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Проекти Благодійної програми «Підтримка та розвиток освітньої 
діяльності НВК «Ерудит» м. Києва

Проект №1

«Школа стосунків»

Мета: створення умов для виконання угод про партнерство з навчальними 
закладами району, міста, України, зарубіжними партнерами; організація 
спільних проектів, акцій, залучення допомоги депутГтів всіх рівнів 
алучення до активної діяльності у сфері м и ротворчої, розвиток 

міжнародного спілкування та дружби.

1. Залучення коштів спонсорів до зміцнення матеріально -  технічної та 
навчально -  виробничої бази НВК «Ерудит».

2. Сприяння залученню додаткових джерел фінансування НВК «Ерудит», 

благодійників Д° П0М0ГИ шеФських підприємств, спонсорів,

4. Надання допомоги у зміцненні дружніх стосунків з школами -  
партнерами району, Києва, близького та дальнього зарубіжжя

5. Допомога організацій зустрічей, поїздок, листування, спілкування з 
навчальними закладами всього світу.

Проект № 2 

«Світ захоплень»

Мета: організація змістовного дозвілля вчителів та учнів, створення умов 
Д я розвитку творчих здібностей, створення умов для занять за інтересами 
роведення гімназійних свят, традиційних масових заходів

1. Допомога у створенні умов для різнобічного розвитку гімназистів 

& т ь й Г аННЯ Р°б0ТИ ° 'РТКІВ’ °ЄКЦШ’ СТУДІЙ За бажанням учнів та

3. Організація та фінансування екскурсій, подорожей, культпоходів до 
театрів, на виставки.

4. Допомога в організації зустрічей з цікавими людьми
5. Допомога в організації змістовного дозвілля: проведення дискотек 

організація канікул. ди ^и іек ,

б' “ неї Д0П0М0ГИ У проведенні традиційних
р уи, дзвонику вересневий», «Різдвяна зірка», «Міс Ерудит» 

«Гімназійна весна». ’
7. Допомога в організації сімейних свят, екскурсій, подорожей.



8. Допомога та фінансування організації конкурсів, змагань, виставок.

Проект № З 
«Здорове дитинство»

Мета: залучення всіх учасників навчально -  виховного процесу до активної 
діяльності, яка б сприяла збереженню та зміцненню здоров’я.

1. Допомога у створенні безпечних умов навчання та виховання.
2. Залучення фахівців у галузі медицини та психології для обстеження 

та надання допомоги учням та вчителям НВК.
3. Зміцнення спортивної бази закладу.
4. Зміцнення лікувально -  оздоровчої бази НВК.
5. Допомога у створенні комфортних умов для навчання та виховання 

(забезпечення кабінетів меблями та навчальним обладнанням, 
виготовлення у відповідності з ДСанПІН).

6. Допомога в організації якісного систематичного медичного 
обслуговування дітей.

7. Допомога в організації гарячого' харчування, контроль за якістю 
приготування, різноманітністю, калорійністю їжі. Забезпечення 
харчоблоку та їдальні сучасним обладнанням.

8. Допомога в організації оздоровлення дітей під час канікул.

Проект №4 
«Інформаційні ресурси»

Мета: створення власного інформаційного простору, формування
громадської думки, розвиток мережі гімназійної преси, пошук нових 
форм діяльності гімназійних прес -  центрів, зміцнення матеріально - 
технічної бази бібліотеки, методичне забезпечення навчально -  
виховного процесу, залучення новітніх інформаційних технологій 
навчання та виховання, підтримка позитивного та критика 
негативного. Реклама НВК «Ерудит».
1. Фінансова підтримка у створенні тиражованої газети НВК 

«Ерудит».
2. Обладнання радіомережі НВК «Ерудит».
3. Залучення коштів спонсорів для поповнення бібліотечного фонду 

НВК «Ерудит».
4. Забезпечення вчителів навчально — методичними виданнями 

України та зарубіжжя.



5. Допомога в організації зустрічей з науковцями в галузі 
педагогіки та психології.

6. Забезпечення НВК мультимедійною системою.
7. Комп’ютерне забезпечення викладання фізики, хімії, біології.
8. Програмне забезпечення курсів інформатики.

