Код проекта
(заполняется администратором Конкурса)

1. Описание проблемы/потребность в проекте.
(Коротко, не более 5 предложений, опишите теперешнюю ситуацию и проблему, которую Вы
собираетесь решить)
Актуальність нашого проекту полягає в тому, що на сьогоднішній день у Зеленодольській
ОТГ практично відсутнє місце, де б діти та дорослі могли вільно вивчати та практикувати
англійську мову. Щоб стати успішним сьогодні та бути готовими до зустрічей з реаліями
завтрашнього життя, в якому без англійської мови практично неможливо налагодити контакти з
іноземними партнерами, друзями, колегами, нам необхідно створити центр, який стане для
учнівської та дорослої аудиторій нашої ОТГ міцним підҐрунтям у формуванні свого теперішнього і
майбутнього.
Ми хочемо створити центр, який допоможе розвивати уміння міжкультурної компетенції в
учнів та дорослих, виявляти лідерські навички в учнівських колективах та спонукати їх до
волонтерської діяльності шляхом залучення ними школярів початкової ланки до вивчення іноземної
мови.
Засадами створення лінгвістичного центру стала співпраця школи з волонтером Корпусу Миру
в Україні міс Лейсі Вікіршем та фундацією Тоні Блера «Generation Global». Так міс Вікіршем, з
грудня 2017 приїхала зі Сполучених Штатів викладати англійську мову для жителів громади
пліч-о-пліч з вчителями нашої школи протягом двох років. Вона запропонувала проводити заняття з
вивчення англійської не лише для учнів та вчителів нашої ОТГ, але й для дорослих жителів. А за
програмою Тоні Блера, яка направлена на побудову міжкультурного діалогу серед англомовних
учнів по всьому світу, 3 квітня 2018 року нами вже була проведена перша відео-конференція з
учнями Sacred Heard Academy (Michigan, the USA) і запланована наступна на 16 травня 2018 року з
учнями із Йорданії.
Так, проведене нами опитування серед 100 жителів нашої ОТГ підтвердило актуальність
нашого проекту:
1) 87% людей вважають, що нашій громаді потрібний центр, де будуть навчати дітей
лідерським та волонтерським навичкам;
2) 90% опитаних бажають, щоб їхні діти навчались в такому центрі;
3) 67% громадян та їхніх сімей потребують допомоги у вивченні англійської мови.

2. Опишите в одном абзаце цель и задачи проекта.
Ціль – створити на базі загальноосвітнього навчального закладу багатофункціональний
навчальний центр з вивчення англійської мови для різновікових груп Зеленодольської ОТГ.
Завдання:
1.1. залучити різновікові групи жителів ОТГ до активного вивчення англійської мови для
подальшого розвитку міжкультурної компетенції;
1.2. провести тренінги з лідерства, волонтерства та викладання для учнів ОТГ і зацікавити їх у
волонтерській діяльності для роботи з молодшими школярами та викладання їм іноземної
мови;
1.3. організувати лідерів-волонтерів для розробки англомовного маршруту за проектом
«Стежками рідної землі», який був успішно презентований у 2017 році на конкурсі міні-грантів
«Громада своїми руками» у місті Зеленодольськ.
Укажите круг людей, на которых будет распространяться Ваш проект – конкретные
люди, структуры, общественные группы.
Проект поширюватиметься на всіх мешканців Зеленодольської ОТГ та усіх, хто зацікавиться
функціонуванням даного центру.
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4. Мероприятия и рабочий график их проведения
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Название деятельности
Підготовчий
етап:проінформувати
жителів ОТГ, учнів шкіл та їх батьків,
всіх бажаючих про ідею та зміст
проекту.
Складання графіка ремонтних робіт,
виконання ремонтних робіт
Придбання необхідного обладнання,
меблів і матеріалів, їх встановлення.
Складання плану та графіку занять до
кінця року.
Соціальна рекламна кампанія серед
жителів Зеленодольської ОТГ.
Святкова презентація проекту +
майстер клас

