Приклад 12.
Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
1. Назва проекту 
Title of the project
Повна назва:
Створення якісного правового освітнього простору в школі
 «Назва гасло»: «У країні права»
2. Назва організації, яка подає заявку 
Name of the lead applicant (co-applicants and affiliated entities, if any)
ОМС міської ОТГ
               Співзаявник - НВК №10
3. Призначення проекту
Purpose
Шкільний предмет "Основи правознавства"  є початковою юридичною дисциплиною, яка сприяє формуванню уявлень у дітей про державно-правові аспекти. Учні дізнаються, що таке держава і державні права, які є засоби впорядкування суспільних відносин, та вчаться їх використовувати у життєвих ситуаціях. Якщо людина з дитинства буде знати, що вона має права, честь та гідність, то зможе впливати на суспільство і приймати участь в розбудові незалежної і демократичної правової держави. 
В НВК № 10 учні знайомляться з такими розділами правознавства, як теорія держави і права, конституційні права, основами публічного і приватного права України. В школі проходить допрофільне навчання з правознавства. Допрофільна підготовка здійснюється у 5-9 класах із метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі.
Головні завдання допрофільної підготовки з правознавства:
	розвиток широкого спектра пізнавальних і професійних інтересів, освітніх компетенцій, які забезпечують успішність у майбутній професійній діяльності;

виявлення інтересів, нахилів і здібностей учнів; формування практичного досвіду в різних сферах пізнавальної та професійної діяльності;
надання психолого-педагогічної допомоги при придбанні учнями уявлень про життєві, соціальні цінності, у тому числі пов'язаних із професійним становленням.
Під час організації допрофільної підготовки з «Основ правознавства» учнів можна виділити основну проблему:
                загальноосвітній заклад, виходячи із власних ресурсів і можливостей, вирішити задачі з організації допрофільної підготовки в повному обсязі не може. Підтримання якості освіти на найвищому рівні вимагає відповідного фінансування, що є доволі актуальним в умовах обмеженості фінансових ресурсів з боку держави. Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів, в тому числі і від місця його проведення. 
Дана проблема стосується не тільки школи, учнів, батьків, а й всього суспільства. З метою формування єдиного виховного простору, 
Щоб побудувати правову державу, необхідно особливу увагу звернути на правове виховання молодого покоління, яке буде слідувати букві закону, матиме свою громадянську позицію та буде політично грамотною. Щоб людина змогла себе захистити в будь-якому випадку, вона повинна добре знати та розуміти свої права та обов’язки, але без знань чинного законодавства це зробити неможливо.
	На цей час проблема може бути оцінена у 5 бали за 10 бальною шкалою. Але вона зростає, так як школа не має досконалого правового освітнього простору.
	Проблем є сталою і найближчим часом не зникне без здійснення певних заходів, оскільки створення якісного правового освітнього простору сприятиме позитивній соціалізації дітей та молоді,задоволення освітніх потреб населення шляхом концентрації й ефективного використання наявних матеріально-технічних, педагогічних, та інших ресурсів. Сприятиме більш поглибленому вивченню предмета, формуванню стійкого інтересу до предмета, розвитку відповідних здібностей та орієнтації на професійну діяльність, де й використовуються одержані знання. 
	Проблема відповідає  стратегії розвитку НВК №10, зокрема його пріоритету «Допрофільне навчання з правознавства»; відповідає Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Указу Президента України №580/2015 від 13.10.2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки», керуючись ст. 35 Закону України  «Про освіту», ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
	Вирішити проблему  якісного правового освітнього простору в школі можна наступними шляхами:

Альтернатива .  Створити кабінет правознавства в приміщенні навчального закладу. Кабінет правознавства, повинен бути окремою аудиторією у навчальному закладі, яка обладнана відповідно до мети і завдань вивчення правознавства. При оформленні кабінету враховується специфіка навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені типом навчального закладу, його місією. У кабінеті права необхідно мати атрибути і матеріали національної символіки. Навчальний кабінет повинен мати необхідні матеріали для роботи учня з предмету. Сюди відносяться: наявність технічних засобів навчання (ТЗН), засоби наочності, методичне забезпечення навчального предмету та ін.
