Vocea elevului
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"Consider că prin această competiție a proiectelor din ȚARA LUI ANDREI orice vis poate deveni realitate.
Prin proiectul nostru sperăm ca vocea elevilor, a profesorilor, a comunității locale, se vor face auzită și
dincolo de granițele acestei comunități."

DESPRE PROIECT
Dorim sa oferim oportunitati de participare şi petrecere a timpului liber copiilor din scoala noastra, in
special celor proveniti din medii defavorizate, prin atragerea acestora in activitatile din cadrul
Radioului scolii, in scopul formarii de tineri cu conduite participative la viata sociala care sa corespunda
cerintelor actuale ale societatii.
Elevii – beneficiari directi - se vor implica în actiunea de informare a celorlalti colegi si a cadrelor
didactice. De asemenea, un grup de 20 de elevi vor participa la cursuri de jurnalism iar cei mai buni
vor deveni la randul lor formatori.
Astfel, dorim sa ii implicam mai mult in viata scolii, sa le crestem motivatia de a veni la scoala, sa
realizam o legatura afectiva mai stransă cu mediul scolar. Prin activitatile din proiect oferim
posibilitatea elevilor beneficiari de a-si ocupa timpului liber intr-un mod util.

SUSTENABILITATE
Cursurile de jurnalism realizate in cadrul proiectului vor oferi celor 20 de elevi posibilitatea de a se
orienta pe viitor inh acest domeniu. Mai mult, cei mai buni cursanti vor deveni la randul lor formatori,
pentru a extinde echipa de redactori de la scoala.
Cele mai bune reportaje realizate in scoala si in comunitate vor fi promovate prin intermediul postului
de radio selectat a fi partener, elevii fiind in acest fel motivati sa participe in contiunare la aceste
activitati.

CAUZĂ
Ideea acestui proiect s-a nascut din necesitatea de a crea conditii viabile de dezvoltare personala a
elevilor din unitatea noastra, de a forma o sursa de mediatizare a vietii liceului, de a da mai mult sens
si utilitate timpului liber petrecut de elevi in cadrul scolii, precum si de a influenta in sens pozitiv
grupurile defavorizate.

Proiectul isi propune sa contribuie la formarea elevilor ca factori activi in societate, care isi folosesc
resursele, ideile si aptitudinile pentru promovarea si sustinerea comunitatii. Se urmareste incurajarea
lor de a lua contact nemijlocit cu realitatea care ii inconjoara, sa cunoasca diferiti membri ai
comunitatii, sa cunoasca problemele lor si cauzele acestora, sa surprinda prin reportaje aspecte din
comunitatile lor.

OBIECTIVE
1.Asigurarea managementului proiectului-pe toata perioada de implementare a proiectuloui

2.Implicarea unui numar de 20 de elevi in amenajarea salii pentru Radio şi dotarea acesteia cu
aparatura si materiale specifice, pe o perioada de doua luni, in vederea motivarii lor pentru participare
la activitatile proiectului. Aceasta initiativa va oferi oportunitati de implicare şi dezvoltare a elevilor.
Se vor forma deprinderi necesare realizării unor interviuri si reportaje prin organizarea de cursuri de
jurnalistică si oferirea unor modele de practică jurnalistică prin organizarea vizitei la un post de radio,
facilitand astfel dezvoltarea personala a elevilor

3. Promovarea valorilor scolii prin transmisii radiofonice, menite sa duca la cresterea stimei de sine si
a increderii in propriile forte ale tuturor elevilor si formarea sentimentului de apartenenta la
comunitate- doua luni

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii directi ai proiectului sunt cei 20 de elevi care vor participa la activitatile de amenajare a
postului de radio din scoala, beneficiarii indirecti sunt toti elevii scolii.

IMPACT
Rezultate:
Campanie de informare privind activitatile proiectului in cadrul şcolii şi a comunităţii locale realizata
20 de tineri selectati sa participe la activitatile de amenajare a radioului 200 de tineri participanti la
activitatile non-formale propuse in proiect Cursuri de jurnalism realizate
Activitati non-formale derualte: “Reporteri de teren”, “Secretul succesului”, “Omul care aduce
cartea”, “Cunoaste-te pe tine insuti pentru a te desavarsi”.
Parteneriat incheiat cu un post e radio Rezultate proiect promovate prin intermediului unui post de
radio din localitate, pe site-ul scolii si cu ajutorul mass-mediei locale
Pe termen lung, radioul scolii va fi o sursa permanenta de informatii pentru elevi, o oportunitate
pentru toti elevii scolii de a se afirma, de a se implica in viata comunitatii.
Pentru elevii beneficiari directi, participarea la activitatile proiectului ii va forma ca persoane active,
cu initiativa si siguranta de sine. Indicatori si modalitati de masurare a proiectului -cel putin 70% din
numarul elevilor din scoala vor lucra in echipa si isi vor asuma diferite responsabilitati -cel putin 75%

din numarul elevilor, vor asculta programul postului de radio, prezentat in pauze -cel putin 80% din
elevi, vor avea abilitati de comunicare, de investigare, de selectare si de prelucrare a informatiilor de
pe teren, din diverse sectoare de activitate

