“Безпечна
поведінка”
Боярська школа №5

–

23 листопада
2011 р. психологом ЦСПР Тетяною Бондаренко було проведено
тренінгове заняття за проектом «Безпечна поведінка» з учнями
Боярської загальноосвітньої школи №5. Ось деякі відгуки
учасників тренінгу:
• Гарна робота тренера. Цікаво і пізнавально. Невимушена
атмосфера. Мені дуже тут сподобалося. Дуже цікаві враження.
Цікаві ігри. Чудовий психолог. Незабутні почуття, які я
відчула сьогодні. Велике спасибі.
• Мені дуже сподобалось. Було цікаво. Гарний прийом. Повчальні
ігри та історії для життя. Хотілося б іще.
• Мені сподобалось, що у вас дуже цікавий підхід до роботи з
дітьми.
• Прекрасно провела час. Почула цікаві історії. Дуже хотілося

б повторити.
• Мені дуже сподобались сценки, рольові ігри і гра з Колобком.
Ще мені дуже сподобались пиріжки, я б хотів прийти ще.
• Все було супер!
• Гарна робота тренерів.
• Все було кльово.
• Мені сподобались сценки, гра «Ураган» і гра «Колобок».
• Мені дуже сподобалось. Я ще хочу сюди прийти. Мені було

смішно.

Шахово-шашковий

турнір

пройшов надзвичайно успішно!
19 листопада в Києво-Святошинському центрі соціальнопсихологічної реабілітації населення відбувся турнір із шахів
та шашок серед учнів боярських загальноосвітніх шкіл. Це лише
один із заходів по пропаганді цих ігор серед дітей та шкільної
молоді. Зокрема, на базі центру налагоджує свою роботу шаховий
клуб, метою діяльності котрого є розвиток розумових здібностей
дітей, зайнятість школярів у позаурочний час, популяризація
шахів та шашок серед дітей та підлітків.

У шаховому турнірі взяли участь вихованці Боярських
загальноосвітніх шкіл № 1, 3, 4 та Києво-Святошинської
районної класичної гімназії. Турнір був велелюдний, особливо
приємно було бачити разом із юними шахістами батьків, дідусів
та бабусь, котрі прийшли підтримати своїх дітей.
З вітальним словом до присутніх звернулася директор ЦСПР
Ангеліна Лахтадир. Вона розповіла, наскільки важливим є
здоровий спосіб життя на територіях, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Цьому сприяють такі спортивні ігри,
як шахи та шашки. Ці ігри розвивають логіку, мислення, швидку
реакцію; вчать концентрувати увагу, бути зібраним,
відволікають від надмірного захоплення комп’ютерними іграми.
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Сенчук

ознайомили

присутніх із правилами проведення турніру. Коли всі тури були
пройдені, визначились переможці.
Ангеліна Миколаївна разом із заступником з методичної роботи
Тетяною Бондаренко подякувала всім за організованість,
витримку і наполегливість та вручила дипломи і медалі,
подарунки, а також подяки учасникам турніру.
Всі юні учасники та вболівальники були дуже задоволені і самим

турніром, і тією теплою дружньою атмосферою, котра панувала на
турнірі. Були висловлені побажання ще організовувати та
проводити такі турніри.
Центр вдячний за допомогу в проведенні турніру Олександру
Фомічову, В’ячеславу Сенчуку (ГО «Спортивна громада Боярки»),
членам МГО «Києво-Святошинська молодіжна платформа» (керівник
Володимир Мелішенко), а також заступникам з виховної роботи
Ірині Борзенець (БЗОШ №1), Олені Юрчук (БЗОШ №4) , Вірі Щеголь
(К.-Св. класична гімназія) та педагогу-організатору Лесі
Король (БЗОШ №1)
Молодша шахова група (7-10):
І-е місце – Дмитро Чапля (ЗОШ №3)
ІІ-е місце – Ольга Битько (Боярська класична гімназія)
ІІІ-е місце – Федір Ільницький (Боярська класична
гімназія)
Старша шахова група (11-14):
І-е місце – Сергій Філіпов (ЗОШ №1)
ІІ-е місце – Ангеліна Луценко (ЗОШ №4)
ІІІ-е місце – Антон Маслій (ЗОШ №4)
Шашки:
І-е місце – Євген Бутмерчук (ЗОШ №1)
ІІ-е – Богдан Колібаба (ЗОШ №1)
ІІІ-е місце – Євген Щербак (ЗОШ №1)
І, звичайно, фото на згадку:

