Wydział Zbiorów Audiowizualnych
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
poleca wybrane materiały edukacyjne na temat
narkotyków i dopalaczy

Narkotyki. - Nadarzyn : Lissner Studio, [b.r.]. - 1 dysk optyczny DVD-Video (57 min) :
dźw., kolor ; 12 cm + druk towarzyszący. - (Programy Profilaktyczno-Edukacyjne). –
Zawiera : 1. Ważne wybory / reż. i zdj. Zbigniew Borek ; scen. Grażyna Wilczyńska,
Adam Nyk ; muz. Tomasz Bieliński ; wyk. Joanna Lissner, Małgorzata Zawadzka,
Stanisław Biczysko [et al.]. 2. Tak czy nie (Narkotyki i Ja). 3. Wykład
Sygn. DVD 3250
Płyta zawiera program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący narkomanii, oparty na
formule programu „Decyzja należy do Ciebie”. Złożony jest on z wykładu specjalisty
terapii uzależnień, Adama Nyka oraz z dwóch niezależnych filmów. Oba składają się
z trzech aktów – po ich obejrzeniu uczestnicy programu decydują o tym, jak powinien
postąpić bohater danej historii i wybierają odpowiadające im zakończenie filmu.
Dodatkowo płyta jest uzupełniona o tekst drukowany, w którym znalazły się informacje
na temat narkotyków i ich działania (amfetamina, ekstazy, LSD, opiaty, kokaina,
konopie, grzyby, kleje, leki), a także fragment Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
oraz wskazówki dotyczące realizacji programu podczas zajęć.

Dopalacze / koment. Krzysztof Czekaj. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2011.
- 1 dysk optyczny DVD-Video (41 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Nie Zamykaj Oczu)
Sygn. DVD 3642
Patrycja, Marcin, Tomek i Bartek to cztery młode osoby, które na własnej skórze
doświadczyły niszczącej, uzależniającej siły dopalaczy i zdecydowały się o tym
opowiedzieć. Ich historie są przestrogą dla każdego, kto nie zdaje sobie sprawy
z ogromnego ryzyka, jakie niesie ze sobą sięganie po substancje psychoaktywne.
Wypowiedzi bohaterów filmu uzupełnione zostały komentarzami specjalistów –
toksykologa klinicznego lek. med. Tomasza Kłopotowskiego i specjalisty uzależnień
Krzysztofa Czekaja.
Płyta zawiera film w oryginalnej i ocenzurowanej wersji dźwiękowej.

Witaminki / reż. Dariusz Regucki ; zdj. Michał Bożek, Andrzej Nakowski, Agnieszka
Szklarek ; wyk. Przemek Litwin, Andrzej Uryga, Michalina Sarba [et al.]. - Sosnowiec :
Wydawnictwo Projekt-Kom, [2012]. - 1 dysk optyczny DVD-Video (12 min) : dźw.,
kolor ; 12 cm. - (Asertywność ; 2)
Sygn. DVD 4314
Bohaterem filmu jest Piotrek – młody, nieśmiały chłopak, który za namową kolegi
zażywa tabletkę, mającą dodać mu pewności siebie i odwagi ku temu, żeby umówić
się z koleżanką. Skutki tej decyzji są jednak zupełnie inne – Piotrek traci przytomność
na ulicy... Film jest uzupełniony komentarzem psychologa, Macieja Słoty, a cały materiał
uświadamia młodzieży, że dopalacze nie są niewinnymi tabletkami, ale substancjami,
których zażywanie jest niebezpieczne dla zdrowia i życia.
Do płyty DVD dołączony jest scenariusz zajęć wychowawczych na temat asertywności,
oparty na fabule filmu Witaminki.

Życie pod murem / reż. i muz. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Makowski, Michał Bożyk ;
wyk. Krystian Wojtarowicz, Michał Rykowski, Dominika Buczek. - Kraków : Dom
Wydawniczy „Rafael”, 2006. - 1 dysk optyczny DVD-Video (29 min) : dźw., kolor ; 12 cm
+ druk towarzyszący. - (Filmowy Pakiet Edukacyjny „Lekcje przestrogi”)
Sygn. DVD 1018
Film utrzymany jest w konwencji fabularnej, a zrealizowany został na bazie scenariusza
sztuki Roberta Turleja, która wystawiana była w setkach polskich szkół i zyskała bardzo
dobre recenzje zarówno wychowawców, jak i uczniów. Opowiada historię trzech osób,
które w różny sposób związały swoje życie z narkotykami – Jaro jest dealerem, a Seba
i Monia są narkomanami.
Płycie towarzyszy broszura pt. Co każdy powinien wiedzieć o narkotykach.

