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ANUNȚ LANSARE PROIECT 

Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț, în calitate de partener, anunță lansarea 
proiectului ”Journalism as learning tool”. Proiectul se va desfășura în perioada 1 octombrie 2019 – 30 
septembrie 2021, în cadrul unui parteneriat deopotrivă transnațional (Norvegia, Bulgaria, România, 
Turcia, Belgia, Austria) și trans-sectorial (partenerii sunt firme, asociații non-profit, instituții de 
învățământ din domeniul public și privat). Pentru școlile din parteneriat, proiectul „Jurnalismul ca 
instrument de învățare” reprezintă oportunitatea de a internaționaliza activitățile educaționale 
dedicate prin curriculum-ul școlar formării competențelor media și interculturale. 

Activitățile proiectului reprezintă un răspuns pentru 2 probleme de interes comun constatate 
de parteneri:  
- tinerii sunt expuși în zilele noastre la o gamă variată de surse de informare și au nevoie să-și 
îmbunătățească abilitățile de analiză, pentru a face față fenomenului fake news, pentru a identifica și 
distinge mai ușor știrile false de cele adevărate, pentru a deveni capabili să evalueze mai bine fluxul 
de informații la care sunt expuși; 
- tinerii sunt din ce în ce mai puțin interesați să se implice în dezbaterile publice, fapt care ar putea să 
aibă impact negativ pe viitor asupra calității democrației la nivelul Uniunii Europene, motiv pentru 
care este nevoie să li se dezvolte competențele media și cele de comunicare interculturală. 

Pentru a răspunde acestor probleme, proiectul ”Journalism as learning tool” urmărește să 
dezvolte modalități inovatoare de utilizare a jurnalismului ca instrument de învățare. 

Profesorii participanți la proiect vor avea ca sarcină crearea și testarea unor resurse și 
metodologii pentru educația media și pentru învățarea culturală, formularea și aplicarea unor 
instrumente educaționale menite să dezvolte gândirea critică a elevilor, să-i sensibilizeze pe aceștia 
pentru a se implica mai mult în dezbaterea publică. 

Elevii participanți în programul pilot vor fi implicați în activități de învățare specifice și vor 
participa la testarea instrumentelor de învățare create. Prin intermediul unei platforme online 
hibride de publicare a știrilor, un mix între social media și ziare, elevii vor avea posibilitatea să-și 
dezvolte abilitățile necesare unui journalist și își vor îmbunătăți, astfel, motivația pentru învățare. 



        

 

Pe durata implemenării, media va fi utilizată în scop multiplu: ca mijloc de învățare și 
documentare, ca instrument de comunicare, pentru promovarea rezultatelor activității, pentru a 
compara între ele rezultatele obținute la nivel de parteneriat, pentru a atrage atenția publicului 
asupra proiectului nostru și asupra valențelor educative ale jurnalismului. 

Proiectul va dezvolta o platformă de publicare adaptată pentru obiectivele proiectului, bazată 
pe experiența partenerilor în domeniu, pe schimbul de bune practici, iar instrumentele și 
metodologia create vor fi testate în cele 3 școli pilot, vor fi supuse unui proces de analiză și 
optimizare, după care vor fi incluse într-un manual de bune practici. Fiecare partener va elabora, de 
asemenea, un proiect inovator de utilizare a jurnalismului ca instrument de învățare. Rezultatele 
finale ale proiectului vor fi publicate atât în manualul de bune practici, cât și în versiune digitală, pe 
site-ul proiectului. Toate materialele de învățare create și publicate pe platformă vor fi disponibile on 
line pentru școli în care învață elevi de toate vârstele, echipând aceste instituții cu un instrument de 
învățare eficient, testat, pregătit pentru utilizare.  

Echipele de lucru pentru acest proiect vor fi constituite la începutul lunii noiembrie 2019, după 
ce se va desfășura, sub coordonarea inițiatorului din Norvegia, prima ședință de management a 
proiectului. 
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