Občianske združenie

SLOVENSKO BEZ DROG

PREDNÁŠKY
„PRAVDA O DROGÁCH“
Naším poslaním 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.

december
2019

NAŠE VÝSLEDKY
• v decembri 2019 sme uskutočnili 105 prednášok,
na 17 základných a 13 stredných školách
• zúčastnilo sa ich 1972 žiakov a 113 učiteľov;
• rozdali sme 1758 informačných brožúr Pravda o drogách;
• 422 žiakov sa stalo Protidrogovými šerifmi a budú nám tak
pomáhať pri šírení pravdivých informácií o škodlivosti drog
svojim rovesníkom;
Prednášky sme robili v okresoch: Banská Bystrica, Banská
Štiavnica, Bratislava, Brezno, Čadca, Hlohovec, Košice, Krupina,
Lučenec, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Prešov, Senec,
Trenčín, Trnava, Žilina
V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zaslali školám:
•
•
•
•
•

100% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
(niektoré školy by chceli, aby boli prednášky dlhšie)
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
100% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
100% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
100% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

Čo povedali po prednáške
žiaci a študenti?

„Páčilo sa mi to. Ujo bol milý a vtipný a myslím si, že
drogy sú blbosť.“ – žiačka ZŠ
„Príjemná pani, príjemná hodinka a veľmi ma to zaujalo.
Určite si o tom naštudujem viac a ďakujem za varovanie
a otvorili ste mi oči.“ – študentka SŠ

„Páčilo sa mi, že prednášateľ bol úprimný, povedal
pravdu. Nebolo to nudné a bolo to veľmi poučné.
Ďakujem.“ – žiak ZŠ
„Ten ujo bol milý, páči sa mi, že odrádza ľudí od drog.“ –
žiak ZŠ

„Prednáška sa mi veľmi páčila a bola veľmi poučná – naučila som sa, že drogy sú nebezpečné pre naše
zdravie. Ten pán to hovoril tak, že ma to zaujalo a bol veľmi milý.“ – žiačka ZŠ
„Prednáška bola neobyčajne a nadmieru fajn. Najzaujímavejšie bolo zistiť, ako to s drogami naozaj
funguje, prebieha.“ – študentka SŠ

Ako zhodnotili prednášky pedagógovia?
•
•

„Páčila sa mi odbornosť a forma podania informácií.“

•

„Prednášateľ bol erudovaný, pôsobil veľmi presvedčivo, žiačky zaujal, o čom svedčil aj nemalý
počet diskutujúcich.“

•

„Prednáška upútala pozornosť žiakov, odpovedala im na množstvo otázok. Žiaci boli počas
prednášky aktívni a spolupracovali s pani Botlíkovou. Vnímam ako maximum, že pani Botlíková
do diskusie vtiahla všetkých žiakov (24). Po ukončení prednášky, žiaci mali hodinu priamo so
mnou, boli veľmi radi, keď mohli povedať svoj názor k niektorej téme.“

•
•

„Prístup prednášateľky bol výborný, kamarátsky, deti so záujmom počúvali.“

•

„Prednášku hodnotím veľmi pozitívne. Bola uskutočnená zaujímavým a pútavým spôsobom,
navyše prednášateľ veľmi vhodne prispôsobil prednášky jednotlivým vekovým kategóriám
žiakov. Žiaci mali tak možnosť si uvedomiť na základe faktov a reálnych príkladov, ako fungujú
drogy a aký majú vplyv na život človeka. Prednášku určite odporúčam.“

•

„Prednáška bola zaujímavá. Celých 45 minút dokázal pán Prekop udržať pozornosť detí príjemne vystupoval, rozprával pútavo, podával zaujímavé informácie pracoval s deťmi,
vťahoval ich do deja, bol vtipný... Prednáška dala veľmi veľa nielen deťom, ale aj nám učiteľom.
Ďakujeme!“

•

„Prednášateľ sa snažil prispôsobiť mentalite žiakov. Aj ja osobne som sa dozvedela niečo
nové.“

„Aktivity žiakov nadchli, nakoľko sa odvíjali od ich vlastných informácií a vedomostí na základe
čoho boli celý čas aktívne vtiahnutí do diania. Prednášateľ - študent Albrecht - sprostredkoval
informácie pre žiakov dostupnou, zrozumiteľnou formou a zároveň pre nich pútavou a v ich
slangu, s čím majú dospelí prednášatelia značný problém. Tým, že uvádzal príbehy svojich
rovesníkov a kamarátov, mala celá prednáška akčný náboj. Vyučujúci, ktorí sa prednášok
zúčastnili, mi prišli po prednáške oznámiť, že to bol pre nich zážitok a že tieto prednášky by
mali počuť žiaci celej školy, nielen vybraných tried. S pánom Albrechtom som sa dohodla na
ďalšej spolupráci v druhom polroku školského roka a, samozrejme, ak bude v práci pokračovať
tak aj v budúcom školskom roku. Chcem Vám touto cestou poďakovať v mene celej školy za
prácu, ktorú robíte pre našu mládež.“

„Boli sme veľmi spokojní s prednášateľom a určite budeme radi, keď opäť niečo podobné
zrealizujeme v spolupráci s Vašou organizáciou.“

Prednášky na základných a stredných
školách – december 2019

Základná škola s MŠ
Základná škola s MŠ
Liečebno-výchovné sanatórium
Základná škola
Základná škola s MŠ

Školská 622/24
Banská Belá 315
Hrdličkova 21
Mierová 46
Za kasárňou 2

SOŠ
Súkr. SUŠ animov.tvorby
Hotelová akadémia
Špec.základná škola
Súkr.ped.a soc.akadémia
Gymnázium J.CH.
SOŠ drevárska
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola s MŠ
Gymnázium B.S.T.
SOŠ hotel. sl a dopravy
Základná škola s MŠ
Základná škola s materskou školou J.
Vojtassaka
Základná škola

Hlinícka 1
Vlastenecké námestie 1
Malinovského 1
Mládežnícka 3
Školská 5
Štúrova 13
Krásno nad Kysucou č.1642
M. R. Štefánika 30
Školská 165
Tomášikova 31
Bzovík 136
Haličská cesta 9
Zvolenská 83
Bobrov
Špital 967

Brusno
Banská Belá
Bratislava
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Nové
Mesto
Bratislava-Rača
Bratislava-Petržalka
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Krásno nad Kysucou
Hlohovec
Hlohovec-Šulekovo
Košice-Sever
Bzovík
Lučenec
Lučenec
Bobrov
Zákamenné

Klasov 20
Piaristická 6
Trávnica 70
Abranovce 29
Svätoplukova 38
Ul. SNP 30
Ul.gen.M.R.Štefánika 19
Študentská 23
Oslobodenia č. 165
Slov. dobrovoľníkov 122/7

Klasov
Nitra
Trávnica
Abranovce
Bernolákovo
Ivanka pri Dunaji
Trenčín
Trnava
Belá
Žilina

Piaristické gymnázium

Základná škola s MŠ
ZŠ Abranovce
SOŠ J.A.Gagarina
Spojená škola SOŠ
Súkromná SOŠ
SPŠ dopravná
Spojená škola - ZŠ s MŠ
Základná škola

Poďakovanie

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

V Bratislave, 30. 1. 2020

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
https://www.facebook.com/skbezdrog/
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