Запрошуємо до клубу «Веселі
барви»!
Одним із найпопулярніших у сучасний час видів декоративноприкладного мистецтва є бісероплетіння. Новий клуб «Веселі
барви», який працює на базі ЦСПР від Києво-Святошинського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді,
пропонує на основі вивчення і засвоєння творчої спадщини
народних майстрів та здобуття практичних навичок з
бісероплетіння
розвивати почуття прекрасного, допомогти
учасникам стати гармонійно розвиненою особистістю (керівник
Черненко Людмила Михайлівна). Бажаючі запрошуються кожної
суботи о 10-00. Переважна більшість вихованців клубу,
опановуючи різні техніки бісероплетіння, стають його палкими
прихильниками – одразу і надовго. Секрет простий: плетіння
бісером – це дуже захоплююча справа, яка дає змогу створювати
найрізноманітніші речі: кулони, браслети, декоративні
композиції, прикраси для одягу та побуту.
Свій вільний час дитина повинна проводити не лише цікаво, але
й корисно. Метою роботи клубу є розвиток у дітей естетичного
смаку, відчуття прекрасного, виховання інтересу до роботи,
охайності, точності, майстерності, любові до природи та
зацікавленості у мистецтві. Програма роботи клубу дає
можливість задовольнити запити дітей, стимулювати їхні нахили
та здібності у різних галузях побутового рукоділля.
У даний час бісер – це вершина моди. Його використовують у
різноманітних виробах, прикрасах, в оздобленні одягу,
інтер’єру. Саме із цим матеріалом і працюють вихованці клубу
«Веселі барви», роботи яких беруть участь у різноманітних
конкурсах. Заняття у клубі дає можливість дітям не тільки
самоствердитися, але й знайти собі нових друзів, своє
покликання: можливо хтось із них потім стане професійним
художником чи дизайнером, майстром декоративно-ужиткового
мистецтва. Адже не всім відомо, що перед тим як переходити до

виконання виробу з бісеру, насамперед створюється ескіз,
підбирається кольорова гамма. Тому вихованці мають змогу
показати усі свої творчі здібності.
Клуб «Веселі барви», що діє
на базі ЦСПР, допоможе вам
здійснити цікаву подорож у світ бісеру, а також засвоїти різні
техніки плетіння бісером.

Запрошуємо до клубу «Веселі барви» щосуботи о 10-ій годині у
Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації
населення за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 83
(територія Київської обласної дитячої лікарні, старі корпуси,
поряд із лор-відділенням).

Юлія Толочко

ПОДАРУЙМО ДІТЯМ РАДІСТЬ!
15 березня 2013 року на базі ЦСПР пройшов цікавий майстерклас
для
учасників
МК
«Позитив»
та
пацієнтів

ендокринологічного відділення Київської обласної дитячої
лікарні. Майстер-клас провела неймовірна цікава, творча та
просто чарівна дівчина Роза Абраамян. Допомагала їй у цьому не
менш чарівна та талановита Анжела Абраамян. Дівчата принесли
неймовірну кількість різнокольорових повітряних кульок різних
розмірів та форм. Роза так вправно справлялася з цими
кульками, що наша віра в те, що і у нас щось вийде стала
слабшати. Але, незважаючи на те, що енна кількість кульок
полопалася, у нас все ж таки стали виходити різні квіточки,
тваринки. Ми так захопилися цією творчою роботою, що вже через
півтори години зробили велику кількість забавних фігурок.
Після майстер-класу учасники вирішили піти до лікарні та
подарувати свої вироби діткам, які нещодавно перенесли
операцію та знаходяться на лікуванні у хірургічному
відділенні. Скільки ж радості ми побачили на обличчях діточок
та їх батьків. Деякі мами висловлювали подяку та казали, що
тепер їхні діти одужають набагато швидше.
Відгуки учасників майстер-класу:
Каміла Мусаєва: «Коли ми дарували дітям кульки, мені було дуже
радісно, що я роблю їм приємно».
Марина

Сіраєва:

