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КАРТКА ПРОЄКТУ 

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів» 

 

Назва проєкту 
 

«Креативний простір для покоління Z» 

Тип проєкту   великий              

Мета проєкту 
Задоволення потреб учнів у якісному відпочинку та розвитку 

природних нахилів та здібностей 

Завдання проєкту 

1. Облаштування яскравого освітнього середовища для змістовного 

дозвілля та відпочинку з урахуванням побажань учнів. 

2. Стимуляція активної фізичної діяльності та відпочинок від 

ґаджетів. 

3. Розвиток навичок взаємодії в командах. 

4. Популяризація розвивальних ігор в учнівському середовищі. 

5. Залучення до формування  освітнього середовища усіх учасників 

освітнього процесу. 

Стислий опис проєкту 

    Пропонуємо зробити перший крок до створення універсального 

дизайну школи: облаштувати  креативний простір для покоління Z, 

який буде цікавий учням різного віку. Даний проєкт передбачає 

оновлення приміщення шкільного коридору ІІІ поверху на принципах 

енергоефективності, мотивувального та креативного дизайну, 

технологічності та інклюзивності. 

    Під час перерв, до та після уроків учні повинні мати можливість 

активно відпочивати і розвиватись. Відмовитись від ґаджетів на 

користь активних розвивальних, командних ігор. Яскраво та змістовно 

проводити вільний від навчання час «поколінню Z» дозволить 

«Креативний простір». 

    На допомогу дітям буде встановлено інтерактивну проекцію «Жива 

підлога», використання якої  сприятиме стимуляції психомоторного 

розвитку, релаксації, навчанню під час ігрової діяльності, формуванню 

вміння взаємодіяти в команді. 

Очікувані результати 

1. Створення багатофункціональних гнучких просторів, у яких 

кожен учень зможе знайти заняття до душі. 

2. Облаштування  безбар’єрного простору та комфортних умов для 

відпочинку  дітей з особливими освітніми потребами.    

3. Налагодження дружніх стосунків між учнями різних вікових 

груп. 
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Добре облаштований простір створює можливості для різноманітних 

форм активного відпочинку, забезпечує сприятливу емоційну 

атмосферу, налаштовує на продуктивну співпрацю учнів різних вікових 

категорій та дітей з різними освітніми потребами. 

Ключові заходи проєкту 

1. Модернізація шкільного коридору ІІІ поверху. 

1.1.Розробка проєкту осучаснення інтер’єру закладу (березень 

2020 р.) 

1.2. Проведення ремонтних робіт (липень-серпень 2020 р.). 

1.3. Встановлення інтерактивної проекції «Жива підлога» 

(серпень 2020 р.). 

1.4. Розміщення меблів в інтер’єрі закладу (серпень 2020 р.). 

2. Організація використання креативного простору для дозвілля, 

відпочинку та розвитку покоління Z. 

2.1. Презентація оновленого простору  учням, батькам, 

педагогам (вересень 2020 р.). 

2.2.Проведення акції «Дивоколо веселих розваг» (жовтень 2020 

р.)  

2.3.Проведення  спортивних квестів для команд, до яких входять 

діти різного віку (листопад 2020 р.). 

2.4. Проведення корекційно-реабілітаційних занять для учнів з 

особливими освітніми потребами (вересень-грудень 2020 р.). 

Період реалізації 

проєкту 

Червень-грудень 2020 р. 

Приблизна вартість 

проекту, тис. грн. 

293911 грн. 

Учасники  реалізації 

проєкту 

Учнівський колектив закладу, педагоги, батьки. 

Коментарі - 

Наявність презентації 
+ 

Наявність фото + 

Наявність 

відеоматеріалів 

- 

 

Автор  проекту: учениця 9-А класу КЗ «ЗШ І-ІІІ ступенів № 21 ВМР» Покотило Антоніна 

Миколаївна. 
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