Občianske združenie

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.

September 2015

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas septembra 2015 sme uskutočnili 97 prednášok, na 16
základných a 10 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 3671 žiakov a 141 učiteľov;
• rozdali sme 3969 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 2072 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky dodávali piati prednášatelia v okresoch Banská
Bystrica, Bratislava, Brezno, Košice, Levice, Prešov, Sabinov,
Zvolen, Žilina.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

100% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná,
95% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
82% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
95% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Okrem prednášok na školách sme v septembri uskutočnili 1 prednášku pre
Komunitne centrum Sabinov.

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Gymnázium
Park Mládeže
Košice
21. 09. 2015

ZŠ
Hlavná ulica
Kapušany
11. 09. 2015

ZŠ
Nižný Slavkov
21. 09. 2015
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ZŠ. Andreja Kmeťa
Levice
28. 09. 2015

ZŠ Komenského 13
Sabinov
16. 09. 2015

Spojená škola,
Ľ. Podjavorinskej 22,
Prešov
10. 09. 2015
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE ŽIAKOV PO PREDNÁŠKE_
• „Drogy zabíjajú, pripravia nás o peniaze. Drogy zostávajú v tele dlho.“
• „Že nemám všetko riešiť alkoholom. Skôr zomrieme. Drogy sú jedy.
Môžem skončiť na ulici.“
• „Drogy sú škodlivé a nikdy by som ich nemal vyskúšať. Ak ich
začnem brať pôjde to so mnou dole vodou a nakoniec zomriem.“
• „Že nemáme brať drogy lebo môžeme zomrieť. Dalo mi to príklad, že
keď budem dospelý nemám užívať drogy a alkohol.“
• „Že drogami nič nevyriešiš. Škodia zdraviu, zabíjajú. Sú návykové ak
ich užijeme vo veľkom množstve. Veľmi sa mi páčilo. 1*“

_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Prednáška mala veľký ohlas zo strany vyučujúcich aj žiakov hlavne
•

•
•
•

tým, že bola „iná“ – príklady zo života, názornosť, podnety na
rozmýšľanie – žiaci neboli len poslucháčmi; výborné!“
„Veľmi zážitková aktivita, výborné príklady zo života, príjemné
vystupovanie lektora, odhodlanosť, flexibilita v prispôsobení sa
rôznym skupinkám žiakov podľa z ich strany prejaveného záujmu,
výborná interakcia a názornosť vyučovania.“
„Sme rady, že sme Vás oslovili. Ďakujem za prednášku, ktorá si
myslím bola veľkým prínosom naším žiakom.“
„Prednáška bola dobre a zaujímavo pripravená, len časový limit 1
vyučovacia hodina, je veľmi málo na podanie všetkých podstatných
vecí, ktoré táto téma v sebe zahŕňa.“
„Ďakujeme za výbornú prednášku. Žiaci aj študenti veľmi ocenili
zaujímavý spôsob výkladu prednášajúceho. Teším sa na Ďalšiu
spoluprácu.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas septembra 2015:
ZŠ Abranovce, Abranovce
Katolícke gymnázium, Hurbanova 9, Banská Bystrica
Základná škola s MŠ, Námestie Štefana Moyzesa 23, Banská Bystrica
Základná škola s MŠ, Brezovica
Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
Základná škola s MŠ, Hlavná 7, Kapušany
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice-Sever
Základná škola, Košická Belá
Stredná priem. škola, F. Hečku 25, Levice
Základná škola A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany
Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany
Základná škola, Ľutina
Základná škola s MŠ, Nižný Slavkov
Základná škola s MŠ, Školská 418, Predajná
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
Spojená škola-Gymnázium, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Súkromná OA, Petrovianska 34, Prešov
Základná škola, Sibírska 42, Prešov
Súkromná SOŠ ELBA, Smetanova 2, Prešov
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
Základná škola, Komenského 13, Sabinov
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí dopomohli, aby sme boli schopní dosiahnuť tieto
výsledky a mohli šíriť pravdu o škodlivosti drog.
Týmto im ďakujeme za vyjadrenie ich podpory.

V Bratislave, 21. 10 .2015

Michal Bučko
Predseda o.z.

Slovensko bez drog, o.z.

NIEČO SA S TÝM DÁ UROBIŤ !!!

KONTAKT:
Slovensko bez drog, občianske združenie
Kutuzovova 5/A
831 03 Bratislava
info@slovenskobezdrog.sk
www.slovenskobezdrog.sk
Facebook: www.facebook.com/skbezdrog?fref=ts
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