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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ
Проблема сміття стає все більш актуальною у вік розвитку науки і
техніки, вік нових технологій і матеріалів. Розумне використання вторинної
сировини дозволяє не тільки врятувати екологію, а й зекономити. Тому, при
правильному підході будь-що можна перетворити з відходів у доходи.
Існує два види збору вторинної сировини – в одному випадку все
сміття збирається в один контейнер, в іншому – сортування здійснюють самі
жителі, розкладаючи відходи по різним бакам. Оскільки для першого
варіанту необхідне існування спеціальних сміттєсортувальних станцій, що
потребує матеріальних ресурсів та часу на їх створення, більшість країн
обирає другий вид збору. Що стосується України, то ми значною мірою
відстали у вирішенні даної проблеми. На сьогодні роздільний збір сміття в
Україні становить лише 4%.
Проект «Відходи – заводу, природі - свободу!» має практичне
значення, що полягає в розробці та впровадженні інноваційних підходів в
організації еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності, як
одного з пріоритетних напрямів роботи органів учнівського самоврядування.
Проект має соціальну спрямованість і забезпечує інформування місцевої
громади щодо екологічного стану території; сприяє розвитку умінь і навичок
учнівської молоді у вирішенні регіональних екологічних проблем; виховує
свідоме ставлення до проблем здоров'я людини пов’язаних з факторами
навколишнього середовища.
І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ
1.1. Назва проекту: «Відходи – заводу, природі – свободу!»
1.2. Виконавці проекту: учні Таращанського НВК «Гімназія «Ерудит» ЗОШ І ст.».
1.3. Партнери проекту:
· Педагогічний колектив Таращанського НВК.
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· Батьківський комітет Таращанського НВК.
· Господарська служба Таращанського НВК
· КП «Тараща – благоустрій».
· Редакція районної газети «Таращанський край».
· Відеостудія «Креатив» Таращанського ЦТДЮ.
1.4. Цільова аудиторія:
· учні та вчителі Таращанського НВК;
· органи учнівського самоврядування НВК;
· молодіжні громадські організації, неформальні угрупування;
· батьківська громадськість;
· жителі міста.
1.5. Географічна територія, на яку поширюється діяльність проекту:
м. Тараща Київської області.
1.6. Термін реалізації проекту: 2015 – 2016 навчальний рік.
ІІ. ОПИС ПРОЕКТУ
2.1. Мета проекту: формування екологічної культури учнів навчальних
закладів та населення міста через проведення агітаційних робіт, спрямованих
на дієву практичну реалізацію природоохоронних заходів. Привернути увагу
громадськості та органів самоврядування міста до проблеми твердих
побутових відходів та поліпшення екологічного стану рідного міста.
2. 2. Завдання проекту:
-

ознайомлення із шкідливим впливом твердих побутових відходів на
навколишнє середовище;

-

вивчати методи утилізації відпрацьованих батарейок, макулатури, пластику;

-

проведення агітаційно-просвітницької роботи під гаслом «Відходи – заводу,
природі – свободу!»;

-

створення пунктів збору макулатури, батарейок, пластику та відправка на
переробні підприємства;
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- кошти, вилучені від збору вторинних матеріалів, використати на озеленення
навчального закладу.
2.3.Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту)
Для виконання завдань проекту створено творчу ініціативну групу (додаток
1). Функція творчої ініціативної групи – це розробка алгоритму діяльності
учасників проекту, корпоративне врегулювання та координація заходів
проекту протягом його реалізації. Розмежування обов’язків в групі надає
можливість ведення постійного моніторингу громадської думки щодо
результатів діяльності учасників проекту та

виконання усіх поставлених

завдань у повному обсязі в зазначені терміни.
2.4. Напрями роботи й відповідальні
· Моніторинг

громадської

думки,

активізація

учнівської

молоді,

координація діяльності учасників проекту під час його реалізації.
Відповідальні: творча ініціативна група.
· Правове забезпечення реалізації проекту.
Відповідальні: адміністрація Таращанського НВК
· Налагодження партнерських відносин під час реалізації завдань
проекту.
Відповідальні: творча ініціативна група
· Пошуково-дослідницька діяльність з вивчення проблем використання та
утилізації твердих побутових відходів.
Відповідальні: Рада гімназистів
· Просвітницька діяльність з метою поширення інформації щодо збору
твердих побутових відходів.
Відповідальні: Рада гімназистів
· Створення умов для роздільного збору твердих побутових відходів.
Відповідальні: господарська служба Таращанського НВК
· Поширення інформації про реалізацію проекту.
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Відповідальні: творча ініціативна група
2.5. Стислий опис проекту
Утворення відходів супроводжує людство протягом усієї його історії, і,
якщо сьогодні без відходів людське життя нажаль уявити ще не можна, то
треба принаймні зменшити їх кількість, знизити ту шкоду, яку вони чинять
усьому живому.
На щорічній підсумковій конференції учнівського товариства «Держава
«Ерудит» Таращанського НВК було розглянуто питання роботи органів
учнівського самоврядування в сфері природоохоронної діяльності. Було
відмічено значну активність учнівського колективу в організації і проведенні
інформаційно-просвітницької роботи з питань збереження природи та участі
в екологічних акціях та ініційовано запровадити новий екологічний проект,
який передбачає просвітницьку роботу з питань шкідливості твердих
побутових відходів та організацію практичної діяльність

