
Тема: «Розвиток, самоосвіта та самовдосконалення жінки в період 

вагітності та під час відпустки по догляду за дитиною». 

Проект направлений на три віхи суспільства: 

 Вагітні жінки 

 Жінки у відпустці по догляду за дитиною 

 Домогосподарки 

 

Ідея проекту. Жінка — не лише турботлива мама, любляча дружина та 

працьовита господарка. Жінка — успішний керівник, творча особистість, муза, 

хороший працівник, талановита і сучасна людина, яка повинна іти в ногу з 

часом та розвиватися. Тому період по догляду за дитиною дається не лише для 

створення нових соціальних ролей — «мама-дитя», а повинен 

використовуватися з максимальною користю для жінки. Життя в даний час не 

ділиться на до і після, воно іде своїм поступальним шляхом. 

 

Мета проекту 

 Вивчення або вдосконалення навиків володіння англійської мови 

відповідно до рівня уже набутих знань. 

 Вивчення соціально-культурних норм і традицій країни, мова якої 

вивчатиметься. 

 Інтелектуальне збагачення, самовдосконалення, розвиток та пошук 

нових інтересів. 

 Розширення кругу нових знайомств. 

 

Користь проекту 

 Самоосвіта. 

 Можливість використання набутих знань для допомоги своїм дітям 

у вивченні іноземної мови. 

 Робота. Ви не «випадаєте» з життя, а намагаєтеся використати свій 

час раціонально з максимальною вигодою. Це дозволить пізніше легше 

адаптуватися до своєї або нової роботи, іти в ногу з часом і суспільним 



прогресом для того, щоб стати конкурентоспроможним фахівцем на ринку 

праці, який динамічно розвивається та змінюється відповідно до потреб людей, 

економіки тощо. Пам’ятаємо — коли ми цікавимося чимось новим і 

розвиваємося, ми цікаві іншим. 

 Гармоні у внутрішньому світі жінки – гармонія в сім’ї. Ви не 

«з’їдаєтеся» повсякденною рутинною, не переносите «важкий» настрій на 

членів родини через домашні клопоти і турботи, а ви розвиваєтеся, осягаєте 

нові горизонти і , таким чином, підтримуєте здорову атмосферу в домі. 

 

Чому вивчення англійської мови? 

Нині англійська мова – це «must be». 

 Це міжнародна мова. Євроінтеграція також стимулює до вивчення 

мови. 

 Робота. 

 Туризм. 

 Особисті інтереси. 

 

Яким чином реалізувати проект? 

 Практичні заняття разом з дітьми, де мами спокійно зможуть в будь 

який час приділити увагу своїм чадам, що унеможливлює, наприклад, це вільно 

зробити на звичайних курсах по вивченню іноземних мов. 

 Вебінари, семінари, лекції. 

 Творчі вечори, арт-заходи, святкування подій, що притаманні саме 

англомовним країнам. 

 

Що потрібно для запуску проекту? 

 Інвестори, фонди. 

 Залучення ЗМІ та медіа простору (реклама проекту; створення 

коротких сюжетів для вивчення мови в мама-тато блогах у медійних 

програмах). 

 Залучення видавництв автентичної літератури. 



 Матеріальне оснащення та приміщення. 

 

Які отримаємо результати? 

 Ви – турботлива, сучасна мама і розвинена особистість. 

 Ви – конкурентоспроможний працівник зі знанням іноземних мов. 

 Ви – активний член суспільства. 

 

Чому мене надихнула ідея створення цього проекту? 

Я – мама 3-місячного немовляти, яка до народження дитини працювала 

до останнього дня, яка має активну життєву позицію і прагне розвиватися та 

бути в тренді світових тенденцій, яка хоче освоювати нові горизонти та має 

величезне прагнення реалізувати себе. Поштовхом стала стаття про 

голландських мам, їхнє відношення до дитини, до материнства. Ці жінки вдало 

опанували майстерність виховання дітей та самореалізації. Звідси зрозуміла, що 

відпустка по догляду за дитиною – це час, котрий ви приділяєте не лише 

дитині, це час змін, це період для реалізації та вивчення себе, для створення 

нових проектів, для нового бізнесу, для втілення мрій та задумів. 

 


