Бережи життя!
16 травня 2008 р. в рамках Тижня знань безпеки життєдіяльності
Інформаційно-аналітична служба Києво-Святошинського Центру
соціально-психологічної реабілітації провела інформаційну
акцію «Бережи життя!». До шкіл Києво-Святошинського району
було передано пакет інформаційних матеріалів з безпеки
життєдіяльності, виготовлених за матеріалами сайту МНС.
Педагоги-організатори, яким було передано матеріали, висловили
велику вдячність за надані матеріали, які призначені для
поновлення в школах інформаційно-довідкових
надзвичайних ситуацій (цивільного захисту).
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Семінар
до
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Чорнобильської катастрофи
22 квітня 2008 року силами спеціалістів Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи було проведено семінар для вчителів з основ
безпеки життєдіяльності шкіл Києво-Святошинського району на тему: «Чорнобиль та наше
здоров’я». Від Києво-Святошинського районного методичного об’єднання була присутня
Ганна Біліченко. З привітальним словом до присутніх звернулася директор центру
Ксенія Самойленко.
Психологічних наслідків Чорнобильської катастрофи торкнулася психолог центру Ганна
Яценко. Вона змалювала проблематику, з якою доводиться працювати спеціалістам
центру. Не останнє місце поміж інших психологічних негараздів займає, зокрема, страх
впливу на здоров’я наслідків Чорнобильської катастрофи, котрий тривожні батьки часом
передають своїм нащадкам. Психолог центру Оксана Слєпова презентувала учасникам
семінару тренінгові заняття з чорнобильської тематики, по профілактиці залежностей,

безпечній поведінці тощо. Керівник інформаційно-аналітичної служби ЦСПР Марія
Кириленко презентувала тематичний інформаційний пакет (відео матеріали, інформаційні
листки, буклети, брошури тощо). Ці матеріали мають допомогти вчителям з ОБЖД
ефективніше проводити заняття, які тематично пов’язані з Чорнобильською катастрофою.
Під час обговорення учасники семінару жваво ділилися своїм досвідом. Приємно
відзначити, що викладачі ОБЖД в повній мірі свідомі тої важливої місії, яка на них
покладена, – надавати нашим дітям інформацію, яка служить збереженню їхнього життя
та здоров’я. Педагоги, зокрема, дійшли згоди щодо високої ефективності використання
відеоматеріалів, які ілюструють певну тему, оскільки сучасна молодь звикла
отримувати інформацію в «екранному» форматі. Спеціалістам центру було чому повчитися
у досвідчених педагогів. Тож було узгоджено плани співпраці на майбутнє.

“Чорнобиль: як це було, є і
буде”
Скористайтесь
можливістю
запитати
про
наслідки
Чорнобильської катастрофи у провідних міжнародних експертів! З
25 березня по 10 квітня 2008 року МНС України спільно з
Білоруським відділенням російсько-білоруського інформаційного
центру з проблем наслідків катастрофи на ЧАЕС проводить
Міжнародну інформаційну Інтернет-конференцію, приурочену 22-им
роковинам Чорнобильської катастрофи.
Для участі в Інтернет – конференції “Чорнобиль: як це було, є
і буде” запрошені провідні міжнародні експерти з питань
радіаційної безпеки та радіаційного захисту, які мають великий
досвід у сфері оцінки радіологічних наслідків аварії на ЧАЕС.
Свої питання кожен бажаючий може надіслати з 25 березня по 10
квітня 2008 року за адресою: 2008@Chernobyl.info
Якщо у вас немає можливості скористатися Інтернетом, ви можете
задати свої питання (короткі і чітко сформульовані)
спеціалістам
Києво-Святошинського
Центру
соціальнопсихологічної реабілітації (м. Боярка) особисто або за тел. 8
(044-98) 35-450. Ваше запитання буде занотоване і надіслане

електронною поштою експертам.
Запитання ви можете також поставити на нашому форумі. Ми
перешлемо ці питання експертам.
З 25 березня по 10 квітня 2008 року МНС України спільно з
Білоруським відділенням російсько-білоруського інформаційного
центру з проблем наслідків катастрофи на ЧАЕС проводить
Міжнародну інформаційну Інтернет-конференцію, приурочену 22-им
роковинам Чорнобильської катастрофи.
Для участі в Міжнародній інформаційній Інтернет – конференції
“Чорнобиль: як це було, є і буде” запрошені провідні
міжнародні експерти з питань радіаційної безпеки та
радіаційного захисту, які мають великий досвід у сфері оцінки
радіологічних наслідків аварії на ЧАЕС.
Координатором акції виступає Білоруське відділення російськобілоруського інформаційного центру по проблемах наслідків
катастрофи на ЧАЕС (БОРБИЦ). Проведення акції планується за
підтримки Міністерств з надзвичайних ситуацій Республіки
Бєларусь, Російської Федерації та України, а також за
активного сприяння міжнародних організацій: Програми розвитку
Організації Об’єднаних Націй ПРООН), Міжнародної Агенції з
Атомної Енергетики (МАГАТЕ), а також Швейцарського управління
з розвитку і співробітництва (ШУРС) та Міжнародної
комунікаційної платформи www.chernobyl.info

