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Цілі та задачі проекту


Привернення уваги суспільства, адміністрації
школи, школярів та батьків до екологічної
ситуації в країні та зокрема на території школи



Виявлення існуючих проблем шкільного подвір’я



Розробка концепції загального ландшафтного
проекту



Організація та проведення заходів для реалізації
задуму:

- Проведення осіннього ярмарку (11.10.2019)
- Подача проектів до комітету з питань благоустрою шкільного подвір’я
(до 20.01.2020)
- Презентація узгоджених проектів учасниками еко-заходу (20.02.2020)
- Реалізація проектів (до 31.05.2020)

Що ми маємо
Екологічні проблеми та їх освітлення мають
велике значення у сучасному світі, зокрема
в Україні.
Наша мета – привернути увагу школярів до
необхідності підтримувати екологічний
баланс, починаючи із себе. Адже дерева –
це, насамперед, свіже повітря, яке так
необхідне для здоров’я нації!
На сьогодні територія шкільного подвір’я
потребує вдосконалення і рішучих дій.
Зараз діти не мають можливості комфортно
проводи час на свіжому повітрі – немає
достатньої тіні від дерев та навісів, немає
лавок або хоча б травички, на якій можна
розташуватися під деревом для спокійного
спілкування та налагодження дружніх
стосунків або проведення цікавих занять.

Наші пропозиції







1. Створення тінистих куточків
2. Облаштування місць для сидіння
3. Будівництво сучасної
велопарковки
4. Вдосконалення існуючих
спортивних майданчиків
5. Встановлення обладнання для
інших видів спорту
6. Залучення додаткових коштів на
будівництво футбольного стадіону,
волейбольного майданчика тощо

1. Тінь
Починаючи з квітня та до кінця осені
на шкільному подвір’ї зовсім немає
місця, де можна сховатися від пекучого
сонця. Потерпають не тільки діти, а
також існуючий невеличкий набір
рослин.
Ми пропонуємо декілька варіантів
облаштування тінистих куточків:

Крони існуючих дерев
Від сонця добре було б сховатися під
деревами – просто на травичці (звісно,
за умови існування газону) або на
облаштованих навколо стовбура
лавках.

Металеві або дерев’яні
каркаси
із сіткою, дерев’яними
планками або тканиною
зверху. В подальшому такі
навіси можуть бути заплетені
рослинами

2. Місця для сидіння
Звісно, дуже важливою складовою дитячого
відпочинку на перервах є рух! Це чудово, що діти
грають у футбол, баскетбол, волейбол та, навіть,
просто бігають. Але не всі діти однакові. Деяким з
них життєво необхідні хвилини затишку у
зручному тихому місці.
Для таких дітлахів пропонуємо
облаштувати безліч
різноманітних
куточків на будь-який смак

Навіть вчителі із задоволенням
проводитимуть заняття на вулиці
в теплу пору навчального року
або у червневих дитячих таборах

3.

Велопарковки

Чимало учнів із задоволенням
їздили б до школи на велосипедах,
якщо мали б можливість лишати їх
в безпечному місці. Пропонуємо
встановити таку конструкцію, яка
буде закриватися на ключ.
4.

Вдосконалення спортивних
майданчиків
Під час змагання задоволення
отримують лише діти-учасники, в
той час, як діти-вболівальники
мають стояти під пекучими
променями. Було б непогано
встановити лавки для
вболівальників.
5.

Встановлення обладнання
для інших видів спорту
Наприклад, стіл для тенісу, шахів
тощо.

6. Безумовно, шкільне подвір’я потребує
більш глобального вдосконалення. А саме:
новий футбольний стадіон, волейбольний
майданчик, гумове покриття для молодших
класів, освітлення, заміна існуючого
асфальту, ґанок, автоматичний полив тощо.
У стадії розробки є проект для подання на
конкурс «Громадський бюджет», ведуться
перемовини з державними установами,
громадськими організаціями та діячами
щодо отримання необхідних коштів на
облаштування шкільної території.

Але наш проект спрямований лише на ту
частину шкільного подвір’я, яку школярі
можуть облаштувати власноруч.

Приклад

Від слів до дій


1. Частину територіі, що розглядається, поділити на зони, які в
подальшому будуть «прив’язані» до класів.



2. Організувати шкільний ярмарок, на якому діти матимуть
можливість заробити гроші на реалізацію своїх ідей щодо
облаштування своєї зони.



3. Долучити викладачів-предметників до проекту (наприклад,
вчитель біології може розповісти дітям про рослини, вчитель
географії – про ґрунти, вчитель праці – включити в навчальний
план виготовлення лавок).



4. Долучити кураторів до організаційного процесу у класі
(допомога у створенні команди та розподілення обов’язків).



5. Далі діти вже самі розробляють проект своєї зони та узгоджують
його із загальною концепцією.



6. Реалізація задуму (закупівля, виготовлення, висадження тощо)
та подальший нагляд.

Висновки
Ми сподіваємось, що завдяки цьому проекту діти
отримають незрівнянний досвід, знання та вміння:


Працюючи в команді, вони навчаються прислухатися
та поважати іншого.



Розробляючи власний проект, вони стають рішучими та
креативними.



Розраховуючи лише на власні зароблені кошти, вони
вчаться основам фінансової грамотності.



Створюючи щось власними руками, вони приходять до
розуміння ціни людської праці.

Адже ніщо так не привертає твоєї уваги, ніж справа,
в якій ти безпосередньо береш участь!

