EVALVACIJA DNEVA PREVENTIVNIH VSEBIN – 1. LETNIK
Dne 5.2.2014 smo za dijake 1. letnika izvedli dan, posvečen preventivnim vsebinam. Vsak od razredov se je
udeležil naslednjih predavanj/delavnic:
- varna raba interneta
- delavnice o drogah
- rak na dojki
- motnje hranjenja
Dijaki so v nadaljevanju prejeli vprašalnik, ki je priložen temu poročilu. Vprašalnik je rešilo 80 dijakov.
REZULTATI EVALVACIJE SO NASLEDNJI (PRI ŠTEVILNIH ODGOVORIH SO PODANE ARITMETIČNE SREDINE):

1. V kolikšni meri ti je bil ta dan , gledano v celoti, všeč ali ne?
Povprečje odgovorov : 3.77 (1 = ni všeč , 5 = zelo mi je bil všeč)
2.

Prosimo te, da posamezne delavnice in predavanje oceniš z vidika zanimivosti in koristnosti
(obkroži).

1 = zelo NEZANIMIVO / NEKORISTNO
5 = zelo ZANIMIVO / KORISTNO
Zanimivo
Varna raba
interneta/pametnih
telefonov

3,34

Delavnice na temo drog

4,34

Rak na dojki in modih

Motnje hranjenja

3,56

3,17

Koristno
3,73

4,23

3,28

3,28

-

Kaj si si pri delavnici/predavanju najbolj zapomnil/a?
pomembna navodila glede gesla na FB
informacije o zlorabah
o nevarnosti hranjenja in objavljanja pomembnih
podatkov in občutljivih fotografij

-

učinki posameznih drog
obstoj novih drog na trgu in posledice jemanja

-

pomen samopreglodovanja
postopek samopregleda
da vsak lahko dobi raka
da ne smemo odlašati z obiskom zdravnika
resnična zgodba predavateljice

-

kaj lahko vodi do motnje
resnična zgodba, ki jo je povedala predavateljica
pomen zdrave prehrane
da se na primerjamo z dekleti iz revij
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3. Iz katerih vsebin bi si želela/a še imeti predavanja ali delavnice?
-

Droge (26 odgovorov)
Varna raba interneta (12 odgovorov)
Rak na dojki (9 odgovorov)
Motnje hranjenja (4 odgovori)

-

Drugi predlogi: spolnost, najstništvo.

4. Nam želiš še kaj sporočiti?
Na to vprašanje dijaki niso odgovarjali, z izjemo dveh, ki pa sta vsebine označila za poučne in zanimive.

SKLEP: Dijaki so na splošno pozitivno ocenili vsebine, katerih so se udeležili. Najbolje so ocenili delavnice
na temo drog . Predvidevam da zato, ker so se dotikale teme, ki jim je zelo blizu, pa tudi zato, ker so
delavnice zasnovane zelo dinamično; dijaki so aktivni, delo pa poteka v manjših skupinah, kar pripomore k
večji zaupnosti, Te delavnice izvajamo že več let in se med dijaki vedno lepo sprejete.
Tudi s preostalimi vsebinami so bili zadovoljni, ustno so izrazili veselje vpričo dejstva, da imamo kakšen dan
nekoliko drugače zasnovan, ker razbija dnevno rutino, teme pa so zelo življenjske.
Tudi v nadaljevanju bi si želeli podobnih dni. Zanimajo jih predvsem tipične »najstniške teme«: droge,
vsebine, vezane na internet ter ostalo sodobno tehnologijo, spolnost itd.
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