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PROFILAKTYKA NA TEATRALNEJ SCENIE I KINOWYM EKRANIE – PÓŁFINAŁY KONKURSÓW MAŁYCH FORM TEAT
Wczoraj (10 kwietnia br.) uczniowie gdyńskich szkół zgłoszeni do XVIII edycji konkursu Małych Form Teatralnych stanęli na deskach sceny w Centrum Kultury przy ul. Łowickiej, aby pod czujnym
okiem jury zaprezentować autorskie przedstawienia mówiące o szkodliwości uzależnień i rówieśniczej przemocy. Konkurs pod hasłem "Nasza młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli
najprawdziwsza prawda w satyrze - jak się uczymy, jak się bawimy". To już 17 edycja konkursu, który organizują policjanci z gdyńskiej komendy wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Głównym celem imprezy jest propagowanie zdrowego trybu życia, wolnego od zagrożeń związanych z zażywaniem szkodliwych środków i stosowaniem agresji wobec rówieśników.
Profilaktyka uzależnień adresowana do młodzieży szkół ponadpodstawowych wymaga stosowania form adekwatnych do odbiorców - nastolatków, którzy u progu dojrzałości są narażeni na
ryzykowne zachowania, które mogą dotyczyć ich samych lub najbliższych ze środowiska koleżanek i kolegów. W Gdyni, policjanci już 18 lat temu zainaugurowali konkurs Małych Form Teatralnych,
którego ideą jest zachęcanie młodego pokolenia do wyrażania teatralnej wizji traktującej o szkodliwości kontaktu z alkoholem i narkotykami oraz groźną w skutkach agresją rówieśniczą. Hasło
konkursu "Nasza młodość bez alkoholu i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze - jak się uczymy, jak się bawimy" oddaje intencje organizatorów. W XVIII edycji konkursu MFT wystąpiło
pięć teatralnych zespołów reprezentujących Gimnazjum nr 7, Szkołę Podstawową nr 11, Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Gdyni oraz Zespoły Szkolno Przedszkolne nr 3 i 4. Młodzi
aktorzy pod bacznym okiem opiekunów przygotowywali się do gali półfinałowej, która odbyła się wczoraj w Centrum Kultury przy ul. Łowickiej w Gdyni. Jury nominowało do ścisłego finału wszystkie
spektakle biorące udział w półfinale. Na początku kwietnia w Gdyńskiej Szkole Filmowej odbył się również półfinał drugiego konkursu profilaktycznego organizowanego przez gdyńską komendę i
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, konkursu Krótkich Form Filmowych. Uczniowie z gdyńskich szkół biorących w nim udział nakręcili dziewięć filmów krótkometrażowych na temat zagrożeń
związanych z cyberprzestępczością, poszanowaniem praw autorskich, w szczególności własności intelektualnej lub zjawiska przemocy rówieśniczej. W bieżącej edycji do udziału w konkursie zgłosili
się uczniowie reprezentujący Gimnazjum nr 28, V, IX, X i XVII Liceum Ogólnokształcące, Szkołę Podstawową nr 12 i 43, Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych oraz Zespół Szkolno
Przedszkolny nr 4. Podobnie jak w przypadku konkursu Małych Form Teatralnych do ścisłego finału dopuszczono wszystkie drużyny biorące udział w konkursie Krótkich Form Filmowych. Gala
finałowa konkursów Małych Form Teatralnych i Krótkich Form Filmowych odbędzie się 24 kwietnia br. w sali widowiskowej Klubu 3 Flotylli im. komandora Bolesława Romanowskiego, ul. Rondo Bitwy
pod Oliwą.
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