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Regulamentul concursului „Clasa preferată a Moșului” 

 

Concursul „Clasa preferată a Moşului” se adresează tuturor elevilor din Colegiul 

Naţional „Calistrat Hogaş” şi are ca scop premierea celor mai frumos ornate clase cu 

ocazia Sărbătorilor de Crăciun.  

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

Înscrierea claselor: 10-14 decembrie 2015 

Ornarea claselor: 14-16 decembrie 2015, după terminarea orelor de curs 

Evaluarea claselor:  17 decembrie 2015 

Premierea: în cadrul Spectacolului de Crăciun, din data de 18 decembrie 2015. 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

● Fiecare clasă care doreşte să participle la concurs trebuie să solicite înscrierea prin 

intermediul liderului clasei, care va comunica decizia Preşedintelui Consiliului 

Şcolar al Elevilor; 

● Fiecare colectiv participant are datoria să mențină  în bune condiţii  sala de clasă şi  

mobilierul pe durata concursului; 

● Fiecare colectiv participant are datoria de a strânge decoraţiunile după încheierea 

concursului şi de a lăsa  sala de clasă în condiţiile anterioare înscrierii la concurs. 

 

CRITERII DE EVALUARE 

● Tematică Fiecare clasă va fi ornată în conformitate cu o tematică proprie, iar 

jurizarea va urmări ca ornarea clasei să fie în corelaţie cu tematica aleasă; 

● Prezentarea clasei  Fiecare clasă trebuie să întâmpine Comisia de evaluare cu un 

moment de prezentare, care va avea o durată de maximum 5 minute. Va fi jurizată 

coerenţa discursului, corelaţia sa cu tema aleasă şi încadrarea în limita de timp; 
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● Atmosfera din clasă la momentul jurizării Se va juriza atitudinea colectivului, 

felul în care se respectă tematica aleasă, gradul de implicare a elevilor în concurs. 

Jurizarea se efectuează doar în cazul în care este prezent întregul colectiv al clasei. 

● Originalitatea Fiecare clasă este responsabilă de alegerea cât mai originală a temei 

şi de ornarea sălii în conformitate. 

 

COMISIA DE EVALUARE 

Comisia de evaluare va fi constituită din doi profesori şi trei elevi (câte un reprezentant 

pentru gimnaziu, clasele  IX-X  şi clasele XI-XII). 

Fiecare membru al comisiei va acorda propriul punctaj pentru clasele participante 

conform grilei de evaluare (Anexa 1). 

Membrii comisiei nu vor acorda punctaj claselor la care aceștia sunt diriginţi, elevi sau 

au rude de gradul I. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine descalificarea clasei 

din concurs. 

Media aritmetică a punctajelor individuale ale membrilor comisiei reprezintă punctajul 

final. 

 

PREMII 

Se vor acorda premiile I, II şi III pentru: 

 clasa preferată a Moşului din corpul principal  (A); 

 clasa preferată a Moşului din corpul B; 

 clasa preferată a Moşului de la gimnaziu. 

 

De asemenea, se va acorda câte o diplomă personalizată pentru fiecare clasă 

participantă. 

 

 


