КАРТКА ПРОЄКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
комунального закладу
«Загальноосвітня школа І-ПІ ступенів №36 Вінницької міської ради»
Назва проекту
Тип проекту

Мета проекту

Завдання
проекту

Стислий опис
проекту

Очікувані
результати

MediaHUB
малий
створення віртуального центру з метою реалізації основних
напрямків медіаосвіти та формування активного громадянина,
спроможного вільно орієнтуватися в сучасному світовому
інформаційному просторі через роботу медіаосвітнього
простору школи.
□ створення медіаосвітнього простору школи: порталу
навчального закладу, прес-центру;
□ створення шкільної інтерактивної бібліотеки;
□ формування інформаційної компетентності учнів щодо
самоорганізації освітньої діяльності шляхом інтеграції в
медіапростір навчального закладу;
□ створення освітнього веб-середовшца закладу;
□ можливість вільного доступу учнів до анотованого каталогу
посилань на існуючі освітні ресурси;
□ залучення учнівського врядування до активної громадської
роботи;
□ організація шкільної видавничої діяльності шляхом випуску
газети «School 36 Online»;
□ підтримка культурних ініціатив школярів та надання
можливостей для їх реалізації;
□ об'єднання однодумців, можливість розширити коло друзів
та свій світогляд.
Реалізація проекту «MediaHUB» дозволить трансформувати
бібліотеку зі звичайного книгосховища в інтерактивний
освітній простір, надасть можливість учням перебувати в
безпечному медіасередовшці, розвивати власну ініціативу,
професійно зростати, активно брати участь в житті школи.
□ надання можливості учням 5-1 Ікл. з користю проводити
позаурочний час;
□ випуск шкільної газети, що має на меті популяризацію
освітньої діяльності, зростання іміджу навчального закладу;
□ створення сприятливих умов для вільного доступу учнів до
електронних освітніх ресурсів та платформ, ефективна
організація дистанційного навчання;
□ створення інтерактивного та сучасного простору, що
призведе до зростання інтересу серед учнів до роботи 3
інформацією та інноваційними технологіями;
□ реалізація основних напрямків медіаосвіти (створення

захисних механізмів школярів від потенційно шкідливих
ефектів медіа, сформувати такого споживача медіа, котрий
міг би ефективно задовольняти свої інтереси,
використовуючи засоби масової комунікації);
□ обмін досвідом із іншими школярами та залучення учнів до
всіх світових, сучасних мейнстрімів і трендів.
□ здійснення ремонтних робіт (липень-серпень 2021р.);
□ проведення чотирьох засідань прес-центру закладу
(вересень-грудень 2021 p.);
□ реалізація доступу учнів школи до електронних освітніх
ресурсів, засобів міської, державної та світової масової
комунікації (постійно);
□ проведення зустрічей з представниками телеканалу ВІТА:
«Сходинки до медіаграмотності» (жовтень 2021 p.);
Ключові
«Медіаграмотність
у
запитаннях
та
відповідях»
(грудень 2021 p.);
заходи проекту
□ випуск чотирьох номерів власної шкільної газети
«School 36 Online» (вересень-грудень 2021 p.);
□ відображення діяльності шкільного прес-центру на сайті
школи, в засобах масової інформації, популяризація
медіаосвіти через мережу Інтернет (щотижнево);
□ проведення тематичних кіл медіаторами з учнями закладу
«Прийоми самозахисту у медіапросторі» (жовтень 2021 р.)
та «Спілкування у соціальних мережах» (листопад 2021 p.).
Період
Червень-грудень 2021 р.
реалізації
проекту
99 000 грн.
Приблизна
вартість
проекту, тис.
гри.
Учасники
Учнівське самоврядування, учасники освітнього процесу
реалізації
(вчителі, батьки, учні).
проекту
Проект є необхідним для покращення шкільного життя та
Коментарі
згуртування учнівської спільноти.
Наявність
Так
презентації

Наявність
фото

Наявність
відеоматеріалів
Автор проекту:

Смірнова Єлизавета Михайлівна

Кошторис проекту
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
комунального закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Вінницької міської ради»

№
п/п

1.

2.

Види робіт

Найменування
витрат

Придбання
матеріалів

Ноутбук ACER
Aspire 3 A315-23GR75X Silver
('NX.HVSEU.008')
Телевізор Samsung
UE32T5300AUXUA

Послуги
ремонтних
робіт

Автор проекту:

Директор

Одиниця Кількість,
виміру
од.

Всього,
грн.

3

Вартість
за
одиницю,
грн.
18 000

54 000

CM.

1

11 000

11 000

БФП EPSON L850
(Cl 1CE31402)

шт.

1

13 000

13 000

Роутер ASUS RTAX58U

шт.

1

6000

6000

Кріплення,
підведення
мережевого
доступу,
налаштування
техніки тощо

15 000

ВСЬОГО:

99 000
Смірнова Єлизавета Михайлівна

Нечипорук Е.В.

