
 

 

 

REGULAMENTUL 

CAMPANIEI  „ADOPTĂ UN PROFESOR INOVATOR” 

(din cadrul proiectului „Tekwill în fiecare școală”) 

 

 

CAPITOLUL I: Dispoziții generale 

 

Art. 1. Organizatorii Campaniei „Adoptă un Profesor Inovator” sunt Asociația Națională a 

Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și ale Comunicațiilor (ATIC), și 

proiectul „Tekwill” denumiți în continuare „Organizatori”. 

 

Art. 2. Campania îşi propune susținerea profesorilor inovatori din cadrul proiectului ”Tekwill în 

fiecare școală” prin lansarea unui apel către persoane juridice – companiii social responsabile 

care împărtășesc viziunea de a susține cadrele didactice care demonstrează competențe 

digitale la un nivel avansat, performanțe deosebite, angajament, și determinare în dezvoltarea 

interesului elevilor față de profesiile viitorului. 

 

Profesorii sunt modele de urmat. Aceștia investesc timpul său pentru a se specializa în 

domeniile profesiilor viitorului și ulterior de a preda aceste discipline elevilor săi. Ei deseori 

predau aceste cursuri ca și o activitate de voluntariat și dorință de a oferi elevilor oportunități 

mai bune de dezvoltare. 

 

Art. 3. Campania „Adoptă un Profesor Inovator” startează pe 01 decembrie 2021 prin lansarea 

unui apel către toate companiile social responsabile din RM care împărtășesc viziunea de a 

susține profesorii inovatori care depun eforturi remarcabile în transformarea educației și 

cultivarea unei generații de tineri pregătite să facă față provocărilor profesiilor viitorului. 

 

Art. 4. Campania „Adoptă un Profesor Inovator” se va desfășura pe toată perioada implementării 

proiectului „Tekwill în Fiecare Școală” conform regulamentului propus. Notificările cu 

privire la entitățile juridice care se vor alătura campaniei și lista profesorilor inovatori selectați 

pentru a fi susținuți de aceștia vor fi anunțate public trimestrial. 

 
CAPITOLUL II: Tipuri de susținere 

 

Art. 5. Campania este deschisă pentru toate persoanele juridice care doresc să susțină un profesor 

inovator printr-o donație de 10,000 MDL (suma brută) drept recunoștință pentru munca 

depusă în dezvoltarea tinerei generații pentru profesiile viitorului. 

 

Art. 6. Tipuri de susținere din partea companiilor/persoanelor juridice: 

 

Tipuri de 

susținere 

Numărul de beneficiari Beneficii companii 

2,500 EUR Adoptă 5 Profesori Inovatori Postare dedicată pe rețelele de 

socializare (Facebook & Instagram a 

programului Tekwill în Fiecare Școală) 

însoțită de o poza de la înmanarea 

cecurilor profesorilor inovatori 

 



 

 

5,000 EUR Adoptă 10 Profesori Inovatori video informativ de 2-3 minute despre 

activitatea social responsabilă a 

companiei și susținerea profesorilor 

inovatori din RM 

 

10,000 EUR Adoptă 20 Profesori Inovatori participarea la un episod al podcastului 

”Tekwill în Fiecare Școală” cu o durată 

de 30 minute și cu o tematică dedicată. 

 

25,000 EUR Adoptă 50 Profesori Inovatori Toate 3 beneficii de mai sus. 

organizarea unui eveniment dedicat 

pentru decernarea cecurilor și 

donațiilor pentru cadrele didactice.trur 

 

 

 

Art. 7.  Pentru a se alătura campaniei ”Adoptă un Profesor Inovator”, entitățile juridice sunt 

invitate să ne lase un mesaj la următoarele date de contact: Tatiana Alexeev, talexeev@ict.md 

068 281061. Echipa proiectului ”Tekwill în Fiecare Școală” va răspunde tuturor solicitărilor. 

