КАРТКА ПРОЄКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35
Вінницької міської ради»

Дата: 30.03.2021 року
Назва проекту
Тип проекту

Мета проекту

Завдання проекту

Стислий опис
проекту

Успішна молодь в сучасному світі
великий

□ малий

Допомога молоді в професійному самовизначенні й виборі
оптимального виду зайнятості, підтримка та сприяння
розвитку соціальних умінь на навичок.
1. Об’єднати учнів з метою проведення заходів,
спрямованих
на
розвиток
навичок
професійного
самовизначення, що забезпечують готовність до вибору
успішної професії.
2. Формування іміджу активної успішної людини, почуття
людської гідності та цінностей різного тішу праці.
3. Розвиток в учнів економічного мислення, раціональної
поведінки та вміння працювати в команді.
4. Утворити співтовариство учасників проекту для організації
подальшого нетворкінгу.
Профорієнтація: ламаємо стереотипи!
Ми живемо в часи науково-технічного прогресу, який змінює
наш спосіб життя, спілкування, мислення, бачення майбутнього
й розуміння добробуту. Тому разом з традиційною освітою
особливого значення набуває неформальна освіта.
У рамках проекту, залучаючи до тренінгів, воркшопів, майстеркласів, участі в соціальних заходах, ми покажемо учням, на
яких напрямах навчання й компетентностях необхідно
зосередити зусилля, щоб відповідати вимогам мінливого світу,
які професії та навички є актуальними в сучасному світі, як
обрати професію до душі та з хорошими перспективами.
До заходів плануємо залучити представників Вінницького
міського центру зайнятості, голову Студентської ради
Вінниччини, власника студії «Манго», засновницю медіашколи Юлію Андріанову та ін.
У рамках проекту передбачено 3 тренінги та 7 пізнавальних
заходів.

Очікувані результати

1. Підвищення рівня обізнаності учнівської молоді щодо
сучасних професій.
2. Формування компетентних та успішних спеціалістів у
майбутньому.
3. Набуття фінансової грамотності.
4. Створення моделі іміджу активної успішної людини.
5. Залучення до заходів проекту 150 і більше учнів.
І. Діагностично-інформаційний модуль:
(час проведенім - вересень)

I.Онлайн-реєстрація на проект, після якої учасники отримають
гугл форму з запитаннями (після закінчення проекту вони
пройдуть цю форму повторно для порівняння результатів) (до
10 вересня).
2.Тренінг-знайомство (після тренінгу буде сформований чат
учасників у соціальній мережі).
3.
Тренаж «Психологія професій» (плануємо залуч
II.
Основний модуль:
(час проведення - жовтень, листопад)

Ключові заходи
проекту

1. Workshop «Професії майбутнього» (плануємо залучити 50
учнів).
2. Майстер-клас «Хенд Мейд для себе» (плануємо провести 2
майстер-класи, залучити 40 учнів)
3. Івент-навчання «10 лайфхаків успішної людини» (залучити
50 учнів).
4. Арт-форум «Стиль у житті підлітка» (у рамках форуму
виступи косметолога, стиліста та візажиста. Поради та
майстер-класи (залучити 100 учнів)).
5. Тренінг «Фінансова грамотність» (залучити ЗОучнів).
6. Випуск мотивуючих буклетів «Поради від...».
7. Фотогалерея «Success». Успішна людина - яка вона.
III. Закріплюючий модуль:
(час проведення - грудень)

1. Фідбек (фінальний захід, обговорення підсумків).
2. Онлайн-платформа з усіма матеріалами проекту,
відеозаписами та фотографіями з тренінгів, додатковими
файлами та статтями.
Період реалізації
проекту
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.

Вересень-грудень 2021 року
100 000 грн

Учасники реалізації
проекту

Туранська Вікторія, Ткач Аліса, учениці 10 класу
Запрошені спікери, учні 9-11 класів шкіл міста

Коментарі
Наявність
презентації
Наявність фото
Наявність
відеоматеріалів

так
ні
так

Кошторис проекту
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

№

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Найменування витрат

Одиниця Кількість Вартість за
виміру
одиниць одиницю,
грн
Придбання витратних матеріалів
Канцелярські товари
захід
8
1 000
Блок для фліпчарту (ЗО ар.)
ПІТ.
5
200
Футболки з емблемою заходу шт.
15
200
для спікерів і організаторів
Матеріали для проведення
захід
2
4 000
майстер класу «Хенд
Мейд для себе»

1.5. Матеріали для проведення
арт-форуму «Стиль у житті
підлітка»

захід

1

4 000

Всього
грн

8 000
1 000
3 000
8 000

4 000

1.6. Мобільний стенд (банер +
шт.
2
1 000
2 000
стенд)
2.
Організація кави-паузи під
захід
8 .
500
4 000
час проведення соціального
заходу
3.
Випуск мотивуючих
шт.
200
10
2 000
буклетів «Поради від...»
4.
Організація фінального
захід
1
3 000
3 000
заходу «Фітбек вечірка»
5.
Технічні засоби для проведення заходів та створення роздаткового
матеріалу
5.1 Фотокамера
шт.
1
27 000
27 000
5.2 Ноутбук
шт.
1
20 000
20 000
5.3 Радіосистема А К в
шт.
1
9 000
9 000
5.4 БФП кольорового друку
шт.
1
9 000
9 000
100 000
Дата: 30.03.2021р.
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