Проведено
перший
етап
дослідження
за
проєктом
«Корисна розмальовка»

З-го вересня 2021 року психологинею Надією Величко було
проведено перший етап дослідження в контрольній групі на
психоемоційний стан та рівень поінформованості дітей щодо
COVID-19 до та після занять з використанням розмальовки «Шлях
героїв». Дослідження проводиться за проєктом «Корисна
розмальовка», що реалізується ГО «Центр розвитку громад» за
підтримки Програми «U-LEAD з Європою».
Перше контрольне заняття було проведено в 3-Є класі Боярського
академічного ліцею «Гармонія» (учителька – Ольга Красота), у
якому взяли участь 36 школярів віком 8-9 років. Для заміру їх
рівня тривожності до та після заняття було використано тест
«Шкала явної тривожності для дітей (The Children’s Form of
Manifest Anxiety Scale – CMAS)» в адаптації А.М. Прихожан.
Розмальовка «Шлях героїв» призначена для зменшення рівню
дистресу у дітей віком 6-10 років в період всесвітньої
пандемії COVID-19, зокрема в умовах часткової чи повної
ізоляції дітей від спілкування з однолітками, знаходження у
відносно закритому просторі в атмосфері підвищеної тривоги.

Діти, які взяли участь у першому етапі дослідження, по
закінченню
роботи
(читання
тексту
над
малюнком,
розмальовування, інтерактивна бесіда з учителем) демонстрували
відчутне зменшення рівня стресу. Це була прогнозована реакція
на те, що їм стали зрозуміліші причини загальної тривоги та
напруги, яка зараз панує в суспільстві та в сім’ях, а також
вони зрозуміли, що значною мірою можуть власними силами
протистояти вірусам (докладніше – по завершенню дослідження).
І це лише після першого заняття. Попереду – наступний етап
дослідження, який відбудеться по завершенню роботи з
розмальовкою, яка включатиме домашнє завдання, спілкування
дітей за темою вдома з батьками та іншими членами сім’ї,
проведення вікторини.
Проєкт «Корисна розмальовка» має на меті сприяння подоланню
психологічних наслідків пандемії COVID-19 шляхом проведення в
1-4 класах навчальних закладів Боярської міської
територіальної громади близько 130 занять із залученням
волонтерів та з використанням розмальовки. Спеціально
розроблені та узгоджені з освітянами заняття мають сформувати
у дітей розуміння, що здоровий спосіб життя, безпечна
поведінка з використанням засобів захисту, регулярні медичні
обстеження, дотримання рекомендацій лікарів – це реальний
спосіб запобігти хворобі.
Над розмальовкою працювала творча група у складі: Ольга
Доманіна (голова правління ЦРГ та керівниця проєкту), Марія
Кириленко (керівниця інформаційно-аналітичної служби ЦСПР,
членкиня правління ЦРГ), психологиня Надія Величко, художниця
Анна Кшановська.
ГО «Центр розвитку громад» отримала фінансову підтримку
проєкту «Корисна розмальовка», який виграв у конкурсі проєктів
серед територіальних громад України «Волонтерство в громаді»
від Програми «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується ЄС та
його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією,
Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до
зміцнення місцевого самоврядування.

