Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
У сучасному світі дуже важливо отримати ті знання, які близькі до міжнародних і сформують особистість
кожного школяра в руслі перспективних можливостей та умінь. Дефіцит аудіо та відео забезпечення уроків
іноземної мови унеможливлює результативну організацію аудіювання, читання, говоріння, що гальмує процес
формування мовних знань учнів.
Даний проект також відповідає концепції «нової української школи», в якій однією з ключових
компетентностей є спілкування іноземними мовами. Реалізація даного проекту також сприятиме формуванню
сучасного компетентного учня та випускника у багатонаціональному та багатомовному Європейському
середовищі.
Вирішення питання надання доступу до нових методів навчання сприятиме підвищенню рівня освіти учнів,
сприятиме підготовці майбутніх кваліфікованих спеціалістів для громади.

2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Мета проекту – створити умови для роботи по вдосконаленню навичок володіння іноземними мовами,
підвищення ефективності навчально-виховного процесу та мотивації учнів до вивчення іноземних
мов, а саме: освоєння навичок аудіювання, подолання мовного бар’єру, особистий підхід у вивченні за
рівнем, а не програмою.
Завдання проекту:
- Об’єднати зусилля громади над вирішенням проблеми
- Створити умови для індивідуального підходу до учня
- Вивести навчальний процес на якісний рівень
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Прямими користувачами є учні та персонал Добротвірської ЗОШ І-ІІІ ступенів (понад 900 осіб)
Непрямими користувачами є батьки та родичі школярів.

4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
Назва діяльності
1
Створення
координаційної
групи
з
представників Агенції, адміністрації та
батьківського комітету Добротвірської ЗОШ
І-ІІІ ступенів, Кам’янка-Бузького районного
відділу освіти.
2.
Закупівля обладнання
Пошук найкращої цінової пропозиції від
компанії-підрядника
Закупівля та доставка необхідних матеріалів
3.

4
5
6.

Здавально-приймальні
роботи.
Координаційна група створить комісію по
прийманню робіт, на яку покладено обов’язок
перевірки об’єкту. Підготовка і здача звіту по
проекту.
Проведення семінарів та тренінгів для
вчителів по роботі з новим обладнанням
Подача заявки в Крпус Миру по залученню
волонтера
Інформуваня місцевого населення про проект

Терміни
1 тиждень

Примітка

1 тиждень
1 місяць
1 тиждень

1-2 місяці
1 місяць
Протягом усього
терміну проекту
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5. Очікувані результати
Кількісні результати:
 Закуплено комплект комп’ютерного обладнання
 Залучено додаткове співфінансування
 Проведено ремонт приміщення
Якісні результати:
 Підвищено рівень мотивації учнів до вивчення іноземних мов
 Подолано мовний бар’єр
 Підвищено культурний рівень громади
 Доступність отримання якісних послуг
6. Довгостроковий вплив проекту.
За збереження та утримання майна відповідатиме адміністрація Добротвірської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Сучасне обладнання дасть змогу розвивати інтерес школярів до вивчення іноземних мов, зробить
процес навчання доступним та нестандартним. Ініціативною групою буде напрацьовано створення
начальної бази для використання на уроках та позаурочних заходах.
7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
Назва організації чи Категорія (бізнес, Спосіб залучення до покращення умов життя
НУО, орган
групи
цільової групи
влади)
Ініціативна група по
впровадженню мініПідготовка проекту, керування проектом,
проекту «Створення
закупівля необхідного обладнання, висвітлення
Центру вивчення
подій, забезпечення внутрішнього моніторингу
Ініціативна група
іноземних мов в
протягом реалізації проекту, підготовка і здача
Добротвірській ЗОШ Ізвіту по проекту.
ІІІ ст. »
Адміністрація та
Координація заходів проекту, встановлення
батьківський комітет
Навчальний
світильників та ламп, висвітлення подій,
Добротвірської ЗОШ Ізаклад
організація та проведення підсумкової акції
ІІІ ступенів
проекту.
Кам’янка -Бузький
Структурний
Правовий супровід реалізації проекту,
районний відділ освіти
підрозділ
поширення позитивного досвіду реалізації
виконавчої влади
проекту.
АМЕР Кам’янкаКонсультації, допомога у реалізації та
НУО
Бузького району
моніторинг проекту
Компанія ДТЕК

бізнес

Забезпечення фінансового внеску

8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Інформаційний супровід буде здійснюватися протягом втілення всього проекту. Ми будемо
розказувати про проект учням та батькам, мешканцям Добротвора та представникам влади як усно, так
і в письмовій формі: дамо замітки в часопис «Життя і слово», «Відкритий Добротвір», розмістимо
інформацію з фотографіями на сайтах АМЕР, селищної ради та відділу освіти Кам’янка-Бузької
райдержадміністрації.
По закінченню проекту буде проведена підсумкова акція із залученням громадськості
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9. Бюджет, в грн.
Внесок з
інших
джерел

№
п/п

Назва видатків

Розрахунок по
даним видаткам

Загальна
сума

Запитувана
сума, грн

1

1* 15 600,00

15 600,00

15 600,00

2

Стінка для
шкільного кабінету
Лінолеум

42кв.м* 125

5 250,00

5 250,00

3

Комп’ютер

1 *16 000,00

16 000,00

16 000,00

4

Колонки

1* 1 500,00

1 500,00

1 500,00

5

Проектор

1* 16 020,00

16 020,00

16 020,00

6

Магнітофони

4*700

2 800,00

2 800,00

7

Екран проекційний

1*1 710,00

1 710,00

8

Будматеріали

5 000,00

5 000,00

9

Роботи по ремонту
приміщення

7 800,00

7 800,00

10

Доставка товару

2 500,00

Разом

Власний
внесок

1 710,00

7 800,00

2 500,00
69 180,00

40 060,00

18 820,00
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