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După cum am promis, revenim cu o nouă provocare și ceva
interesant pentru tine. Te invităm să participi la un Concurs cu
premii. Este o oportunitate pentru a te face auzit și de ce nu
pentru a câștiga un premiu pentru ideile tale inovative și originale.

“Unica constantă în ziua de astăzi este schimbarea”, zicea Heraclit.
Schimbarea din viața noastră se datorează în cea mai mare parte
progresului tehnologic. Progresului care se va accelera și mai mult
în viitor.

Suntem curioși să vedem cum îți imaginezi că va arăta viitorul.
Cum crezi, care tehnologii și aplicații pot schimba școala?
Așteptăm să ne spui într-un video!

Citește atent regulamentul și urmează întocmai pașii descriși în
instrucțiunea de participare. 

Îți urăm succes!

Salutare,

În ultima perioadă te-am invitat să
participi la mai multe sondaje de opinie
pentru elevi. Îți suntem recunoscători
pentru timpul acordat și răspunsurile
oferite. 



Concursul este organizat de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație
“Clasa Viitorului”, cu sediul str. Ion Creangă 1, Chișinău, e-mail:
centrul@clasaviitorului.md

Concursul este susținut financiar de către Agenția SUA pentru Dezvoltare
Internațională (USAID), Guvernul Suediei și UK. 

Concursul este desfășurat în parteneriat cu Fondul comun privind
dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice
a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului
Națiunilor Unite pentru Populație.  

Centrul „Clasa Viitorului” este o platformă care asigură regândirea modului în
care noile tehnologii transformă procesul de studii și implementarea
acestora în sistem. Centrul este membru al rețelei internaționale de
laboratoare și spații inovatoare de învățare Future Classroom Lab a
organizației European Schoolnet.

Prezentul regulament este publicat pe pagina web a Proiectului Clasa
Viitorului - www.clasaviitorului.md și pe pagina UNFPA Moldova
www.moldova.unfpa.org

Prin participarea la Concurs, participanții acceptă prevederile prezentului
Regulament și se conformează acestuia.

Organizatorul Concursului

mailto:centrul@clasaviitorului.md
http://www.clasaviitorului.md/
http://www.moldova.unfpa.org/


Realizează și postează pe contul personal de
Instagram un video cu o durată de până la 1 minut,
la una din temele propuse în Concurs:

SECȚIUNEA 1 - Eu sunt ViITorul!   

În acest video te invităm să îți imaginezi viitorul tău și să
ne spui cum îl vezi, peste 5 ani sau peste 15 ani. Dacă ai
ales o profesie, vorbește despre ea, ce faci acum pentru
a ajunge un bun profesionist și cum va arată această
meserie în viitor. Poți vorbi despre participarea
tineriilor, cum te poți implica tu pentru a îmbunătăți
localitatea în care trăiești cu ajutorul tehnologiilor? Ce
aplicații și tehnologii utilizate de tineri pot aduce plus
valoare comunității. Dacă ai putea schimba lumea, ce ai
face? 

Concursul se va desfășura în perioada 15 martie - 5 aprilie 2021, conform
mecanismului descris în instrucțiunea de participare de mai jos.

Perioada desfășurării Concursului

Participanții la Concurs

La Concurs pot participa elevi din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă
între 14-19 ani, modul de participare este descris în secțiunea 4.

 Instrucțiuni de participare

PASUL 1

Elevii se pot înscrie în Concurs oricând, începând cu 15 martie 2021.

Participanții trebuie să dețină un cont activ pe rețeaua de socializare
Instagram. Un elev poate participa de pe un singur cont activ. Se va invalida
orice înregistrare în Concurs a celor care participă de pe conturi false, de pe
conturi ale altor persoane sau de pe conturi care aparţin unor
firme/branduri/organizaţii de orice fel.



SECȚIUNEA 2 - Tehnologiile în viața mea. 

Vorbește despre aplicațiile și tehnologiile din viața ta și cele din școală. Cum se pot
implica elevii pentru a schimba modul în care are loc procesul de studii, astfel încât
școală sa devină modernă și cool.

În acest video te invităm să vorbești despre aplicații și tehnologii care după părerea
ta ar putea aduce elevii mai aproape de școală sau scoala mai aproape de elevi. Care
tehnologii digitale aplicate în școală pot face lecțiile mai interesante și mai atractive. 

Sau poate ai dori să lași un mesaj pentru elevii din generațiile viitoare. Ce ai putea
face astăzi, astfel încât visele tale de viitor să fie realizate. 

PASUL 2

PASUL 3

În postarea cu video dă tag la @clasaviitorului.md și @rct.md și folosește
următoarele hashtag-uri #clasaviitorului #eusuntViITorul #tineriiseimplica
#comunitateasedezvolta

Follow / Urmărește paginile @clasaviitorului.md și @rct.md,
Transmite - Particip prin mesaj pe Instagram, către Clasa Viitorului și vei primi
confirmarea înscrierii în concurs.

Promovează postarea pentru a aduna cât mai
multe vizualizări.



Când filmezi, ai grijă să ai:  
un plan despre ce vrei să filmezi și ce vrei să spui (e bine chiar să-ți notezi
frazele importante ca să nu-ți scape);
lumină bună (dacă ești afară, alege o zi însorită, dacă ești în încăpere, evită să
filmezi împotriva geamului); 
sunet (microfon) bun, fără zgomot de prisos; 
ai în vedere că formatul pentru Instagram este pătrat, deci când aranjezi
cadrul, vezi să nu rămână detalii importante în afară; 
ia în considerare faptul că filmul este foarte scurt, deci trebuie să treci la
subiect imediat; 

Poți folosi în filmulețul tău fragmente de video de pe Pixabay sau Pexels, doar fă
așa ca acestea să nu ocupe mai mult de jumătate din videoul tău;
Include în video și comentarii text, fă-l interesant chiar dacă ai ales să fie fără
sunet.

Recomandările noastre 

Fiecare elev poate decide dacă dacă va participa cu video la una sau ambele
secțiuni ale concursului, premiat va fi doar un video.
Profilurile participanților trebuie să fie publice, fiind dezactivate toate și orice
setare care să restricționeze vizualizarea profilului înscris în concurs.
Nu vor fi acceptate video care vor conține limbaj indecent, injurii sau atacuri la
persoană. La fel nu vor fi acceptate video care promovează în conținutul său
violența sau este discriminatoriu.
Încurajăm influencerii/micro influencerii (care au mai mult de 5.000 de
urmăritori) sa realizeze video la una sau ambele teme din concurs, acestea nu
vor fi jurizate, dar vor fi menționate de organizatori.
Nu este permisă participarea unui elev prin intermediul mai multor conturi de
Instagram. 

ATENȚIE

Indiferent de numărul de vizualizări, organizatorii vor exclude din lista
candidaților pentru premiere video cu conținut, ce poate prejudicia imaginea
organizatorilor sau a partenerilor.

https://pixabay.com/ro/
https://www.pexels.com/


Centrul Clasa Viitorului va realiza un raiting cu cele mai vizualizate video. Primele
20 de video cu cel mai mare număr de vizualizări vor fi evaluate de către un Juriu
alcătuit din 5 persoane.

Evaluarea video de către juriu se va face în baza următoarelor criterii:  
Conținutul este relevant și reflect tematica concursului (max. 10 puncte);
Inovație (max. 20 puncte);  
Originalitate (max. 20 puncte);  
Numărul de vizualizări acumulat în perioada de promovare (max. 50 puncte).
Fiecare lucrare poate acumula un punctaj de maxim 100 de puncte.

ETAPA 1

ETAPA 2

Organizatorii vor oferi în total 6 premii pentru castigatorii Concursului,
Premiile vor fi oferite după etapa de jurizare a concursului. Dar nu mai târziu de
12 aprilie 2021,
La fiecare secțiune vor fi oferite premii pentru locurile I, II și III,
În total 6 premii.

Desemnarea câștigătorilor

Premiile oferite

Locul I +

MicrofonTrepied cu lampă circulară

Locul II +

Trepied cu lampa circulară Căști wireless 



Alți 10 participanți la Concurs, cu excepția câștigătorilor vor primi premii
simbolice (exemplu set format din cană termos, torbă eco, carnet+pix etc.).
Aceștia vor fi desemnați aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorți, prin
intermediul https://www.random.org/.
În cazul în care câștigătorii sunt persoane minore lipsite de capacitate de
exercițiu ori cu capacitate restrânsă de exercițiu, aceștia vor intra în posesia
premiului numai însoțiți de reprezentantul legal. 

 

Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de legea Nr. 133
din 07.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
Prin prezentul Regulament elevii și reprezentanții legali ai acestora sunt informați
că datele personale ce urmează a fi solicitate: respectiv nume, prenume, număr
de telefon, adresa de e-mail, vor fi prelucrate în scopul desemnării câștigătorilor
și înmânării premiilor.

Centrul Clasa Viitorului își rezervă dreptul de a introduce modificări și/sau
completări de tehnoredactare rezonabile în prezentul Regulament, care vor fi
parte integrală a acestuia. Asemenea modificări și/sau completări vor intra în
vigoare din momentul plasării lor pe pagina oficială a Clasa Viitorului de pe
Instagram. În circumstanțe excepționale, Centrul poate suspenda, anula și/sau
extinde termenul Concursului. Într-un astfel de caz informațiile vor fi anunțate
public pe pagina de Instagram Clasa Viitorului. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Modificare, suspendare și anulare

Prevederile prezentului Regulament și rezultatele concursului nu pot fi
contestate.

Contestații

Locul III +

Power Bank Ochelari VR 

https://www.random.org/


Ce este Clasa Viitorului

Clasa Viitorului este un proiect de transformare digitală a educației, fondat la
inițiativa și cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, USAID,
Suedia, UK, prin Proiectul de Competitivitate din Moldova, Fundația Orange Moldova,
prin Centrul de Informații Universitare, în parteneriat cu Fundația Servicii de
Dezvoltare din Liechtenstein (LED). 

Proiectul a fost lansat în anul 2017 și presupune crearea în școli a claselor flexibile, în
care se experimentează metode interactive de predare-învățare, prin intermediul
tehnologiilor digitale, precum și dezvoltarea Centrului Național de Inovații Digitale în
Educație care activează pe lângă Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în
colaborare cu Universitatea de Stat din Tiraspol.

Până în prezent, conceptul Clasa Viitorului a fost implementat în 42 de licee din 22
de regiuni ale țării. Partener tehnologic al Clasei Viitorului este Google.
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