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1.Considerații generale a conceptului
Laboratorul Clasa Viitorului.
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Laboratorul Clasei Viitorului este un spațiu 
fizic reconfigurabil, de dorit de  tip ”open 
space”, echipat cu instrumente TIC de ultimă 
oră, utilizate în predare și învățare. Conceptul 
presupune 6 zone de activități, însă nu este 
obligatoriu să fie prezente toate într-o clasă 
(spațiu). Într-un spațiu de studiu tip Clasa 
Viitorului pot fi amplasate doar 2-3 zone într-o 
clasă tipică de 6 x 9 m. Designul clasei 
trebuie să țină cont de numărul maxim de 
elevi ce se pot afla concomitent în sala 
respectivă, precum și de tipul activităților care 
au loc acolo.

Mobilierul este mobil, ceea ce permite o 
flexibilitate de amenajare a clasei, conform 
stilului și metodei de predare selectate. De 
asemenea acesta presupune și diferite forme 
de interacționare între elevi, profesori și 
tehnologii. Dimensiunile mobilei trebuie adap-
tate conform vârstei elevilor ce vor învăța în 
Laboratorul respectiv. Ergonomia și durabili-
tatea sunt unele din cerințele de bază pentru 
elaborarea și selectarea mobilierului.

Numărul mare de echipamente cu alimenta-
re la prize 220V și internet (RJ45), necesită 
ca în Laborator să fie bine proiectată rețeaua 
electrică, fir electric de calitate înaltă și corpu-
ri de lumină de tip LED. Obligatoriu este 
prezența internetului fără fir prin antena WiFi.

Spațiul pentru Clasa Viitorului, trebuie să 
corespundă următoarelor cerințe tehnice: 

- Materialele utilizate în reparația și con-
strucția Clasei Viitorului sunt cu certificate de
conformitate, valabile pe teritoriul Republicii
Moldova.
- Să corespundă normelor și standardelor în
vigoare pentru clasele de studii în școală.
- Pereții, tavanul, geamurile, ușile să fie efici-
ente energetic, la maxim posibil să fie
termoizolate, astfel încât să reducă consumul
de energie electrică / termică utilizată  pentru
întreținerea unei temperaturi optime în clasă.
- Amenajarea pe cât posibil a unei sisteme de
ventilare și condiționare.
- Materialele de finisaj necesită să fie de o
durabilitate ridicată, ecologice, reciclabile,
întreținere ușoară și practică.

Gama cromatică și tipul finisajelor recoman-
date vor fi indicate mai jos, în dependență de 
vârsta elevilor și zonelor de lucru ce vor fi 
amenajate în Clasa Viitorului. 



2.Tipologia planimetrică a unei 
clase de studii. Soluții de 
planificare.
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Zonele de lucru pot fi suprapuse sau 
separate ca amplasare în spațiu. Totul se 
va decide în fiecare caz aparte, în 
dependență de cerințele și tipul orelor ce 
se vor petrece în clasa respectivă.

Existența unor spații mai mici unite direct cu 
clasa mare, este un avantaj din punct de 
vedere logistic, facilitând amplasarea  anumi-
tot tipuri de activități, ex. masa de robotică 
pentru pregătirea echipei de competiția 
FIRST LEGO League (Dim. 1,2 x 2,4m, cu 
un spațiu liber minim de 1 m pe perimetrul 
său).

Mai jos sunt indicate câteva din soluțiile de 
replanificare, adaptate conform conceptului  
Clasa Viitorului, în cadrul unui spațiu tipic de 
clasă școlară sau a altor spații mai mari (sală 
de festivități, cantină, spații conectate.) 

Forma tipică a unei clase de școală este un 
spațiu de 6 x 9 m și înălțimea minimă de 3 m; 
2-3 geamuri mari și 1 ușă de acces. Lumina 
naturală de obicei se află în partea stângă a 
direcției de privire a elevilor. Centrul de 
privire se află spre un perete perpendicular 
geamurilor.

În cadrul Clasei Viitorului, dispare centrul de 
atenție unic, accentul fiind dispersat pe 
diferite zone, ecrane, table, etc. Astfel, 
direcția de privire nu este legată deja atât de 
mult de lumina naturală. În dependență de 
suprafața și numărul elevilor ce vor învăța în 
clasă, se decide zonarea, cantitatea și modul 
de amplasare a mobilierului.
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3. Zonele de învățare.
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Cele 6 zone de învățare sunt:

CREĂM - o zonă dedicată creațiilor video sau foto, ce permite elevilor să dezvolte abilități de lucru 
cu tehnologiile multimedia. Favorizează dezvoltarea competențelor de utilizare a acestor 
tehnologii și oferă un context real pentru exersarea abilităților de prezentare și de lucru în grup. 
Aici se prevedere zona pentru sesiuni foto / filmare video, cu ecran sau perete verde, calculatoare 
pentru prelucrare grafică. Tot aici se poate amplasa o masă de lucru cu imprimanta 3D.

