BEATBOX MAȘINA
DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Baia Mare
DURATA IMPLEMENTĂRII: 1 luni
INIȚIATOR: Merzlichin Irina
Rolul meu în calitate de responsabil din partea PARADAIZ va fi acela de coordonator al proiectului. Voi
căuta și voi implica oamenii potriviți și voi organiza înscrierile și toate orele cursului. Mă voi ocupa de
parteneriatele necesare proiectului și de coordonarea voluntarilor. De asemenea, voi asigura partea
media a proiectului,deoarece studiile și experienta mea profesională sunt legate de film.
DESPRE PROIECT
Proiectul “Beatbox Mașina” este o școală de vară de beatbox care se va desfășura pe parcursul a trei
săptămâni în Școala Gimnazială Petre Dulfu din Baia Mare. Ea face parte dintr-o acțiune mai amplă pe
care PARADAIZ vrea să o întreprindă în beneficiul comunităților defavorizate din Horea si Cuprom,
Baia Mare.
Începând cu Septembrie 2016, plănuim să dezvoltăm în parteneriat cu Policy Center For Roma and
Minorities un club de educație alternativă pentru elevii Petre Dulfu (model pilotat de Policy Center for
Roma and Minorities, în comunitatea de tip ghetou din Ferentari, încă din 2010).
Am organizat în august 2015 un scurt atelier de beatbox în comunitățile din Horea și Cuprom, iar asta
ne-a ajutam să strângem informațiile necesare pentru a reuși să implementăm acest proiect într-un
cadru formal. Eforturile tuturor celor implicați au fost documentate zi de zi pentru a demonstra
potențialul copiilor.
Vom selecta din cadrul comunităților Horea și Cuprom 25 de copii pasionați de beatbox și îi vom
împărți într-un grup de 10 avansați și unul de 15 începători. Aceștia vor participa la 3 cursuri de
beatbox pe săptămână, fiecare de câte 3 ore, sub îndrumarea unui instructor de beatbox profesionist.
Ne vom ajuta de un mediator din comunitate pentru a ne asigura de prezența tuturor copiilor și vom
implica membri din comunitate pentru a ne asigura de reușita programului.
Pentru atelierul din august am colaborat cu Tobias Hug, membru al Beatbox Collective (grup bazat în
Londra care a câștigat în 2015 campionatul Beatbox Battle). Ei s-au oferit sa asigure și în vara 2016 în
mod voluntar grupei de avansați ședinte săptămânale pe Skype în care vor studia diverse tehnici de
beatbox. La finalul proiectului, vom filma un videoclip pentru o creație originală a grupei de avansați,
în colaborare cu un compozitor profesionist.
Dorim să organizăm de asemenea un spectacol public în Baia Mare la care vom invita și membrii
comunităților Horea-Cuprom. Am vrea ca această școală de vară să ne aproprie de comunitate, în
vederea dezvoltării proiectului și a implicării pe termen lung.

SUSTENABILITATE
Asociația PARADAIZ are intenția de a deschide în anul 2016, în parteneriat cu Policy Center for Roma
and Minorities, un Club de Educație Alternativă în Școala Petre Dulfu din Baia Mare după modelul celui
din Școala 137 din Ferentari. CEA este un proiect gândit pe termen lung, care va ajuta copiii din
comunitate să se integreze în școală și va implica persoane din comunitate în supravegherea și
educarea lor.
Acest proiect presupune un spațiu de educație alternativă accesibil copiilor defavorizați care le va oferi
ajutor la teme și cursuri recreative. Se dorește ca proiectul BEATBOX MAȘINA să fie dezvoltat ulterior
ca o activitate de sine stătătoare în CEA, oferind posibilitate și altor copii de a-și descoperi talentele
artistice.
Tehnicile învățate de copii și abilitățile pe care le vor dezvolta le vor fi utile pe tot parcursul vieții. Vom
încuraja cei 10 membri ai grupei de avansați să se implice în pregătirea noilor veniți, iar echipamentul
și experiența pe care le vom obține din acest proiect vor fi foarte importante. În școala Petre Dulfu
sunt înscriși 250 din copiii din comunitățile din Horea si Cuprom.
Din cauza conditiilor tragice de acasă, copiilor le este greu sa țină pasul cu programa normală și, în
lipsa unei metode adaptate de predare, rămân în urmă și abandonează școala începând cu clasa a 5a. Metodele alternative de predare și implicarea activă a comunității în educația copiilor sunt șansele
pe care școala le are pentru a remedia această situație.

