Aprobat la şedinţa
Consiliului de administraţie,
decizia nr.11/4 din 31.10.2018

Regulam entul
concursului m unicipal „O viaţă nu costă nimic, nimic nu valorează cât o viaţă”
Concursul s-a înfiinţat ca o activitate de prom ovare a m odului de viaţă sănătos
printre adolescenţi, fiind consacrată Zilei Internaţionale de combatere a maladiei
HIV/SIDA şi a fost iniţiat de DGETS mun. Chişinău în anul 1997.
I. Obiectivele concursului:
- prom ovarea modului de viaţă sănătos printre elevi;
- evaluarea cunoştinţelor şi aptitudinilor elevilor referitor la educaţia pentru
sănătate;
- sensibilizarea opiniei elevilor privind responsabilitatea pentru propria
sănătate;
- educarea sim ţului frumosului prin intennediul prozei, muzicii vocale şi
instrumentale;
- susţinerea şi prom ovarea tinerelor talente.
II. Condiţiile şi m odul de organizare a concursului:
I. La concursul m unicipal cu genericul „O viaţă nu costă nimic, nimic nu
valorează cât o viaţă” (ediţia a XXI-a) sunt invitaţi elevii claselor a VIIIa - a XH-a din instituţiile de învăţăm ânt la urm ătoarele secţiuni:
1. Arte plastice ( postere cu tema „HIV/SIDA - N U !”)
Juriul va urm ări ca lucrările prezentate să reflecte gândirea creativă; diverse
m odalităţi de exprim are artistico-plastică; să rem arce tem a propusă prin
expresivitate şi sensibilizare; să valoreze propria experienţă şi cunoaştere.
Lucrările se prezintă pe formatul A2 cu paşaportul (pe partea dreaptă a lucrării)
pentru jurizare la DGETS, bir.22, fiind însoţite de procesele verbale de desfăşurare
•a prim ei etape, etapa la nivel de instituţie şcolară şi ofertele de participare.
Lucrările vor fi expuse într-o expoziţie, rezultatele fiind anunţate la Gala
Laureaţilor.
2. Fragment teatral la tem a „O viaţă nu costă nimic, nim ic nu valorează cât o
viată!”
Fragm entul teatralizat va aborda tema propusă şi nu va depăşi durata de 10 min.
Se va ţine cont de om ogenitatea trupei, arm onizarea interpretării actorilor, talentul
actoricesc; stăpânirea lim bajului scenic, im presie artistică (folosirea figurilor de
stil, impactul personal, costumaţie, decorul, alegerea repertoriului, regia).
»

Penalizări: expresii, scene vulgare.
Echipele participante la sector şi m unicipiu prezintă ofertele de participare în 5
exemplare.
Echipele cu profil teatral vor fi jurizate individual.
3. Creaţie literară (poezie Ia tema „Trăieşte corect şi vei 11 sănătos!”)
Creaţia proprie va conţine valoarea instructiv-educativă, impactul lucrării şi ideile
prezentate, originalitatea şi contribuţia personală a autorului, structura textului,
exprimarea coerentă.
Lucrările vor fi form ate conform standardelor (numele, prenum ele autorului; clasa,
unitatea şcolară, numele, prenum ele profeso ru lu i) şi prezentate la DGETS, bir.22,
fiind însoţite de procesele verbale de desfăşurare a prim ei etape, etapa de instituţie
şcolară, ofertele de participare.
4. Creaţie muzicală
Autorul se prezintă în scenă cu piesa pe versuri proprii la etapa de sector şi
municipiu. Versurile proprii vor fi prezentate juriului, însoţite de oferta de
participare în 5 exemplare.
Juriul va aprecia: m ăiestria interpretării, cultura scenică, creaţia proprie, aspectul
exterior al participantului sau al grupului.
5. Prezentare în format electronic (film de scurt metraj) la tema „Frumuseţea
vieţii!”)
Tema abordată va sta la baza dramei purtătorilor virusului HIV, dar şi
identificării m ijloacelor de combatere şi prevenire a m aladiilor şi viciilor
secolului XXI; prom ovării modului de viaţă sănătos.
La evaluarea m aterialelor prezentate se va ţine cont de:
- calitatea şi relevanţa informaţiei (adecvarea la subiect; sistem atizarea
informaţiilor; caracterul persuasiv al prezentării; utilizarea corectă şi adecvată a
limbii vorbite, conform norm elor în vigoare; conţinutul lucrării este relevant,
folositor, captivant şi stim ulativ pentru public (atât ca text şi ca imagini);
obiectivul declarat al lucrării este uşor de recunoscut; inform aţia este clară şi
concisă; încadrarea în tim pul acordat expunerii -p â n ă la 5 min.);
- originalitatea tratării (mesajul dintre dialog, im agini şi sunet; relevanţa pentru
tem a concursului; potenţialul de interes şi impact asupra publicului).
M aterialele vor fi prezentate la DGETS, bir 22 însoţite de oferta de participare.
II. Concursul se organizează în 3 etape:
* Etapa I - concursul se desfăşoară în instituţiile şcolare în perioada
prim ei săptămâni a lunii noiem brie la 5 secţiuni, delegând la etapa de sector şi
m unicipiu deţinătorii locurilor I, II la toate secţiunile, în baza procesului
verbal şi ofertei de participare în 5 exemplare.

