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Назва проекту
Тип проекту

Мета проекту
г
^

Завдання проекту

Стислий опис
проекту

Інформаційний медіапростір закладу

малий
Створення сучасного та стильного функціонального
інформаційного медіапростору, культурного та творчого
осередку закладу.
- створити на базі шкільної бібліотеки
інформаційний, сучасний та стильний медіапростір
школи;
- створити умови для творчого розвитку особистості,
інтелектуального самовдосконалення та лідерських
якостей в учнівської молоді, а також простору, де
д іт и зможуть відпочити, почитати, роздивитись
картинки, погратися в якісь ігри, послухати казку;
- забезпечити змістовне дозвілля і неформальну
освіту учнівської молоді;
- організувати культурний осередок учнівської
молоді;
- підтримка та розвиток талантів дітей;
- заохочувати до читання через пошук сучасних
форм популяризації книг;
- сприяти грамотності учнів (базової, медійної,
цифрової, соціально-правової).
Стрімкий розвиток технологій та зміна стереотипів
сприяють трансформації бібліотек з книгозбірень до
просторів для освіти, науки, співпраці, спілкування і
дозвілля.
Тому колектив закладу прагне створити сучасний
інформаційний
медіапростір,
в
якому
буде

здійснюватись неформальна комунікація учнівської
молоді, розвиваюче, розважальне, соціально-активне
навчання, дозвілля,
самореалізація молоді у
безпечному,
контрольованому
середовищі,
де
враховується автономія у різних сферах діяльності.
Інформаційний сучасний медіапростір
стане
вільним простором, створеним задля всебічного
розвитку
особистості,
інтелектуального
самовдосконалення учнів та вчителів, де будуть
проходити різні освітні та розважальні заходи, де діти
зможуть навчатися, дізнаватися про найсучасніші й
інноваційні технології, а також розкривати свій
творчий потенціал.
Такий
медіапростір
забезпечує
ефективне
впровадження
правових,
соціально-економічних,
інформаційних, освітніх та організаційно-методичних
заходів у контексті реалізації нової реформи освіти.
Функціональність медіапростору забезпечить
зонування, в тому числі за рахунок мобільних меблів:
• Координаційна - зона для реєстрації,
консультації, надання інформаційної допомоги
тощо;
• Конференц-зал - вільний майданчик для обміну
думками та втілення учнівських ініціатив;
• IT -зона - комп’ютерні та мультимедійні засоби
(з доступом до мережі їнтернет та Wi-Fi) для
навчання, самоосвіти та дозвілля.
• Буккросинг - відкритий доступ до книг;
• Тиха зона - місце для відпочинку, релаксу, тихих
ігор та занять, індивідуальної роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами.
Медіапростір в школі - це, насамперед, простір
учнівської молоді, який є чимось більшим, ніж просто
бібліотека. Це простір для самореалізації, вільного
спілкування дітей різного віку, вчителів та батьків.
Саме тут неініціативних перетворюватимуть на
активних поціновувачів інтелектуального відпочинку.

Очікувані
результати

Ключові заходи
проекту

Період реалізації
проекту

- створення умов для творчого розвитку особистості,
інтелектуального збагачення учнів, їх відпочинку;
- створення культурного та творчого осередку
закладу7, де діти матимуть можливість навчатись,
спілкуватись з однолітками та вчителяминаставниками, обмінюватись власними думками,
ідеями, втілювати учнівські ініціативи, проводити
цікаво своє дозвілля;
- створення осередків для проведення гурткових
занять, занять з обдарованими учнями, роботи з
дітьми з особливими освітніми потребами;
- створення центру для засідань учнівського
самоврядування.
1. Ремонт приміщення шкільної бібліотеки
2. Оснащення необхідними меблями (столи,
стелажі, стільці, фліп-чарти, м’який куточок)
3. Оснащення комп’ютерним, мультимедійним та
офісним обладнанням (комп’ютери, оргтехніка,
мультимедійна дошка, проектор)
4. Проведення різноманітних заходів:
театралізованих вистав для учнів початкової школи,
засідань Ради лідерів та Президентської ради
учнівського врядування, психологічних тренінгів.
Червень - грудень 2019 р.

Приблизна вартість
проекту, тис. гри.

50 000 грн

Учасники реалізації
проекту

Учні та вчителі закладу, батьківська громада

Коментарі
Наявність
презентації

так

Наявність фото

так

І Іаявшсть
відеоматеріалів

так
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№
п/п

Вартість за
одиницю,
грн

Всього,
грн

Одиниця
виміру

Кількість,
од.

1. Двері міжкімнатні

ПІТ.

1

1 500 грн

1 500 грн

2. Двері вхідні

шт.

1

3 500 грн

3 500 грн

3. Стеля підвісна

кв.м

60

250 грн/кв.м

15 000 грн

4. Ламінат

кв.м

60

150 грн/кв.м

9 000 грн

5. Вертикальні жалюзі

кв.м

20

250 грн/ кв.м

5 000 грн

6. Фарба водоемульсійна
(для стін)

відро

4

600 грн

2 400 грн

7. Шпаклівка

Мішок

15

180 грн.

2 700 грн

Найменування витрат

3 060 грн

8. Додаткові матеріали
(плінтус, кріплення,
пензлі)
9. Ноутбук
ВСЬОГО:

шт.

1

7 840 грн.

7 840 грн.
50 000
грн

