Občianske združenie

SLOVENSKO BEZ DROG

PREDNÁŠKY
„PRAVDA O DROGÁCH“
Naším poslaním 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.

MAREC
2020

NAŠE VÝSLEDKY
• v marci 2020 sme uskutočnili 29 prednášok,
na 3 základných, 2 stredných školách a v 1 reedukačnom
centre
• zúčastnilo sa ich 554 žiakov a 28 učiteľov;
• rozdali sme 374 informačných brožúr Pravda o drogách;
• 63 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať pri šírení pravdivých informácií o škodlivosti
drog svojim rovesníkom;
Prednášky sme robili v okresoch: Bratislava, Revúca, Žilina,
Piešťany, Hlohovec, Zlaté Moravce
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zaslali školám:
•

•
•
•

•

100% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola
primeraná (niektoré školy by chceli, aby boli prednášky
dlhšie)
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
100% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo
rovnako dobrú v porovnaní s inými protidrogovými
prednáškami
100% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Čo povedali po prednáške
žiaci a študenti?

„Drogy sú hnusné návykové a omamné látky a život bez drog je lepší.“ – žiak ZŠ
„Táto prednáška ma moc bavila, veľa nových vecí som sa naučila a dozvedela, a bolo to zaujímavé. Chcela
by som viac takýchto prednášok. J “ – žiačka ZŠ
„Bolo to zaujímavé a náučné. Chcela by som si to vypočuť ešte raz.“ – žiačka ZŠ
„Páčilo sa mi to, lebo veľa ľudí si myslí, aké sú drogy úžasné, a táto hodina mi ukázala, aká j to strašná,
návyková vec a ako s nimi človek dopadne.“ – žiačka ZŠ
„Aj keď som to počula už 2x, veľmi ma to bavilo. Pani prednášateľka je veľmi milá a každého si vypočuje.
Prednášku hodnotím veľmi pozitívne!“ – žiačka ZŠ
„Táto prednáška ma bavila, lebo naozaj viem, čo to spôsobuje... Je to nebezpečné, no lákavé. Veľakrát
som smutná, ale drogami to nemienim riešiť. Už som pochopila, čo to naozaj je.“ – žiačka ZŠ
„Bolo to super a poučné. Naučil som sa viac ako keby mi niekto rozprával, že sa to nesmie.“ študent SŠ
„Na minulej škole sme mali veľa prednášok, ale žiadna ma neoslovila tak, ako táto. Páčilo sa mi, že ste
nám nehovorili, čo je správne a čo nie, ale ukázali ste nám fakty.“ – študentka SŠ
„Ďakujem veľmi pekne za prednášku. Páčilo sa mi vysvetlenie, prečo nebrať drogy. Nebolo to iba o tom, že
drogy brať nemáme, ale prečo.“ – študentka SŠ
„Vždy som drogy (marihuanu, alkohol) bral zo zábavy, že ideme sa dohuliť a bude sranda, ale po tejto
prednáške som sa na to začal dívať úplne inak.“ – študent SŠ

Ako zhodnotili prednášky
pedagógovia?
•

„ Žiakom sa veľmi páčili príklady z reálneho života a nové informácie, o ktorých doposiaľ
nevedeli.“

•

„Bol to pre žiakov aj pre vyučujúceho zážitok. Som presvedčená, že dobré semienko je
zasiate.“

Zoznam škôl – marec 2020
SPŠSaG
Základná škola P.J.Š.
SPŠ stavebná

Drieňová 35
Škultétyho 11
Veľká okružná 25

Bratislava-Ružinov
Tornaľa
Žilina

Základná škola s MŠ

Bananská 46

Banka

Reedeukačné centrum
Základná škola

Zámok 1
Školská 299

Hlohovec
Skýcov

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí dopomohli, aby sme boli schopní dosiahnuť
tieto výsledky a mohli šíriť pravdu o škodlivosti drog.

V Bratislave, 30. 4. 2020

Mgr. Michal Bucko
Predseda o.z.
Slovensko bez drog, o.z.

NIEČO SA S TÝM DÁ
UROBIŤ !!!
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