Profilaktyka ukryta w sztuce
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny, dzięki współpracy z GKRPA w Gostycynie, 13.02
uczestniczyli w spektaklach profilaktycznych. Aktorzy Teatru Kurtyna z Krakowa przekazali
uczniom prawdy i zagrożenia ukryte w kontakcie młodych ludzi z internetem i mediach
społecznościowych. Uczniowie klas I-III uczestniczyli w spektaklu pt. "Jesteś moim
przyjacielem", w którym dowiedzieli się, że przyjacielem może być książka, a nie telewizor
i internet. Magia teatru wprowadziła najmłodszych w świat podróży, w których ukryto
również tematykę ekologii, dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Spektakl kształtował
umiejętności zawierania i podtrzymywania znajomości, empatii i unikania przemocy. Starsi
uczniowie klas IV-VI brali udział w przedstawieniu pt. "Niebezpieczna sieć"…
Spektakl nawiązywał do problemu braku akceptacji, niewłaściwych relacji w rodzinie
i niebezpiecznych kontaktów w internecie. Pokazywał, jak łatwo ulec presji otocznia
i wkroczyć na niewłaściwą drogę. Aktorzy pokazali jak łatwo można przejąć profil
internetowy. Bohaterka stała się ofiarą cyberprzemocy. Na szczęście rozwaga i asertywność
dziewczyny

uratowały ją od poważnych kłopotów, a szczera rozmowa z rodzicami

i współpraca z policją doprowadziła do zatrzymania przestępcy, który wykorzystywał
znajomości internetowe do okradania mieszkań. Tutaj wpleciono też informacje związane
z używaniem alkoholu, zdrowiem, stresem, poszukiwaniem pomocy w realu. Natomiast
najstarsi uczniowie przeżyli spektakl profilaktyczno-wychowawczy pt. "Wyzwanie", który
opowiadał o osamotnieniu Basi, która znajdowała wsparcie jedynie u nauczycieli.
Dziewczyna, chcąc wziąć udział w projekcie spełniającym jej marzenia, wpadła w pułapkę
poniżenia i wykluczenia zorganizowaną przez guru społeczności szkolnej. Basia podjęła
wyzwanie- challeng i przekroczyła próg do nowego świata, który trafnie określił jeden
z nauczycieli: "Sieć to takie społeczeństwo, gdzie znajdziemy wszystko to, co kiedyś było
tylko w realnym świecie. Z jedną różnicą: w sieci wszystko dzieje się szybciej i tak naprawdę,
nikt nad tym nie ma kontroli. W jednym momencie trafiasz na piedestał, jesteś bożyszczem,
za chwilę jesteś obiektem kpin, samotnikiem trapionym cierpieniem". Po spektaklu młodzież
z zachwytem wysłuchała prelekcji aktora, który nawiązując do swojej pracy wytłumaczył, na
czym polega różnica miedzy więzieniem a uczestniczeniem do szkoły, która często uważana
jest przez młodzież jako właśnie "więzienie". Ukazano takie wartości jak: autorytet
nauczycieli, szacunek do innej osoby i autentyczne zainteresowanie nią, dbałość o swoje

zdrowie w kontekście używek, kwestię bezpieczeństwa w sieci, zdolności samokontroli
i panowania nad emocjami.
Już teraz czekamy na kolejne odsłony teatru.