 

 

Capitolul III. Beneficiarii Campaniei 

 

Art. 8. Campania vine să susțină profesorii din instituţiile de învăţământ general secundar și 

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

„Tekwill în fiecare școală”.  

 

Art. 9. Criterii de eligibilitate a Profesorilor Inovatori: 

 
Criterii de eligibilitate Punctaj oferit 

A participat la Programele de Formare ”Tekwill în fiecare 

școală” din vară și a prezentat proiectul final 

10p (în dependență de numărul 

de cursuri studiate, max. 50p) 
Predă una sau mai multe discipline opționale ”Tekwill în 

fiecare școală” 

10p (în dependență de numărul 

de discipline predate, max. 50p) 
Predă mai multor clase (cel puțin două) disciplinele 

opționale ”Tekwill în fiecare școală” 
10p (în dependență de numărul 

de clase, max. 30p) 
A mentorat cel puțin o echipă care a participat la 

competiția „Tekwill Junior Ambassador” ediția 2021, ediția 

2022, Hackathoane și alte competiții organizate de TIFS 

10p pentru fiecare echipă care a 

participat (max. 30p) 

 
A mentorat cel puțin o echipă câștigătoare în cadrul 

competiției „Tekwill Junior Ambassador” ediția 2021,  

ediția 2022, Hackathoane și alte competiții organizate de 

TIFS 

20p pentru fiecare echipă 

câștigătoare 

A prezentat proiecte semestriale dezvoltate în cadrul 

sesiunilor de Mentorat 
10 - 20p (în dependență de 

evaluarea oferită de Mentor la 

fiecare curs studiat: bine-10, 

foarte bine-15, excelent-20) 
Implementează metodologia Clasa Inversată și a trimis 

proiect didactic 
40p 
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Activează într-o școală din zona rurală 10p 
Predă disciplinele TIFS pe bază de voluntariat 

(neremunerat) 
100p 

 

Notă: Profesorii Inovatori odată ce au beneficiat de susținerea financiară oferită în cadrul 

campaniei, pot fi eligibili din nou de abia peste 12 luni. 

 

 

Art. 7. Rolul și responsabilitățile unui Profesor Inovator va include: 

a) Devine Ambasador al proiectului TIFS și promovează beneficiile proiectului cu colegii de 

breaslă și elevi. 

b) Participă la sesiuni semestriale în scopul asigurării calității inițiativelor, resurselor 

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

c) Participă și reprezintă proiectul „Tekwill în fiecare școală” în cadrul evenimentelor 

educaționale, emisiunilor TV și Radio din Republica Moldova. 

d) Organizează activități locale/raionale ce prevăd împărtășirea bunelor practici cu cadre 

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

tehnologiilor informaționale. 

e) Promovează în rândul elevilor disciplinele STEAM, profesiile viitorului „Tekwill în 

fiecare școală”. 

f) Distribuie bune practici pe rețelele de socializare, postări de articole/blog, etc. 

 

Art. 8. Profesorii Inovatori vor beneficia de: 

a) Certificat de apreciere marca „Profesor Inovator”. 

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

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

d) Donație în valoare de 10,000 MDL (suma brută) din partea entităților juridice participante 

în campania ”Adoptă un Profesor Inovator” 

 

Art. 9. Participarea în campanie presupune acceptarea deplină a regulilor prezentului regulament. 

 

Art. 10. Profesorul va semna un contract de donație și este de acord să i se rețină taxele legale de 

stat, și anume impozit pentru donații în valoare de 6%. 

 

 

Capitolul IV. Selecția beneficiarilor Campaniei 

 

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

organizatoare și partenerilor proiectului ”Tekwill în fiecare școală”. 

 

Art. 12. Evaluarea punctajului acumulat de profesori beneficiari ai proiectului va avea loc online, 

pe o platformă de tip închis. 

 

Art. 13. Desemnarea câștigătorilor va avea loc în cadrul unor evenimente organizate de echipa 

TIFS. 


