Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
Сучасна економіка здатна ефективно функціонувати лише через суб’єкта економічних
відносин, який відповідає принципам: конкурентоздатного, мобільного, компетентного громадянина.
Тому актуальності набуває формування нової економічної культури населення, що передбачає
насамперед належний рівень фінансової грамотності. На даному етапі цього не можливо уявити та
зробити без комфортних умов та новітніх IT – технологій у школі. І саме така проблема є в
Петропавлівській спеціалізованій школі № 2, адже на систему освіти у всі часи покладалася місія
підготовки суспільства до вступу в нову культурну епоху. А якість шкільної освіти – одна з головних
тем, які обговорюються сьогодні суспільством. Чимало нарікань освіта зазнає через відсталість засобів
та технологій навчання, адже світ вимагає актуальних інструментів та знань.
Актуальність створення навчального кабінету з предмету «Фінансова грамотність» полягає в
оновленому навчанні. Адже навчити дітей фінансовій грамотності по підручниках просто неможливо.
І перевчити дорослих через лекції так само. Але за допомогою ІТ – технологій курс фінансової
грамотності в Петропавлівській СШ №2 можливо перетворити на цікаву, інформаційно - пізнавальну
фінансову гру – це той самий інструмент, завдяки якому і дітей, і дорослих можна та треба навчити
фінансовій грамотності. Як ефективно планувати свої особисті фінанси? Як накопичувати
заощадження? Як створювати родинний капітал через грамотне інвестування? Таким чином ми
впевнені, що школа зможе дати нашим дітям необхідний фундамент знань та навичок виховати
конкурентоспроможних відповідальних, активних і підприємливих громадян на ринку праці.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Мета:
Мета нашого проекту не просто побудова кабінету для вивчення курсу «Фінансової
грамотності», а створення новітнього модернізованого простору для залучення молоді отримати
знання, досвід формування правильної фінансової поведінки. Відкрити дітям закони фінансового світу
за допомогою ігор та реалізації реальних проектів, вивести практичні знання на рівень фінансових
рефлексів. Адже дитина може завчити, зрозуміти та запам’ятати будь-яку інформацію. Але якщо цю
інформацію вона відкрила САМА для себе, взяла з ДОСВІДУ практичних занять, тоді легко зможе
використовувати знання протягом усього життя. Набуті знання допоможуть в дорослому житті
приймати зважені рішення, швидко орієнтуватися у вирі фінансових можливостей, ефективно
заощаджувати та інвестувати власні кошти.
Завдання:
1.
Залучити якомога більше не байдужих дітей їх батьків та працівників школи до проекту.
2.
Привернути увагу в соціальних мережах та ЗМІ до майбутнього Проекту.
3.
Облаштувати кабінет фінансової грамотності в Петропавлівській СШ № 2 сучасним
мультимедійним обладнанням.
4.
Створити доброзичливе середовище як простір для спілкування без стереотипів.
5.
Відкрити дітям закони фінансового світу за допомогою ігор.
6.
Надати можливість для реалізації реальних проектів за допомогою ІТ – технологій.
7.
Надати можливість для самостійної роботи учнів.
8.
Інформувати про виконання проекту цільову аудиторію через соціальні мережі та ЗМІ.
9.
Провести урочисте свято відкриття кабінету фінансової грамотності в Петропавлівській
СШ № 2.
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3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)
Наш проект розраховано на:
учнів Петропавлівської спеціалізованої школи №2:
1. 200 уч.
2. Адміністрація та працівники Петропавліської CШ №2 – 43 л.
3. Батьків понад -100 осіб.
4. Мешканців та гостей смт. Петропавлівка понад – 1500 осіб

4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назва діяльності
Терміни
Інформування мешканців селища про
постійно
початок реалізації проекту.
Підготовка
кабінету
(демонтаж
06.07.2019 –
меблі, стендів, плакатів, шпалер)
09.07.2019
Ремонтні роботи (фарбування вікон
10.07.2019 –
підлоги,стелі, дверей.)
16.07.2019
Ремонтні роботи (Шпаклівка стін та
17.07.2019 –
обклеювання стін шпалерами.)
24.07.2019
25.07.2019Замовлення, придбання та доставка
03.08.2019
обладнання.
Інформування
мешканців
смт.
Постійно
Петропавлівка о реалізації проекту
Установка
та
налагодження
15.08.2019обладнання для кабінету.
30.08.2019

8.

