
 
 
Titlul proiectului: SUPER CLASA 
 
Obiectiv general: Estetizarea claselor şi îmbunătăţirea imaginii Colegiului Naţional de Informatică 
Obiective specifice:  
• Îmbunătăţirea aspectului general al sălilor de curs; 
• Personalizarea sălilor de clasă; 
• Promovarea imaginii activităţilor colectivului şi a performanţelor acestuia; 
• Dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi de prezentare a elevilor; 
• Dezvoltarea simţului estetic; 
• Câştigarea încrederii în sine a elevilor; 
• Dezvoltarea spiritului de echipă şi stabilirea unor legături puternice la nivelul colectivului de elevi; 
• Încurajarea spiritului competitiv; 
• Încurajarea şi dezvoltarea spiritului de iniţiativă. 
 
Grup ţintă: elevii şi profesorii Colegiului Naţional de Informatică 
 
REGULAMENT DE CONCURS 
 

1. La concurs se poate înscrie orice clasă a colegiului. 
2. Trebuie specificată echipa de lucru a clasei. 
3. Pentru înscrierea în concurs este necesară completarea unei fişe până la data de 14 noiembrie 2008. 
4. Membrii juriului vor realiza o fotografie cu starea clasei înainte de înscrierea în concurs, în scopul validării rezultatului final. 
5. Niveluri ale concursului: 

A.  Estetizarea clasei: 
a. starea zilnică a curăţeniei – verificare în timpul orelor de curs şi la sfârşitul acestora – anunţată şi neanunţată; 
b. completarea de către profesorii clasei a unor formulare de urmărire a stării de curăţenie a clasei şi a atmosferei 

acesteia cu aprecieri şi depunctări; 
c. aspectul general al sălii de clasă (ambient, estetica sălii); 
d. starea clasei (pereţi, pardoseli, pervaz, flori); 

 
B. Personalizarea clasei: 

e. prezentarea realizărilor colectivului: medalii, cupe, fotografii, afişe care să scoată în evidenţă acţiunile elevilor clasei, 
atât la nivelul şcolii,  cât şi extraşcolar; 

f. realizarea unei mascote a clasei; 
g. realizarea unui imn al clasei; 
h. realizarea unui afiş care să definească personalitatea colectivului clasei (siglă, deviză, fotografii reprezentative ale 

colectivului de elevi); 
i. realizarea unei pagini electronice a clasei care să poată fi legată la site-ul colegiului. 

6. Criterii de evaluare: 
• Dacă unul din cele două niveluri, A şi B nu se realizează, clasa este descalificată; 
• În cazul nivelului B, punctul e. este obligatoriu şi trebuie atins cel puţin unul din punctele f, g, h, i. 
• Originalitatea estetizării sălii de clasă; 
• Creativitatea elevilor în realizarea mascotei, afişului, imnului, link-ului, panourilor de prezentare care exprimă personalitatea 
colectivului; 
• În vederea protejării originalităţii şi creativităţii elevilor, vor fi descalificate colectivele care folosesc aceleaşi idei inedite; 

7. Tot ceea ce se realizează în clasă de-a lungul concursului nu se modifică până la următoarea ediţie a acestuia. 
8. De-a lungul derulării concursului se vor face fotografii care să surprindă evoluţia proiectului. 
9. Realizarea de către membrii comisiei a unei fotografii cu starea finală a clasei după estetizare, împreună cu elevii şi profesorul diriginte. 
10. Premii: intrarea gratuită a membrilor colectivului câştigător la „Balul Informaticienilor”, medalii pentru originalitate, creativitate etc. 
11. Evaluarea parţială se face de-a lungul întregului concurs, iar cea finală în săptămâna premergătoare serbărilor prilejuite de „Zilele Colegiului Naţional de Informatică”. 
12. Premiile se acordă în cadrul Galei Laureaţilor a Colegiului Naţional de Informatică. 
13. Derularea concursului se realizează în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2008. 
14. Juriul concursului este alcătuit din: doamna director Elena Genoveva Irimia, domnul director Vasile Diaconu, doamna administrator Dana Minuţ, doamna contabil-şef Viorica Cojoc, domnul profesor Nicu Luca, 

doamna profesor Mariana Mândru (în cazul în care clasele elevilor implicaţi în organizarea proiectului nu se vor înscrie în concurs, aceştia vor putea face parte din juriu). 
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