CAUZĂ
Școala Gimnazială Petre Dulfu din Baia Mare se confruntă cu un abandon școlar sporit începand cu
clasa a V-a. Conform unui studiu realizat de Open Society Foundation, doar 31,7% din populația romă
sub 18 ani a țării sunt absolvenți ai școlii primare. In urma discutiilor noastre cu directorul Scolii Petre
Dulfu, am realizat că este necesară o abordare alternativă pentru familiarizarea elevilor cu metodele
de predare tradiționale.
In August 2015 am organizat un scurt atelier de beatbox pentru copiii din comunitățile din Horea și
Cuprom, din care provin 245 din elevii școlii. Acest atelier ne-a convins de talentul copiilor, însă am
realizat ca acestora le este greu sa se concentreze, sa urmeze indicatii, sa colaboreze si sa sustina un
efort și nu au foarte multa experienta in a lucra impreuna, atmosfera fiind mai degraba una
competitiva. Educația alternativă poate ajuta la rezolvarea acestor probleme ale copiilor și poate lupta
împotriva abandonului școlar.

OBIECTIVE
Scop: Proiectul își propune să contribuie la facilitarea integrării sociale a copiilor aflați în situații de risc
din comunitățile Horea și Cuprom din Baia Mare prin metode de educație non-formală (beatbox).
Obiective: Dezvoltarea de abilități artistice în rândul a 25 de copii aflați în situații de risc cu vârste
cuprinse între 8 si 18 ani din comunitățile dezavantajate Horea și Cuprom din Baia Mare, prin
participarea lor activa la un curs de beatbox de 3 săptămâni.
Implicarea pe perioada școlii de vară a cel putin 3 persoane din comunitate. Organizarea unui
spectacol în Baia Mare care va implica cel puțin 20 din participanții Beatbox Mașina. Realizarea unui
videoclip pentru o melodie originală până la 31 August 2016.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi 25 de copii aflați în situații de risc, cu vârste cuprinse între 8 și
18 ani din comunitățile Horea si Cuprom.
Situația de risc a acestor copii reflectă: risc de abandon școlar/ repetenție/ rezultate școlare scăzute/
participare școlară scăzută, mediu familial neadecvat dezvoltării lor armonioase (familii destrămate,
lipsa unuia sau a ambilor părinți, violența domestică, etc), condiții precare de locuire, saracie extremă,
etc.
Beneficiari indirecți ai proiectului vor fi participanții viitori ai Clubului de Educație Alternativă, care vor
beneficia de același echipament și de cunoștintele grupului de avansați din BEATBOX MAȘINA; Școala
Petre Dulfu, care își va crește popularitatea în comunitate și va avea o modalitate de a-și motiva elevii
să îi ajungă din urmă pe cei care nu provin din zone de risc; Comunitățile Horea și Cuprom, prin
îmbunătățirea comunicării între părinți și conducerea școlii Petre Dulfu.

IMPACT
Pe termen scurt:
- Participanții vor realiza necesitatea colaborării în actul creativ și vor lucra într-un mod structurat,
abilități foarte importante într-un mediu educațional.
- Participanții își vor îmbogăți portofoliul de sunete pe care sunt capabili să le creeze și durata pe care
pot menține un ritm.
- După contactul cu instructorii profesioniști, își vor lărgi orizontul de așteptări de la ceea ce pot realiza.
Iși vor mări increderea în sine și vor fi mândri de pasiunea lor. Vor întelege nevoia unui efort susținut
pentru a avea succes.
- Vom face cunoscută situația copiilor din comunitate, potențialul lor și nevoia lor de susținere.

Pe termen mediu:
- Cunoștințele avansate obținute de participanți se vor propaga în restul comunității.
- Comunitatea va privi Școala Petre Dulfu ca o instituție dispusă să îi susțină interesele și vor cunoaște
intenția acesteia de a continua cursurile de beatbox și de a-și mări paleta de activități alternative.

Pe termen lung:
- Experiența va atrage participanți în Clubul de Educație Alternativă din Școala Petre Dulfu, care va
combina educația remedială cu astfel de activități alternative. Beatboxul va deveni o activitate
permanenta.
- Reducerea abandonului școlar.
- Atragerea altor fonduri în comunitate datorită expunerii proiectului.

