PROJEKT

INTERAKTÍVNY PROGRAM PROTIDROGOVEJ PREVENCIE
Ciele projektu:
● rozvoj sociálnej inteligencie a sociálneho cítenia žiakov 2. stupňa základných š
kôl a
š
tudentov stredných š
kôl;
● upozorniťna vysoké riziká spojené s už
ívaním drog;
● pôsobiťna zmenu postojov dospievajúcich k závažným sociálnym a etickým otázkam
(xenofóbie, rasizmu, násilia);
● zvyš
ovaťschopnosti skupinovej práce a spolupráce, schopnosti pouč
iťsa od ostatných;
● zvyš
ovaťschopnosti vystúpiťso svojím názorom a presadiťho, aj keďnemusí byťprijatý
väč
š
inou;
● otvorene, aktívne komunikovaťo závaž
ných etických a zdravotných problémoch vnútri š
kôl.
Popis projektu:
A Tím realizátorov uskutoční tri š
truktúrované dramatické príbehy spracúvajúce tému
drogovej závislosti.
Ide o:
●príbeh dievč
ať
a /Evin príbeh/, ktorá sa, napriek tomu, že bola iba občasnou už
ívateľ
kou
drog dostáva do konfliktu so zákonom a hrozí jej trestné stíhanie;
●príbeh chlapca /Dráma s Lukáš
om/, ktorý sa kvôli drogovej závislosti ocitá „na ulici“
a musí č
eliťnielen problémom spojených so závislosť
ou ale aj s nevš
ímavosť
ou
okolia, ktorá jeho vlastný problém eš
te viacej prehlbuje a vytvára potenciál pre rizikové
a kriminálne správanie sa;
●š
truktúrovaný dramatický príbeh (Cesta späť
), ktorý vychádza so š
peciálnych potrieb
stredných š
kôl, podáva netradič
nou záž
itkovou formou problematiku univerzálnej
prevencie. Ide o príbeh ich vrstovníka, ktorí sa snaž
í rieš
iťsvoje problémy s dospievaním
pomocou drogy.
B Tím realizátorov uskutoč
ní workshop pre uč
iteľov a š
kolských koordinátorov prevencie,
v ktorom uč
itelia získajú na jednej strane základný pohľ
ad do danej problematiky a na druhej
strane sa vytvorí priestor pre stretnutie s odborníkmi na drogové závislosti.

1. Príbeh dievčať
a – Evin príbeh
Obsah: Štruktúrovaný dramatický príbeh, vychádzajúci so skutočného príbehu 16-ročného
dievč
ať
a, ktoré sa (napriek tomu, ž
e sama bola len obč
asnou už
ívateľ
kou drog) dostalo do
konfliktu so zákonom a hrozilo jej trestné stíhanie. Dramatický príbeh sa venuje potrebám
človeka prežiť extázu a katarziu, konfrontuje extázu prirodzene prež
ívanú s extázou
dosiahnutou pomocou drog, pomáha hľ
adaťcestu k pochopeniu druhého č
loveka a ponúknuť
mu takú pomoc akú môž
e prijať
.
2. Príbeh chlapca – Dráma s Lukáš
om
Obsah: Spoloč
ne so žiakmi vytvárame príbeh teenagera, ktorého osud ovplyvňujú drogy.
Staneme sa nachvíľ
u jeho blízkymi, príbuznými, spolužiakmi č
i len nezávislými
pozorovateľ
mi. Príbeh prináš
a dospievajúcim možnosťvnútorne si ujasniťa formulovať
mož
nosti pomoci bez „mravno-náuč
ného“ vysvetlenia dospelých. Príbeh ma svoj sociálny
aspekt tiežvo formovaní a uvedomovaní si postojov smerujúcich k sociálnemu vyluč
ovaniu,
násiliu a xenofóbií.
3.

Dramatický príbeh – Cesta späť

Obsah: Čo robia „násťročný“ aby boli cool, in ? Ako podporiťkamarátku, ktorá sa snaží
skoncovaťs drogovou závislosť
ou ? Aké sú korene drogovej závislosti ? Čo je skutočné
š
ť
astie ? Na tieto a ďalš
ie otázky sa snaž
í odpovedaťtento dramatický príbeh. Študenti vďaka
hre vstupujú do príbehu dievčať
a závislého na heroíne, ktoré niekoľ
kokrát hľ
adá cestu naspäť
do normálneho ž
ivota. Majú možnosť„naneč
isto“ a pritom silne – emotívne precítiťaké
ťaž
ké je zbaviťsa závislosti uvedomiťsi, ž
e hrozba závislostí sa netýka len psychicky
labilných osôb, popremýš
ľ
ať si o svojich vlastných problémoch, poznaťlepš
ie svojich
spolužiakov.
Cieľová skupina projektu:

● žiaci 8. a 9. tried základných š
kôl a š
tudenti 1. roč
níkov stredných š
kôl;
● uč
itelia a pedagógovia (š
kolskí koordinátori prevencie, učitelia obč
ianskej výchovy, triedni
uč
itelia).
Finanč
né pož
iadavky:

● členské organizácie – š
koly a š
kolské zariadenia – Národnej spoloč
nosti - ZDARMA;
● program dotovaný z finanč
ných zdrojov mimo Národnej spoloč
nosti – 25 Sk/ž
iak;
● program nedotovaný – 2000 Sk + cestovné.

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA NA INTERAKTÍVNÝ PROGRAM
PROTIDROGOVEJ PREVENCIE PRE ŠKOLY
ZASIELAŤIBA DO –

25. AUGUSTA 2007

Názov š
koly:
Kontaktná osoba:
Titul:
Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Telefón:
Fax, iný kontakt:
NÁZOV AKCIE

DÁTUM KONANIA

Seminár pre uč
iteľ
ov

SEPTEBER 2007

Interaktívny zážitkový program pre žiakov 8. roč
níkov

OKTÓBER 2007 –
JÚN 2008

Interaktívny zážitkový program pre žiakov 9. roč
níkov

OKTÓBER 2007 –
JÚN 2008

ZAKRÚŽKUJTE POŽIADAVKU:
1. SEMINÁR PRE UČITEĽOV:

ANO

NIE

2. INTERAKTÍVNY ZÁŽITKOVÝ PROGRAM PRE ŽIAKOV 8. ROČNÍKOV

ANO

NIE

3. INTERAKTÍVNY ZÁŽITKOVÝ PROGRAM PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV

ANO

NIE

Kontaktná osoba Národnej spoloč
nosti pre prevenciu kriminality trestné právo a
súdnictvo:
Vladislava Šmáriková, tel.: 041/5621234; fax: 041/7002737
E-mail: v.smarikova@crime-justice.sk

.................................................................
Peč
iatka a podpis riaditeľ
aš
koly