* Etapa II - concursul se desfăşoară la nivel de sector ( num ai la 2
secţiuni: fragm ent teatral şi creaţie m uzicală ) organizat de DETS din sectoare
în parteneriat cu CCC din sectoare. Echipele ce vin din instituţii cu profil
teatral vor fi jurizate individual. Posterele, creaţiile proprii de poezie şi
prezentarea video se prezintă la DGETS, bir.22 pentru a fi apreciate.
Deţinătorii locului I, II vor fi prom ovaţi la etapa municipală, prezentând
oferta de participare în 5 exemplare.
* Etapa III - concursul municipal (participă deţinătorii locurilor I, II al
etapei precedente la toate secţiunile) va fi organizat de către DGETS.
Rezultatele etapei m unicipale vor fi anunţate la Gala Laureaţilor.
III. Criterii de apreciere:
1. M em brii juriului vor ţine cont de:
- originalitatea creaţiilor proprii, muzicale, com poziţiilor teatralizate,
posterelor, prezentarea video;
- piese adecvate vârstei elevilor;
- ritm, intonaţie şi m im ică corespunzătoare m esajului transm is prin text;
- decoruri şi costum e adecvate personajelor interpretate;
- coloană sonoră adecvată mom entelor de spectacol;
- calitatea tehnicilor de înregistrare (imagine, lumină, sunet);
- originalitatea interpretării;
- m ăiestria interpretativă;
- ţinuta şi m işcarea scenică;
- arta vorbirii;
- vestim entaţia;
- plasticitatea, etc.
2. Juriului i se perm ite de a interveni cu m odificări în m odalitatea de
repartizare a prem iilor, menţinând suma indicată în devizul de cheltuieli.
3. Juriul este form at din personalităţi de cultură şi artă, profesori. Deciziile
juriului nu pot fi contestate nici de participanţi, nici de organizatori.
Preşedintele juriului, în urma consultării cu organizatorii, poate acorda
derogări (de exemplu m odificarea num ărului de prem ii sau a denumirii
acestora sau luarea unor decizii în rezolvarea unor situaţii neprevăzute
care pot apărea pe parcursul desfăşurării concursulu ), menţinând suma
indicată în devizul de cheltuieli. Evaluările se punctează pe baza notelor
de la 1 la 10. Fiecare membru al juriului punctează în mod individual
prestaţiile artiştilor din concurs iar la final, pe baza punctajelor cumulate,
se decid poziţiile câştigătoare. Aprecierile m em brilor de juriu nu se
negociază între m em brii juriului, fiecare notând în mod individual. Juriul
poate acorda prem ii speciale.
4. D esfăşurarea concursului prevede cheltuieli pentru rem unerarea
m em brilor juriului, sonorizare şi prem ii pentru învingători:
Prem iul M are

800 lei x 2 colective = 1600 lei
300 lei x 1 ansam blu = 300 lei

Locul I

200 lei x 5 pers. = 1000 lei
600 lei x 3 colective = 1800 lei
200 lei x 1 ansamblu = 200 lei
150 lei x 6 pers. = 900 lei

Locul II

500 lei x 3 colective = 1500 lei
175 le ix 1 ansamblu = 175 lei
100 lei x 10 pers. = 1000 lei

Locul III

400 lei x 4 colective = 1600 lei
100 lei x 1 ansamblu. = 100 lei
90 lei x 10 pers. = 900 lei

Specialist principal, m etodist

S.Nazaria

