Школа Самоврядування
РОЗВИТОК ДІТЕЙ - ВКЛАД В МАЙБУТНЄ КРАЇНИ!

ХАРКІВ
2018

ЯКА ПРОБЛЕМА?
У наш час адміністрація учбових закладів мало приділяє увагу різнобічному розвитку учнів.
Хоч і не всюди є учнівське самоврядування, але деякі школи взагалі не знають, що це таке.
Тим паче, що зараз покоління соціальних мереж, тому діти взагалі перестали цікавитись
оточуючим середовищем.

ЯК ВИРІШИТИ?
. Популяризувати учнівське самоуправління, підштовхнути учнів до проявлення активності на
шкільних та міських заходах, а також навчити навичкам зібраності, організованості та
правильній постановки цілей та задач.Треба показати, що вже в такому малому віці є
можливість самореалізовуватись у тій чи іншій сфері.

МЕТА:
Створити 16 високоорганізовані команди учнівського самоврядування для активізації
школярів-молоді.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:
Учні 5-11 класів закладів освіти.
.

ЗМІСТ:
Навчити 16 команд учнівського самоврядування організовувати заходи, писати статті для
соціальних мереж закладів освіти, командоутворенню, де знаходити мотивацію, прописувати
проекти для реалізації ідей школярів, прописувати гранти для отримання грошей на їх
реалізацію, комунікації з адміністрацією. Після закінчення проекту кожна команда повинная
прописати та реалізувати 3 проекти у продовж 4 місяців.

.

НАШ ПЛАН ДІЙ:
-

.

Обрати 30 шкіл міста Харкова;
Розв'язати усі питання з адміністрацією шкіл;
Запустити маленькі презентації проекту у 20 школах;
Завлікти 16 команд з 16 шкіл;
Зробити мегакруту презентацію на міському рівні;
Проводити 3 рази на тиждень майстер-класи, лекції, практичні заняття, зустрічі.

.-

KPI:

Обрати 30 шкіл міста Харкова до 27 серпня 2018 року;
Знайти 10 партнерів для проекту до 1 вересня 2018 року;
Задіяти 5 партнерів до 3 вересня 2018 року;
Домовитись з адміністрацією шкіл до 5 вересня 2018 року;
Знайти базові місця для проведення 10 лекцій проекту до 10 вересня 2018 року;
Запустити маленькі презентації проекту у 20 школах до 29 вересня 2018 року;
Відібрати 16 шкіл, які будуть приймати участь у проекті до 1 жовтня 2018 року;
Підготувати списки всіх учасників проекту з 16 шкіл міста Харкова до 3 жовтня 2018 року;
Зробити мегакруту презентацію на міському рівні до 17 жовтня 2018 року;
Запустити проект на 270 осіб 16 жовтня 2018 року;
Проводити 3 рази на тиждень майстер-класи, лекції до 16 грудня 2018 року;
Випустити 150 осіб з проекту 19 грудня 2018 року;
Проаналізувати проект до 30 грудня 2018 року.

КІЛЬКІСНІ

якісні
.

1) 270 учасників проекту;
2) 13 згадок у ЗМІ;
3) 16 шкіл міста Харкова;
4) 5 партнерів.

1) Створимо продуктивні команди учнівських самоврядувань;
2) Учні освітних закладів навчаться прописувати проекти та їх реалізовувати;
3) Встановимо комунікацію з адміністрацією шкіл;
4) Навчаться писати статті для соціальних мереж.

Вид

.

Канцелярія
Приміщення
Спікери
Друковані матеріали
Кофе
Солодощі
Чай
Фліпчарти
Маркери для фліпчартів

Власний
внесок

Запитуванна
сумма

+
+
+

1560
10000
5000
3100
1500
3000
600
2000
200

26 960 гривень