Інформування учнів та їх батьків про
реалізацію проекту

9.

Підготовка до урочистого відкриття

04.09.201906. 09.2019

10.

Інформування мешканців селища про
урочисте відкриття.

09. 09.2019

11.

Урочисте
відкриття
інформатики.

10. 09.2019

кабінету

Постійно

Примітка
Ініціативна група
Інформаційні партнери
Ініціативна група, батьки
учнів, працівники школи
Ініціативна група, батьки
учнів, працівники школи
Ініціативна група, батьки
учнів, працівники школи
Ініціативна група, спонсори
Ініціативна група, батьки
учнів
Ініціативна група,
працівники школи, батьки
учнів
Ініціативна група,
працівники школи, батьки
учнів
Ініціативна група,
працівники школи, батьки
учнів
Ініціативна група,
працівники школи, батьки
учнів, мешканці селища
Ініціативна група,
працівники школи, батьки
учнів

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
 збільшення інформативності уроків;
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 збільшення кількості зацікавлених вивчати курс;
 більш якісне виконання практичних робіт;
 збільшення навчальних проектів;
 збільшення кількості бажаючих навчатись у закладі завдяки покращенню умов навчання.
Якісні результати:
 покращений стан викладання курсу фінансова грамотність;
 укомплектування необхідним обладнанням кабінету для більш якісного навчання;
 зацікавленість до навчання;
 легке сприйняття інформації;
 залучення до співпраці в навчальних проектів учнів та їх батьків;
 якісне підготування до сучасного життя;
 виховання конкуренто здатних та компетентних учнів.
6. Довгостроковий вплив проекту.
Проект «ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ – ЗАПОРУКА ЖИТТЄВОЇ УСПІШНОСТІ УЧНІВ» - це
крок у сучасність з напрямком у майбутнє розрахований на тривалий час. Як запорука якісного
вивчення фінансової грамотності з залученням нових ІТ- технологій. Проект перспективний який
дозволяє формувати різнобічно розвинених конкуренто здатних учнів.
Відповідальність за обслуговування, ремонт бере на себе Петропавлівська СШ № 2.
7. Застосування принципу Smart City в реалізації проекту (відзначте необхідний варіант
відповіді та додайте короткий опис в чому саме полягає застосування принципу у разі
позитивного ствердження):
Ні
Так
____ Першочерговим є використання нових сучасних IT-технологій у міні-проекті для для
покращення якості життя мешканців впровадження змін та забезпечення сучасних вимог.
________________________________________________________________________________________
Х

8. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
(Вкажіть імена партнерів, їх контактні телефони, факс, e-mail і чітко опишіть їх участь в проекті)
ТОВ «імені Суворова», керівник Філіпов В. М. – матеріальна спонсорська допомога та підтримка в
реалізації проекту.
Петропавлівська селищна рада в особі голови Балабай О.І. – спонсорська допомога та консультації.
ЧП «Кахурашвілі» - волонтерська допомога в реалізації проекта.
Районна газета «Время» - інформування щодо реалізації проекту.
9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Інформування громадськості об успіхах проекту планується через розміщення в ЗМІ, у соціальних
мережах, на сайтах: Петропавлівської спеціалізованої школи №2 та Петропавлівської селищної ради,
та через Web - ресурси:
 Петропавлівська спеціалізована школа № 2: електронна пошта – schoolsh2@gmail.com та сайти
http://petrivka-school2.edukit.lg.ua, https://petropavlivka-school2.blogspot.com консультації та
підтримка в реалізації проекту.
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 ТОВ «імені Суворова»: телефон (06472) 36- 4-32, матеріальна допомога та підтримка в
реалізації проекту.
 Петропавлівська селищна рада в особі голови Балабай О.І. – http://www.petrovka.lg.ua,
спонсорська допомога та консультації.
 Web – ресурс: http://viphumanconsciousness.blogspot.com/, інформування щодо реалізації
проекту.
 Районна газета «Время»: електронна пошта- vremya-st@ukr.net, інформування щодо реалізації
проекту.
 ТРК «Енергія» - висвітлювання етапів реалізації проекту.
 Facebook директора Петропавлівської СШ № 2: https://www.facebook.com/liza.prichepa
 Facebook вчителя фінансової грамотності Петропавлівської СШ № 2:
https://www.facebook.com/tkac.ruslan?fref=pb&hc_location=friends_tab
10. Бюджет, в грн
№

Назва видатків

Розрахунки по
даним видаткам

Загальн
а сума,
грн

Внесок з
інших
джерел,
грн
0

Власний
внесок,
грн

300

Запит
увана
сума,
грн
0

Підготовка кабінету
до ремонту
Демонтаж шпалер.
Придбання
та
доставка:
 фарба біла – 1
 фарба темна - 1
 водоемульсійна
фарба-1 б.

