Proiect extrașcolar
Grup țintă: elevii LTC
Cutia cu mărgele
Revista lunară a Liceului Tehnologic Corbu
ARGUMENT
Revista şcolară este o modalitate de exprimare a sentimentului elevilor de apartenenţa la
comunitatea din care fac parte şi credinţa ca aceasta este o carte de vizită, de prezentare şi de
recunoaştere a şcolii lor. Prin intermediul ei, oricare dintre elevi și profesori îşi pot face
cunoscute opiniile în legătură cu şcoala, familia, societatea sau orice alt subiect, mai ales că este
garantată libertatea de exprimare. În acelaşi timp, ea este o legătură palpabilă cu trecutul, odată
ce aceştia vor fi părăsit băncile acestei instituţii.
Scopul nostru este să transmitem celor interesaţi mesajele şi gândurile noastre, să
prezentăm aspecte din activitatea şcolară, rezultate/premii obţinute de elevi, proiecte
educaţionale, creaţii literare ale elevilor, dar şi alte informaţii care ni se par atractive. De
asemenea, dorim ca revista să cuprindă şi o rubrică destinată relaţiei şcoală – familie.
PRIN CUVÂNT ŞI IMAGINE, REVISTA VA FI O CARTE DE VIZITĂ A ŞCOLII
NOASTRE.
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.
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.
ECHIPA DE PROIECT/COORDONATORI:
 Prof. Mirela Laurențiu, inițierea proiectului, formarea echipei, stabilirea sarcinilor








Catedra de limbă și comunicare-om și societate: tehnoredactarea, selectarea materialelor,
publicarea și publicitatea
bibliotecar Tepeluș Anca Florina-obținerea ISBN-ului
COLABORATORI:
cadre didactice;
elevi;
părinţi.
Echipa redacțională: redactori: elevi și profesori
 Coperta, fotografii: responsabil Țepeș Jusztina
 Editorial: Laurențiu Mirela
 Interviuri, Știați că, Recenzie de carte: Zbanca Raluca
 Creații literare, alte creații : Ciudin Victorița
 Hobby, activități din viața școlii în pauza mare, Interviu în pauza mare: Bortă Elvira
 Geografia distractivă: Kovacs Gabriela
 Evenimente sociale și istorice: Crăciunescu Veronica
RUBRICI: coperta; editorialul: definește tematica revistei; interviuri (comunitate, profesori,
elevi); Interviu în pauza mare: aceeași întrebare, de interes comun pentru mai mulți elevi; Creații
literare, picture-autori elevii școlii; Hobby-uri; Activități din viața școlii( evenimentele lunii),
Disciplinele distractive; Știași că; Recenzii de carte/film
Apariția: lunară
Modul de publicare: Site-ul școlii

