Журналісти - початківці
Я, Василенко Микола, учень 9А класу Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№3. Ви, шановні читачі, а я в цьому впевнений, навіть не здогадувались про моє існування.
Я жив доволі спокійним життям: уроки, комп’ютер, друзі, футбол. Таким живуть тисячі моїх
ровесників!
І все мене влаштовувало, доки я не став учасником шкільного тренінгу «Розробка
учнівського соціального проекту», який змінив дещо у моєму світогляді та житті. До того
часу я не замислювався, над тим, що ми, учні, також можемо впливати на життя громади
через соціальні міні проекти.
Робота над проектом “Прес-центр «Шкільна газета»*, а це
майже півроку, пройшла у творчій, активній співпраці членів
редакційної групи: школярів та дорослих. Я, як заступник
головного редактора шкільної газети, неодноразово
звертався з різними питаннями до адміністрації школи і
завжди отримував підтримку та поради від директора.
На сьогоднішній день ми маємо результат нашої діяльності перші три випуски друкованого видання прес-центру
«Шкільна газета». Вважаю, що наша «Молодіжна хвиля» дає
можливість учням реалізовувати право на вільне
висловлювання своїх поглядів, думок щодо важливих
моментів життя громади. Зміст її – це шкільне життя в
найширшому сенсі: коло інтересів, турбот і пошуків, загальні
радощі, сумніви і відкриття, своєрідний шкільний літопис.
Тематика «Молодіжної хвилі» - актуальні проблеми
суспільства: як не бути байдужим, як зробити життя більш
цікавим, як поєднати інтереси школярів з підготовкою до
майбутньої професії, як знайти однодумців, як активно включатися в суспільне життя. До
того ж, висвітлюючи події, ми стали активними їх учасниками. Вважаю, що це «включило»
нас у життя шкільної та місцевої громади.
До речі, під час презентації нашої газети у місті, на серпневій конференції вчителів району
ми, члени редакційної групи, відчули зацікавленість, підтримку та побажання такої ж
активної творчої громадсько-важливої діяльності.
Хочу запевнити, що наша робота на цьому не завершується, адже навколо нас є багато
проблемних питань, які хотілося б висвітлити на шпальтах газети, знайти однодумців та
підтримку ровесників і дорослих для їх вирішення, а це обов’язково дасть позитивний
результат.
Василенко Микола,
Заступник головного редактора газети
«Молодіжна хвиля»
учень 9-А класу Скадовської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

* Проект «Прес-центр «Шкільна газета» є одним з 6 соціальних міні проектів,
впроваджених молодими активістами в шести районах Херсонської області, що пройшли
тренінг, організований Херсонською молодіжною організацією «Нова генерація» в рамках
проекту «Час приймати рішення», що був підтриманий Програмою розвитку ООН.