Piłem i brałem. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2011]. - 1 dysk optyczny
DVD-Video (32 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Nie Zamykaj Oczu)
Sygn. DVD 4463
Oparty na faktach film, przedstawiający historię życia młodego, bystrego chłopaka,
od momentu, kiedy w wieku 13 lat po raz pierwszy sięgnął po alkohol i narkotyki,
poprzez okres coraz bardziej wyniszczającego i dramatycznego uzależnienia, aż po
trudne próby wydostania się z nałogu. Materiał opatrzony został komentarzem
specjalisty terapii uzależnień, Michała Kurdzieja.

Chleb i światło / reż. Miłosz Kozioł. Na metadonie / reż. Mariusz Sykut, Anna
Kaszewska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. - 1 dysk optyczny DVD-Video
(28 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Uwaga Życie)
Sygn. DVD 2693
Na płycie znalazły się dwa filmy, opowiadające o losach i doświadczeniach osób
uzależnionych od narkotyków. Bohaterem filmu Chleb i światło jest Adam, który urodził
się z uzależnieniem od heroiny, przekazanym mu przez matkę, a w wieku 9 lat już sam
sięgnął po narkotyki. Pobyt w ośrodku leczenia uzależnień pomógł mu wyjść z nałogu
i zmienić swoje życie. Natomiast film Na metadonie opowiada o mieszkańcach hostelu
dla narkomanów i o stosowanej przez nich kuracji metadonem (substytutem heroiny).
Seria filmów edukacyjnych Uwaga Życie skierowana jest przede wszystkim do
młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.

Szkoła bez dilera. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2007. - 1 dysk optyczny DVDVideo (11 min) : dźw., kolor ; 12 cm + druk towarzyszący. - (Edu)
Sygn. DVD 1056
Publikacja zawiera komplet materiałów dydaktycznych, pomocnych w przeprowadzeniu
zajęć, poświęconych problemowi przenikania narkotyków do szkół. Pakiet składa się
z krótkiego filmu edukacyjnego oraz towarzyszącej mu książeczki, zawierającej trzy
scenariusze zajęć (lekcji wychowawczej, spotkania z rodzicami i szkolenia dla rady
pedagogicznej), a także materiały merytoryczne na temat narkomanii wśród dzieci
i młodzieży.

Kolekcjonerzy mocnych wrażeń / scen. i reż. Renata Zając ; montaż Dawid Polkowski ;
real. dźw. Rafał Ptak, Grzegorz Rozwadowski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. –
1 dysk optyczny DVD-Video (18 min) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Uwaga Życie)
Sygn. DVD 3839, 4420
Film odpowiada na szereg pytań, dotyczących głośnego tematu dopalaczy i panującej
wśród młodzieży niebezpiecznej mody na sięganie po tego typu środki. Specjaliści
(lekarze, psycholog oraz specjalista z zakresu medycyny sądowej) tłumaczą widzom,
czym właściwie są dopalacze, jakie jest ich działanie oraz wpływ na zdrowie i życie
człowieka, a także ostrzegają przed groźnymi konsekwencjami zażywania substancji
psychoaktywnych.
Seria filmów edukacyjnych Uwaga Życie skierowana jest przede wszystkim do
młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.

Dziękuję... nie biorę / scen. i real. Marcin Wołkowicz, Kuba Snochowski ; anim. Olga
Kowaluk ; konsult. Bogusława Walczak, Jacek Gawroński ; zdj. Marcin Wołkowicz. Kraków : „Rubikon”, 2005. - 1 dysk optyczny DVD-Video (27 min) : dźw., kolor ; 12 cm
+ druk towarzyszący
Sygn. DVD 938
Film oraz towarzysząca mu broszura instruktażowa skierowane są do wychowawców
i pedagogów jako pomoc w przeprowadzeniu zajęć, polegających na profilaktyce
narkomanii wśród uczniów gimnazjum. Materiał ma skłonić młodzież do refleksji nad
konsekwencjami tego nałogu, jeszcze zanim podejmą oni zgubną decyzję o sięgnięciu
po narkotyki. Motywem tej decyzji często jest dążenie do akceptacji w grupie, dlatego
film uczy również asertywności i odwagi w mówieniu „nie biorę”.

Narkotyki i mózg / reż. Nadine Raia, Chrisophe Planchais ; real. Christe Carriere,
Matthias Sanderson ; muz. Thibaut Javoy, Frédéric Lagnan. - Łodź : Wytwórnia Pomocy
Dydaktycznych, 2008. - 1 dysk optyczny DVD-Video (101 min) : dźw., kolor ; 12 cm. (Wideoteka Edukacyjna). - Zawiera : 1. Kokaina i środki stymulujące. 2. Opioidy i leki
uspokajające
Sygn. DVD 2188
Płyta zawiera dwa odcinki cyklu dokumentalnego Narkotyki i mózg. Zaproszeni przez
twórców programu specjaliści tłumaczą widzom, w jaki sposób środki odurzające,
nawet przyjęte w małej ilości, oddziałują na mózg człowieka i wpływają na postrzeganie
świata oraz co powoduje, że tak łatwo jest się od nich uzależnić, a tak trudno uwolnić.
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