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.

máj
2018

NAŠE VÝSLEDKY:
 počas máj 2018 sme uskutočnili 191
prednášok,
na 20 základných školách, 11 stredných školách, 2
internátoch a 1 komunitnom centre
 zúčastnilo sa ich 3808 žiakov a 129 učiteľov;
 rozdali sme 3620 informačných brožúrok Pravda
o drogách;
 923 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 Banská
Bystrica, Bardejov, Bratislava, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Malacky, ,
Prešov, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen,
Žilina

V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:






92% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
(4% by chceli, aby boli prednášky dlhšie)
92% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
87,5% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
96% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
92% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

AKO TO NA PREDNÁŠKE
VYZERÁ:

Slovensko bez drog

AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
Vyjadrenia učiteľov po prednáškach:
* Pán Vrábeľ mal veľmi dobrý vzťah k žiakom, aktívne ich zapájal do svojej prezentácie o
drogách, spolu hľadali odpovede na jeho otázky. Žiakov 9. ročníka tak zaujala jeho
prednáška, že boli ochotní obetovať aj prestávku. Čo u nich nie je typické. A to bolo obidva
razy, keď bol pán Vrábeľ u nás na škole v ich triede. Aj vyučujúcich zaujali jeho prednášky.
Tým, že bol vo všetkých triedach na druhom stupni a v niektorých triedach aj dvakrát,
vypočuli si jeho prednášky viacerí pedagógovia a všetci sme sa zhodli, že prednášky boli
odprezentované na výbornej úrovni. Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa v budúcom
školskom roku na spoluprácu.
* Veľká vďaka za pútavé prednášky a odporúčanie: skúsiť to robiť pravidelne a systematicky,
potom to bude mať ešte lepší vplyv a dôslednejší dosah na deti.
* Pán Remper bol veľmi efektívny a vedel zaujať aj žiakov, ktorí nemali v úmysle ho
počúvať.
* s prednáškou sme boli nadmieru spokojní
* Prednáška pani Katky Kosmeľovej bola veľmi zrozumiteľná pre deti. Žiakov vedela
zaujať, priblížiť sa k vekovej kategórii adekvátne. Deti ju brali, počúvali, pekne a
zmysluplne rozprávala. Veľmi šikovná lektorka, ďakujeme.
* Ďakujeme pekne za prednášku :-)
* robíte veľmi prospešnú prácu a robíte to dobre
* Veľmi pekne ďakujeme za prednášku i za obohacujúce podanie pravdy o drogách doplnené
o vlastné svedectvo p. Kosmeľovej. Bol to pre žiakov našej školy veľký prínos.
* Prednáška sa našim žiakom veľmi páčila. Bolo to zaujímavé a hlavne pútavou formou
prednášania bola podaná samotná prednáška. A hlavne, že to odznelo z úst iného kohosi, ako
od nás pedagógov. Pekne hravou formou podal prednášajúci, čo by sa stalo, ak by niekto
podľahol tejto droge. Žiaci pekne spolupracovali s dotyčným, čo sa mu tiež páčilo. Aj v
budúcnosti by som využila túto formu spolupráce s Vami. Ďakujem a prajem Vám veľa
úspechov vo Vašej práci. Pavlíková. Jedným slovom - bol to prínos pre našich žiakov.
 Veľmi pekne Vám ďakujeme za zorganizovanie prednášky Pravda o drogách a
predovšetkým pánovi Prekopovi. Bolo to zaujímavé a poučné pre deti. Žiakom sa
veľmi páčila prednáška, o čom svedčí aj spätná väzba od nich, ktorú dali pani
zástupkyni. Budeme veľmi radi, keď sa nám aj do budúcna podarí nejaká spolupráca.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem aj v mene všetkých žiakov a vedenia školy. Žiaci 9.
ročníka sa vyjadrili, že to bola zatiaľ najlepšia prednáška akú mali :) , za čo veľmi
pekne ďakujeme p. Prekopovi, ktorý žiakov sprevádzal a primeraným spôsobom ich
usmernil v tejto problematike.

 * Školiteľka pani Kosmeľová bola výborná. Zaujala žiakov svojimi názormi, ale aj
skúsenosťami zo života.
Vyjadrenia žiakov po prednáškach:

Základné a stredné školy, ktoré
sme navštívili počas
mája 2018:
Špec. základná škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica
Gymnázium M.K., Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Súkromná základná škola, Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Konzervatórium J.L.B.., Skuteckého 27, Banská Bystrica
Školský internát, Trieda SNP 53, Banská Bystrica
Základná škola, Nám. arm.gen. L.Svobodu 16, Bardejov
Hotelová akadémia, Pod Vinbargom 3, Bardejov
Spojená škola-Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov
Základná škola, Wolkerova 10, Bardejov
Základná škola s MŠ, Gaboltov 50, Bardejov
Základná škola, Kružlov 94, Bardejov
Základná škola, Družstevná 222, Bardejov
Základná škola, Toplianska 144, Bardejov
INTERNÁT, Stredná odborná škola internát, Ivánska cesta 21, Bratislava-Ružinov
Gymnázium J. M. Hurbana, 17. Novembra 1296, Čadca
Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
Základná škola, Ulica Komenského 752, Čadca
Cirk. ZŠ J. Palárika, Raková 705, Čadca
Základná škola, Nábrežná ulica č.845, Kysucké Nové Mesto
Základná škola ,Školská 2, Malacky
Základná škola ZŠ Abranovce , Abranovce 29, Prešov
Spojená škola-Gymnázium, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
Komunitné centrum Žabka, Korpašska 41, Prešov
Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
SOŠ technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa
Základná škola, Podsadek 140, Stará Ľubovňa
Základná škola, Bystré 347, Vranov nad Topľou
SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Gymnázium Ľ.Š., Hronská 1467/3, Zvolen
Základná škola sv. D.S., M. M. Hodžu 1732/9, Zvolen
Základná škola, Limbová 30, Žilina

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

V Bratislave, 21. 07 .2018

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

NIEČO SA S TÝM DÁ
UROBIŤ !!!

KONTAKT:
Slovensko bez drog, občianske združenie
Kutuzovova5/A
831 03 Bratislava
info@slovenskobezdrog.sk
www.slovenskobezdrog.sk

