


Звіт по програмі 
«Education bus»

(26.10.2020-31.10.2020)



Ціль програми

• Навчання та здобуття 26 вихованців з інтернатів Кіровоградської області
господарсько-побутових, фінансово-економічних, спортивних та
інших навичок для життя поза межами інтернату

• Ознайомлення з найбільш цікавими та перспективними професіями
сьогодення

• Формування особистості кожної дитини шляхом проведення уроків
лідерства

• Спілкування та емоційне зцілення підлітків у рамках індивідуальних
та групових бесід з психологом



Розклад програми



Розклад програми



Розклад програми



26.10.2020

Перший день освітньої програми розпочався з мотиваційного тренінгу «Віра у себе» від Ольги
Сазонової, на якому діти вчилися вірити у себе та долати усі поставлені цілі та досягати
відповідні результати.

Також, вихованці мали змогу зустрітися з Егором Костюченко, майстром спорту по ММА, який
навчив їх базовим вправам та поділився власною історію успіху та досягненнями💪



26.10.20

Далі учасники слухали лекцію від Української академії лідерства та

дізнавалися про базові концепції та моделі лідерства. 👨🎓



27.10.20
Сьогодні, діти навчались професії повар на прикладі виготовлення суші. Діти вперше спробували 
класику японської кухні та були просто у захваті👩🍳

Потім, був надзвичайно цікавий та корисний мастерклас на тему "Мистецтво одягатися".Вчилися
формувати базовий гардероб, правильно слідкувати за речима, аби вони вдосталь їм прослугували та 
розбиралися у сучасних тендеціях носіння одягу🧑 💼



27.10.20
Також, протягом дня, були проведені уроки самостійності, які навчають дітей базовим та потрібним
речам для найменш болісної адаптації та соціалізації після випуску з інтернату. Зокрема, розбирали
тему дружби та взаємоповаги та вчилися дивитися на світ та відносини між собою дещо інакше, ніж
діти звикли проживаючи у стінах інтернатів👭

Так само, підлітки мали змогу отримати нові знання від Української академії лідерства та поглибитись
у такі теми як: "Механізм прийняття рішень", "Де і як реалізувати свій потенціал" та просто 
прорефлексувати шляхом малювання особистої місії у творчому руслі👨🎨



28.10.20
До нас завітали талановиті та креативні Орест Мурій та Тетяна Ніколенко. Вони поділилися з 
вихованцями усіми секретами та тонкощами роботи SMM спеціаліста з просування у соц.мережах. 
Було дуже цікаво та корисно! Тепер підлітки знаються та розуміються на сучасних робочих онлайн
інструментах та готові їх використовувати не чекаючи випуску з інтернату👨💻



28.10.20
Протягом дня, діти здобували основні навички лідерства від Української академії 

лідерства. Зокрема, навчалися ставити та досягати цілей у рамках окремого уроку з 

цілепокладання та на прикладі відомої повісті Антуана де сент-Екзюпері "Маленький 

принц" піднімали тему відповідальності, вибору та життєвої мудрості у цілому🌹

У рамках «Уроків самостійності», розбирали тему шкідливих звичок та вибудовували

шляхи їх подолання💪



28.10.20 (бонус)

Двоє дівчаток на запрошення телепрограми каналу Інтер «Ранок» відвідали
телеканал та мали змогу власноруч спостерігати за роботою журналістів, 
операторів та навіть записали ефір разом з ведучою Анастасією Даугуле.

Дівчаткам були подаровані сертифікати на проходження Інтер школи. Це
дійсно дуже цінно та чудова можливість здобути потрібні навички та йти до 
своєї мрії!🙌



29.10.20

Ми продовжили серію навчання професії повар з Ольгою Мартиновською, цього разц

був кулінарний майстер клас по готуванню брауні та солоної карамелі. Діти були просто у 

захваті, адже окрім безпосереднього готування та частуванням, вони мали змогу

поспілкуватись з Олею та дізнатися її власну історію успіху та досягнень. Вихованців це

дуже замотивувало👨🍳



29.10.20

Окрім цього, до нас завітав талановитий барбер Іван, який поділився з підлітками

своїми знаннями та досвідом барбера та на власному прикладі показав, як можна

самостійно досягти успіху та які для цього потрібні знання та інструменти👳

Так само, був дуже корисний урок від Української академії лідерства, який був

присвячений тематиці «Проєктний менеджмент». Підлітки дізнавалися, як можна

запустити свій проєкт та що для цього потрібні👍



30.10.20

Був насичений та продуктивний день, який майже повністю був присвячений урокам 

лідерства від Української академії лідерства👍

Так, діти вивчали такі теми як: "Ораторське мистецтво", "Медіаграмотність", "Рефлексія" та 

підбивали підсумки усього навчання, яке відбувалося протягом тижня.

Діти залишились дуже задоволені навчанням, адже дізнались багато чого нового і 

корисного, що можна втілювати та застосовувати у житті вже сьогодні!

Так само, був цікавий майстер клас з малювання, на якому підлітки мали змогу показати

усі свої творчі навички та мати можливіть бути відібраним автором малюнку в рамках 

проєкту HANDCRAFTS by orphans



31.10.20

Протягом дня підбивали підсумки проведеної програми

Дізнавались, що найбільше сподобалось вихованцям🙋

Проводили анкетування та планові «Уроки самостійност»і✍️

Після обіду відбувся сеанс масажу від Physiolabuа. Також, підліткам розповідали як 

доглядати за собою та своїм тілом💆



Результати
1)Учасники програми ознайомились з 3-ма професіями: повар, барбер, SMM фахівець

2) Розвинули свої лідерські якості, впевненість, мотивацію до змін та мали змогу поспілкуватися з 
лідерами думок з різних сфер та почерпнути їх досвід та навички.

3) Розвинули свій творчий потенціал, попорацювали з глибинними цінностями, формували цілі, 
вчились взаємодії в команді.

4) Попрацювали с психологом, масажистом для емоційного зцілення



Подяка
Програма проходила за фінансвої підтримки компанії Winner Ford Ukraine та усіх тих, хто підтримав
проєкт HANDCRAFTS by orphans🙌



Подяка

Окремо хотіли б подякувати компанії Griffon Socks за надані усім 26 вихованцям 
інтернатів оригінальні шкарпетки🎁




