
КАРТКА ПРОЕКТУ  
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

Назва проекту

Тип проекту

Мета проекту

Завдання проекту

Академія І  '
І  великий □ малий

Через створення Академії Ъ на базі обладнаного 
сучасного креативного простору дати молоді нові 
інструменти для саморозвитку учнів та всього 
шкільного колективу.
Мета роботи Академії Ъ\
^  неформальне навчання, що базується на

відкритості;
^  активне дослідження української географії,

природи та традицій,
^  грунтовне та всебічне вивчення сутності

власних прав та обов'язків,
^  спонукання молоді до ініціативи та
спритності,

^  розвиток лідерства та патріотизму, бажання
брати активну участь у позитивних змінах 
країни, світу;

^  розвиток ціннісного ставлення до власного
здоров’я;

^  підвищення самоповаги та авторитету серед
однолітків та дорослих;

^  заохочення до волонтерської праці та
служіння;

^  підвищення ціннісного ставлення до інших
людей, родини, суспільства, держави.
Обладнати простір, де розпочне роботу 

Академія 7.
^  Створити на її базі Дебатний клуб, «Школу 

лідера» для стимулювання розвитку лідерів 
шкільного самоврядування, які сприятимуть 
позитивним змінам серед шкільної 
спільноти(реалізація «низових» ініціатив, активна 
участь у волонтерських акціях, конкурсах) і в 
майбутньому практикуватимуть відповідальне 
лідерство на благо своєї країни.
7  Модернізувати роботу діючих гуртків,
школи медіації, тренінгів з психології та основ 
здоров'я.
^  Налагодити новий формат співпраці з
позаакадемічними спільнотами: ГО «АСКТ», ГО 
«Ірбіс», МАН, волонтерами Корпусу Миру, 111ОГІ, ;



бізнес-школою Приватбанку.

Начальний заклад надасть приміщення, у якому за 
кошти проекту буде створено новий креативний 
простір із сучасними меблями, інформаційним 
забезпеченням, зонами відпочинку.

Простір Академії буде мобільним і зможе 
трансформуватися в сучасне начальне приміщення 
з класичним розташуванням меблів, розміщення 
меблів для гренінгових та групових форм роботи, 
простір з м ’якими кріслами й мішками для 
вільного та невимушеного спілкування.

Академія Тг- це новий формат неформального 
навчання та розвитку для учнів шкіл віком від 10 
до 17 років. Програма допоможе молоді знайти 
своє призначення, пізнати свій внутрішній світ, 
усвідомлено обрати майбутню професію та 
розкрити лідерські якості.

Стислий опис проектуг • ' В  основі навчання —  три елементи розвитку:
духовний, емоційний та інтелектуальний.

7  Під час навчання у «Школі лідерів» учні 
здобудуть навички самопізнання, аналізу 
суспільних викликів, командної прані, комунікації, 
щоб краще зрозуміти себе, країну і світ, в якому ми 
живемо.
7  Дебатний клуб допоможе розвивати вміння 

критично мислити, висловлювати власну думку, 
толерантно ставитися до інших.
7  Приміщення Академії 7  стане територією 

вільного спілкування для роботи гуртків, для 
розвитку ЯТЕАМ-освіти, нового формату 
проведення тренінгів та майстер класів.
7  Академія 7  -  неформальне спілкування для 

учнів, місце активної взаємодії учнівського 
_________________________ самоврядування закладу. _____ _________

Це простір Академії 7-  територія без обмежень.
Меблі будуть мультифункціональні, тому легко
зможуть трансформувати приміщення з різними

„ . . локаціями для заходів. Для занять Школи лідера та
Очікувані результати „ _ _ . .

Дебатного клубу простір перетворюємо у коло зі
стільцями та дошкою на колесиках для
тренінгових занять. Для роботи гуртків та
громадських організацій -  простір обладнуємо



столами зі стільцями. Для занять медіаторів та 
роботи ІІІАСУ -  використовуємо крісла-мішки. 
Проектор, ноутбук та екран використовуватимуть 
за потреби при будь-якій формі роботи.

Ключові заходи 
проекту

1. Створення дизайну приміщення.
2. Обладнання приміщення меблями га технічним 

забезпеченням.
3. Відбір та створення двох вікових груп 5-8,9-11 

класів для навчання у «Школі лідерства» та 
«Дебатному клубі».

4. Організація роботи гуртків та засідань ШАСУ на 
базі приміщення Академії 2.

5. Використання території Академії Ъ для занять 
ГО «Асет», «Бізнес школи».

Період реалізації 
проекту

2019

Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

100000,00

Учасники реалізації 
проекту

Учні 5-1 1 класів

Коментарі

Наявність презентації +

Наявність фото
Наявність

відеоматеріалів

Автор (автори) проекту: Бондар Катерина Сергіївна,

Кавецька Лнастасія Вячеславівна

( П І Б  учня  (учнів))



Кошторис проекту 

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

№
п/п Найменування

витрат
Одиниця

виміру
Кількість,

од.
Вартість за 
одиницю, 

грн

Всього,
грн

1. Стілець Ібіца 
складний пластик

50 580,00 29000,00

2. Складний стіл на 
колесищах Фліп 
Флоп
1800x750x730.

5 2754,00 13770,00

3. Крісло-м’яч 10 1580,00 15800,00
4. Ноутбук 1 11928,00 11928,00
5. Проектор 1 8964,00 8964,00
6. Мякі крісла 

груші
3 1633,00 4899,00

7. Фліпчарт на 
колесиках

1 3422,44 3422,44

8. Стіл офісний 1 1295,00 1295,00
9. Стілець офісний 1 1475,00 1475,00
10. Проекційний

екран
1 4080,00 4080,00

11. Шафа для офісу 2 2680,00 5360,00

ВСЬОГО: 99993,44

Автор (автори) проекту: Бондар Катерина Сергіївна, 

Кавецька Анастасія Вячеславівна

(ПІБучня (учнів))