Поінформований
захищений

–

значить,

З 14 по 16 листопада 2011 року психолог Оксана Слєпова та
соціальний працівник Олена Сабодаш провели тренінги з учнями
військового ліцею ім. Богуна з 1-го по 4-й взвод 8-ї роти за
темою: «ВІЛ-СНІД». Під час заняття було проведене анкетування
щодо шляхів передачі ВІЛ-СНІД, надана інформація про цю
страшну недугу, проведено перегляд відеофільму та проведені
психологічні вправи з даної проблематики.
Наведемо лише деякі відгуки ліцеїстів:
«Перш, ніж щось зробити (приміром, якийсь поганий
вчинок) необхідно подумати. Я це зрозумів, і мене це
заняття вразило»;
«Мені сподобалося. Хотів би ще сюди прийти»;
«Я дізнався багато цікавого. Я добре провів час. Я
неодноразово хочу сюди прийти»;
«Мені сподобалося тут проводити час. Я зрозумів багато
речей та все ж таки я хотів би ще раз прийти сюди»;
«Хотілося б приходити сюди частіше»;
«Хочу приходити хоч кожного дня»;
«Я б хотів прийти ще раз. Цікавлять теми «Паління» та
«Алкоголь»;
«Дуже сподобалося спілкування та атмосфера. Готовий
приходити хоч кожного дня»;
«Мені сподобалася наша сьогоднішня бесіда, адже у наш
час дуже багато людей хворі на СНІД, і такі заходи
потрібно проводити регулярно»;
«Мене звати Тарас. Минулі роки я багато бачив та чув
про зараження СНІДом, але я б із задоволенням прийшов
сюди. Цікавить тема: чому так багато людей палять та як
це зупинити, тому що це дуже небезпечно для організму
людини та його життя»;

“Хочу ще приходити, дуже сподобалося. Хотів би прийти
на теми: «Спілкування підлітків з батьками»; «Велике
спасибі психологу. Дуже цікаво»;
«Все сподобалося. Хотілося б частіше приходити сюди.
Дуже приємна та спокійна атмосфера»;
«Дуже цікаво розказують»;
«Все класно! Хотілося б, щоб Ви домовилися з нашим
начальством, щоб ці тренінги стали уроками»;
«Мені дуже сподобалася бесіда, частіше б такі
проводити. Хотілося б наступного разу поговорити на
тему: «Відносини у колективі».
Знову хочеться подякувати за дисциплінованість та вихованість
ліцеїстів.

Вчимося
рішення

відстоювати

своє

10 листопада психолог Оксана Слєпова провела тренінг з
Боярською ЗОШ №1 за проектом «Безпечна поведінка» з учнями 9–Б
класу. Хотілося б одразу сказати, що молодь залишала про себе
добрі враження. Приємно здивувало, що учні мають багато
інформації стосовно людей та структур, які можуть залучити їх
до небезпечної поведінки. Під час заняття були розглянуті
різні небезпечні ситуації та надана інформація про те, як
можна протистояти тиску оточуючих, казати рішуче «ні». Як
завжди, наприкінці тренінгу були розіграні психологічні етюди,
які допомогли закріпити на практиці отримані знання.

Відгуки після тренінгу:
«Ох, як же мені сподобався цей тренінг. Було дуже
цікаво. А найбільше сподобався психолог Оксана
Володимирівна – приємна жінка. Частіше б спілкуватися з
такими людьми, як вона. Я буду ходити на ці заняття.
Бажаю Оксані Володимирівні гарного майбутнього, добрих
учнів та щастя у сімейному житті» (Морська Анастасія);
«Мені тут дуже сподобалося. Ми грали у різні корисні
ігри. Я багато чого дізналася з цього заняття. Я хочу
ходити сюди, щоб отримувати різні знання і взагалі для
задоволення» (Віка);
«Мені все дуже сподобалося. Була вільна розмова, тобто
не було, як у школі. Все було весело, позитивно. І я ,
напевно, ще прийду»( Максим);
«Мені сподобалося. Хотів би ще прийти»(Дмитро);
Мені сподобалося» (Віталій);
«Мені сподобалося у Вас. Було дуже весело. Можна було б
прийти ще і поспілкуватися»(Дмитро);
«Мені тут сподобалося, бо тут весело. Але я не зможу
ходити, бо далеко живу»(Юрій); «Мені дуже сподобалося.
Тут весело і цікаво. Також приємно було спілкуватися з
психологом Оксаною Володимирівною. Вона дуже добра і
гарна людина. Хочу ще раз побувати тут»(Віка);
«Мені дуже сподобався Ваш тренінг. Дуже весело і
цікаво. Змін, на мою думку, цей тренінг не потребує, а
вільна форма спілкування, мені здається, це плюс»
(Тетяна);
«Цікаво, хотіла б іще сюди прийти. Я і сама хочу стати
соціальним психологом» (Анжела);
«Мені тут дуже сподобалося і я б хотіла сюди ще прийти.
Дуже мені сподобалася Оксана Володимирівна – дуже
позитивна, хороша людина» (Тетяна);
«Мені було весело»(Юрій);
«Мені було дуже цікаво. Я ознайомилася з багатьма
ситуаціями і також дізналася, як уникнути деяких
ситуацій. Дякую Вам велике» (Юля);

