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Școala cu clasele I-VIII „M. Constantineanu”, Dorobanți

Proiectul: Infoşcoala

Proiectul a apărut pe fondul lipsei de informare a comunităţii şi a şcolii în legătură cu activităţile ambelor.
Prin revista şcolii, se doreşte formarea unei imagini mai clare despre tot ce ţine de comunitate, precum şi
îmbunătăţirea imaginii şcolii în cadrul acesteia.
Obiective:

Informarea elevilor şi membrilor comunităţii asupra unor probleme cu caracter general: rutiere, de
educaţie pentru sănătate, ale cultelor religioase, de mediu etc.

Mediatizarea activităţilor deosebite ale şcolii în cadrul comunităţii, pentru o mai bună vizibilitate a
şcolii în comunitate;

Întărirea relaţiei şcoală-comunitate prin ajutor reciproc, prin propunerea de soluţii de rezolvare a
problemelor comunităţii cu implicarea şcolii şi viceversa

Dezvoltarea capacităţilor de comunicare publică a elevilor, de a lucra în echipă şi a spiritului de
iniţiativă atât a elevilor cât şi a cadrelor didactice
Parteneri: Consiliul elevilor, Consiliul local, Poliţia locală, Dispensarul medical,
reprezentanţii cultelor religioase
Calendar:

23 aprilie – primul număr al revistei

5 iunie – număr special dedicat proiectului şcolii „Împreună pentru natură”şi Zilei Mediului

apariţii trimestriale
Grup ţintă: elevi şi cadre didactice ale şcolii
Beneficiari: elevi, cadre didactice, membrii comunităţii
Activităţi:
Crearea grupului de elevi şi de cadre didactice care vor constitui „nucleul revistei”
Întâlniri între elevi, cadre didactice, parteneri pentru culegerea informaţiilor
Elaborarea planului revistei
Întâlnire între grupul-nucleu, Consiliul elevilor şi Consiliul profesoral
Consultări asupra planului revistei
Redactarea articolelor
Selectarea articolelor şi a materialelor, pe domenii şi secţiuni
Editarea imaginilor/ilustraţia revistei
Tehnoredactarea şi corectarea materialelor
Stabilirea formatului revistei
Tipărirea revistei
Promovarea revistei
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Evaluarea activităţilor
Lansarea primului număr al revistei
Lansarea numărului special
Resurse umane: elevi, cadre didactice
Resurse materiale:
Disponibile: calculatoare, cameră foto digitală, imprimantă multifuncţională
Necesare: consumabile
Rezultate aşteptate
Revista şcolii
Elevi cu competenţe de exprimare scrisă
Spirit de echipă
Elevi şi părinţi mai informaţi despre activitatea şcolii şi despre educaţie, în general
Diseminarea informaţiei
Activităţi extraşcolare, Cercuri metodice
Evaluare:

Interviuri pe parcursul proiectului
Chestionare de evaluare la finalul proiectului
Portofoliul proiectului
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