Код проекту
(заповнюється адміністратором
Конкурсу)
1. Опис проблеми / потреба в проекті.
Навчання у школі неможливо уявити без комфортних умов та новітніх технологій. І саме така
проблема є в Бурштинській гімназії, адже тут старі комп'ютери в кабінеті інформатики. Це
унеможливлює отримання школярами якісного навчання новітніми технологіями за новими
стандартами освіти.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Мета: оновити комп’ютерний клас;
Завдання:
організувати та забезпечити:
- нові форми навчальної діяльності,
- особистісно орієнтований та диференційований підхід у навчанні,
- реалізацію інтерактивного підходу (постійне спілкування з ПК, постановка запитань, які
цікавлять учня та отримання відповідей на них);
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Цільовою аудиторією проекту є учні та вчителі Бурштинської гімназії (приблизно 250 чоловік).
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
Назва діяльності
1
Організація батьківських зборів з метою
доведення інформації щодо реалізації
проекту
2
Підготовка комп’ютерного класу
Встановлення всі комплектуючих
3
4

Презентація реалізованого проекту

Терміни
Примітка
1-й тиждень реалізації Адміністрація,
проекту
керівники

класні

2-й тиждень реалізації Баглай М.В., Баглай Х.М.
проекту
3-й тиждень реалізації Баглай Х.М. , ПП Куриш
проекту
4-й тиждень реалізації Адміністрація,
проекту
Баглай Х.М.

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
• покращення умов для проведення уроків учнів та вчителів;
• збільшення кількості бажаючих навчатись у закладі, завдяки покращенню умов для навчання
гімназистів;
Якісні результати: повністю укомплектований комп’ютерний клас дасть можливість більш
якісно та результативно навчати дітей, застосовувати набуті знання у житті.
6. Довгостроковий вплив проекту.
Не менше 10 років.
7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
Батьківський комітет Бурштинської гімназії – доставка відповідних матеріалів, участь у спів фінансуванні проекту.
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8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Стаття в місцевій газеті «Бурштинський вісник», на сайті міста та АМЕР м. Бурштина, у
соціальних мережах Facebook, розміщення відомостей на стендах гімназії, відеосюжет
телеканалу «РАІ».
9. Бюджет, в грн
№ Назва видатків

1
2
3
4
5
6
7
8

Розрахунки по
даним
видаткам
Lenovo
6*7600

Ноутбук
IdeaPad320
ПроекторAcer X128H
Настінний екран Sopar
Slim
Кронштейн
для
проектора Bratec
Кабель VGA, 20 м
Кабель живлення 10 м
Установка проектора
Мишка
Trust
VivyWireless

Всього

Загальна
сума, грн

Запитувана
сума, грн

45600

38000

1*10800
1*2300

10800
2300

10800
2300

1*600

600

600

1*380
1*230
1*2000
6*300

380
230
2000
1800

1500
1800

63710

5500

Внесок з
інших
джерел
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Власний
внесок
7600

380
230
500

8710
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Інформація про учасників ініціативної групи:
Ініціативна група «Креативні вчителі Бурштинської гімназії» створена 6 травня 2014 року і
приймає активну участь у залученні додаткового фінансування для покращення навчального процесу.
Так, у 2014 році ініціативна група реалізувала проект «Спортивна молодь - здорова нація», в
межах якого залучила 12 030,00 грн. на закупівлю спортивного інвентаря до кабінету фізкультури.
Також учасники ініціативної групи мають досвід у підготовці ще ряду проектів, пов’язаних з
фізичним розвитком учнів.
Успішним став проект по встановленню спортивних тренажерів, за кошти місцевих підприємців.
У травні 2015 року ініціативна група взяла участь у конкурсі міні-грантів «Місто своїми руками,
який проводиться в рамках реалізації Стратегії соціального партнерства компанії ДТЕК і міста
Бурштина. Це були проекти під назвами «Творимо здоров’я душі і тіла» (керівник проекту Бандура
Наталя Степанівна) та «Спортивний майданчик для гімназії» (керівник проекту Колоша Мар’яна
Миколаївна). Останній проект виявився успішним, його реалізація відбулася в період з 1.0730.09.2015 р.
Протягом 2015 року Бурштинська гімназія приймала активну участь у змаганні в рамках проекту
«Енергоефективні школи». В цьому конкурсі наша гімназія отримала перше місце і 40 000 грн. на
заміну старих вікон у актовій залі.
У 2016 році проект «Теплі та затишні уроки для учнів гімназії» (керівник проекту Столяр Леся
Богданівна) є продовженням попередніх проектів.
Можна зробити висновок, що вчителі гімназії дбають не тільки про високий рівень знань своїх
учнів, а й про їх здоров’я та комфорт. Також ми приділяємо значну увагу проблемі енергозбереження.
В процесі роботи над проектом «Енергоефективні школи» всі учні і вчителі гімназії багато працювали,
щоб здобути перемогу і отримали не лише значну матеріальну підтримку, а й величезний досвід у
пошуках способів енергозбереження в школі та побуті, якими користуємось і в повсякденному житті
За час існування ініціативної групи вона оновилась та поповнилась учасниками. І тепер до
складу групи входять:
1 Баглай Микола Васильович (вчитель математики та інформатики)
2 Головчак Наталія Ігорівна (секретар ініціативної групи, вчитель польської мови)
3 Назар Тетяна Тадеївна (бухгалтер гімназії)
4 Торган Роман Іванович (вчитель фізкультури)
5 Косінець Наталія Романівна (вчитель німецької мови)
6 Олійник Ольга Миколаївна (директор гімназії)
7 Войтенко Надія Степанівна (педагог-організатор, вчитель трудового навчання)
8 Маман Ольга Василівна (заступник директора з навчально-виховної роботи)
9 Лисівська Оксана Володимирівна (вчитель біології)
10 Корчинська Галина Йосифівна (вчитель хімії)
11 Столяр Леся Богданівна (керівник ініціативної групи, вчитель англійської мови)
12 Баглай Христина Миронівна (вчитель інформатики)
13 Медвідь Галина Іванівна (вчитель української мови і літератури)
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