«Мені сподобалося. Якщо б такі курси були у школі. Тут
класно і дуже гарний психолог О.В.» (Вадим);
«Дякую велике за таке заняття. Мені було дуже цікаво та
хотілося б відвідувати ці курси при можливості» (Даша);
«Мені дуже сподобалося. Взагалі, я вперше був таким – ну
просто не передати словами. Я хотів би прийти сюди, а
може, я і прийду. Була дуже позитивна психолог
Оксана…»(Рагім).

Хто я для своїх однокласників
9 листопада психолог Оксана Слєпова провела тренінгове
заняття з дітьми 6–В класу Боярської ЗОШ№4 за темою «Хто я для
моїх однокласників». Метою заняття було ближче дізнатися один
про одного, дізнатися думку про кожного учня та сприяти
згуртуванню колективу.

Відгуки дітей:
«Мені сьогодні дуже-дуже сильно сподобалося у цьому
колі. Дякую». (Сумцов Володимир); «Було здорово, класно.
Оксана Володимирівна дуже хороша, і я не дарма витратив
час. Я обов’язково ще 100 разів приїду»; «Мені
сподобалося все. І я ще сюди прийду. Найбільше
сподобалася найкращий психолог. До побачення» (Корнеєва
Оксана);
«Тренінг отпадний. Психолог добра та мила. Всі
здружилися. Заняття класні та цікаві»;
«Мені дуже сподобалося. Психолог така добра, розумна,
дуже гарна людина. Я вважаю, що не витратила свій час
даремно. Я дуже хочу з вами ще зустрітися. Велике

дякую!!!» (Мельник Тая);
«Офігенний тренінг. Мені дуже сподобалося. Хочу ще сюди
прийти» (Бодя);.
«Я хочу сюди ходити. Тут класно, весело, можна спокійно
поговорити» (Заключенко Дмитро);
«Сьогодні було дуже добре. Я хотіла сюди ходити. Ми
будемо себе добре поводити. Дякую» (Терлига Саша);
«Мені тут дуже сподобалося, і я хочу ще раз сюди прийти.
Тут дуже цікаво. Дякуємо Вам» (Цибенко Каріна);
«Мені тут дуже сподобалося. Я би провела тут цілу добу.
Сподіваюся, що прийду сюди ще 10000 ….раз. Велике
дякую».(Татаренко Олеся);
«Мені дуже сподобався класний психолог. Хочу іще
приїхати сюди. Дуже класно» (Козянчук Микита);
«Мені дуже сподобалося заняття. Дуже цікаво, і я дуже
хочу іще сюди прийти. Вибачте нас за хлопців. Наступного
разу ми будемо себе тихо вести. Дякую!»( Ксюша);
«Мені сподобався тренінг. Він був цікавий. Отримала масу
позитиву. Буду ходити ще. Були смішні ситуації. Дуже
цікаво». (Кондрашова Настя);
«Сьогодні дуже гарний день» (Костіков Ярослав);
«Мені сподобалося: весело, добре. Я би ще сюди прийшла.
Дуже гарна атмосфера. Дуже хороший психолог»(Тарасенко
Аня);
«Мені сьогодні дуже сподобалося. Я би ходив на ці
заняття»( Сочков Євген)»;
«Мені дуже тут подобається. Прийду ще»(Дзісь Влад);
«Було прикольно. Прийшла б іще» (Катя Зотова);
«Цікаво і дуже цікаво»(Клименко Роман).

