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.

január
2020

NAŠE VÝSLEDKY
• v januári 2020 sme uskutočnili 47 prednášok,
na 11 základných a 3 stredných školách
• zúčastnilo sa ich 1014 žiakov a 57 učiteľov;
• rozdali sme 976 informačných brožúr Pravda o drogách;
• 269 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,
Bratislava, Čadca, Dolný Kubín, Košice, Martin, Považská
Bystrica, Revúca, Senec, 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?

„Že ľudia potrebujú živiny, aby prežili. Že
môžu zomrieť kvôli drogám. Naučila som sa
viac emócií. – žiačka ZŠ
„Naučil som sa, že drogy sú veľmi zlé a aby
bol človek šťastný, tak ich nemá brať. Bolo to
veľmi poučné.“ – žiak ZŠ
„Zaujalo ma všetko, lebo som sa zamyslela
nad svojím životom.“ – žiačka ZŠ

„Srandovný ujo J , náučné, pravdivé, ujo to
prednášal s úsmevom a radosťou a dalo mi
to niečo do života. Ďakujem J “ – žiačka ZŠ
„Naučil som sa, že drogy sú horšie, než som si
myslel. A ešte ž nikdy nebudem brať drogy ani
alkohol.“ – žiak ZŠ
„Prednáška bola super, bola zábavná.
Utvrdila ma v mojom názore na drogy.
Dozvedel som sa aj pár nových informácií,
ktoré na 100% využijem v budúcnosti.

„Videla som už veľa
prednášok o drogách, ale
žiadna sa mi nepáčila tak,
ako táto. Páčilo sa mi, že je
to úplne inak vysvetlené
a prezentované.“ –
študentka SŠ

Ako zhodnotili prednášky
pedagógovia?
•

„Prednášku i prednášateľa môžem len pochváliť. Prednášateľ vedel zaujať žiakov, či už išlo
o piatakov, alebo deviatakov. Žiaci boli počas prednášky partnermi v komunikácii, čo
chválim najviac. Boli priamo vtiahnutí do prednášky, teda boli aktívni a nie pasívni. Celkovo
bola prednáška pútavá. Už som bola prítomná na viacerých prednáškach, avšak vždy išlo
viac-menej o pasívne prednášanie naučených fráz, toho majú žiaci dosť. Tu boli žiakom
predostreté reálne fakty, čo drogy urobia napr. s naším telom, s našimi emóciami a pod.
Myslím, že za všetko hovorí jedna veta, ktorú vyslovil žiak z veľmi nevhodného prostredia
pre dieťa, prospechovo veľmi slabý (i jeho súrodenci): ‚Tak toto by mali počuť naši rodičia a
možno by sme sa mali úplne inak!‘. Jedna strana je prednášať a druhá zaujať tak, aby sa
žiaci nad tým zamysleli. A tu sa to podarilo. Gratulujem! Vašu prednášku som už
odporúčala kolegom v blízkych školách.“

•

„Žiakov prednáška zaujala, páčila sa im najmä forma podávaných informácií a názornosť.“

•

„Chcela by som sa touto cestou poďakovať za fantastickú prednášku pre žiakov nášho
gymnázia Veľká okružná v Žiline, ktorú viedol p. Prekop.“

•

„Prednášateľka dokázala žiakov zaujať.“

•

„Výborná prednáška, pútavé, interaktívne... . Ďakujeme.“

•

„Bolo to veľmi zaujímavé, poučné, ľahko pochopiteľné. Deti boli aktívne, počúvali, zaujalo
ich ta dnes ich máločo zaujme a nadchne. Ja sama som sa veľa dozvedela a naučila.
Ďakujeme.“

Prednášky na základných
a stredných školách – január 2020

Názov

Ulica

Mesto

ZŠ pri zdrav. zariadení

Nám. L.Svobodu 4

Banská Bystrica

Základná škola s MŠ

Za kasárňou 2

Bratislava-Nové Mesto

Základná škola
Základná škola
Škola úžit.výtvarníctva
Základná škola s MŠ
Základná škola
Základná škola s MŠ
Základná škola

Svrčinovec 336
Ul. Martina Hattalu 215
Jakobyho 15
M. R. Štefánika 1
Sídl. Rozkvet 2047
Námestie republiky 62/2
Železničná 245
Alžbetin dvor 81

Svrčinovec
Dolný Kubín
Košice-Staré Mesto
Vrútky
Považská Bystrica
Jelšava
Jelšava
Miloslavov

SPŠ dopravná

Študentská 23

Trnava

Základná škola s MŠ
Základná škola

Hôrky 2
Jarná 20

Hôrky
Žilina

Gymnázium

Veľká okružná 22

Žilina

Špeciálna základná škola

Poďakovanie

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

V Bratislave, 29. 2. 2020

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

NIEČO SA S TÝM DÁ
UROBIŤ !!!
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https://www.facebook.com/skbezdrog/
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