PREZENTĂM - o zonă pentru adunări și activități informale derulate de elevi / cadre didactice:
prezentări, întâlniri, vizionări. Această zonă poate fi amenajată în trepte (opțional), cu banchete,
pufuri sau scaune comode. Varianta în trepte oferă o bună vizibilitate și încurajează discuțiile. În
această zonă poate fi amplasată o tablă sau un ecran digital. 

COMUNICĂM - o zonă în care forma clasică de predare se schimbă prin aranjarea meselor în 
formă de semicerc, linie sau grupuri mici, unde cadrul didactic cu ajutorul tehnologiilor (ecran/ 
tablă interactivă, tablete, programe interactive, etc.) prezintă elevilor conținutul lecției.

EXPLORĂM - o zonă flexibila, unde elevii sunt încurajați să descopere lucruri noi singuri prin
activități practice de grup, pe teme de științe/tehnologie și folosind echipamente de tipul
laboratoarelor digitale. Dezvoltă abilitatea de cercetare și analiză critică. Activitățile desfășurate 
pot include studierea și cercetarea anumitor fenomene folosind un microscop, laptop sau dispozi-
tiv de înregistrare de date. Tot aici se vor dezvolta competențele de rezolvare a problemelor și 
programare, folosind instrumente diverse, inclusiv roboți. Mesele pot fi individuale sau de grupuri 
mici. Acestea pot fi reconfigurate în funcție de activitate, permițând lucrul în grup, în pereche sau 
individual. Mesele vor fi destul de ușoare și rezistente, astfel încât să poată fi mutate de 1-2 elevi. 
La mese pot fi anexate cuiere pentru ghiozdane. Scaune vor fi ergonomice, stabile și durabile.

DEZVOLTĂM - o zonă retrasă, favorabilă studiului, autodezvoltării, cercetării, activităților individ-
uale sau învățării informale. Ea poate fi folosită pentru a pune în practică ideea de ștergere a 
granițelor dintre învățarea de la școală și cea de acasă, pentru a face cunoștință elevilor cu 
utilizări ale tehnologiilor mobile, pentru folosirea unor instrumente cum ar fi Youtube, iTunes, pod-
casturi, jocuri educaționale, aplicații pentru smartphone etc. Mobila moale de tip bean bag sau 
pufuri crează atmosfera relaxantă, apropiată de cea de acasă.

INOVĂM - o zonă pentru lucrul în grupuri mici la o sarcină stabilită, sub observația pasivă a cadru-
lui didactic, ideală pentru activități colaborative, învățare bazată pe proiecte, încurajarea muncii în
echipă și a abilităților de management al proiectelor. Înzestrată cu o tablă interactivă sau tablă de
scris cu marker (whiteboard), care permite cadrelor didactice îndrumarea mai îndeaproape a 
elevilor.
Elevii pot crea ei înșiși, cu ajutorul tablei interactive, resurse care să demonstreze înțelegerea și
însușirea conceptelor, resurse care pot fi apoi folosite în plenul clasei, la recapitulări etc. Aici elevii
dezvoltă responsabilitatea pentru deciziile luate individual sau în grup.  

CREĂM INOVĂM DEZVOLTĂM

PREZENTĂM COMUNICĂM EXPLORĂM



4. Modele de mobilier. Dimensiuni.
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Mobilierul va fi realizat din materiale ecologice, sustenabile, disponibile pe piața locală și care au 
certificate de conformitate.

Partea lemnoasă se execută din PAL melaminat de 18mm, producători recomandați: Krono+ 
(Ucraina), Egger (România), Kronospan (România).

Dimensiunile mobilierului sunt indicate în mm, elaborate conform normativelor în vigoare.

Se recomandă 3 categorii (după dimensiuni) de mobilier pentru vârste diferite a elevilor.

Înălţimea meselor şi a scaunelor va corespunde înălţimii elevilor, 
conform normativelor igienice pentru mobilierul şcolar.
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masă pentru picioare

B
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Vedere frontală
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MASĂ 700 x 700 x H 750 mm
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DULAP p/u ECHIPAMENT_var 3, 450 x 1280 x H 420 mm

DULAP p/u ECHIPAMENT_var 2, 450 x 1280 x H 420 mm

DULAP p/u ECHIPAMENT_var 1, 450 x 1280 x H 420 mm
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PUF, D 350 x H 420 mm

SCAUN ISIT, culori:
gri, orange, rosu, verde, albastru

SCAUN ISO, culori:
gri, rosu, negru, albastru

BANCHETA ÎN TREPTE
cu spații depozitare pufuri
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5. Finisaje de pereți.
Gama cromatică.

