


Звіт по програмі

«Education bus»

(21.03.2021-27.03.2021)



Ціль

програми
• Навчання та здобуття вихованцями інтернатів Кіровоградської

області фінансово-економічним та підприємницьких навичок

• 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
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Розклад програми



21.03.2021

Першии ̆ день освітньої програми розпочався з уроку
фінансової грамотності від Анни Ланчук на тему: «Гроші як
інструмент у фінансовому світі», на якому діти
ознайомлювалися із базовими знаннями щодо грошей як
цінностеи ̆ та інструментів.

Також, у рамках окремого практикуму на тему
«Цілепокладання» від Української академії лідерства (далі –
УАЛ), діти вчилися ставити правильні цілі з урахуванням
власних потреб та якостеи ̆.

Так само, від УАЛ був проведении ̆ Team building, якии ̆

навчив дітеи ̆ працювати у командах.

Наприкінці дня, діти розбилися на команди та у рамках
майстер класу виготовляли різні поробки (м’які іграшки,
шкатулки, браслети, картини з вовни, мило).



22.03.21
Зранку діти рефлексували через малюнки. Всі
питання рефлексії розраховані на те, аби людина
почала шукати відповідь для себе та змогла
відобразити свої емоції відчуття через кольори,
структури та візуалізацію.

Надалі, діти мали урок фінансової

грамотності від Анни Ланчук на тему: «Бюджет як
мистецтво управління фінансами.

Після обіду був проведений фото-квест від УАЛ,
основним завданням якого було виконати усі завдання
та навчитися робити самопрезентацію.

Наприкінці дня, діти мали змогу поспілкуватись із

блогером Іриною Сіницькою на тему особистого
зростання та відкриття власного бренду.



23.03.21

Зранку діти малювали та мали урок фінансової грамотності від Анни Ланчук на тему: 
«Time- менеджмент, як запорука успіху», на якому діти практикувалися володіти власним 
часом та  дотримуватися таи ̆мінгу у особистому житті.

Протягом дня вихованці інтернатів грали у настільні та розвиваючі ігри та мали практикум від  
УАЛ на тему "Фінансове та особисте зростання якості життя«, на якому кожен мав поставити та  
відповісти на питання задоволення власним фінансовим та особистим становищем та описати 
власн  бачення відповідальності за власне життя.

Наприкінці дня, відбулася групова зустріч із психологом, де розглядалися загальні та окремі

питання у напрямку емоціи ̆ного зцілення дітеи ̆.



24.03.2021

Четвертий день освітньої програми розпочався з рефлексії
через малюнок та продовжився уроком фінансової
грамотності від Анни Ланчук на тему: «Ціль як напрям руху
до успіху», на якому діти ознайомлювалися із ціллю в
контексті фінансової грамотності та вчилися їх правильно
ставити.

Після обіду, у рамках екскурсії, діти ознайомлювалися з
виробництвом вікон «Глассо». Кожен мав змогу
переглянути усі цехи виробництва та ознайомитись із
специфікою роботи кожного з них.

Наприкінці дня, вихованці інтернатів переглядали фільм

«Пітер Пен та Аліса в країні чудес» та обговорювали його

основні питання після перегляду.



25.03.21 Зранку діти рефлексували через малюнки.

Надалі, діти мали урок фінансової грамотності від
Анни Ланчук на тему: «Фінансова безпека та споживча
грамотність».

Після обіду був
майстерності

проведении ̆ практикум акторської

Generation school, на
якому діти

мали змогу навчитися та попрактикувати
акторську маи ̆стерність та долати невпевненість.

Наприкінці дня діти мали тренінг від HR фахівчини на

тему "Ринок вакансій. Актуальні професії»



26.03.21
Шостии ̆ день освітньої програми розпочався із тренінгу
від провідного спеціаліста в IT сфері Владислава
Успенського на тему базових програм у сфері IT та
особливостеи ̆ роботи у даніи ̆ сфері.

Надалі, діти мали серію тренінгів по SMM ,щодо
специфіки роботи із ведення соціальних мереж.

Після обіду діти мали тренінг особистого зростання від
провідного спеціаліста – Андрія Руденка.



27.03.21

Зранку діти малювали та обговорювали книгу Наполеона Хілла «Думаи ̆ та багатіи ̆».

Протягом дня вихованці інтернатів мали тренінг від УАЛ на тему «Особисте задоволення від
життя,  масштба мріи ̆» на якому кожен мав поставити та відповісти на питання задоволення
власним життям та навчитися ставити реальні та досяжні мрії, а також практикум на тему «Один
за всіх та всі за одного», якии ̆ навчив дітеи ̆ працювати у командах.

Наприкінці дня, було проведено анкетування по результатам програми, після чого був

організований дівочий вечір.



Результати

1)Учасники програми ознайомились з ринком актуальних професій, зокрема: 

IT- cпеціаліста, SMM фахівця, різноробочого на виробництві

2) Отримали базові знання фінансової грамотності

3) Розвинули свої лідерські якості, впевненість, мотивацію до змін та мали змогу

поспілкуватися з лідерами думок з різних сфер та почерпнути їх досвід та навички.

4)Розвинули свій творчий потенціал, попорацювали з глибинними

цінностями,  формували цілі, вчились взаємодії в команді.

5) Попрацювали з психологом для емоційного зцілення



Бюджет



Подяка

Програма проходила за фінансвої підтримки компанії Winner Ford Ukraine та усіх тих, хто  

підтримав проєкт HANDCRAFTS by orphans🙌




