КАРТКА ПРОЕКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
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«Open space» - територія творчої та активної діяльності
учнів
• організація шкільного простору для розвитку та
комфортного відпочинку учнів;
• створення майданчика для діяльності в позаурочний час
(проведення майстер-класів, тренінгів та гуртків);
• покращення естетичного вигляду шкільного приміщення;
• залучення учнів та їхніх батьків до активної громадської
діяльності в рамках проекту
• створити умови для розвитку творчих здібностей учнів;
• проводити інформаційно-просвітницьку роботу з учнями та
батьками;
• формувати емоційно-ціннісне ставлення до себе шляхом
проведення тренінгів, виховних заходів, гурткової роботи;
• розвивати усвідомлення власної потреби в діяльності,
спрямованій на розвиток особистості, активну
громадянську позицію
«Open space» складається з двох основних зон: робочої та
лаунж. Робоча зона служить для максимально продуктивної
роботи, оснащена всім необхідним обладнанням (великим
телевізором, столами-трансформерами, стільцями) для
проведення зустрічей, тренінгів, гурткової роботи.
Лаунж-зона служить для комфортного відпочинку та
психологічного розвантаження в позаурочний час (м’які меблі,
пуфи, настільні ігри)
Реалізація проекту забезпечить партнерство учнів і педагогів із
батьками та громадськістю, розвиток учнів, їхній активний
відпочинок та спілкування з однодумцями. Заходи, проведені
на території «Open space», сприятимуть формуванню творчої й
пізнавальної діяльності учнів. Проект підвищить рівень
комфортності освітнього середовища закладу, створить сучасну
територію для творчої та активної діяльності учнів
Творчі зустрічі, тренінги, навчання в позаурочний час, релакс
вересень 2019 року
100 тис. грн
учні закладу, батьки, вчителі
«Open space» - це простір для балансування навчальної роботи
з відпочинком

Кошторис проекту
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
№

п/п

Найменування
витрат

Одиниця
виміру

Кількість,
од.

Вартість за
одиницю,
грн

Всього,
грн

1.

М ’який куточок

шт.

1

10000

15000

3.

Мішок-пуф

шт.

5

1200

6000

4.

Столи

шт.

2

1500

3000

5.

Стільці

шт.

10

600

6000

6.

Телевізор

шт.

1

20000

20000

7.

Ремонт
приміщення

10000

8.

М еталопластикові
вікнаперегородки

40000

ВСЬОГО:

100000

