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TiszteltTéglásyKristőf Úr!
A debrecení Kenézy Gyula Kórház és Rendelóintézet nevében szeretnénk kifejezni
koszonettinket,hogy az iskolavédŐnóink az onok támogatását élvezo Dr. Balogh Sándor és
Marosi Antal Urak áLta|készítettDrog prevenciÓs program részeseilehettek.Az elóadást már
elsó hallásra is kiválÓ szakmai anyagnaktartottákvédŐnóink éselnyerte tetszéstinket.
Debrecen városában hatvan általános éskozépiskolábanlátunk el iskolavédónói feladatokat.
A védónói munka fontos része a prevenciÓ: a tanulők egészségeséletmÓdra nevelése,az
egészség.védelem,
egészségmegórzés
és M egészségfejlesztés
segítése.Ezért orommel
fogadtuk az e|oadást,támogattuk ésa továbbiakban is támogatjuk, hogy minél tÖbb fiata|hoz
eljuthasson.Debrecenbeneddig 25 iskolában tobb mint 5200 gyermek hallgathattameg.
Mai világunkban sajnos mindennapos probléma a drogfogyasztás. Ez olyan téma,amiról
nem lehet eleget beszélni a fiataloknak. Sajnos munkánk során azt tapasztaljuk' hogy a
fiatalok egyre korábbi életkorbannyrilnak az illegális é|vezetiszerekhez. Az okokat hosszan
lehetne sorolni, de tcibbek kozcitt azért,mert nem szembestilneka droghasznáIatsorán rájuk
leselkedó veszélyekkel,erról nem kapnak korrekt tájékoztatást.Iskolavédónóink érzik milyen
nehéza tanulÓk figyelmét erre hatékonyan,eredményesenfelhívni, Az egészségnevelésben
jártas szakemberkéntrigy gondolják eZ a program alkalmas rá, hogy ezt megtegye,hiszen egy
nagyon jÓl osszeállított,szakmailag megaIapozotttudás.anyagot kozvetít a gyermekek felé.
Mindezt jÓl érthetó, világos logikai gondolatvezetéssel,nem érthetetlenszakkifejezéseket
használva, hanem a fiatalok érzelmi ésértelmiintelligenciájára h,atvateszi meg. Az e|oadás
diái teljesen a fiatalok nyelvére adaptáltak és Marosi Antal Ur stílusa gyermekbarát és
kozvetlen. A tanulÓk az &ákat felszabadultan,érdeklódveÍigyelik, ésa hallottakon láthatÓan
elgondolkodnak.Gyakran személyeskérdéseket
is tesznek fel, illetve nem egyszer gratulálnak
az elóadÓnak és minden óra végéntapssal is kinyilvánítják a tetszéstiket.Kamasz és
serdtilókorban a tiltások, elrettentéseká|Íaléhan
nem célravezetóek, Ez az elóadás viszont a
tanulÓk kompetenciájára épít,aZ ismeretanyagotmeghallva, megértve ö donthet ebben a
fontos, az éIetét
akár or<ikremegváltoztató kérdésben.
Igy segítióket abban, hogy kialakítsák
a káb ítÓs zerre| kap c sol atos negatív attittidjtiket.
Mindezeket figyelembe véve, szeretnénkkérni az on, onok támogatását, hogy eZ a
program a jcivóben is minél tÖbb ftatalhoz eljuthasson, így korrekt tájékoztatást,ismeretet
kapjanak enól a srilyos, de sajnos mégisgyakori problémáróI,a kábítÓszercol.
Segítóegytittmukodési'iket
koszonjtik.
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