Залучення позабюджетних джерел фінансування сприятиме забезпеченню ефективного функціонування та подальшого розвитку навчального закладу.
4. Мета проекту
Objectives
Створити якісний правовий  освітній простор в НВК №10. Для більш поглибленого вивчення предмета « Основи правознавства», крім розширення й поглиблення змісту, має сприяти формуванню стійкого інтересу до предмета, розвитку відповідних здібностей та орієнтацій, котрі впливають на  діяльність учнів, де й використовуються одержані знання. Залучення позабюджетних джерел фінансування сприятиме запеспеченню ефективного функціонування та подальшого розвитку навчального закладу. Адже якісна освіта, належні умови праці педагогів неможливі без відповідного фінансування. Термін створення 3 місяці та бюджет 130 тис. грн.
5. Заінтересовані сторони 
Stakeholders
Перелік ключових заінтересованих сторін проекту. 
Заінтересовані сторони, що мають високий вплив на проект і високу важливість:
ОМС міської ОТГ – ініціатор, здійснює фінансування проекту з бюджету громади, управління ним
	Суб’єкти освітнього простору ( педагогічні працівники, вихованці, учні, слухачі творчих об’єднань) навчального закладу – цільова група
Заінтересовані сторони мають високу важливість для проекту, але низький вплив:
Педагогічні працівники, вихованці, учні – бенефіціари
 Заінтересовані сторони з високим впливом на проект, але результати на них безпосередньо не спрямовані: 
Структури з управління освіти обласної та районної держадміністрації - сприяння виконанню їх місії, співпраця в отриманні ліцензії та наданні дозволу на початок роботи з реалізації проекту – партнер
 Комунальна будівельна організація «Міськбуд» - здійснює ремонтно-відновлювальні роботи у НВК №10 - виконавець робіт.
Приватні інвестори, фонди – співфінансування проекту – спонсори
Обласна Рада – співфінансування проекту, організаційна підтримка – спонсор, партнер
Засоби масової інформації – партнери, виконавці робіт.
6. Цільові групи 
Target group(s) 
Визначте, на які цільові групи спрямовано проект і які саме потреби цих груп будуть задоволені 
Педогагічні працівники – за допомогою нової матеріально-технічної бази, знайомити школярів з основами права та його застосуванням.
	Вихованці, учні - поглиблено вивчають предмет, формують стійкий інтерес до предмета, розвитку відповідних здібностей та орієнтації на професійну діяльність, де й використовуються одержані знання.
7. Бенефіціари 
Final beneficiaries
Визначте, хто є бенефіціарами проекту, які саме блага вони отримають
Педагогічні працівники,  котрі працюють в НВК № 10, викладають допрофільне  навчання з правознавства в модернізованому освітньому просторі школи.
Вихованці, учні, котрі навчаються в НВК №10 отримують освіту в модернізованому освітньому просторі школи
8. Очікувані результати проекту
Estimated results
Інноваційна іде проекту: Буде створено кабінет правознавства в приміщенні навчального закладу. Кабінет правознавства повинен бути окремою аудиторією у навчальному закладі, яка обладнана відповідно до мети і завдань вивчення правознавства. При оформленні кабінету враховується специфіка навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені типом навчального закладу, його місією. У кабінеті права буде мати атрибути і матеріали національної символіки. Навчальний кабінет буде мати необхідні матеріали для роботи учня з предмету. Сюди відносяться: наявність технічних засобів навчання (ТЗН), засоби наочності, методичне забезпечення навчального предмету та ін.
Переваги:
- кабінет буде зручним для проведення засідань методичних об’єднань вчителів та інших форм підвищення кваліфікації вчителів з предмету. 
