Szanowni Państwo!

W trosce o wychowanie młodzieży zwracamy Państwu uwagę na bardzo istotny problem jakim jest uzależnienie od
narkotyków. Współczesny świat narzuca zawrotne tempo życia i pracy. Zapracowani dorośli poświęcają dzieciom
zbyt mało czasu, a świat zewnętrzny oferuje złudne atrakcje. Z naszych obserwacji wynika, że coraz częściej młodzi
ludzie pozostawieni samym sobie, rzucają się w wir „nowoczesnego”, ich zdaniem, życia

i sięgają po środki

odurzające, uprawiają przygodny, zbyt wczesny seks, kreują swój wizerunek i pogląd na świat i wartości pod
wpływem rówieśników, Internetu, kolorowych pism czy wątpliwej jakości programów TV. Nic dziwnego więc, że
widzą obraz wynaturzony i sprzeczny z rzeczywistością.

Ponadto w tym czasie dynamicznie rozwija się funkcjonowanie społeczne młodzieży. Duży wpływ na kształtowanie
osobowości nastolatka ma w tym okresie nowe środowisko ucznia - nowa szkoła, nauczyciele, koledzy, wyższe
wymagania, ambicje, stres. Często młody człowiek nie potrafi sobie z tym wszystkim poradzić – jest bezradny,
buntuje się, poszukuje. Dlatego bardzo ważne jest na tym etapie wyposażenie ucznia w informacje dotyczące
sposobów skutecznego radzenia sobie

z przeżywanymi lękami i kłopotami. Oprócz szerszej wiedzy o specyfice

środków odurzających, ich wpływu na organizm człowieka, powinien rozumieć związek między odurzaniem się,
a AIDS, znać koszty społeczne uzależnień, mieć poczucie osobistej odpowiedzialności oraz świadomość
obowiązującego prawa i konsekwencji za jego łamanie. W naszej szkole systematycznie realizowane są zajęcia
wychowawczo- profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, których celem jest :


promowanie postaw i kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia młodzieży



dostarczenie uczestnikom zgodnej z ich etapem rozwojowym wiedzy dotyczącej środków
psychoaktywnych



kształtowanie prawidłowych przekonań wśród młodzieży dotyczących środków psychoaktywnych



uświadomienie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania w/w środków.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci zwracamy się z prośbą o szczególną obserwację młodzieży.
Zwracajcie Państwo uwagę na ich rzeczy osobiste, nietypowe zachowania i kontakty rówieśnicze.

Zachęcamy również do udziału w spotkaniu dla Rodziców w ramach programu Debata.
Celem spotkania jest pogłębienie Państwa wiedzy i umiejętności w zakresie zintegrowanej profilaktyki problemowej
oraz budowanie jednorodnego środowiska wychowawczego wśród nauczycieli, pedagogów i rodziców.

Jeśli macie Państwo jakieś spostrzeżenia lub wątpliwości jesteśmy gotowi udzielać pomocy i wsparcia. Zespół
psychologiczno-pedagogiczny dysponuje materiałami informacyjnymi dotyczącymi tej tematyki. Zachęcamy Państwa
do kontaktu i współpracy.
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