REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
„CEL MAI IUBIT DINTRE DASCĂLI”
Fundația lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss” lansează un concurs destinat cadrelor didactice
care își desfășoară activitatea în liceele și gimnaziile din Republica Moldova.
Concursul constă în crearea de către elevi a unui filmuleț video, cu o durată de 3 minute,
care să conțină un mesaj impresionant și sugestiv despre și pentru dascălul mult - iubit.
Filmulețul trebuie să fie însoțit și de o scrisoare de recomandare semnată de către
administrația instituției în cadrul căreia activează pedagogul vizat.
Fundația își propune să contribuie astfel la stimularea performanțelor profesionale și
promovarea unei imagini bune în societate a cadrelor didactice performante prin oferirea
titlului de dascăl model din partea discipolilor.
APLICANȚI: elevii claselor gimnaziale ( V-IX) și liceale (X-XII)
DOMENIUL: educațional
GRUP ȚINTĂ: pedagogii claselor gimnaziale și liceale.
OBIECTIVUL GENERAL: Identificare a 10 dascăli apreciați și iubiți de către elevi și
stimularea acestora prin recunoașterea publică a statutului de dascăl iubit și apreciat în
rândul elevilor.
CALENDARUL CONCURSULUI:
 Expedierea clipului video și a scrisorii de recomandare: în perioada 5 septembrie
2017 - 1 iunie 2018
 Jurizarea va avea loc în intervalul 1 octombrie 2017 – 1 iulie 2018, respectându-se
următoarele condiții: câștigătorul va fi desemnat lunar în baza dosarele depuse în
luna precedentă; primul câștigător va fi anunțat pe data de 5 octombrie 2017 (de
ziua profesioanală a pedagogului); ceilalți 9 câștigători urmează a fi anunțați lunar,
la data de 5 a fiecărei luni, în perioada noiembrie 2017 – iulie 2018.
Numele câștigătorului va fi anunțat lunar pe site-ul Fundației www.edelweiss.md
CRITERII DE EVALUARE / JURIZARE
Se vor lua în considerare:
 originalitatea filmului
 expresivitatea și mesajul pe care le exprimă filmul
 respectarea cerințelor regulamentului concursului: filmul înscris pe un CD nu
trebuie să depășească durata de 3 minute, trebuie să fie realizat de către un grup
de elevi, trebuie să exprime un mesaj colectiv de mulțumire adresat dascălului,
trebuie să fie însoțit de o scrisoare de recomandare din partea administrației
instituției în cadrul căreia activează pedagogul vizat.

Limbajul folosit trebuie să fie unul corespunzător. Nu vor fi admise clipurile care
conțin expresii indecente, injurii sau alte exprimări ce pot fi considerate
defăimătoare.
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
 Pot participa/aplica elevii claselor gimnaziale și liceale (clasele V-XII)
 Filmul cu durata de 3 minute trebuie să fie realizat de către un grup de elevi.
 Dosarul transmis trebuie să conțină un CD pe care este înregistrat filmul video și o
scrisoare de recomandare din partea administrației instituției în cadrul căreia
activează pedagogul propus de către elevi.
PREMII:
Fiecare câștigător desemnat va intra în posesia unui laptop oferit de către Fundația lui
Vlad Plahotniuc „Edelweiss”.
Juriul concursului va fi constituit din membrii Consiliului de Administrație al Fundației lui
Vlad Plahotniuc „Edelweiss”.
MODALITATE DE APLICARE:
CD-ul ce conține filmul video și scrisoarea de apreciere urmează a fi expediate la adresa
juridică a Fundației: or. Chișinău, bd. Dimitrie Cantemir 1/1, MD-2001, cu mențiunea:
„Pentru concursul – Cel mai iubit dintre dascăli”.
(!) Fundația își asumă în totalitate oferirea premiilor pentru 10 dascăli desemnați
câștigători.
(!) Nu vor fi jurizate filmulețele recepționate după termenul limită.
(!) Nu se percepe taxă de participare la concurs.
Organizatorii își rezervă dreptul de a emite comunicate de presă către mass-media cu
privire la organizarea, derularea concursului, participanții premiați.
Participantul va declara în mod implicit că este deținătorul drepturilor de autor și își
asumă toate consecințele legale în cazul în care se dovedește că nu deține drepturile
intelectuale asupra tuturor materialelor înscrise.
Respectarea prezentului Regulament de organizare și desfășurare a concursului este
obligatorie pentru toți participanții. Prin înscrierea în concurs se acceptă condițiile
regulamentului dat.
PERSOANA DE CONTACT:
Diana Doroș - Responsabil proiect
Funcția: Manager Proiecte
Telefon: +373 68900914; +373 22 809908
office@edelweiss.md