3ч.*100грн=300грн
2ч.*100грн=200грн

200

0

0

200

1б*190грн = 190 грн
1б*90 грн = 90 грн

190
90

190
0

0
0

0
90

1б*300 грн = 300 грн

300

300

0

0

 шпаклівка
стартова – 1 п.
 шпаклівка
фінішна – 1 п.
 шпалери 6 р
 Клей для
шпалер 2 шт.

1 п. *125грн = 125 грн

125

0

0

125

1 п. *125грн = 125 грн

125

125

0

0

6* 360 = 2160 грн

2160

2160

0

0

2 п* 100= 200грн

200

200

0

0

Фарбування (вікон,
вікон підлоги,стелі,
дверей. )
Шпаклювання стін
Поклейка шпалер.
Купівля інвентарю
 кисточки б. -3 шт
 кисточки м. -3 шт
 ванночка для валика
1 шт
 відро 1 шт

4ч *150= 600 грн

600

0

0

600

2 ч.*200грн
2ч*250грн=500грн

400
500

0
0

0
0

400
500

3* 11,5 = 34,5 грн
3*5,5 грн = 16,5 грн

34,5
16,5

0
0

0
0

34,5
16,5

1*17 грн = 17 грн
1*23грн = 23 грн

17
23

0
0

0
0

17
23

1 шт* 56 грн = 56 грн

56

0

0

56

 валик для по краски
-1, шт.
 силіконовий
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шпатель – 2 шт
 кисточки для клею –
2 шт
 шпатель 50х150 мл–
2 шт
 шпатель 80х150 мл
–2 шт
 шпатель 300 мл –2
шт

2 шт*18 грн =36грн

36

0

0

36

2 шт*20грн=40 грн

40

0

0

40

2 шт* 167грн=334 грн

334

0

0

334

2 шт* 80 грн=160 грн

160

0

0

160

2 шт* 44 грн=88 грн

88

0

0

88

Купівля саморізів 6,4
мм
Купівля:

1 грн. х 100 шт = 100
грн.
1*36000 грн

100

0

0

100

36000

36000

0

0

500 грн х 3 чол. =
1500 грн

1500

0

0

1500

2,5*350грн = 875 грн

875

875

0

0

300 грн х 1 чол = 300 300
грн
1 шт * 18000= 18000
18000

0

0

300

18000

0

0

1 шт * 800=800

800

800

0

0

1 шт * 250=250

300

300

0

0

1 шт * 300=300

300

300

0

0

1 шт * 7800=7800

7800

7800

0

0

1 шт * 2000=2000

2000

2000

0

0

1 шт * 2400=2000

2400

2400

0

0

Интерактивный
комплект Newline N-85L

Склад інтерактивного
комплекту Newline N85E:
1.Інтерактівная дошка
2.Короткофокусний
проектор
3.Настенное
кріплення для
проектора
4.Кабель HDMI 10м.
Установка та
налаштування
інтерактивного
комплекту
Купівля: мережевого
кабелю для інтернету
250 м’
Налаштування
інтернету
Купівля: Ноутбук
ASUS
Купівля: акустичної
системи
Купівля: Миши
оптичної дротової
Купівля: Адаптеркардридер Protech
Combo USB 2.0 - 6 х
Купівля: Принтер
струйный Epson L805
Купівля: Ламинатор
Fellowes Spectra A4
Купівля : Флипчарт
двухсторонний
комбинированный
черный мел/маркер
75х100
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Купівля : Шафа для
одягу
15. Зйомка відео сюжету
– реклами
16. Підготовка класу до
урочистого відкриття.
Закупівля кульок 50
шт., стрічечок 5 м.
Разом:

1 шт * 2400=2400

2400

2400

0

0

2од. х 300 грн= 600
грн
4 грн х 50 шт.= 200
грн
5 грн х 5 м.= 25 грн
5грн х 1м= 5 грн

600

0

0

600

225

0

0

225

79595

73850

Конкурс «Громада своїми руками» реалізується в рамках
Програми соціального партнерства ДТЕК та територій діяльності Компанії на 2018 рік

0

5745

7

