GHID PENTRU DEZVOLTAREA INIłIATIVEI ELEVILOR ÎN
ORGANIZAREA VIEłII COTIDIENE A ŞCOLII

INTRODUCERE
Acest ghid este rezultatul activităŃii a şapte şcoli agricole şi a partenerilor lor universitari
reuniŃi în cadrul proiectului Comenius 2.1 „Elevii şi iniŃiativa lor în organizarea şcolii” (EPIDORGE).
Ghidul cuprinde un număr de condiŃii considerate indispensabile pentru a favoriza implicarea elevilor
în organizarea vieŃii cotidiene în şcoala lor. Aceste condiŃii sunt rezultatul experimentelor efectuate în
şcoli, de către echipele de proiect formate din elevi şi profesori. Este vorba despre un demers voluntar
din partea instituŃiei şcolare, în calitatea ei de organizaŃie şcolară şi educativă, care să pună la
dispoziŃia elevilor mijloacele prin care ei să devină autori responsabili ai condiŃiilor de viaŃă şi de
muncă în şcoală.

CONDIŢII
1. ExistenŃa disponibilităŃii din partea şcolii de a se angaja într-o acŃiune educativă cu
obiective clare şi identificate (precizate)
2. Recunoaşterea pentru profesori şi elevi, a posibilităŃii de a propune şi de a acŃiona asupra
organizării şcolii
3. Construirea unui cadru şi propunerea unor metode şi mijloace pentru ca elevii să poată lua
şi realiza iniŃiative:
- să favorizeze accesul la informaŃie
- să favorizeze accesul la infrastructuri şi la resurse
- să organizeze timpul şi spaŃiul unde să funcŃioneze echipa de proiect
- să însoŃească învăŃarea
4. Stabilirea unui document contractual pentru fiecare proiect, fixând angajamentele părŃilor
implicate, obiectivele urmărite, mijloacele şi calendarul care să indice principalele etape.

DOMENII DE APLICARE
Acest demers trebuie să poate fi aplicat pentru următoarele domenii:
-

Conducerea şcolii

-

Organizarea activităŃii personale a elevilor

-

Organizarea timpului şi a activităŃii elevilor

-

Amenajarea şi utilizarea locurilor din şcoală

-

Accesul la echipamentele din şcoală şi utilizarea lor

-

ViaŃa colectivă

Notă
Acest document este provizoriu. După obŃinerea rezultatelor activităŃilor şi a experimentelor
anului 3 de proiect, va fi elaborată o versiune definitivă a ghidului în care vor fi precizate,
pentru fiecare domeniu, condiŃiile şi mijloacele corespunzătoare.

