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SLOVENSKO BEZ DROG

PREDNÁŠKY „PRAVDA O DROGÁCH“
Naším želaním je, aby sa pravda o drogách dostala k deťom skôr, ako
si ich pritiahnu drogoví díleri, ktorí práve, a hlavne deťom, dávajú
falošné informácie o drogách.

NAŠE VÝSLEDKY:








V okrese Sobrance sa dozvedelo pravdu o drogách 575
žiakov a 22 učiteľov na 8 základných a stredných školách;
Od 5.2. do 11. 2. 2014 sa uskutočnilo 17 prednášok, na
ktorých sme rozdali 621 informačných brožúrok Pravda
o drogách;
444 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi, ktorí budú ďalej
podávať informácie o drogách, a ako sa proti nim brániť,
a pomáhať tak svojim rovesníkom žiť život bez drog;
100% škôl označilo našu prednášku za primeranú;
100% škôl napísalo, že naša prednáška splnila svoj cieľ
a ohodnotili ju ako rovnako dobrú alebo lepšiu v porovnaní
s inými.
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Základná škola
Blatné Remety
6. 2. 2014

Základná škola
s materskou školou
Bežovce
10. 2. 2014
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Základná škola
s materskou školou
Krčava
10. 2. 2014

Základná škola
s materskou školou
Úbrež
6. 2. 2014
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Čo si sa dozvedel na tejto prednáške?
_ODPOVEDE UČITEĽOV_

 „Ďakujem za zaujímavú prednášku. Práca na špeciálnej škole je

špecifická tým, že každý jav (aj keď sa nám zdá známy a jednoduchý)
treba žiakom zjednodušiť, dôkladne a len po malých krokoch
vysvetliť. Ich miera sústredenia pri učení je veľmi krátka a rýchlo
klesá, preto oceňujeme snahu prednášateľa udržať pozornosť žiakov
a so zápalom im hovoriť o nebezpečenstve drog a vystríhať ich pred
nimi.“

_ODPOVEDE ŽIAKOV_

 „Že drogy škodia nášmu telu a ubližujú ostatným okolo nás. Sú to
škodlivé látky. “

 „Dozvedela som sa, že drogy k svojmu životu absolútne

nepotrebujem čím viac dávok som užila, tým viac moje emócie
upadajú do zlého stavu.“

 „O tom, ako sa počas užívania drogy zmenšuje chuť na život .Tiež, že
aj z malého množstva drogy prejde človek postupne na väčšie
množstvo, pokiaľ ho to nezabije.“

 „Nemôžeme brať drogy a máme sa od toho varovať lebo drogy nám
veľmi škodia. Nemôžeme byť nadšení a tešiť sa zo života.“

 „Že drogy škodia zdraviu a že ich nemám užívať a že mám pomáhať
iným aby drogy neuźívali “
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Referencie:
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Školy
v okrese Sobrance,
na ktorých smeprednášali:

Základná škola s MŠ, Bežovce
Základná škola, Blatné Remety
Základná škola s MŠ, Krčava
Základná škola, Podhoroď
Základná škola s MŠ, Porúbka
Základná škola s MŠ, Úbrež
Špeciálna zákl. škola, Sobrance
Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí dopomohli, aby sa deti okresu Sobrance dozvedeli
pravdu o škodlivosti drog.
Bez ich pomoci by naša činnosť nebola možná.
V Bratislave, 17.2. 2014

Juraj Šembera
Predseda o.z.
Slovensko bez drog, o.z.

NIEČO SA S TÝM DÁ UROBIŤ !!!

KONTAKT:
Slovensko bez drog, občianske združenie
Hviezdna 38
821 06 Bratislava
www.slovenskobezdrog.sk
Facebook: www.facebook.com/skbezdrog?fref=ts
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