- у шкільному кабінеті правознавства будуть створені умови для проведення позакласних заходів, факультативних занять.
 - укомплектованість кабінету навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів навчання сприятиме більш високому рівню виконання освітньої програми школи.
Модернізація правового освітнього простору в НВК №10, сприятиме забезпеченню ефективного функціонування та подальшого розвитку навчального закладу. 
Продукт проекту: Діючий кабінет правознавства  в НВК №10 обладнений відповідно до мети і завдань вивчення правознавства. Оформлений враховуючи специфіку навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені типом навчального закладу, його місією.  Кабінет права має атрибути і матеріали національної символіки. Навчальний кабінет має необхідні матеріали для роботи учня з предмету. Сюди відносяться: наявність технічних засобів навчання (ТЗН), засоби наочності, методичне забезпечення навчального предмету та ін.
Використання продукту проекту забезпечуватиме такі очікувані  результати:
	 позитивна соціалізація дітей та молоді;
	задоволення освітніх потреб населення шляхом концентрації й ефективного використання наявних матеріально-технічних, педагогічних, та інших ресурсів;
	 поглиблене вивчення предмета, формування стійкого інтересу до предмета, розвитку відповідних здібностей та орієнтації на професійну діяльність;
                        -      відповідність навчально-методичного комплексу та комплексу засобів навчання профілю кабінету вимогам стандарту освіти та освітнім програмам.

                        -      наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових завдань, тестів, творів та інше, матеріалів для моніторингу якості навчання та навчально-виховного процесу. 
                       -       забезпеченість підручниками, дидактичними матеріалами, роздатковим матеріалом у відповідності з діючими програмами для загальноосвітніх навчальних закладів.
                       -       розклад роботи шкільного кабінету з обов’язкової програми, факультативних занять, програми додаткової освіти, індивідуальних занять з дітьми, що відстають у навчанні, з обдарованими дітьми, консультацій тощо.
                        -      стендовий матеріал шкільного кабінету: рекомендації для учнів з проектування їхньої навчальної діяльності, з виконання програми розвитку їх суспільних умінь і навичок, з організації та виконання домашнього завдання, з підготовки до різних форм навчально- пізнавальної діяльності (тестування, заліки, співбесіди та ін.)
  Передбачувані довгострокові ефекти при реалізації (використанні, експлуатації) продукту проекту – наслідки проекту:
виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції.
9. Вимоги до якості проекту 
(основні обмеження )
Requirements
Зміст: відремонтувати та оздобити, укомплектувати кабінет навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів навчання, необхідних для виконання освітньої програми школи.  
Час/графік виконання: відкриття через 3 місяці від старту проекту
Ресурси: Бюджет проекту не має перебільшувати 130 тис. грн.
10. Основні види діяльності (групи робіт) 
за проектом
Main activities
Основні види діяльності за проектом (пакети робіт).
1. Підготовчі роботи за проектом (розробка проекту, проведення переговорів та укладання контрактів з виконавцями). 
2. Виконання ремонтно-будівельних робіт. 
3. Закупівлі (обладнання, меблі) та облаштування кабінету.
 4. Відкриття кабінету правознавства.	
 5. Масово-роз’яснювальна робота серед учнів навчального закладу
 6. Підведення підсумків проекту.
Пакети робіт 2–8 формують складові продукту проекту, які у сукупності утворюють діючий кабінет правознавства, функціонування якого забезпечить отримання очікуваних локальних результатів та позитивних наслідків реалізації проекту, зокрема, покращення освітніх потреб населення шляхом концентрації й ефективного використання наявних матеріально-технічних, педагогічних, та інших ресурсів, зниження соціальної напруги. Під час виконання ремонтних робіт можуть реалізовуватись роботи з закупівлі обладнання. Відкриття кабінету правознавства може відбутись після виконання пакетів 2–3. 11. 