по збору

використаних матеріалів, зокрема паперу, пластику та батарейок.
Перед початком роботи над проектом сформовано творчу ініціативну
групу, завданням якої стало створення належних умов та захоплюючих
перспектив для успішної реалізації проекту, результативність якого потребує
свідомого ставлення учнівської молоді та місцевої громади

до проблем

довкілля та вмотивованої зацікавленості у вирішенні поставлених завдань.
Колективна робота над проектом стимулює учнів знаходити вірні
рішення й оцінювати їх, вчить здобувати та критично аналізувати
інформацію, давати оцінку вчинкам та усвідомлювати власні потреби в
діяльності, спрямованої на захист природи. У дітей, які беруть участь у
роботі

над

проектом

підвищується

інтерес

до

шкільного

життя,

покращуються взаємини у колективі, збільшується свідоме ставлення до
своїх обов’язків, відбувається мотивація майбутньої професійної діяльності.
Усі ці аспекти мають бути враховані при детальному плануванні
заходів в рамках даного проекту, кінцева мета якого – виховання свідомого
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ставлення до проблем забрудненості навколишнього середовища та активної
участі громади у природоохоронних заходах.
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ІІІ. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Етапи реалізації проекту.
1. Підготовчий етап (організаційно – діагностичний) передбачає створення творчої ініціативної групи, розробку
ідей та проведення соціологічного дослідження по визначенню запитів та інтересів цільової аудиторії, щодо тематики
проекту.
№

Назва і суть заходу

Термін

Місце

реалізації

проведення

Засідання творчої ініціативної групи

Вересень

центр

(ТІГ): постановка проблем та завдань

2015 р.

виховної

з/п
1.

проекту.
2.

Відповідальні

Примітка

Координатор проекту

роботи НВК

Засідання ради гімназистів. Обговорення
плану реалізації проекту.

Вересень

центр

Президент учнівського

2015 р

виховної

товариства

роботи НВК
3.

Проведення

діагностування

щодо

виявлення обізнаності учнівської молоді
щодо

шкідливого

впливу

Вересень

Таращансь-

Міністерство інформації

2015 р

кий НВК

учнівського товариства

Додаток 2

твердих

побутових відходів.
4.

Налагодження партнерських зв’язків

Жовтень

Члени ТІГ, рада міністрів

2015 р
7

5.

нормативно-правового Вересень –

Розробка

Члени ТІГ, адміністрація

жовтень

забезпечення проекту

НВК

2015 р
6.

Засідання

ради

міністрів.

Розподіл

обов’язків та постановка завдань учасникам

Жовтень

центр

Президент учнівського

2015 р

виховної

товариства

проекту.
7.

роботи НВК

Визначення

ресурсних

потреб,

Жовтень

Члени ТІГ

2015

можливостей, ризиків

2. Пошуково-інформаційний етап передбачає збір та узагальнення інформації з питань забруднення навколишнього
середовища, методів утилізації та повторного використання відходів; поширення інформації серед цільової аудиторії.
№

Назва і суть заходу

з/п
1.

Пошук

інформації

про

Термін

Місце

реалізації

проведення

шкідливий листопад -

Відповідальні

Примітка

Рада губернаторів

грудень

вплив сміття і його утилізаціюю
- Макулатура (5 – 6 класи)

2015 р

- Батарейки (7 – 8 класи)
- Пластик (9 – 11 класи)
2.

Проведення просвітницької роботи:
-

написання

журналістських

статей,

Листопад -

Редакції

Міністерсво інформації

грудень

районної

учнівського товариства,
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репортажів,

інтерв’ю

про

шкідливість

2015 р

стихійних звалищ та методи боротьби з

газети та

редакція газети

радіомовлення

«Таращанський край»

ними;

студії

- проведення

тематичних

програм

на

радіостудії «Ерудит» - ФМ»;

Листопад
2015 р –

Таращанський Творча група радіостудії
НВК

«Ерудит» – ФМ»

Грудень

Таращанський

Міністерство освіти

2015 р

НВК

учнівського товариства

Додаток 3

Березень
2016 р
- виготовлення презентацій про шкідливий
вплив

сміття

та

його

утилізацію,

Додаток 4

розміщення інформації на шкільному сайті
та сторінці учнівського товариства «В
контакте»;
- виготовлення брошур про шкідливість

Грудень

сміття

утилізації,

2015 р-

учнів

січень

та

способи

розповсюдження

їх

серед

та

населення;
-

встановлення

НВК

Додаток 5

учнівського товариства

2016

виготовлення

інформаційних

Таращанський Міністерство інформації

та

матеріалів
контейнерів

розміщення

Грудень

у

місцях

2015 р.-

для

збору

січень

Таращанський Міністерство інформації
НВК

учнівського товариства
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батарейок, пластику, макулатури;

2016 р.