Проект №5 
«Учитель»

Мета:
- підвищити престиж педагогічної професії в суспільстві;
- створити систему планомірного поповнення НВК «Ерудит» 

висококваліфікованими спеціалістами та забезпечити високу суспільну 
результативність професійної діяльності педагогічних кадрів;

- створити сприятливі умови для життя й професійної діяльності 
педагогічних працівників, забезпечити їх основні конституційні права 
на працю, житло, відпочинок, медичне обслуговування, інформацію;

- надання нецільової благодійної допомоги працівникам НВК.

Цілеспрямована організація кадрової роботи в системі роботи НВК 
дасть можливість:

- стабілізувати педагогічний колектив НВК;
- збільшити кількість досвідчених спеціалістів у НВК;
- забезпечити соціальну та матеріальну підтримку педагогічних 

працівників;
- створити систему кадрової роботи, що охоплює широкий комплекс 

заходів з формування професійного росту вчителів;
- забезпечити сприятливі умови для професійної діяльності педагогічних 

працівників НВК;
- піднести престиж педагогічної професії.

Проект №6 
«Живе дерево» 

Мета і завдання проекту:
- створення системи екологічної освіти і виховання у НВК «Ерудит»;
- формування поваги до природи як пріоритетної загальнолюдської 

цінності;
- створення умов для проведення змістовної, корисної, цікавої 

екологічної освіти.



Очікувані кінцеві результати реалізації цільового проекту:
- підвищення теоретичного рівня викладання за рахунок виділення на 

кожному етапі навчання теоретично — екологічної проблеми, 
узагальнення фундаментальних теоретичних концепцій 
природознавства з ідеями й поняттями класичної і соціальної екології, 
удосконалення тематичної структури предмета;

- вирішення задач морального, естетичного і трудового виховання, 
розвиток здібностей наукового, морального, естетичного мислення по 
відношенню до екологічної ситуації;

- формування безкорисних і піднесених мотивів діяльності по 
відношенню до природи, упевненості у переборенні екологічної 
небезпеки, упевненості у всебічній цінності природи для людини і 
суспільства.
Основні напрямки діяльності:

- матеріально -  технічне забезпечення НВК «Ерудит»;
- формування екологічних знань учнів та їх батьків (бесіди спеціалістів -  

екологів);
- організація роботи екологічного клубу «Джерельце»;
- участь у загальноміських акціях, конкурсах, змаганнях, наукових 

дослідженнях, практичних роботах щодо втілення у життя проектів: 
«Тварини в місті», «Птахи України», «Вода жива», «Зелена хвиля», 
«Кислотні дощі», «Парки -  легені міста», «Екологічні проблеми 
великого міста» та інше;

- участь у програмі «Крок до природи» Київського палацу дітей та 
юнацтва;

- озеленення території та приміщення НВК «Ерудит»; 
налагодження тісних зв’язків з Київською міською організацією 
Українського товариства охорони природи, Всеукраїнською 
екологічною лігою та її дитячою спілкою «Екологічна втрата»; 
включення екологічної освіти в усі види навчальних програм, 
проведення змістовної екологічної роботи, направленої на практичну 
діяльність у довкіллі кожного з учнів.

Проект №7 
«Творча обдарованість»

Мета і завдання проекту:
створення оптимальних умов для розвитку й реалізації потенційних 
можливостей обдарованих дітей;



розвиток мережі гуртків, клубів за інтересами для роботи з 
обдарованими дітьми;
створення наукового товариства учнів НВК «Ерудит».
Метою проекту «Творча обдарованість» є створення системи 
оптимальних сприятливих умов розвитку обдарованих дітей в 
інтересах особистості, НВК, суспільства, держави.

Проект передбачає розв’язання таких завдань:
створення оптимальних умов для розвитку і реалізації потенційних 
можливостей обдарованих дітей;
розвиток мережі гуртків, клубів за інтересами для роботи з 
обдарованими дітьми;
створення наукового товариства учнів НВК;
участь обдарованих учнів в оглядах, конкурсах, фестивалях, змаганнях 
на всіх рівнях.
Оцінка ефективності реалізації проекту.
Реалізація проекту дозволить самореалізуватися учням НВК у 
відповідності до їх індивідуальних здібностей.