Pereții vor fi pregătiți pentru finisaj de 
vopsea lavabilă. Tipul de vopsea acrilică de 
interior, cu uzură mare, și ușor în întreținere, 
economă, ecologică. Consumul pentru orice 
tip de vopsea crește, dacă suprafața este 
rugoasă, de aceea se recomandă o finisare 
netedă a stratului suport pentru vopsea. 
Pentru o rezistență sporită și durabilă se 
recomandă aplicarea unui strat de 
amorsă-grund pe pereți înainte de vopsea. 
Grundul se recomandă a fi de la producătorul  
de la care va fi selectată vopseaua. Apli- 
carea se recomandă a fi facută cu rola sau 
prin pulverizare.

Mai jos se propune o listă a producătorilor în 
descreștere după nivelul de calitate, aici se 
con- sideră următorii indicatori: rezistență la 
întreținere, suprafața m2 de acoperire în 2 
straturi, intensitatea culorii și densitatea 
vopselei, preț, acuratețea culorii obținute cu 
cea selectată din paletarul de culori, com-
poziția ecologică și lipsa mirosului după 
uscare.

1. NCS - standart internațional pentru toți
producătorii de vopsea.
2. Caparol - producător german de vopsea,
prezent pe piața locală.

S 1005-G40Y

S 1510-Y10R

S 2010-Y30R

S 1502-Y50R

S 1080-Y10R

S 6500-N

S 6020-B

S 6020-G30Y

S 0585-Y40R

S 0570-Y80R

S 1040-B40G

S 3040-R50B
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Palazzo 150

Onyx 55

Ginster 130

Granit 15

Paci�c 100

Oase 70

Amber 125

Cameo 165

Verona 145

Viola 105

Oase 130

paleta
NCS

paleta
Caparol

Destinația
culorii

a. Caparol CapaTrend
b. Kober Ecoplast
c. Supraten Vopsea Euroton Lav
d. Dufa Modem Acrylat-Innenfarbe Vopsea 

acrilică.

Se recomandă ca un perete să fie finisat cu 
vopsea specială, ce permite folosirea lui în 
loc de tablă, ți respectiv scrierea cu cretă. 
Vopseaa dată poate fi procurată la: Kober, 
Caparol, Sadolin, Dufa. Acesta poate fi 
pigmentată în orice culoare din paleta 
producătorului. 

Pe peretele care va fi folosit pentru mon- 
tarea video (tehnica Chroma key), se aplică 
o vopsea apropiată de culoarea verde 
indicată în tabelul alăturat. 
În dreapta sunt indicate culorile și gamele 
cromatice recomandate, culorile sunt selec-
tate din 2 paletare: 
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6. Iluminarea artificială și prize.

Iluminarea se face cu corpuri de lumină LED, 
panouri, tuburi liniare sau proiectoare (spot) cu 
montare pe șină. Se recomandă gruparea 
corpurilor de lumină, în dependență de zone și 
posibilități de conectare a corpurilor. Lumina se 
recomandă să fie neutră sau rece.

Pentru lumina generală, panourile LED de 
60x60cm sunt cele mai indicate, amplasate la 
înălțimea optimă de la cota podelei de 2,8- 3,1 m, 
puterea variază între 40-48 W, și acoperă o 
suprafață de iluminare de 3m2, producând un flux 
luminos de 500 lumeni (norma pentru clasele de 
studiu). 

Firul electric și de internet se vor monta în perete 
prin tub gofrat de protecție sau exterior prin tuburi / 
canale pentru cablu. Tipul prizelor de 220 V și 
RJ45 (internet) se vor lua deja în dependență de 
modul ales de trasare a cablurilor. De preferat ca 
prizele de 220V și RJ45 să fie în grup de 4-5 
module alaturi.

Producătorii de o calitate bună a prizelor sunt: 
Schneider (Germania), Legrande (Franța), Makel 
(Turcia). Înainte montarea cutiilor pentru prize în 
perete, e necesar de cunoscut producția cărui 
producător va fi montată, pentru a verifica dacă 
există grup de 4-5 module. 

Pentru fiecare poziție unde va fi montat Televizor 
e necesar obligatoriu de montat 2 prize 220V +1 
RJ45+ alte comunicații, după caz (HDMI, USB, 
etc.).

