Název akce: Boj proti drogám (školení)
Termín: 08.10. 2010
Účastníci: 138 studentů, 6 učitelů
Důvod: drogová prevence na SŠ
Požaduji prostor ve škole: NE
Náklady: 55 Kč/student

Odpovědný vedoucí: Martina Sulovari
Místo: Městské divadlo v Mostě
Třída: celá škola
Ostatní: Vi, Vo, Pá, Wi, Br
V souladu s: plánem školy
Požadované finance od školy: 0 Kč

Průběh akce
Pátek 8.10.2010
10:00 – ukončení vyučování
10:15 – odchod ze školy společně do Městského divadla v Mostě
10:50 – sraz všech studentů a učitel.sboru před divadlem, společný vstup do budovy
11:00 – 12:20 školení na téma Boj proti drogám pod vedením preventisty
12:30 – ukončení akce, rozchod domů
Samotný průběh: Po úvodním přivítání pana preventisty Petra (nebyl představen jménem) zazpíval Julián Záhorovský
(účastník 1.ročníku Superstar) píseň. Preventista se ujal slova a vedl rozhovor s paní Hanou Zýkovou, pracovnicí
chomutovského K-centra.
Jednotlivé díly besedy byly rozděleny na téma:
a) kdo obvykle nabízí drogu jako první,
b) jaké jsou druhy drog,
c) činnost K-centra
d) příklady z praxe
e) rozhovor s J.Záhorovským o průběhu soutěže Superstar a jeho zkušenosti s drogami
Hodnocení: Akce se zúčastnily ostatní ZŠ a SS z okresu, věkový rozdíl posluchačů byl tedy od 10 do 18 let. Beseda
byla vedena pouze frontálně, dotazy z hlediště nepadaly. Nebyly k dispozici např.papírky na anonymní dotazy. Témata
se střídala bez viditelného systému, nebyly k dispozici obrázky, fotografie či jiný prezentovaný názorný materiál, který by
podpořil ústní besedu. Pracovnice K-centra se výrazově chtěla přiblížit studentům, což ubíralo na kvalitě vzdělávacího
cíle. Host Julián Záhorovský nebyl šťastnou volbou, neb svým hudebním a posléze i mluveným projevem nepřesvědčil o
jeho osobní aktivitě v boji s drogami. Celkové hodnocení akce – slabý průměr.
Organizační záležitosti:
Škola měla vymezena místa ve 3 řadách.
Klady: Studenti se mohli dozvědět alespoň základní informace o důvodech a následcích užívání drog.
Zápory: Vzhledem k nedostatku obrazového materiálu nebyla beseda přesvědčivá a ani nepodala možnosti řešení
případné závislosti.
Opakovat:
Doporučení: místo besedy raději návštěvu přímo K-centra
či podobných zařízení
Sepsala: Martina Sulovari 8.10.2010