«Майстер-клас

був

дуже

цікавим

та

пізнавальним. Хоча на перший погляд все здавалося дуже
зрозумілим, але коли доходило до виконання, то таким простим
це вже не виявлялося. Було дуже весело».
Богдан Ніколенко: «Мені дуже сподобалося брати участь у цьому
заході. На майстер-класі панувала дуже позитивна атмосфера,
всі мої проблеми відійшли на задній план, настільки я
захопився цими кульками. А у лікарні мені сподобалося дарувати
дітям подарунки».
А ось, що каже лікар-хірург Євген Слєпов: «Від імені усього
персоналу хірургічного відділення висловлюємо подяку всім, хто
долучився до проведення цієї акції. Впевнені, що завдяки Вам
наші пацієнти одужуватимуть скоріше. Побільше б таких акцій».

Від імені усього «Позитиву» ми дякуємо Розі та Анжелі за те,
що завітали до нас, навчили робити справжні дива зі звичайних
повітряних кульок, допомогли нам створити невеличку казку та
подарували позитивні емоції.

ОКСАНА СЛЄПОВА

Цікаві тренінги для школярів
села Горенка
12 березня 2013 року працівники Києво-Святошинського ЦСПР
завітали до Горенської загальноосвітньої школи I-III ступенів
із метою проведення психологічних тренінгів для школярів.
Горенку відвідало шестеро спеціалістів Центру: психологи
Оксана Слєпова, Марина Сіраєва, Інна
Хохлова; соціальні
педагоги Вероніка Шевель та Анна Фломбойм; фахівець із
зв’язків з громадськістю та пресою Ольга Ковчан. Гостей
гостинно зустріла заступник директора – Недільна Світлана
Олексіївна, яка і супроводила психологів та соціальних
педагогів до класних аудиторій, де відбулися цікаві заняття.

Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою Ольга Ковчан
від імені Центру подарувала директору школи Кошель Сергію
Павловичу дитячі книжечки, а також збірки віршів українського
поета-дисидента Івана Коваленка «Порив до небес», яка була
спеціально видана для навчальних закладів і містить тематичні
розділи. Крім цих подарунків, школі села Горенка
було
презентовано плакати зі здорового способу життя та

інформаційні матеріали, котрі можна використовувати на різних
уроках (ОБЖД, біологія, психологія тощо).

Спеціалістам ЦСПР вдалося охопити різні вікові групи,
починаючи з маленького 5 класу (всього 7 учнів), і закінчуючи
найстаршими учнями. Психолог Оксана Слєпова провела тренінг
із 8-им та 9-им класом на тему: «Батьки та діти». Мета
тренінгу полягала у тому, щоб навчити дітей цінувати та
поважати не тільки себе, а і батьків, довіряти їм; навчити
усвідомлювати свої проблеми та конфліктні ситуації із
батьками. На занятті увага підлітків була зосереджена також на
пошуку вирішення конфліктів, подоланні труднощів, які іноді
виникають у спілкуванні із батьками. Тренінг пройшов вдало,
але психологу Оксані трохи заважало, що діти із різних класів,
відчувалося емоційне напруження.

А психолог Марина Сіраєва працювала із семикласниками. Темою
заняття було «Спілкування, плітки та вміння слухати». Тренінг
передбачав акцентування уваги учасників на важливості
володіння якостями спілкування та вміння слухати. На занятті
діти намагалися визначити, що ж таке «плітки». Діти, котрі
мають вік 13-14 років не одразу справилися із поставленим
завданням, але після вправи «Зіпсований телефон» школярі
змогли сформувати це визначення. Загалом підлітки залишилися
тренінгом задоволені і просили іще раз до них приїхати.

Соціальний педагог Анна Фломбойм провела тренінг за темою
раціонального розпорядження власних коштів та планування
бюджету. Наприкінці заняття Анна запропонувала школярам
написати, про що матеріальне вони мріють та через скільки
років вони вважають, що зможуть придбати це. Виявилося, що
найактуальніше бажання для більшості учнів – власний гарний
будинок та пристойний автомобіль.

Загалом, діти брали активну участь у тренінгах, легко
включалися в роботу, змістовно та цікаво проводили час.

Ольга КОВЧАН

