
Що передбачає кураторство проєктів? 

Ми бачимо куратором вчителя/вчительку, котрі будуть підтримувати 

учасників команди своєї школи для досягнення спільної мети - 

отримання фінансування для реалізації екологічного проєкту, що 

спрямований конкретні екологічні зміни в школі.  

Учасниками команди можуть бути учні від 6 до 11 класу вашої школи. 

Вітається варіант змішаної групи з представниками різних класів 

одночасно. Кількість учасників у команді необмежена.  

Місія куратора полягає у підтримці та координації роботи команди 

над складанням спільної екологічної заявки на грант, а також бути 

контактної особою команди у спілкуванні з експертами - менторами 

проєкту “Екошкола”.  

 

Які покрокові дії куратора? 

 

1. Кураторам не обов’язково проходити навчання разом з учнями, 

але моніторити, щоб кожен з учнів самостійно зі свого акаунта 

проходив навчання до третього блоку включно, здавав тести та 

робив домашнє завдання. 

2. Починаючи з 4го блоку “Проєктний менеджмент” учасники 

команди так само продовжують вивчати лекції блоку, але мають 

об’єднатись для спільної розробки власного проєкту. Велику 

увагу куратору радимо приділити саме спільній роботі, адже в 

результаті маєте отримати не тільки проєктну заявку, але й 

потужну згуртовану команду, що потім потенційно буде 

реалізовувати проєкт. На цьому етапі самостійна робота учнів 

полягає в вивченні матеріалів лекцій, складанні тестів, 

виконанні домашнього завдання. Спільну зустріч команди з 

куратором варто проводити після кожної окремої лекції, з якою 

ознайомились учні. Виконане ними самостійне домашнє 

завдання буде давати привід для спільних роздумів.  

3. Наприкінці останньої лекції, в розділі “Домашнє завдання” буде 

доступна для скачування форма заявки, заповнивши яку ви 

складете власний проєкт. Сюди куратор разом з одним із учнів 

команди, з його аккаунту, вносить остаточно затверджені дані 

по проєкту, виходячи з тієї інформації, що була раніше 

пропрацьована. Також в цю форму заносяться дані про 



команду. Увага! На момент подання заявки всі вказані учні 

мають пройти навчання через свої акаунти. Ця інформація буде 

перевірятись модератором. Успішність проходження навчання 

передбачає складання тестів (якщо правильних відповідей 

менше 60%, тест автоматично вважається не зданим, але є 

необмежена кількість спроб) та виконання домашніх завдань 

(перевіряються модератором). 

 

Важливо вкластись в наступні терміни: 

 

До 25 березня 2020 р. - остаточна дата проходження трьох 

блоків навчання з чотирьох, адже 4-ий це і є написання 

грантової заявки. 

З 25 березня по 10 квітня – період проходження 4-го 

навчального блоку командою - написання та подання заявки 

проєкту. 

15 квітня 2020р. – оголошення результатів попереднього 

відбору проєктних заявок і запрошення команд на фінальний 

Екофестиваль, де відбудеться очний захист проєктів 

командами - фіналістами. 

25 квітня 2020 р. – Екофестиваль в Києві, визначення команд-

переможців, що отримають грант для реалізації свого проєкту. 

 

Бажаємо успіхів! 