- проведення фото-, відео зйомки заходів

Вересень

Відеостудія «Креатив»

проекту;

2015 р.-

ЦТДЮ

Квітень
2016 р.
- проведення тематичної виховної години
«Збережемо природу для нащадків»;

Березень

Таращанський

Міністерство культури

2016 р

НВК

учнівського товариства

Додаток 6

3. Корекційно-діяльнісний етап. На цьому етапі передбачено систематизацію та узагальнення набутого досвіду в
рамках реалізації проекту, проводиться аналіз роботи та моніторинг громадської думки, а на їх основі відбувається
корегування методів та засобів роботи над проектом.
1.

Моніторинг

та

аналіз

проміжних

результатів роботи над проектом:
- обговорення результатів роботи над

Січень

Таращанський

Члени ТІГ,

проектом на засіданні ТІГ;

2016 р.

НВК

адміністрація НВК

-

аналіз

громадської

думки

щодо

результативності проекту;
-

корекція

та

вдосконалення

Січень
2016 р.

форм,

методів, засобів роботи над проектом;

Лютий
2016 р.

Таращанський Міністерство інформації
НВК

Додаток 7

учнівського товариства

Таращанський ТІГ, рада губернаторів
НВК
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-

популяризація

освітньому

досвіду

середовищі

роботи

міста,

в

ТІГ, адміністрація НВК,

району,

партнери проекту

області;
4. Презентація результатів діяльності. На цьому етапі передбачається проведення практичної природоохоронної
діяльності, направленої на збір та сортування вторинної сировини, проведення екологічних акцій та творчих
конкурсів.
№

Назва і суть заходу

Термін

Місце

реалізації

проведення

Встановлення контейнерів для збору

Грудень

Таращанський

Господарська служба

батарейок, пластику, макулатури

2015 р. –

НВК

НВК

з/п
1.

Відповідальні

квітень

Поліклініка,

КП «Тараща-

2016р.

супермаркет

благоустрій»

Примітка

«Наш край»,
магазин
«Школярик»
2.

Проведення
макулатуринг»

акції

«Шкільний

Травень
2016 р.

Таращанський Міністерство внутрішніх
НВК

Додаток 8

справ,
Господарська служба
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НВК
3.
4.

Виставка – конкурс «Нове життя старих

Квітень

Таращанський

речей»

2016 р.

НВК

Вивіз зібраних вторинних матеріалів на

травень

Міністерство культури

Додаток 9

КП «Таращаблагоустрій»,

переробні підприємства

Господарська служба
НВК
5.

Квітень

Квест «Екологічними стежками»

Міський парк

Рада гімназистів

Квітень –

Редакція

Кореспонденти газети

травень

районної

«Таращанський край»

2016 р.

газети та

2016 р.
6.

Підсумок роботи над проектом:
-

висвітлення

результатів

роботи

в

місцевих ЗМІ

радіомовлення
-

висвітлення

результатів

роботи

на

Травень

Таращанський Міністерство інформації

радіостудії «Ерудит» - ФМ», сайті НВК,

2016 р.

НВК

- відзначення найактивніших учасників

Травень

Таращанський

проекту,

2016 р.

НВК

сторінці «В контакте»
нагородження

переможців

Адміністрація НВК

конкурсів
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3.2. Перелік запланованих заходів для реалізації в майбутньому:
- подальший збір відпрацьованого паперу, пластику, батарейок;
- проведення природоохоронних акцій під гаслом «Відходи - в доходи!».
- збільшення географічних меж та цільової аудиторії проекту;
- подальша інформаційно - просвітницька робота серед учнів ЗОШ району та
місцевої громади;
- проведення тематичних виховних заходів, участь у екологічних акціях.
ІV. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
4.1. Очікувані результати

проекту, соціальна значимість та вплив

проекту на місцеву громаду, перспективи розвитку:
- налагодження корпоративної діяльності учасників НВП з питань
екологічного виховання;
- активізація

роботи

органів

учнівського

самоврядування

щодо

формування громадської думки з проблем сортування сміття та
утилізації відходів;
- активізація місцевої громади щодо свідомого ставлення до проблем
сміттєзвалищ та збереження довкілля в регіоні;
- розвиток організаторських, творчих здібностей та створення умов для
профорієнтаційної роботи учнівської молоді;
- розвиток товариських стосунків між партнерами проекту, надання
можливостей органом учнівського самоврядування бути активними
учасниками у вирішенні питань життєдіяльності територіальної
громади.
4.2. Можливі проблеми під час реалізації проекту:
- недостатня активність учасників проекту;
- неналежна партнерська взаємодія з підприємствами – заготівниками
вторинної сировини;
- ігнорування місцевою громадою проблем свідомого сортування та
утилізації твердих побутових відходів.
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