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Drug addicts and drugs in primary and lower secondary schools.
Streszczenie:

W referacie autor porusza problemy dopalaczy i narkotyków w szkołach podstawowych i
gimnazjalnych. W pierwszej części wystąpienia zapoznaje uczestników konferencji z
pojęciem narkotyków i dopalaczy oraz ich szkodliwym wpływem na stan zdrowia.
W drugiej przedstawia interesujące wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród
grupy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, młodzieży szkolnej między 11 a 16
rokiem życia i ich rodziców na temat dostępu do narkotyków i dopalaczy oraz przyczyn, które
skłaniają młodych ludzi do ich zażywania.
W wystąpieniu poprzez analizę SWOT autor stara się również przedstawić mocne i słabe
strony obecnych programów walki z narkomanią w szkołach oraz szanse i zagrożenia jakie
niesie w tym zakresie liberalizacja społeczna i kulturowa oraz wskazuje kierunki działań jakie
należy podjąć aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed zgubnym wpływem
środków odurzających.
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Summary:
In the paper the author discusses the problems of after-effects and drugs in primary and lower
secondary schools. In the first part of the lecture participants will familiarize the conference
participants with the concept of drugs and aftermaths and their detrimental effects on health.
The second shows the interesting results of a survey of primary school and junior high school teachers,
schoolchildren between 11 and 16 and their parents on access to drugs and aftercare, and the reasons
that encourage young people to take them.
In the presentation by the SWOT analysis, the author seeks to also present the strengths and
weaknesses of current school drug abuse programs and the opportunities and threats of social and
cultural liberation in this area and outlines the steps to be taken to increase the safety of children and
young people from harmful influences. Intoxicants.
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