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Виконавці проекту

Менеджер проекту: Тарасюк М.Д., 

Художник: Малиновська Є. 

Піар група: Тичина Софія

Партнери та спонсори проекту 

(якщо є)

-

Цільова аудиторія (кому саме

надається освітня послуга)

Практичні пихологи, що працюють 

з дітьми; батьки; класні керівники 

+ вчителі.

Географічна територія, на яку 

поширюється діяльність проекту

В даний момент це Житомирська 

ОТГ, проходить апробацію на базі 

Житомирської ЗОШ №17

Терміни реалізації проекту 1 рік

Номінація, в рамках якої

подається проект

кращий освітній проект з 

активізації місцевих громад



Пропонуємо переглянути 

попередню версію

Generatoin XXI 



Основна мета та завдання проекту

Актуальність проекту: Молодь, діти на сьогоднішній день є залежними від різноманітних гаджетів, але з тим

втрачається зв`язок між батьками і дітьми, між людиною та природою, … Виною цього є в більшій мірі самі

батьки, а тому є потреба в розробці спеціального інструментарію для пихологів, для класних керівників, що

моглиб проводити зустрічі з батьками і реалізовувати просвітницьку діяльність.

Мета проекту полягає в спілкуванні з батьками, ведення роз`яснювальної роботи з молоддю по використанню

мобільних пристроїв, допомозі налагодити комунікацію між батьками та дітьми за допомогою комплекта

графічних зображень, що показують проблему і шляхи її вирішення.

Завдання:

1) Проаналізувати роботи французького нейропсихолога Демюрже;

2) Провести онлайн опитування населення віком від 10 до 60 років, а також порівняти результати з опитуванням

населення на вулицях міста;

3) Оговорити питання інструментарію з психологами практиками Житомирської ОТГ;

4) Розробити план реалізації проекту та апробації його в школах Житомирської ОТГ;

5) Графічна реалізація демонстраційних матеріалів.



Перелік заходів, що були проведені в рамках реалізації проекту

Консультації і зустрічі з провідними психологами Житомирщини. Проведення опитування місцевого населення. В

даний момент налагоджуємо співпрацю з Міським департаментом освіти, Житомирським обласним інститутом

післядипломної освіти, а також проект був представлений на всеукраїнському конкурсі «Екософт-2020» та

«Інфоматрикс-2020», де посів 2 місце. Саме на цих конкурсах ми мали можливість подивитись на реакцію

різновікових груп та сприйняття нашої інформації за рахунок засобів для практичних психологів. В школі ми мали

можливість використати набір карток формату А3 при зустрічі на загально-батьківській конференції та з головами

батьківських комітетів.



Основні результати реалізації проекту

На сьогоднішній день ми маємо оброблену базу даних по залежності населення від гаджетів. Результатами якої є

майже 100% використання всіма нашими респондентами, але люди 50-60-ти річного віку вільно готові покинути

використання мобільні пристрої та зайняти себе іншою діяльністю. Цього не можна сказати про молодше

покоління. За два дні в онлайн опитування взяли участь - 300 осіб, а опитування мешканців на вулиці - 150

чоловік.

Нами були проведені декілька майстеркласів для дорослих з участю 13-ти річних піддослідних. Основна задача

полягала в тому, щоб вчитель, психолог, батьки мали методику використання наших демонстраційних комплектів.

Сьогодні ми маємо три комплекти демонстраційного матеріалу. Перший – це брошура, що складається з картинок

А4 для персональних занять з молоддю. Другий – це комплект картин формату А3 для занять з великими групами,

причому ми не використовуємо жодного електронного пристрою. Третій – самий зручний, але він охоплює

маленькі групи до 10 чоловік і це плакат формату А0.

Після кожної зустрічі люди, що пройшли тренінг отримують спеціальну наліпку «Generation XXI», яку ми

пропонуємо наклеїти на мобільний. Таким чином буде нагадування про гармонійний розвиток особистості.



Є три основні проблеми на шляху нашого розвитку: 1. Батьки, 2. 

Школа, 3. Звички. 

Кожен з цих пунктів має наслідки і плавно перетікає в подальші 

проблеми, що наш мозок активно опрацьовує і заливає в комірки з 

пам`яттю.

На основі цього ми будуємо формулу: «Сміття в голові» + Психічні 

порушення = Хаос на планеті. 

Шляхи вирішення цієї проблеми є, але треба розпочати робити 

кроки на зустріч…





Вплив проекту на розвиток місцевої громади (цільову групу)

Молодь Вчителі Пихолог Батьки

Збереження комунікації між дорослими та дітьми; створення прогресивного суспільства, 

думаючого суспільства; гармонійного існування з природою та оточуючим світом… 

Думай глобально, дій локально!



А як тепер виглядає 

оновлена версія?



Чому варто розпочинати працювати над новою версією програми?

В рамках нових опитувань наших «піддослідних» нам вдалося дізнатись, що кращим варіантом було б

створити ігрові карти, де діти будуть самі розказувати про кожну окрему карту яку вони обрали. На основі

запиту від здобувачів освіти ми почали новий проект. Сьогодні розроблений постер-карта по якій дати

повинні самостійно розказувати що вони бачать, що вони відчувають.





Generatoin XXI 

v. 2.0 

(фінальний 

постер)



Перспективи розвитку проекту

Сьогоднішня ситуація з дистанційним навчанням доводить про те, що ми не зможемо обійтись без технічних

засобів навчання. Також виникає проблема часу перебування дитини за комп`ютером. Фактично з усіх сторін

ми підштовхуємо дітей до використання техніки, а отже цей проект буде актуальним дуже довго.

Наша команда прекрасно розуміє, що вже гаджети від нас нікуди не дінуться, а тому наша задача показати

суспільству концепцію 50/50 – баланс між віртуальним і реальним світом з його проблемами і прекрасним.

Тому маючи наші демонстраційні картки впершу чергу будуть мати інструмент для роботи психологи, класні

керівники, які можуть здійснювати вплив як на молоде покоління, так і на старше покоління.

Ми маємо велику проблему в тому, що не вміємо слухати і знаходити точки дотику. Маючи високотехнічні

пристрої протистояти природі, її руйнівним силам, ми не можемо, а тому це треба впершу чергу доносити до

людей.

Наша команда прагне налагодити комунікацію на всіх рівнях і розпочинаємо зі школи, як з зони особливого

значення.



Дякую за увагу!