Сроки
липень, 2018

Примечание
Оголошення у
регіональних ЗМІ

липень, 2018

Батьки, ініціативна група

серпень, 2018

Ініціативна група

серпень, 2018

Ініціативна група

серпень-вересень,
2018
листопад, 2018

Ініціативна група
Ініціативна група + учні
школи

5.
Ожидаемые результаты
Количественные результаты:
 проведено 5 інформаційних зустрічей стосовно ідеї та реалізації проекту в ОТГ;
 розіслано та роздруковано 30 оголошень про зміст проекту (запрошення до участі);
 30 учнів віком 12-16 років відвідають засідання англійського клубу і тренінги експертів,
щоб покращити рівень володіння мовою до травня 2019;
 обрано 10-15 учнів віком 15-17 років для участі у тренінгу з практики лідерства,
викладання, волонтерства до серпня 2018;
 створено ініціативну групу (10-15 учнів-волонтерів) з розробки англомовного маршруту за
проектом «Стежками рідної землі» до серпня 2019;
 обрані 10-15 учнів стануть юними репетиторами для молодших школярів до травня 2019;
 запрошено 30-40 жителів громади, бажаючих вивчати англійську мову для повсякденного,
професійного та ділового життя;
 участь у реалізації проекту взяли 20 осіб;
 розміщено/роздруковано 50 оголошень про відкриття проекту;
 участь у відкритті прийняло не менше 30 дітей та дорослих.
Качественные результаты:
 спільна співпраця між учасниками, волонтером та вчителями сприятиме підвищенню рівня
володіння іноземною мовою серед жителів громади та обміну міжкультурними
компонентами;
 волонтерська робота учнів сприятиме підвищенню їхніх лідерських та викладацьких
навичок;
 досвід учнів у волонтерській діяльності надасть можливість отримати нові знання та досвід
з різних сфер життя.
Долгосрочное влияние проекта.
У 2018-2019 н. р. на території навчального закладу планується літній мовний табір
«Let Kids Learn!», в якому будуть задіяні щонайменше 40 учнів, 5 вчителів англійської мови нашої
громади та 3 волонтери Корпусу Миру. Лінгвістичний центр стане для них майданчиком, на базі
якого відбудеться обмін культурними компонентами іноземних вчителів та українських учнів.
Діти матимуть змогу вивчати англійську мову поза шкільною програмою і використовувати її як
інструмент міжнародного спілкування.
Волонтерами центру планується розробити англомовний маршрут за проектом «Стежками
рідної землі», яким зможуть користуватися як жителі нашої ОТГ, так і іноземні гості з метою
ознайомлення людей з історією нашої ОТГ.
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7. Ваши партнеры и их роль в выполнении данного проекта
Муха Іван Вікторович (к. т. (067)564 31 51) – допомога у вирішенні інженерно-технічних робіт,
приватний підприємець,
Лейсі Вікіршем к. т. (073)142 23 68) – волонтер Корпусу Миру США в Україні, консультант з
питаннь організації англомовного навчального центру та його волонтерської діяльності,
Круть Анжела Петрівна к.т. (098)624 97 83 ), Нікітцева Вікторія Володимирівна (096)792 79 57),
Боднарчук Ольга Ярославівна (097)210 83 84), Горб Алла Іванівна (096)959 73 45), Бровіна Оксана
Рюриківна (098)587 50 51, Зуєва Алла Стефанівна (068)008 87 47, Окрутна Ольга Володимирівна
(095)084 14 12 – батьківський комітет Зеленодольської ЗШ I-III ступенів № 1, які беруть
активну участь у створенні центру.
8. Распространение информации. Как вы планируете информировать широкую
общественность об успехах Вашего проекта?
Презентації ідеї та змісту проекту у навчальних закладах ОТГ, розміщення інформації у
соціальних мережах, на сайтах шкіл та міської ради. Розміщення оголошень у громадських місцях,
розповсюдження листівок, статті у друкованих виданнях регіону.
9. Бюджет, в грн.
№ Назва видатків
Рахунки
Загальна
Запитувана Внесок з
Власний
по даним сума
сума, грн..
інших
внесок
видаткам
джерел
1
Підготовчі та ремонтні
1000 грн.
1000 грн.
Силами
роботи:
батьків
-зняття шпалер,
учнів,
-розмивання стелі,
ініціативної
-ґрунтовка стін,
групи
-шпаклівка вікон,
- підготовка вікон до
фарбування.
2
Ремонт вікон, стелі і
5000 грн.
5000 грн.
Силами
стін
батьків
-поклейка стелі,
учнів
-поклейка шпалер,
-ремонт дверей
(обшивка ДСП),
- фарбування вікон,
-заміна покриття
підлоги.
3
Меблі для центру
25
1200×25
30 000 грн
Ініціативна
комплектів
група
(парта,
стілець)
Комод для 1500грн. ×1
наочності
4
Обладнання для
Проектор
11000грн. ×1
Ініціативна
центру
(1 шт.)
група,
Ноутбук
8000 грн. ×1
партнери
(1 шт.)
МФУ
3500грн. ×1
(1 шт.)
Реклама
1000 грн.
(банер,
флаєра)
Всього
60 500 грн.
55 000 грн. 6 000 грн.
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