КАРТКА ПРОЄКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
закладу КЗ «Загально оосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 31 ВМР»
Дата: 30.03.2021

Назва проекту
Тип проекту

Мета проекту

Завдання проекту

Стислий опис проекту

Очікувані результати

Open-air classroom «healthy learning and rest»
В великий
□ малий
Створити clever локацію на території нашого
закладу (внутрішній двір школи) для практичного
застосування в освітній діяльності, як новий
безпечний освітній простір для учнів та вчителів
школи.
1) Осучаснити пришкільну територію.
2) Створити безпечний, огороджений від виходу
на проїжджу частину, сучасний навчальний
простір на шкільному подвір’ї, що найбільш
актуально в період пандемії.
3) Підвищити мотивацію до навчання та рівень
охоплення дітей закладу для проведення уроків
та заходів на свіжому повітрі.
4) Сприяти
самовираженню,
створенню
креативних проектів,
проведення уроків,
тренінгів, майстер-класів, інтегрованих уроків,
уроків у форматі співучителювання за
різноманітними напрямками.
5) Заохотити учнів до самодіяльності та підвищити
рівень навчання в нових умовах.
Open air schools або schools of the woods, (з
англійської - «школа на свіжому повітрі») організація навчального процесу поза межами
стін школи: на ігровому майданчику, на подвір'ї,
на спеціально облаштованій території. Ця ідея не
нова, але сьогодні дуже актуальна. Учні матимуть
можливість більше часу проводити на свіжому
повітрі.
Така осучаснена закрита пришкільна територія
створить безпечний навчальний простір, який
може розмістити до ЗО осіб за один захід.
Підвищить мотивацію до навчання та рівень
охоплення дітей закладу для проведення уроків та
заходів на свіжому повітрі. Стане поштовхом для
розвитку школи. Створить умови для творчості
та командної роботи учнів 5-11 класів.
Слугуватиме
місцем
для
самовираження,
розробок проектів, проведення уроків, тренінгів,
майстер-класів, інтегрованих уроків, а також

Ключові заходи
проекту

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

місцем для проведення засідань учнівського
самоврядування.
1) Здійснення
проектно-ескізних
робіт
3
прив’язкою до території та підготовка території
до встановлення зони «Open-air classroom».
2) Виготовлення,
закупівля
комплектуючих
матеріалів та монтаж конструкції, встановлення
дошки,
лав,
облаштування
освітнього
середовища.
3) Святкове відкриття класу на свіжому повітрі.
4) Проведення 140 виховних годин серед учнів 511 класів, 2 засідання команди президента,
8 старостатів, а також уроків, майстер-класів,
тренінгів (враховуючи розклад та погодні
умови).
Червень-жовтень 2021року
299518
Шеремет Юлія та Керімова Дарина

Наявність презентації

є

Наявність фото
Наявність
відеоматеріалів

є

Автор (автори) проекту:

Шеремет Юлія Андріївна та

Кошторис проекту
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
закладу КЗ «Загальнооосвітня школа ІІ-ІП ступенів № 31 ВМР»
№
п/п

.

1

2.

3.
4.

Найменування
витрат

Одиниця
виміру

Кількість,
од.

«Сонячне дерево»
сонячний
фотоелектричний
модуль (локальний
кошторис додаток 1)
Зварювальні роботи
Монтаж та
будівельні роботи
Огорожа з
нержавіючої сталі
(локальний
кошторис додаток 2)
Встановлення
огорожі
Лавки дерев'яні з
навісом (доставка)
Дошка переносна
магнітно-маркерна
(доставка)
ВСЬОГО:

шт

Дата 30.03.2021
Автор (автори) проекту:

Всього,
грн

1

Вартість за
одиницю,
грн
30888

1
1

12 200
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12200
7350

секції

5
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178500

секції

5
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7500

шт

3
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шт

1

4580

4580

30888
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