Додаток №1
до Положення
Номер та назва навчального закладу

Тернопільська СШ І-ІІІ ст. з
поглибленим вивченням
іноземних мов №3

Ідентифікаційний номер проєкту

04

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

Інформація про автора/ку проєкту:

Ім’я та Прізвище автора/ки

Мельничук Марта

або представника від команди

Хоміцька Христина

Клас навчального закладу:

10-В

E-mail:

melnychuchkaaaaa@gmail.com

Контактний № тел.

+380672402161
+380990037932

Підпис
Мельничук Марта
Хоміцька Христина
Ім’я та Прізвища учасників
команди проєкту

Федуник Михайло
Катрук Антоніна
Голяш Маряна
Мацик Аріна

1.Назва проєкту(не більше 15 слів):
Медіа простір
2. ПІБ автора/ки або команди авторів проєкту:

Мельнчук Марта Олегівна, Хоміцька Христина Юріївна, Катрук Антоніна
Олегівна, Федуник Михайло Юрійович, Голяш Маряна Ігорівна, Мацик Аріна
Володимирівна,
3. Тематика проєкту:
Створення комфортних умов для розвитку творчої особистості
дитини. Запровадження у школі єдиного медіа простору- інформаційного
центру для учнів, батьків та вчителів. Передбачає створення клубу
журналістики, ведення шкільної газети та блогів в соціальних мережах для
покращення комунікації між учнями та ефективного проведенню дозвілля .
4. Місце реалізації проєкту(територія навчального закладу, приміщення,
кабінет):
Радіорубка школи.
5. Потреби яких учнів задовольняє проєкт(основні групи учнів, які зможуть
користуватися результатами проекту, як ними буде використовуватись
проєкт, які зміни відбудуться завдяки користуванню реалізованим проєктом):
Проєкт задовільняє потреби всіх учасників освітнього процесу, за
рахунок актуальної діяльності даного медіа простору. Також він буде мати
розважальний, інформаційний та освітньо-науковий характер, що надасть
змогу урізноманітнити шкільне життя учнів усіх класів.
6. Часові рамки впровадження проєкту(скільки часу потрібно для реалізації)
З моменту надходження коштів - протягом навчального триместру.

7. Опис проекту(проблема, на вирішення якої він спрямований; запропоновані
рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким
чином його реалізація вплине на подальше життя навчального закладу.
Розвиток творчих, комунікативних та інтелектуальних здібностей
учнів; навичок ораторського мистецтва, основ журналістики, відео-зйомки,
монтажу та роботи зі звуком. Це забезпечить різносторонній розвиток
учнів, формуванню необхідних життєвих компетентностей та
популяризацію якісного медійного контенту серед школярів, а також
виявлення творчих здібностей у дітей.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту(всі складові проєкту та їх
орієнтовна вартість)
Найменування товарів(робіт, послуг)

Вартість, грн.

Модульна система Тіпс

2 526

Стіл письмовий

984

Монітор 27” Samsung Curved LC27JG50Q

4 500

Artline Gaming X51 v06 (X51v06)

21 462

Комплект для звукозапису Mackie Performer Bundle 11 340
Кабель Atcom HDMI

2 062

Кабель Cablexpert HDMI
Клавіатура і миша безпровідні A4Tech Wireless

650

Трансляційний підсилювач HL AUDIO SF60M

5 740

Акустична система трансляційна настінна WHITE

15 396

Кабель акустический CYCLONE 2*1,5мм (400м)

3 360

+10% загальної суми для проєктної документації

6 802

ВСЬОГО

74 822

9. Додатки (фотографії, малюнки, схеми, описи, графічні зображення,
додаткові пояснення, тощо) вказати перелік:

