За по-добър климат в училище
Казвам се Ирен-Зорница, ученичка съм от VІІд клас в ОУ “Св.св. Кирил
и Методий“- гр. Варна.
Реших да участвам в организирания от Вас конкурс, защото темата е
твърде актуална за времето , в което живеем.
В нашето училище функционира радио “Делфинче“ което е
алтернативна форма за изява на учениците.
По идея на директора – г-жа Филипова, кандидатствахме с проект
“ Училищно радио – нетрадиционна форма на извънкласна дейност “.
Медиен партньор по проекта е “Алфа радио“, който спомага за качествени
радиопредавания чрез съдействието на професионални журналисти.
Училището е утвърдена институция за придобиване на знания и таланти,
за любими занимания с цел духовно и нравствено възпитание.
Училищното радио е поле за творческа реализация. В свободното си време
ние активно се включваме в изработване на разнообразни
радиопредавания, заедно със своите учители, родители-специалисти в
дадена област и представители на различни институции.
По този начин пред нас се открива един нов свят- на предизвикателството
да си полезен , знаещ и можещ. С развитието си през годините училищното
радио става все по- желано и необходимо. Идеите за предаванията се
пораждат спонтанно. Често дискутираме в радиоефира теми, които ни
вълнуват – “ Ние и светът на възрастните”, “ Аз и другите около мен “, “
Толерантността като форма на общуване “ и много други.
Дейността на радио “ Делфинче”, продължава да разширява действащата
от години възпитателна програма “Училището – модел на толерантни
взаимоотношения”, приета от трите колективни органи – ученически
съвет, педагогически съвет и училищно настоятелство.
Разнообразни са възможностите за изграждане на по-добър климат в
училище. Често каним да ни гостуват специалисти в различни области. Те
със своите съвети и добри познания ни показват верния път, по който
трябва да продължим. Интересните казуси, които решаваме ни карат да
гледаме по-задълбочено и многостранно на възникналия проблем.
Надявам се, че и занапред с помощта на нашите по-големи приятели ,
ще продължим един по-добър климат, в който ще можем да разгърнем
максимално своите възможности.
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