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Назва проєкту
Тип проєкту
Мета проекту
(Що? Де? Для
чого?
Для
кого?)

Завдання
проекту

Центр Емоційного Розвантаження
Великий
Облаш тування мобільного центру емоційного розвантаження в
школі 27 для відновлення емоційних ресурсів та зняття
психологічного напруження учнів, учителів та батьків.
1. Зниження до 80% рівня психологічної напруги учасників
освітнього процесу під час відвідування заходів та відновлювальних
занять Центру Емоційного Розвантаження.
2. До жовтня 2021 року буде облаш товано шкільну студію
звукозапису у підсобному приміщенні актової зали: платформу для
розвитку впевненості у собі творчих учнів та створення умов для
самопрезентації учнівських та вчительських родин.
3. Буде забезпечена 100% емоційна розрядка всіх учасників
освітнього
процесу
та
виходу
накопичених неприємних
емоцій через спів у облаштованому до вересня 2021 року
мобільному караоке центрі. Запровадити щ овівторка т а у святкові
дні караоке-день у закладі.
4. До жовтня 2021 року будуть створені умови для самовираження
га отримання позитивних емоцій усіх учасників освітнього
процесу через виступи у спеціально облаштованій в актовій залі
платформи комедійного 8(апсШр. Провести до 20.12.2021 року 3
8(апсіир із залученням учнів, учителів та батьків школи.
5. До жовтня 2021 року буде облаштовано у підсобному приміщенні
актової зали
загальнодоступний
майданчик шкільних
відеоблогерів для отримання навиків публічних виступів та
можливості виговоритись та зняти напругу.
6. Емоційно розвантажити учнів 1-7 класів шляхом проведення
щосереди занять з арт-терапії (через малювання) у спеціально
облаштованій до вересня 2021 року мобільній платформі.

Стислий опис
проекту

Даний проект спрямований на емоційне розвантаження, отримання
позитивних емоцій, вражень та формування оптимістичної
мотивації учнів, учителів та батьків закладу. У процесі реалізації
проекту планується створити
загальнодоступний
Центр
Емоційного Розвантаження. Мобільність даного Центру дасть змогу
облаштовувати 5 платформ за потреби у різних місцях приміщення
школи та на шкільному подвір’ї.
I платформа - студія звукозапису. Дасть поштовх для
професійного розвитку та сформує навики самопрезентації
талановитої спільноти школи. Дана платформа передбачає ремонт,
звукоізоляцію
та
облаштування
приміщення,
закупівлю
професійного обладнання для звукозапису.
II платформа передбачає придбання ноутбука, телевізора,
облаштування мобільного караоке центру. Дана платформа не лише
емоційно розвантажить учнів, учителів та батьків, але й сприятиме
профілактиці
захворювань дихальних шляхів через спів.
Особливістю
платформи є її мобільність:
можливість її
облаш тування у будь-якому приміщенні школи та спортивних,
ігрових майданчиках під час свят та квестів.
Для діяльності III платформи слід придбати мікрофони різних
типів, фліпчарт, сценічну арку з додатковим освітленням для
створення реалістичної атмосфери Stand Up клубу. Залучити
професійних акторів до виступів. Розробити чіткий графік StandUp
із урахуванням розкладу занять учнів (І та II зміни).
Основне завдання IV платформи - озброїти бажаючих лайфхаками
етики відеоблогерства, що дасть можливість позбутися комплексів
публічного виступу.
V платформа пропагує емоційне відновлення шляхом малювання
на мольберті або планшеті.
Назва
платф орми
Ш кільна
студія
звукозапису

Очікувані
результати
М обільний
караоке центр

Очікувані результати
Якісний результат
Кількісний
результат
100% баж аю чих
Протягом
музично обдарованих
реалізації
учнів якісно
проекту мали
презентували свій
м ожливість
талант
скористатись
студією до 30
б аж аю чи х
100% емоційне
П роведення до
розвантаж ення усіх
16 заходів, а
учасників освітнього
саме:
процесу, подолання
щ овівторка
бар'єрів у спілкуванні
«Караоке на
дітей різного віку
майдані 27мої»

Інструменти
оцінки
Створення
музичної
добірки
«Таланти 27мої»

Анкетування в
рамках
ш кільної
антибулінгової
кампанії

Налагодження
партнерської
підтримки
талановитих
учнів школи
акторамипрофесіоналами,
заходи
сміхотерапії для
усіх бажаючих
Майданчик
Не менше 60%
шкільних
учнів, що
відеоблогерів пройшли
навчання
спробували себе
у ролі
відеоблогерів
Заняття з
Не менше 70%
учнів, які
арт-терапії
відвідали заняття
з арт-терапії (під
керівництвом
психолога
школи) досягли
емоційної
рівноваги
Stand Up
клуб

