Урок життя
19 травня психологами Оксаною Слєповою та Ганною Яценко було
проведено «Урок життя» для дівчат всіх 11-х класів КиєвоСвятошинської районної класичної гімназії (м.Боярка). Заняття
розроблено на запит вчителів-біологів району та узгоджено із
шкільною програмою. Заняття складається з двох частин і
містить перегляд відеоматеріалів «Життя до народження» та
«Ненароджені хочуть жити», а також психологічну інтерактивну
бесіду. За допомогою унікальних зйомок підлітки стають
свідками зародження і розвитку нової людини і мають змогу
усвідомити, що ненароджена дитина має право на життя, а аборт
– це жорстоке вбивство. Це дуже непроста тема, яку складно
вивчати лише з біологічної точки зору, оскільки вона пов’язана
з формуванням світогляду людини та зачіпає питання моралі.
Крім того, документальні фільми, які стосуються абортів,
справляють настільки сильне враження, що можуть травмувати ще
не сформовану психіку юної людини. Тому перегляд подібних
відеоматеріалів
допустимий
лише
під
керівництвом
кваліфікованого психолога, який має навички «виводити»
аудиторію із напруженого стану шляхом інтерактивного
спілкування.

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 куточків з
надзвичайних ситуацій (цивільного захисту).

Робота з педагогами
16 травня психолог Ганна Яценко провела семінар «Сім’я та
робота» для педагогів-організаторів шкіл Києво-Святошинського
району. Метою заняття була профілактика професійної деформації
педагогів, зняття напруги в їхніх сім’ях, надання інформації
для роботи з колегами та з батьками дітей. Педагогиорганізатори були також ознайомлені з віковими особливостями
підлітків. Вони мали змогу замислитися, яким чином стиль
поведінки на роботі впливає на сімейні стосунки.

Вчимося вирішувати конфлікти
13 травня відбувся тренінг «Конфлікти та шляхи їх вирішення» з
учнями 5-го класу Боярської ЗОШ №4 (класний керівник – Ґудзь
Тамара Степанівна). Під керівництвом психолога-тренера Оксани
Слєпової діти аналізували сутність конфліктів, причини їх
виникненні і шляхи вирішення. Дітям дуже сподобались вправи,
які моделювали різні конфліктні ситуації. Під час цих вправ
діти мали можливість продемонструвати різні тактики вирішення
конфліктів, а також різні стилі поведінки.

Семінар
до
22-х
роковин
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.