11. Орієнтовна тривалість проекту, основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі, віхи
Milestones
- орієнтовну тривалість проекту (в місяцях) – 3 місяці
- основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі 
1 етап. Розробка проекту, проведення переговорів та укладання контрактів з виконавцями – 1 місяць. 
2 етап. Виконання ремонтно-будівельних робіт в кабінеті правознавства на території НВК №10 – 1 місяць.
 3 етап. Закупівлі спеціального обладнання, меблів для облаштування кабінету –  3 тижні.
4 етап. Масово-роз’яснювальна робота серед учнів навчального закладу. Підведення підсумків проекту – 1 тиждень
- Віхи проекту 
              - підготовчий етап завершено
              - ремонтно-будівельні роботи завершено
              - облаштування кабінету завершено
              - Кабінет правознавства відкрито
              - Проект завершено 
12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси
Resources 
Людські ресурси.
Персонал ОМС, що управлятиме проектом.
 Персонал організації виконавця ремонтно-будівельних робіт. 
 Персонал організації постачальника обладнання. 
 Фахівці з комунікації та зв’язків з громадськістю.
Матеріально-технічні ресурси.
Матеріали та обладнання для проведення ремонтних робіт 
 Обладнання
3.Фінансові ресурси із визначенням таких елементів:
Орієнтовна вартість проекту: 130 000 грн.
Витрати за етапами проведення робіт за проектом та виконавці робіт:
- Розробка проекту –2 000 грн.
 – фахівці ОМС
 - Проведення переговорів та укладання контрактів з виконавцями – 1 500 грн. – фахівці ОМС.
 - Виконання ремонтно-будівельних в кабінеті правознавства на території навчального закладу – 35 000 грн. Спільне      фінансування:Приватні інвестори, фонди - 10 000 грн., бюджет ОТГ – 10 000 грн.,
 Державний фонд регіонального розвитку – 15 000 грн.
- Закупівлі спеціального обладнання кабінетів, меблів для облаштування кабінету – 90 000 грн. 
 Спільне фінансування: Приватні інвестори, фонди - 15 000 грн., бюджет ОТГ - 20 000 грн.,
  Державний фонд регіонального розвитку – 25 000 грн., Обласна Рада – 30 000 грн.
- Масово-роз’яснювальна робота серед учнів навчального закладу. Підведення підсумків проекту – 1 500 грн. бюджет ОТГ
	Потенційні джерела фінансування проекту та доля кожного учасника фінансування:

- Бюджет ОТГ – 35 000 грн.
- Державний фонд регіонального розвитку – 40 000 грн.
 - Обласна Рада – 30 000 грн.
 - Приватні інвестори, фонди - 25
13. Ризики проекту 
Risks
Найбільш ймовірними та небезпечними ризиками проекту є:
 Фінансові – небезпека нестачі фінансування для реалізації проекту у повному обсязі. Заходи – пошук додаткових джерел фінансування, зокрема на шляхах співробітництва з прилеглими громадами, додаткове залучення приватних інвесторів, фондів міжнародної технічної допомоги. Управлінські – некваліфіковане управління проектом, недостатній рівень комунікацій зі структурами з управління освіти рай- та облдержадміністрації, громадськими організаціями; залучення кваліфікованих функціональних спеціалістів ОМС під загальним керівництвом голови ОТГ.
14. Сталість результатів проекту
Sustainability
Модернізація правового освітнього простору в НВК №10, забезпечує ефективне функціонування та подальший розвиток навчального закладу. Позитивна соціалізація дітей та молоді,задоволення освітніх потреб населення шляхом концентрації й ефективного використання наявних матеріально-технічних, педагогічних, та інших ресурсів. Більш поглиблене вивчення предметів, формують стійкий інтерес до предмета, розвиток відповідних здібностей та орієнтації на професійну діяльність, де й використовуються одержані знання. 