Ключові
заходи
проекту

Рік
Квартал
Календарний місяць
Місяць реалізації проекту
Дії за проектом (заходи)
Локальний ремонт у
підсобному приміщенні
актової зали та забезпечення
його звукоізоляції
Встановлення та
налаштування професійної
апаратури студії
звукозапису
Запис музичних творів
талановитими учасниками
освітнього процесу
Облаштування мобільного
караоке центру
Проведення щовівторка
заходу «Караоке на майдані
27-мої»
Облаштування комедійного
8іап(Шр клубу
Заручитися партнерською
підтримкою професійних
акторів для проведення

Проведення
Зпрофесійно
підготовлених
Біаїкіир для 700
учнів закладу

Анкетування
учасників заходів
після перегляду
БіаікШр «Градус
комфорту в
школі»

Буде проведено 5
майстер-класів для
100 учнів закладу
«Лайфхаки
публічних виступів»

Збільшення
кількості
підписників у
шкільних
відеоблогерів

Буде проведено 16
занять щоразу для
інших учнів з 1-7-х
класів

Анкетування
батьків, діти яких
відвідали заняття

2021
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VI
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IX
4
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6
7

X
5

Загальна
тривалість

3

1
1
3
3
4
3
2
з

Період
реалізації
проекту
Приблизна
вартість
проекту, тис.
грн.
Учасники
реалізації
проекту

Коментарі

Наявність
презентації
Наявність фото
Наявність
відеоматеріалів

Біапсіир
Проведення щомісяця по
одному професійно
підготовленому ЗіапсПІр
Облаштування майданчика
шкільних відеоблогерів
Проведення 5 майстеркласів «Лайфхаки публічних
виступів»
Запис публічних виступів
шкільних відеоблогерів
Закупівля обладнання для
занять з арт-терапії
Заняття з арт-терапії серед
учнів 1-7-х класів
Червень-грудень 2021
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3
і
2
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297 412.00 грн.

Колектив школи

Сталість проекту забезпечується діяльністю соціального педагога та
практичного психолога школи, постійно діючими гуртками з вокалу та
акторської майстерності, наявністю керівників гуртків певного фаху і
потребою постійного емоційного розвантаження всіх учасників освітнього
процесу.
Презентація додається
Додаються
Додаються

і
В ін н и ц ька м іська рада
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Кошторис проекту
учасника конкурсу «Бю дж ет ш кільних проектів»
комунального закладу
«Загальноосвітня школа І-111 ступенів № 27 Вінницької м іської ради»

№
п/п

Найменування
витрат

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Ремонтно-будівельні
роботи (локальний
кошторис додається)
М ольберт-тринога
сосна G P T 500456031
Rosa Studio 60 х 75 х
125 см
Планш ет з магнітним
зажимом А4 ROSA
33x36 см
Рамка для стендапу з
штучним освітленням
розмір 2000x2000мм
Мікшерний пульт
Y A M A H A M G16XU
Мікрофон динамічний
JTS ТМ -989
Професійний Діректбокс ART Dual XDirect
Стійка для мікрофона
Stagg MIS-0822BK
Готовий мікрофонний
кабель Stagg ROLL

Одиниця
виміру

Кількість,
од.

Всього,
грн

Вартість
за
одиницю,
грн
43400.00

43400.00

шт.

3

250.00

750.00

шт.

зо

100.00

3 000.00

шт.

1

29 030.00

29 030.00

шт.

1

16 000

16 000

шт.

10

590.00

5 900

шт.

2

1 505.00

3 010.00

шт.

10

580.00

5 800.00

LLIT.

6

450.00

2 700.00

10

11

12

13
14

15
16

15 м
Готовий мікрофонний
кабель Stagg RO L L
М 60/2 В К Н +
конектори A m phenol
10 м
Комплект
професійного караоке
обладнання EvoBox 2
А ктивний комплект
звукопідсилення
CLASSIC SET 2100.02
А кустична система
Y A M A H A HS5I
Студійний
конденсаторний
мікрофон JTS JS-1E
Аудіо інтерфейс
Steinberg UR44C
Н авуш ники A K G К -92

17 К омплект блогера
Gelius Pro Blogger Set
Life H ack Im proved GPBS002
(2099900795794)
18 Ноутбук H P 15 seqlOOOua Silver
(28Z66)EA
19 Фліпчарт 2x3
ЕкоМ обілчарт
TF03ECO
20 Телевизор Philips
50PUS7555/12
ВСЬО ГО :

Д ата _ 22.03.2021

шт.

10

350.00

3 500.00

шт.

1

54 000.00

54 000.00

шт.

1

59 000.00

59 000.00

шт.

2

6 600.00

13 200.00

шт.

1

3 200.00

3 200.00

шт.

1

12 500.00

12 500.00

шт.

1

2 292.00

2 292.00

шт.

1

1 400.00

1 400.00

шт.

1

18 000.00

18 000.00

шт.

1

4 200.00

4200.00

шт.

1

16 530.00

16 530.00
297 412,0
0

