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Міжнародний англомовний екологічний проект «Змінимо світ на 

краще. В затишній оселі і життя веселе» 

 

Мета проекту:  

• виховувати ініціативність, активну громадянську позицію, 

шанобливе ставлення до оточуючого середовища; 

• навчити учнів свідомо і відповідально споживати природні ресурси, 

окреслювати проблеми суспільства і знаходити шляхи їх вирішення; 

• сприяти формуванню навичок роботи учнів з інформаційними 

технологіями 21 століття;  

• розвивати творчість, комунікативні навички та навички 

співробітництва учнів;  

• розвивати критичне мислення, навчити аналізувати інформацію; 

• навчати дітей працювати з інформацією, формувати медіа- та ІКТ-

грамотність. 

Вік учасників: діти 12-14 років. 

Тривалість проекту: 3 місяці.  

Міжпредметні зв’язки:  

• англійська мова; 

• екологія; 

• суспільствознавство; 

• комп’ютерна грамотність; 

• образотворче мистецтво; 

• економіка; 

• географія. 



Опис проекту: 

• Перший етап: вчитель пояснює, що метою проекту є створити веб 

сторінку, присвячену вирішенню реальних проблем суспільства, зібрати дані, що 

описують певну проблему і нанести їх на інтерактивну карту на сайті 

MapYourWorld (http://mapyourworld.org/). Розмістивши інформацію на 

міжнародному сайті MapYourWorld, учні матимуть змогу побачити, які ще учні 

в інших країнах світу мають схожі проблеми, налагодити спілкування з ними і 

спільно розробити шляхи вирішення. За допомогою мозкового штурму учні 

формулюють проблему в оточуючому середовищі, яка їх турбує. Учні Дудіч 

Ганни Вікторівни присвятили свій проект темі «В затишній оселі і життя веселе». 

Учні дослідили, як температурний режим в класі впливає на успішність і 

відвідування, дали поради щодо утеплення класної кімнати. 

• Другий етап: клас ділиться на міні групи. Групи формулюють 5-7 

запитань, які допоможуть зібрати інформацію і громадську думку з даної 

проблеми. На мобільні пристрої (телефони або планшети) учні завантажують 

застосунок для збору і обробки даних ODKCollect. 

• Третій етап: учні збирають інформацію про стан утеплення класних 

кімнат в освітніх закладах міста. Дані розміщують на сайті MapYourWorld 

(http://mapyourworld.org/). Учні створюють англомовний блог, присвячений 

обраній проблемі, де описують і аналізують дані, додають фотографії, будують 

схеми і графіки. 

• Четвертий етап: учні презентують зібраний матеріал в класі 

англійською мовою. Клас обговорює результат, вносяться пропозиції щодо 

шляхів вирішення даної проблеми, обираються найкращі пропозиції, учні 

створюють англомовну медіа кампанію на підтримку свого проекту. 

• П’ятий етап: учні презентують шляхи вирішення обраної проблеми 

на сайті MapYourWorld (http://mapyourworld.org/), проводять агітаційні заходи 

серед однолітків і показують, що активні громадяни здатні самостійно змінити 

суспільство на краще. В даному випадку, учні вирахували, скільки коштує 

утеплити вікна в класній кімнаті, прорахували, на скільки збільшиться 

відвідуваність і результативність навчання в теплому класі, на скільки 

зменшиться захворюваність. Учні створили плакати і агітаційні пісні, описали 

свої результати англійською мовою на блозі MapYourWorld. 

Очікувані результати: 

Проект сприяє формуванню активної громадянської позиції, виховує 

культуру споживання і екологічну культуру. Проект сприяє формуванню в учнів 

навичок 21 століття, розвиває творчі здібності, створює ситуацію успіху, виховує 

успішних, впевнених в собі особистостей. Учні вчяться самостійно визначати 

проблеми і вирішувати їх. Учні вчяться працювати в команді задля досягнення 

спільної мети і використовувати досвід інших. 
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Науково-методична новизна проекту: 

У міжнародному англомовному проекті «Змінимо світ на краще. В 

затишній оселі і життя веселе» використані педагогічні методи, засоби і форми 

навчання, що сприяють формуванню навичок 21 століття. Проект має чітку 

структуру і широкі міжпредметні зв’язки. Даний проект може бути використаний 

як вчителями англійської мови, так і іншими предметниками під час навчання, і 

в позаурочний час, під час організації літнього мовного табору. Проблема 

виховання свідомих, активних громадян є надзвичайно актуальною зараз, а 

можливість дізнатись про досвід вирішення схожих проблем в інших країнах 

світу важко переоцінити. 

