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Regulament
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Concursului republican

„Elev implicat - Şcoală prosperă
I. Dispoziţii generale:
Scop: promovarea educaţiei de calitate şi sporirea prestigiului studiilor în învăţământul general
Obiectivele concursului:
- încurajarea performanţelor artistice ale elevilor;
- Demonstrarea competenţelor civice, morale şi interpersonale ale elevilor;
- Creşterea gradului de implicare a elevilor în activităţi culturale şi de dezvoltare personală;
- Stimularea creativităţii expresive;
- Promovarea tinerelor talente;
- Diseminarea bunelor practici de sporire a interesului pentru servicii educaţionale de calitate.
II. Condiţii de participare:
La Concurs pot participa copii şi tineri din instituţiile de învăţământ general.
Categoria de vârstă a participanţilor:
- 10-14 ani;
- 15-18 ani.
Concursul va include secţiunile:
- Proză;
- Produs digital video.
Lucrările vor reflecta modelul unei Şcoli de calitate în viziunea elevilor: secvenţe din viaţa
şcolară, situaţii de implicare proprie în activităţile educaţionale de succes, viziuni personale şi sugestii de
îmbunătăţire a procesului educaţional, a Şcolii Viitorului etc.
Lucrările pot fi create atât individual, cât şi prin proiecte de grup.
Fiecare participant/grup de elevi poate prezenta nu mai mult de o lucrare pentru fiecare secţiune.
Lucrările înscrise în concurs vor fi apreciate după secţiuni şi categorii de vârstă. Se vor
acorda diplome pentru locurile I, II, III, menţiuni şi premii.
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La secţiunea Proză textul lucrărilor va cuprinde max. 2 pagini A4. Textul lucrărilor va fi redactat
în Times New Roman, 12, spaţiere - 1,5. Lucrările vor fi prezentate în format PDF.
La secţiunea Produs digital video participanţii vor elabora un filmuleţ tematic, până la 7 minute.
Lucrările recepţionate participă la etapa de selecţie şi vor primi calificativele „Admis” sau
„Respins”. Lucrările apreciate cu „Admis” vor fi evaluate în cadrul Concursului propriu-zis.
III. Etapele de desfăşurare ale concursului:
1. Prezentarea lucrărilor: 22-28 octombrie 2018. Pentru a participa în concurs este necesar să
completaţi un formular de înregistrare (click aici) şi să expediaţi lucrările la adresa de e-mail:
info@,anacip.md.
2. Jurizarea lucrărilor: 29- 02 noiembrie 2018.
3. Anunţarea rezultatelor concursului: 05 noiembrie 2018.
4. Rezultatele Concursului vor fi plasate pe site-ul www.anacip.md pe pagina Concursului.
5. Premierea participanţilor: 8 noiembrie 2018.
IV. Criterii de iurizare:
Caracterul relevant al lucrării - 3 puncte;
Formularea coerentă şi logică a ideilor - 5 puncte;
Originalitate, creativitate şi caracter inovativ (calitatea prezentării, argumente constructive şi
idei originale, soluţii/ recomandări/ formulări ingenioase, surprinzătoare şi în acelaşi timp
r e a le )- 10 puncte;
încadrarea în limitele de timp/spaţiu - 2 puncte.
Total: 20 puncte
V. Dispoziţii finale:
Lucrările v o r fi evaluate de către Comisia de jurizare creată de Agenţia Naţională de Asigurare a
Calităţii în Educaţie şi Cercetare.
Cele mai reuşite lucrări vor fi plasate pe pagina oficială a ANACEC www.anacip.md
Organizatorii au dreptul de a publica/ utiliza lucrările de la Concurs în scopuri compatibile cu
obiectivele Concursului.
Politica de confidenţialitate: Datele personale şi de contact ale participanţilor sunt strict
confidenţiale. Datele despre participanţi pot fi folosite doar pentru funcţionarea normală a concursului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu accepta înscrierea în Concurs a lucrărilor care nu
corespund prevederilor prezentului Regulament.
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