Круглий стіл:
новий проект

розпочинаємо

26 лютого 2008 року на базі Києво-Святошинського ЦСПР
(директор Ксенія Самойленко) відбувся круглий стіл на тему
«Соціально-психологічні аспекти громадянського виховання на
потерпілих територіях» за участю заступника голови міської
ради Валерія Шульги, начальника відділу освіти КиєвоСвятошинського РДА Миколи Неруша, методиста відділу освіти
Києво-Святошинського РДА Тетяни Гончарук, завучів з навчальновиховної роботи та педагогів-організаторів Боярських середніх
загальноосвітніх шкіл, психологів центру.

Круглий стіл було присвячено підведенню підсумків роботи
спеціалістів Центру за проектом «Молодь – за Боярку!» та
інформуванню громадськості про початок реалізації проекту
«Громадянська гідність», що має на меті забезпечення
ефективної взаємодії «громадянин – чиновник» та формування у
молоді свідомої позиції щодо корупції як соціально шкідливого
явища.
Засідання почалося із привітального слова директора ЦСПР
Ксенії Самойленко, яка надала інформацію про діяльність
центру. Заступник голови міської ради Валерій Шульга наголосив
на необхідності проведення спільних проектів міської ради та
ЦСПР для учнівської молоді, висловив позитивні враження про
результати проекту «Молодь – за Боярку!», розкрив перспективи
тренінгової роботи із активами боярських шкіл, які сформують в
майбутньому Боярський молодіжний парламент.

Начальник відділу освіти Києво-Святошинської РДА Микола Неруш

подякував Києво-Святошинському ЦСПР за співпрацю, наголосив на
актуальності роботи з молоддю.
Методист відділу освіти Києво-Святошинського РДА Тетяна
Гончарук поділилася досвідом співпраці з ЦСПР по минулим
проектам: «Здорове майбутнє», «Активна молодь», «Молодь – за
Боярку!», висловила прохання охопити тренінговими програмами
активи шкіл району.
Психолог ЦСПР Олеся Ващенко надала аналіз проблем міста Боярки
очима учнівської молоді та звітувала про виконання проекту
«Молодь – за Боярку!», фінансованого Боярською міською радою.
Мета проекту – сприяння розвитку міста шляхом активізації
молоді.
Психолог ЦСПР Оксана Слєпова зазначила, що саме тренінг є
однією із найефективніших форм спеціально організованого
навчання для самовдосконалення особистості підлітка, оскільки
надає соціально-психологічні знання, сприяє пізнанню себе та
інших, створює позитивну «Я-концепцію», проходить в
неформальній дружній атмосфері та дає зрозуміти, що проблеми
окремо взятого підлітка не унікальні, а притаманні багатьом
його одноліткам.
Психолог ЦСПР Яценко Ганна розказала про психологічні аспекти
виховання громадянської гідності, підвела підсумки круглого
столу, після групового обговорення.
Оксана Слєпова, Олеся Ващенко
психологи ЦСПР

