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INFORMARE SI SPIRIT DE ECHIPA PRIN
REVISTA „VOX SCHOLA”

Tip proiect: la nivelul unitatii scolare.
Domeniu: cultural-artistic.
Perioada: revista anuala.
Institutia coordonatoare: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Turluianu.
Justificarea proiectului:

Colectivul de profesori, impreuna cu elevii, au considerat necesar existenţa unui mecanism prin care să
poată exersa exprimarea opiniilor, argumentarea lor şi să poată contribui la informarea colegilor, a părinţilor şi a
locuitorilor comunei. De asemenea, prin apariţia revistei, elevii doresc să se implice în rezolvarea problemelor şcolii şi
ale comunităţii.
Scopul proiectului:
Formarea şi dezvoltarea comportamentului liberei exprimări, crearea unui spaţiu de exprimare şi de
exersare a înclinaţiilor elevilor specifice unei reviste şcolare, contribuţii la dezvoltarea unei culturi democratice în
şcoală.
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Obiective:
1. Crearea unui mecanism de informare a elevilor şi comunităţii cu privire la evenimente şi aspecte generale
legate de şcoală şi comunitate;
2. Dezvoltarea capacităţilor de comunicare publică la nivelul elevilor;
3. Identificarea şi dezvoltarea unor aptitudini jurnalistice şi literare ale elevilor;
4. Dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă;
5. Dezvoltarea spiritului de iniţiativă la nivelul elevilor şi cadrelor didactice;
6. Dezvoltarea capacităţilor de prelucrare a informaţiei, de exprimare scrisă şi de argumentare a opiniilor;
7. Dezvoltarea unei culturi democratice în şcoală prin participarea elevilor la luarea deciziilor, prin informare şi
responsabilizare;
8. Asumarea de responsabilităţi în organizarea unor activităţi extraşcolare.
Durata:

Parteneri:

-

Mentionez ca revista „VOX SCHOLA” are deja 5 numere la activ;
Revista „VOX SCHOLA” nr. 6 cu apariţie în mai 2016.

-

Colectivul de redacţie al revistei „VOX SCHOLA”;
Tipografia;
Biblioteca Scolii Gimnaziale Turluianu.

Grupul ţintă:
- Elevii;
- Cadrele didactice ale şcolii;
- Părinţii.
Resurse umane:
- Elevi;
- Cadre didactice.
- Bibliotecara.
Resurse materiale:
- calculator, copiator, aparat foto, consumabile etc.
............................................................................................................................................................................................
Rezultate aşteptate:
- Elevi şi părinţi mai informaţi despre activitatea şcolii şi despre educaţie;
- Spirit de echipă dezvoltat;
- Distribuirea revistei în şcoală;
- Mărirea gradului de respect din partea părinţilor faţă de şcoală;
- Depistarea unor talente în jurnalistică şi literatură.
Diseminarea informaţiei:
-

Comisii metodice;
Schimburi de experienţă;
Activităţi extraşcolare;
Concursuri ale revistelor şcolare.
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Plan de activităţi:
Nr
1

Activitatea

Durata

7

Constituirea grupului de elevi şi 20 XI 2015
de cadre didactice care vor
constitui
„nucleul”
revistei.
Stabilirea colectivului de redacţie.
Delimitarea responsabilităţilor.
Întâlnire pregătitoare. Discuţii cu 23 XI 2015
realizatorii revistei.
Elaborarea planului revistei. 04 XII 2015
Structurarea pe domenii şi teme.
Consultări asupra planului revistei
Redactarea articolelor şi a
08-26 II 2016
materialelor iconografice
Selectarea articolelor şi a 01-20 III 2016
materialelor pe domenii şi
secţiuni. Ilustrarea revistei
Tehnoredactarea şi corectara 12-27 IV 2016
materialelor. Stabilirea formatului
revistei
Tipărirea revistei
9-10 V 2016

8

Lansarea revistei

9

Evaluarea activităţilor şi a revistei

2
3
4
5
6

Evaluare:

-

Locaţia
Şcoala

Şcoala
Şcoala
Şcoala
Şcoala
Şcoala
Tipografie

20 V 2016

Şcoala

06-13 VI 2016

Şcoala

Portofoliul proiectului;
Chestionare de evaluare la final;
Interviuri.

Monitorizare:
- Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Nr. 1 Turluianu.

Mediatizare: organizarea unei lansari anuale a noului numar al revistei; acordare de premii elevilor care au
.......................colaborat in mod deosebit la realizarea articolelor revistei.
Responsabili de proiect:
- Prof. Cernat Oana-Ionela;
- Colectivul de redactie al revistei organizat din cadrele didactice ale scolii si elevi.
Date contact: o_cernat@yahoo.com Cernat Oana-Ionela;

.......................
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Mentionam ca revista este deja inscrisa in baza de date a Bibliotecii Nationale sub
denumirea „VOX SCHOLA”, avand :
ISSN 2247 - 3947

ISSN-L = 2247 - 3947
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