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.

Apríl 2015

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas apríla 2015 sme uskutočnili 113 prednášok, na 18
základných a 13 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 3524 žiakov a 147 učiteľov;
• rozdali sme 3564 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1290 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať v šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
prednášky dodávali šiesti prednášatelia v okresoch Bánovce
nad Bebravou, Detva, Nitra, Topoľčany, Trenčín, Zvolen, Žilina.
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

95% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná,
5% škôl by chcelo aby bola prednáška dlhšia
97% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
97% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
97% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
100% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Cirkevná základná
škola sv. Ladislava,
Topoľčany
24. 4. 2015

ZŠ Za zámkom, Vígľaš
17. 4. 2015

soš agrotechnická,
Topoľčany
17.4.2015
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Stredná odborná
škola drevárska,
Topoľčany
10.4.2015

Základná škola,
Škultétyho,
Topoľčany
1.4.2015

ZŠ Ludanice
13.4.2015
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AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_
• „Ďakujeme ešte raz, takúto aktivitu radi uvítame aj nabudúce.
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Výborná, ďakujeme.“
„Niektorí učitelia a žiaci sa vyjadrili, že prednášateľ bol k žiakom dosť
tvrdý, ja osobne som sa zúčastnila na prednáške, vnímala som to ako
primerané a aj ako zámerné. Mne osobne sa prednáška i spôsob
komunikácie so žiakmi páčili a vnímala som to ako trefné nastavenie
zrkadla väčšine zúčastnených žiakov, nakoľko v každej zo skupín boli
aj žiaci s drogovými skúsenosťami.“
„Prednášajúci s danou problematikou zaujal žiakov veku primerane,
veľmi primeranou formou. “
„Výborná prednáška, ktorá žiakov rozhodne zaujala.“
„Vyjadrujem spokojnosť zo strany vyučujúcich a aj žiakov. Ďakujeme
a tešíme sa na ďalšie stretnutie.“
„S prednáškou sme boli veľmi spokojní. Žiakom sa páčila, bola veku
primeraná. Ďakujeme.“
„Veľmi pekne ďakujeme za prednášku na našej škole ZŠ Kráľa
Svätopluka v Nitre. Všetkých žiakov aj učiteľov zaujalo pútavé
rozprávanie pána Bobčeka. Perfektne oslovil všetky vekové
kategórie. Myslím, že všetci sme sa dozvedeli aj nejaké nové fakty a
informácie. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa aj na budúcu
spoluprácu.“
Prednáška splnila svoj cieľ.“
Ďakujem Vám veľmi pekne. Prednáška sa žiakom veľmi páčila. Bola
vedená netradičnou formou. Prajem Vám veľa úspechov vo Vašej
práci. Nech sa to podarí – Slovensko bez drog!!! Fandím Vám a
držím palce.“
Ďakujeme za podnetnú prednášku, radi Vás znova privítame.“
Mne osobne sa prednáška veľmi páčila – teda aj to, že to bola viac
diskusia ako prednáška, aj celkovo to bolo fajn. Naši žiaci vedia byť
na prednáškach dosť nepríjemný, ale vaši prednášajúci ich výborne
zvládli.“
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Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas apríla 2015:
Základná škola s MŠ, SNP 5, Uhrovec
Základná škola, Kukučínova, Detva
Základná škola J.J.T., A. Bernoláka 20, Detva
Základná škola, Za zámkom 436, Vígľaš
Základná škola, Báb
Základná škola s MŠ, Golianovo
Základná škola s MŠ, Sasinkova 1, Lužianky
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra
Základná škola, Kovarce 164, Kovarce
Základná škola s MŠ, Hviezdoslavova 40, Ludanice
Základná škola s MŠ, Preseľany 580, Preseľany
Základná škola s MŠ, Hviezdoslavova 38, Solčany
Cirkevná základná škola, Lipová 10, Topoľčany
Gymnázium, 17. novembra 16, Topoľčany
Gymnázium sv. V.de Paul, 17. novembra 1056, Topoľčany
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany
SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany
Stredná odborná škola, Krušovská 2091, Topoľčany
Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609, Topoľčany
Stredná odborná škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Stredná zdravotná škola, 17. novembra 1056, Topoľčany
Súkromná SOŠ pedagogická, Tovarnícka 1641, Topoľčany
Základná škola, Gogoľova 7, Topoľčany
Základná škola, J. Hollého 3, Topoľčany
Základná škola, Škultétyho 11, Topoľčany
Základná škola, Tribečská 22, Topoľčany
Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, Trenčín
ZŠ pri zdrav. zar., Sládkovičova 311, Kováčová
Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
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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, 13. 5 .2015

Juraj Šembera
Predseda o.z.
Slovensko bez drog, o.z.

NIEČO SA S TÝM DÁ UROBIŤ !!!

KONTAKT:
Slovensko bez drog, občianske združenie
Hviezdna 38
811 05 Bratislava
info@slovenskobezdrog.sk
www.slovenskobezdrog.sk
Facebook: www.facebook.com/skbezdrog?fref=ts
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