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Úvod
Použitá metoda:

debata

Název debaty:

Jste pro legalizaci lehkých drog?

Rozvíjení kompetencí:
1.
2.
3.
4.

k řešení problému
komunikativní
sociální
personální

Materiál :
1. notebooky s připojením k Internetu
2. pracovní list
3. psací potřeby
4. moderátor – měření času
Provedení:
1. Každý žák si vypracuje pracovní list č. 1 – 10 minut.
2. Rozdělení třídy do tří skupin – podle názoru

a) legalizovat lehké drogy
b) nelegalizovat
c) nejsem rozhodnutý

3. Skupiny mají 15 minut času najít na Internetu a v diskuzi mezi sebou argumenty pro svůj
názor, připravit si scénař svého vystoupení.
4. Skupiny a) a b) si zvolí své 3 mluvčí.

5. Ze skupiny c) je zvolen 1 moderátor debaty, který debatu řídí a dává postupně k dispozici
čas 1- 2 minuty (podle dohody obou stran) střídavě oběma stranám. Pokud některý
z debatujících hovoří, nesmí ho nikdo přerušovat. Ti, kdo chtějí reagovat na jeho
argumenty, si zapisují poznámky a přihlásí se moderátoru debaty.
6. Členové skupiny c) se debaty nemohou účastnit.
7. Moderátor zahájí debatu přivítáním všech účastníků a jmenovitě přivítá 3 mluvčí obou
protistran.
8. Moderátor uvede název tématu a která strana obhajuje souhlasné a která nesouhlasné
stanovisko.
9. Každý debatující má právo vystoupit dvakrát.
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10. Na konci debaty vyzve moderátor členy skupiny c), aby hlasovali ve prospěch té strany,
která je více zaujala. Moderátor sečte hlasy a vyhlásí výsledek.
11. Moderátor poděkuje všem účastníkům debaty.
12. Na závěr učitel zhodnotí průběh debaty, zjistí poznatky a pocity účastníků.
13. Je vhodné udělat fotodokumentaci a nástěnku s výsledky debaty a některými
nejzajímavějšími výroky.
14. Je vhodné výsledky debaty uschovat, debatu zopakovat v třídnické hodině ke konci studia
(4. ročník) a porovnat posun stanovisek a argumentů.
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Možné argumenty
Pro legalizaci:
1. zdravotní účely – kožní problémy, léčení Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy a pod.
2. menší zdravotní rizika než u povolených drog – alkoholu a tabáku
3. menší možnost vlivu fyzické závislosti, která je nejrychlejší u tabáku (okamžitá), u alkoholu a
kofeinu (velmi pravděpodobná)
4. zmenšení vlivu dealerů a nelegálních skupin, které s těmito drogami obchodují

Proti legalizaci:
1. startovací drogy pro 90% uživatelů „tvrdých“ drog
2. nastartování latentních psychických poruch – hlavně u mužů mezi 15 – 30 lety (schizoidní
poruchy, schizofrenie apod.)
3. možnost nevhodného sexuálního chování – promiskuita, nechráněný sex apod.
Kritéria závislosti na drogách (dle Americké psychiatrické společnosti):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

látka se používá déle a ve větším množství, než člověk původně zamýšlel
přestat užívat látku se daří jen obtížně, nebo se nedaří vůbec
látka se užívá i několikrát za den, aby se dosáhlo očekávaných účinků
člověk se musí vzdát některých obvyklých činností, při kterých se látka nemůže používat, a
přesto látku dál užívá
člověk látku užívá i přesto, že zná její škodlivé důsledky
k dosažení žádoucích účinků potřebuje člověk stále větší dávky
při přerušení užívání látky vznikají typické abstinenční příznaky
pro překonání abstinenčních příznaků se člověk znovu vrací k užívání látky

Rozdělení drog
Podle míry závislosti: měkké = lehké drogy( tabák, kofein, alkohol, konopí), tvrdé = težké (ostatní)
Podle původu: přírodní (tabák, konopí, heroin,morfin, kokain, crack), syntetické (ostatní)
Podle účinku: konopné (marihuana, hašiš), opiáty (morfin, kodein, heroin), stimulační (pervitin,
kokain, extáze), halucinogeny (LSD, lysohlávky, Téčko), psychotropní léky (rohypnol, subatex
apod.)
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Pracovní list č. 1
Najdi na Internetu odpovědi na následující otázky:
1.

Jak rozdělujeme drogy podle míry závislosti?

2.

Jak rozdělujeme drogy podle původu?

3.

Jak rozdělujeme drogy podle účinků?

4.

Rozděl drogy do skupin:

marihuana
pervitin
tabák
ředidla
crack
LSD
alkohol
lysohlávka
hašiš
morfin
kodein
heroin
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Pracovní list č. 2
Stanovisko:

Zástupce skupiny:

Scénář debaty:

Argumenty:
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