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Podczas trwających w Poznaniu Targów Edukacyjnych swoją ofertę prezentuje wielkopolska
Policja. Na stoisku policyjnym zwiedzający mogą dowiedzieć się m.in. o działalności klas
policyjnych i procedurze rekrutacji do służby w Policji. W ramach targów mundurowi
zorganizowali konferencję "Młodzież z pasją", by podkreślić wagę kreatywnej proﬁlaktyki w
edukacji ludzi młodych.
„Edukacja to podróż” tak brzmi hasło dziewiętnastej edycji Targów Edukacyjnych, które odbywają się na
Międzynarodowych Targach Poznańskich od 20 do 22 marca br. W gronie zwiedzających dominują pedagodzy oraz
uczniowie szkół ponadpodstawowych – w większości szukający pomysłu na dalszą drogę kształcenia. To największe tego
typu wydarzenie w Polsce. Wśród ponad 300 wystawców swoje stoisko ma również wielkopolska Policja.
Policjanci zapraszają młodzież do edukacyjnej podróży w mundurze! Na stoisku policyjnym w hali 7A każdy chętny
może zaczerpnąć informacji o klasach policyjnych, które istnieją już w 38 szkołach w Wielkopolsce. Dla przyszłych
kadetów mundurowi odsłonią także kulisy rekrutacji do służby w Policji. Ponadto dla zwiedzających przygotowano wiele
atrakcji. Kurs pierwszej pomocy, test na alkogoglach czy przydatne periodyki o szeroko pojętym bezpieczeństwo
dostępne są dla każdego, kto zawita na stoisko KWP.
W pierwszym dniu targowym policjanci z Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zorganizowali
na terenie MTP konferencję "Młodzież z pasją". Wydarzenie otworzyła młodzież z poznańskiej grupy PaT, która
wystawiła spektakl pt. "Sekret". Z kolei uczniowie z klasy policyjnej z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu
zaprezentowali swoje umiejętności podczas pokazu samoobrony. Działania podejmowane przez uczniów klasy policyjnej
z Zespołu Szkół Mechanicznych z ul. Świerkowej w Poznaniu zgromadzeni mogli podziwiać podczas emisji ﬁlmu
promującego, jak i w trakcie występu scenicznego zatytułowanego "Nie ma lipy na Świerku". Konferencję podsumował
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, który podziękował licznie zgromadzonej
młodzieży za aktywne uczestnictwo w proﬁlaktycznych działaniach Policji.
Po zakończeniu konferencji Komendant Batkowski spotkał się z przedstawicielami wielkopolskich grup PaT, by
porozmawiać o rozwoju proﬁlaktyki rówieśniczej w naszym województwie.
Do 22 marca br. wielkopolska Policja serdecznie zaprasza na swoje stoisko w hali 7A!
(KWP w Poznaniu / dm)

