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КАРТКА ПРОЕКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

Назва проекту «Центр інновацій та можливостей»
Тип проекту [Я великий а  малий

Мета проекту

Створення екосистеми школи шляхом осучаснення 
шкільної бібліотеки та коридорів (читальних залів) як 
креативного арт-простору, платформи розвитку 
особистості -  інноватора -  патріота.

Завдання проекту

Переформатування освітнього простору школи в 
LOUNGE SPACE (ЗОНИ КОМФОРТУ). Створення 
позитивного комунікативного середовища та можливостей 
для розвитку емоційного інтелекту учасників освітнього 
процесу, шляхом популяризації читання та впровадження 
культури партнерства як однієї із базових цінностей нової 
школи, формування компетентнісно зорієнтованого 
простору особистості -  інноватора -  патріота, 
проектування яскравого архітектурного рішення 
сучасного освітнього середовища із урахуванням 
дизайнерських смаків учнів школи.

Стислий опис проекту

Освітнє середовище потребує модернізації відповідно до 
потреб сучасності. У проекті передбачено чіткі кроки від 
шкільного дизайну -  до освітньої екосистеми: 
збалансованість між архітектурним рішенням простору та 
педагогічною складовою Нової української школи. 
Шкільна бібліотека, як стартап майданчик спільних 
цінностей усіх учасників освітнього процесу, сприяєтиме 
формуванню інновацій та креативних ідей.

LOUNGE SPACE (ЗОНИ КОМФОРТУ), а саме: шкільні 
коридори, з детально продуманим мотивуючим 
дизайнерським рішенням, сприятимуть розвитку 
креативного, творчого та критичного мислення учасників 
освітнього процесу; впровадженню учнівських інновацій у 
форматі НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
Архітектурне рішення простору Школи інновацій та 
можливостей утворює 4 платформи самоствердження та 
комфорту, які оформлено у поєднанні із методикою 
«стіни, що говорять» (стенди-фотозони) та тематичними 
лавами, на яких зображено мотивуючі гасла та вислови 
відомих українських та світових постатей:
1 ПЛАТФОРМА (шкільна бібліотека) «Центр 
інноваційного розвитку шкільної громади -  Centre for 
innovative development of the school’s community» є місцем 
зосередження знань і джерелом постійного розвитку, 
«інтелектуальним посередником» між людиною та 
інформацією, яку можна буде опрацювати у відповідній 
тематичній LOUNGE SPACE.
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2 ПЛАТФОРМА (шкільний коридор 2 поверху)
«Молодіжна патріотична платформа -  Patriotic youth 
platform» - є зоною формування впевненості у собі, волі в 
перемогу, віри у свою націю та активної життєвої позиції, 
яку оформлено у поєднанні із методикою «стіни, що 
говорять» (стенди-фотозони) та тематичними лавами, на 
яких зображено патріотичні гасла та вислови відомих 
українських та світових постатей.
3 ПЛАТФОРМА (шкільний коридор 4 поверху) 
«Інновації -  впевнений крок у майбутнє -  Innovation -  а 
confident step into the future» - зона ініціатив, місце 
генерації нових ідей та втілення їх у шкільне життя, яку 
оформлено у поєднанні із методикою «стіни, що говорять» 
(стенди-фотозони) та тематичними лавами, на яких 
зображено мотивуючі гасла та вислови відомих 
українських та світових постатей науки.
4 ПЛАТФОРМА (шкільний коридор 4 поверху) 
«Мистецтво як платформа актуального розвитку -  Arts as 
a platform for contemporary development» - зона у форматі 
мистецької виставкової зали. Тематичні лави містять 
вислови відомих українських та світових постатей 
мистецтва.

Очікувані результати

Популяризація читання серед учнівської молоді. 
Налагодження партнерських стосунків між усіма 
учасниками освітнього процесу.
Виховання учня 27 школи як особистості-патріота- 
інноватора.

Ключові заходи проекту

1. Проведення майстер-класів, організація мистецьких 
салонів, літературних читань, тематичних тренінгів 
відповідно до мотивуючих платформ.
2. Платформа презентацій учнівських патріотичних 
науково-дослідницьких проектів.
3. Літературно-мистецькі заходи.
4. Платформа вільних думок та інновацій.
5. Презентації мистецьких досягнень учнів та творчих 
колективів закладу.

Період реалізації проекту 3 10.06.2020 по 30.12.2020
Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

296490.00 грн.

Учасники реалізації 
проекту

Учні школи, педагогічний колектив та батьки.

Коментарі Даний проект був схвалений більшістю учнів закладу

Наявність презентації Так

Наявність фото Додатки
Наявність відеоматеріалів Додатки


