu din România care sunt interesați de
domeniul educației
b. Procedură de înscriere:
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i.

ii.

iii.

Înscrierea se va face pe baza unui Formular de înscriere disponibil pe platforma online a Concursului, care va fi completat de participanți sau coordonator, cu acordul
reprezentantului/reprezentanților legal(i), cu următoarele date:
Pentru secțiunea (1): nume și prenume elev participant, număr de telefon mobil,
adresă de e-mail, nume unitate școlară, localitatea în care se află unitatea școlară,
județul în care se află unitatea școlară, secțiunea în care se face înscrierea la concurs,
creația înscrisă în concurs.
Pentru secțiunea (2): fiecare proiect va fi înscris o singură dată completând
formularul de înscriere. Formularul va fi completat cu datele tuturor membrilor
echipei (precizate mai sus) de către un reprezentant al echipei. Reprezentantul va
confirma la înscriere că are acordul coordonatorului, tuturor membrilor echipei,
precum și al reprezentanților legali ai tuturor membrilor minori sau care nu își pot da
consimțământul informat.

6. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Înscrierea on-line a participanților/ echipelor - 04.03 - 07.04.2021 se va realiza prin
completarea
google
forms:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8DS2Figqh8MbWnZapWC1NeJ6T
YV6JPCFa7xW_ECEgO4E-0Q/viewform
Depunerea proiectelor de creație digitală educațională și a eseurilor înscrise în
concurs 08.04.2021 - 14.05.2021 prin intermediul următoarelor formulare:
Secțiunea individuală:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetmIqoEuZhZbQhY2OOrClPn8G4ou
octVzr1Y2p9A9Z7eo0VA/viewform?usp=sf_link
Secțiunea colaborativă:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEql4auIUB9FbRr_PMeTEkrCDgX
ARt3aZzHuH32ss9idhcWA/viewform?usp=sf_link
Informații suplimentare pot fi obținute
concurs.stiintele.educatiei@e-uvt.ro

prin transmiterea unui email la

Prezentarea proiectelor și eseurilor invitate în urma selecției: 20 - 21.05.2021
Premierea 22.05.2021
7. EVALUARE
Evaluarea proiectelor și a eseurilor se va realiza de către o comisie formată din cadre
didactice universitare ale Departamentului de Științe ale Educației, din profesori de prestigiu
din învățământul preuniversitar, reprezentanți ai potențialilor angajatori și ai absolvenților
Departamentului de Științe ale Educației și ai elevilor.
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8. PREMII
a. Secțiunea 1 - locul întâi va fi răsplătit cu nota 10 (zece) la examenul de admitere pentru
oricare din specializările la nivel de licență ale Departamentului de Științele Educației
(Pedagogie, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Psihopedagogie Specială). De
asemenea, se vor acorda premii materiale.
b. Secțiunea 2 - locul întâi va fi răsplătit cu nota 10 (zece) la examenul de admitere pentru
oricare din specializările la nivel de licență ale Departamentului de Științele Educației
(Pedagogie, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Psihopedagogie Specială).
De asemenea, se vor acorda premii materiale.
c. Toți participanții la cele două secțiuni ale concursului (inclusiv cadrele didactice
coordonatoare) vor primi diplome de participare.
Toate contribuțiile premiate vor fi distribuite prin canalele de comunicare ale
Departamentului de Științele Educației (pg. de Facebook, site-ul Facultății de Sociologie
și Psihologie etc.) și vor putea fi folosite pentru promovarea evenimentului.
9. TAXE
Nu se percep taxe de participare.
10. PREVEDERI PRIVIND MATERIALELE CE POT FI ÎNSCRISE ÎN CONCURS
a. în concurs vor putea fi înscrise numai produse intelectuale originale, care respectă toate
normele de etică în vigoare, inclusiv cele legate de plagiat. La înscriere participanții vor
confirma că produsul este exclusiv rodul muncii lor și că toate persoanele care au
contribuit la realizarea lui sunt menționate ca și autori.
b. vor fi excluse din concurs toate produsele care au un conținut injurios, care conțin un
limbaj sau elemente discriminatorii sau violente sau care incită la discriminare sau
violență
c. vor fi excluse toate materialele care nu respectă legislația în vigoare.
11. ANGAJAMENTE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR
Înscrierea la concurs implică consimțământul participanților și al reprezentanților lor legali
privind cedarea neexclusivă a drepturilor de autor asupra produselor intelectuale înscrise în concurs.
12. PREVEDERI PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea tuturor datelor personale ale participanților colectate în urma organizării acestui
concurs se face cu respectarea principiilor consacrate prin Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
13. CARACTERUL OFICIAL AL PREZENTULUI REGULAMENT
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Înscrierea la concurs implică acceptarea prevederilor prezentului regulament și presupune
consimțământul reprezentantului legal pentru persoane minore sau care din alte motive nu pot
acorda consimțământul informat.
14. PRECIZĂRI INIȚIALE PRIVIND EDIȚIA DIN ANUL ACADEMIC/ ȘCOLAR
2020/2021.
Tematică: Inovația pedagogică și pandemia Covid-19
a. La secțiunea (1) vor fi înscrise eseuri reflexive cu o lungime de 2000 – 3000 de cuvinte,
tehnoredactate la calculator, font caractere TNR, 12, spațiere la un rând, așezare în pagină
Justify, cu diacritice în text.
b. La secțiunea (2) vor fi înscrise proiecte colaborative de creație digitală ce prezintă
conținut educațional care să abordeze tematica concursului utilizând tehnologii digitale.
Proiectul trebuie să poată fi prezentat în max. 10 minute (d.e. un video educațional pe
această temă nu poate depăși 10 min. ca durată, un poster digital trebuie să poată fi citit
și înțeles în acest interval etc.).
Observație: Aceste precizări inițiale vor fi completate cu precizări detaliate ale sarcinilor de
lucru la lansarea invitației de înscriere la concurs.
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