Основні результати реалізації проекту: 

Проект було представлено на сайті MapYourWorld в 2015 році. 

http://mapyourworld.org/myw/#/mappers/annadudich 

Мультимедійний контент проекту: 

Інтерактивна мапа досліджень, тематичний блог, презентація даних за 

допомогою таблиць і графіків http://mapyourworld.org/myw/#/mappers/annadudich 

Використані програмні продукти: 

Пошукові системи такі, як Google – для збору необхідної інформації, 

застосунки для запису аудіо та відео супроводу; Microsoft Word – для написання 

тексту; Bing Translate – для допомоги з перекладом англійською мовою; OneNote 

– для розміщення готових елементів проекту, веб-сайт MapYourWorld для 

розміщення готового проекту, застосунок ODKCollect для збору і обробки 

інформації. 

 

 

 

Міжнародний англомовний проект «Молода економічна еліта. 

Шкільне підприємство «Антикризова хатинка»» 

 

Мета проекту:  

• виховувати ініціативність та активну громадянську позицію; 

• навчити учнів основам економічної діяльності; 

• сприяти формуванню навичок роботи учнів з інформаційними 

технологіями 21 століття;  

• розвивати творчість, комунікативні навички та навички співробітництва 

учнів;  
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• розвивати критичне мислення, навчити аналізувати інформацію; 

• навчати дітей працювати з інформацією, формувати медіа- та ІКТ-

грамотність. 

Вік учасників: діти 14-16 років. 

Тривалість проекту: 4 місяці (один семестр) 

Міжпредметні зв’язки:  

• англійська мова; 

• ділова англійська мова; 

• суспільствознавство; 

• комп’ютерна грамотність; 

• образотворче мистецтво; 

• економіка; 

• географія. 

Опис проекту: 

• Перший етап: вчитель пояснює, що метою проекту є створити макет 

шкільного міні-підприємства, здатний позмагатися з аналогічними бізнес 

проектами школярів з інших країн світу. 

• Другий етап: клас ділиться на міні групи. Групи проводять мозковий 

штурм і аналізують наявні ресурси. За допомогою плакатів і презентацій учні 

захищають свою бізнес ідею перед класом. Клас обирає найкращу бізнес ідею. 

• Третій етап: учні складають бізнес план, створюють логотип свого 

бізнес проекту і публікують бізнес план на сайті School Enterprise Challenge 

(http://www.schoolenterprisechallenge.org/) 

• Четвертий етап: учні створюють англомовний блог, присвячений 

реалізації власного проекту, регулярно дописують у блозі, публікують звіт у 

вигляді тексту і фотографій, спілкуються у чаті з учнями з інших країн. 

• П’ятий етап: учні презентують свій бізнес проект англійською мовою, 

пояснюють, як вони врахували географічні та економічні особливості рідного 

регіону, які послуги, на їх думку, будуть користуватися попитом. До реалізації 

проекту варто долучити вчителів географії і економіки, місцевих підприємців, 

батьків. 

Очікувані результати: 

Проект сприяє формуванню активної громадянської позиції, виховує 

культуру споживання, вчить основам підприємницької діяльності. Проект 

сприяє формуванню в учнів навичок 21 століття, розвиває творчі здібності, 

створює ситуацію успіху, виховує успішних, впевнених в собі особистостей. 

Учні вчяться самостійно створювати бізнес план і розвивати бізнес ідеї. Учні 

вчяться працювати в команді задля досягнення спільної мети. Робота в рамках 

міжнародного інтернет блогу дозволяє ділитись своїми ідеями з учнями в інших 

країнах і використовувати їх досвід. 
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Науково-методична новизна проекту: 

У міжнародному англомовному проекті «Молода економічна еліта. 

Шкільне підприємство «Антикризова хатинка»» використані педагогічні методи, 

засоби і форми навчання, що сприяють формуванню навичок 21 століття. Проект 

має чітку структуру і широкі міжпредметні зв’язки. Даний проект може бути 

використаний вчителями англійської мови, економіки і географії. Реалізація 

проекту потребує тривалого часу, тому проект доцільно організовувати в 

позаурочний час, під час організації літнього мовного табору, або на 

факультативних заняттях. Проблема виховання свідомих, активних громадян є 

надзвичайно актуальною зараз. Ази підприємницької діяльності повинна знати 

кожна сучасна людина. Робоча мова проекту англійська, що дає можливість 

учасникам з усього світу обговорювати бізнес ідеї. 

Основні результати реалізації проекту: 

Проект було представлено на сайті School Enterprise Challenge 

(http://www.schoolenterprisechallenge.org/) в 2015 році. 

Проект було описано на блозі вчителів англійської мови гімназії імені Т. 

Шевченка http://hannadudich.blogspot.com/2015/05/the-school-enterprise-

challenge-2015.html 

Мультимедійний контент проекту: 

Презентація бізнес ідеї, бізнес плану, створення тематичного англомовного 

блогу http://www.schoolenterprisechallenge.org/ 

Використані програмні продукти: 

Пошукові системи такі, як Google – для збору необхідної інформації, 

Microsoft Word – для написання бізнес плану; Bing Translate – для допомоги з 

перекладом англійською мовою; PowerPoint для захисту бізнес ідей; WIKI – для 

розміщення готових елементів проекту, веб сайт School Enterprise Challenge 

(http://www.schoolenterprisechallenge.org/) для презентації готового проекту. 
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