În dreapta sunt prezentate câteva din corpurile de 
lumină recomandate:

LED panou 60x60cm

LED cu 2 tuburi L=120 cm

LED cu 1 tub L=120 cm

Spot track LED, cu montare pe șină



7. Soluții tehnice a pardoselei și tavanului.
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Materialul pentru pardosea se recomandă 
să fie neted, nelunecos, ușor de întreținut 
prin spălare umedă, rezistență la uzură și 
propri-etăți antistatice. Pentru pardoseli se 
propune utilizarea următoarelor materiale de 
finisaj:

a. Parchet  laminat din plăci MDF, grosimea 
8-12mm. Aplicarea se face pe suprafețe 
rigide, drepte, de beton, ciment, OSB. Dacă 
există pardosea din lemn și nu poate fi 
supusă unei renovări calitative, se recoman-
dă demontarea lemnului cu aplicarea ulteri- 
oară a unei șape de ciment cu grosimea de 
4-5 cm, cu un strat izolant, dacă este cazul. 
sub laminat se recomandă folosirea produsel-
or izolatoare cu rigiditate redusa pentru a 
asigura o atenuare bună a zgomotelor.

b. În cazul existenței unei pardoseli de lemn 
veche, dar starea tehnică permite renovarea 
sa, se realizează rașchetarea stratului vechi 
de vopsea / lac până la textura lemnului. Apoi 
se aplică un impregnant ignifug și bioprotec-
tor pe bază de apă, cu impregnare adâncă în 
structura lemnului, și la urmă se aplică 2 stra-
turi de lac pentru uzură intensă. Cele mai 
recomandate ar fi produsele de la Caparol, 
Sadolin, Kober.

c. Nu se recomandă utilizarea pardoselei de 
gresie pentru spațiile de studii, din cauza 
durității și nivelului mare de zgomot produs 
de la lovituri și mers.

d. Pentru spațiile în care nivelul zgomotului 
de impact (produs de lovituri sau mers) poate 
crea mari incomodități, se recomandă mon-
tarea unei pardoseli din PVC / vinil. Acest 
material există în rulou sau plăci de diferite 
mărimi, se montează cu adezivi speciali, pe 
șapă autonivelantă, pregătită și uscată în  
prealabil.

prealabil.

Notă: Deși are mai multe avantaje, costul unei 
astfel de pardoseli cu lucrările incluse este de 
2-3,5  ori mai mare decât o pardosea de 
laminat aplicată pe șapă de ciment.

Pentru tavan se propune utilizarea materi-
alelor de finisaj ce dispersează sunetul și 
reduc reverberația. O soluție efectivă și 
accesibilă financiar este tavanul din plăci de 
fibră minerală bazaltică, biodegradabilă, cu 
suspendare pe structura de aluminiu. Dimen-
siunea standart a unei plăci este de 60x60 
cm, și poate fi ușor combinată cu panourile 
LED de 60x60 cm.

Dacă înălțimea tavanaului este mai mare de 
3,5m, atunci tavanul poate fi finisat cu vopsea 
lavabilă. În acest caz corpurile de lumină se 
vor suspenda la înălțimea de 3,0 m. O altă 
soluție de absorbție a sunetului pot fi 
panourile acustice speciale: panouri ușoare, 
pe carcasă de aluminiu/ lemn, acoperite cu 
husă de pânză și umplute cu vatelină (ватин). 
Husa se prevede cu fermoar pentru a putea fi 
spălată. 



8. Geamuri și modele de uși.
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Geamurile se recomandă să fie cu eficiență 
energetică, din sticlă transparentă, cu 
posibilități de deschidere a geamurilor 
pentru ventilare naturală. O opțiune bună 
este posibilitatea de microventilație a 
geamului.

Ușa de intrare în clasă se recomandă cu 
montarea unei sticle transparente (triplex 
sau călită). Mai jos sunt ilustrate câteva 
modele de uși:

MODEL 1

900x2100
pro�l de aluminiu
sticlă triplex transparentă 8mm
prag de aluminiu

MODEL 2

900x2100
pro�l de aluminiu
sticlă triplex transparentă 8mm
prag de aluminiu

MODEL 3

900x2100
pro�l de aluminiu
sticlă triplex transparentă 6mm
prag de aluminiu

MODEL 4

900x2100
pro�l de aluminiu
sticlă triplex transparentă 6mm
prag de aluminiu

Sticla
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PRESENT

EXCHANGE

CREATE

9. Elemente de decor.

Pentru a individualiza designul clasei se 
propun elemente de decor într-o formă inter-
activă. Acestea ar fi autocolante cu imagini 
grafice ce vor fi prezentate alături; ele având 
funcția de stimulare și activare a imaginației 
elevilor, îndeplinesc și funcția de orientare 
mai ușoară a participanților la procesul de 
predare / învățare.

Se recomandă o zonă pentru prezentarea 
lucrărilor elevilor pe pereți sau rafturi. 
Elementele de decor pot fi solicitate prin 
email contact@clasaviitorului.md 

INTERACT

INVESTIGATE

DEVELOP
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