Warsztaty profilaktyczne
W dniach 3 – 10 stycznia 2017 r. uczniowie kl. II i III uczestniczyli w warsztatach
profilaktycznych „Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych
w rozbiciu na narkotyki i dopalacze” prowadzonych przez p. Elwirę
Lelental, prezesa Fundacji Nowe Życie, emerytowanego nadkomisarza i kierownika sekcji
ds. zwalczania przestępczości narkotykowej Wydziału Kryminalnego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Celem zajęć było sprowokowanie uczniów do refleksji
nad przyczynami sięgania po środki psychoaktywne, przedstawienie konsekwencji ich
zażywania oraz zapoznanie z systemem pomocy osobie zażywającej narkotyki.
W opinii uczniów warsztaty było bardzo ciekawe. Pojawiły się komentarze:























Wykład bardzo ciekawy, dużo nas nauczył nie tylko o narkotykach, ale o prawie i wartościach
życiowych.
Postanowiłem, że nigdy nie sięgnę po narkotyki.
Informacje przekazane przez panią Elwirę bardzo mnie przeraziły, ale to dobrze. Oby było więcej
takich warsztatów.
W czasie spotkania uzyskałem dużo rad dotyczących nie tylko narkotyków, ale również dorosłego życia.
Pani dała mi dużo do myślenia, jak postępować prawidłowo w życiu.
Pani prowadząca bardzo ciekawie opowiadała, dawała przykłady ze swojego życia. Jeśli byłaby
możliwość uczestniczenia w wykładach jeszcze raz, na pewno wzięłabym w nich udział.
Pani Elwira potrafiła zachęcić nas do ciągłego uczestnictwa, wszystkie nasze pytania nie pozostały bez
odpowiedzi.
Prowadząca miała bardzo dużą wiedzę i mówiła zrozumiałym dla mnie językiem.
Moim zdaniem były to najlepsze warsztaty w których brałem udział.
Dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy o innych ludziach, dzięki warsztatom wiem co mam zrobić, by
pomóc mojemu koledze, jeśli popełni jakiś błąd.
Nie było mnie na nich, jednak z tego, co słyszałem od kolegów były świetne, podobno pani Elwira zna
mentalność młodzieży i ciekawie prowadziła zajęcia.
Pani dotkliwie utwierdziła mnie w przekonaniu, aby nie sięgać po narkotyki, nie mogę się doczekać
kolejnego wykładu.
Takie warsztaty powinny być częściej.
Warsztaty nauczyły mnie, jak narkotyki mogą zmienić życie.
Spotkanie bardzo mi się podobało ze względu na temat i zaangażowanie pani prowadzącej.
Jestem wdzięczny pani Elwirze za poświęcenie jej czasu dla nas, jak opowiadała o niektórych
zdarzeniach, w których brała udział, mogła się łza zakręcić w oku.
Pani wiedziała o czym mówi (w sumie to ekspert).
Warsztaty były bardzo przydatnym doświadczeniem.
Warsztaty zniechęciły mnie do brania narkotyków, dopalaczy itp.
Pani uświadomiła nas, że dilerom nie zależy na nas, tylko na pieniądzach.
Pani policjantka ma świetny dar przekazywania wiedzy, na pewno dużo osób zmieniło swoje
nastawienie do narkotyków i nigdy w życiu ich nie spróbuje.
Warsztaty były zupełnie inne niż zawsze, słuchałam z zaciekawieniem i dowiedziałam się nowych rzeczy,
o których nikt nigdy nam nie powiedział, pani opowiadała nam tak drastyczne historie, że na pewno
zniechęciła nas bardziej niż mówiąc czysto teoretycznie.

