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.

december
2017

NAŠE VÝSLEDKY:
• počas decembra 2017 sme uskutočnili 157 prednášok,
na 23 základných a 14 stredných školách;
• zúčastnilo sa ich 3145 žiakov a 182 učiteľov;
• rozdali sme 3066 informačných brožúrok Pravda o drogách;
• 1000 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, Banská Štiavnica, Bratislava, Bytča, Čadca, Detva, Gelnica,
Humenné, Košice, Krupina, Medzilaborce, Nitra, Poltár, Poprad,
Púchov, Rimavská Sobota, Sabinov, Trenčín, Trvdošín, Vranov nad
Topľou, Zvolen, Žiar nad Hronom

V dotazníku, ktorý sme po prednáškach zasielali školám:
•
•
•
•
•

96% škôl odpovedalo, že dĺžka prednášky bola primeraná
(viaceré školy by chceli, aby boli prednášky dlhšie)
100% škôl odpovedalo, že žiakov obsah našej prednášky
zaujal
89% škôl označilo formu prednášky a prednášateľa za
výborného
92% škôl označilo našu prednášku za lepšiu alebo rovnako
dobrú v porovnaní s inými protidrogovými prednáškami
85% škôl odpovedalo, že naše prednášky splnili svoj cieľ

AKO TO NA PREDNÁŠKE VYZERÁ:
Zš Bernolákova
Vranov nad Topľou
4. 12. 2017

Zš Komenského
Medzilaborce
8. 12. 2017

Zš Topoľovka
Vranov nad Topľou
11. 12. 2017

Slovensko bez drog

AKO HODNOTIA NAŠU PREDNÁŠKU?
_REAKCIE UČITEĽOV PO PREDNÁŠKE_

•
•

•
•

•

„Prednášajúci žiakov „donútil“ rozmýšľať a odpovedať na otázky ktoré kládol.
A prekvapili ma vedomosti žiakov o danej problematike. Naozaj majú lepší
prehľad ako vyučujúci. Bolo by vhodné pripraviť aj prednášku pre učiteľov.“
„Všetky prednášky pre 5. - 9. ročník boli na veľmi dobrej úrovni, žiakov určite
oslovili. Túto akciu, ktorú sme s Vaším združením absolvovali už druhý rok,
hodnotím veľmi pozitívne. Ďakujem v mene našich žiakov i kolegov za možnosť
poskytnúť žiakom informácie o tejto pálčivej téme aj od odborníkov, nielen z úst
vyučujúcich v rámci vyučovania.“
„Je fajn, že existujete a ste ochotní pomáhať v boji v tejto „vojne“ protidrogovej
závislostí. Veľmi pekne Vám ďakujem, v mene našich žiakov, za Vaše
prednášky, ktoré ich zaujali.“
„Prednášku Pravda o drogách už v októbri absolvovali naši siedmaci, ôsmaci
a deviataci. Pozitívny ohlas mala vtedy a teraz opäť. Pán Prekop ani tento krát
nesklamal. Vhodným a vopred premysleným postupom sa prihovoril našim
piatakom a šiestakom, objasnil im podstatu škodlivosti drog a vzájomnú
komunikáciu viedol smerom prevencie. Veku primerane zaradil sľub
protidrogového šerifa. Žiaci sa cítili uvoľnene a bezpečne, počas trvania
prednášky si získal ich dôveru. Kladne reagovali i prítomní pedagógovia. Boli by
sme radi, keby naša spolupráca pokračovala i v budúcnosti.“
„Ešte raz ďakujeme za prednášku a v budúcnosti sa budeme tešiť, keď nás opäť
navštívite.“

•
•

„Beseda bola časovo primeraná a zrozumiteľná presne pre naše deti.“

•

„Prednáška bola veľmi zaujímavá a spôsob, akým problematiku prezentovala
pani Kosmeľová bol výborný. V triedach, ktoré sa prednášok zúčastnili, sme
potom o prednáške ešte diskutovali. Veľmi ich oslovili skutočné životné príbehy,
ktoré počas prednášky počuli, pretože práve tie im poukázali na reálny dopad
užívania drog na mladý ľudský život. Ja ešte okrem odbornej stránky prednášky
ako veľké plus hodnotím aj to, že pani Kosmeľová aktívne zapojila žiakov do
prednášky.“

•
•

Vaša prednáška bola veľmi zaujímavá. Detí ste jednoznačne zaujali.“

„O tom, že prednášajúci - lektor je znalý problematiky niet pochýb. Prednáška
ako celok bola zaujímavá.“

Prednáška sa nám páčila. Nebol čas ani na diskusiu ani na spätnú väzbu.
V budúcnosti by sme ocenili a zabezpečili dvojhodinový interval. Aj tak pekne
ďakujeme.“

Základné a stredné školy, ktoré sme
navštívili počas
decembra 2017:
Odborné učilište internátne, Moskovská 17, Banská Bystrica
Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12, Banská Štiavnica
Spojená škola - SOŠ, Kolpašská 9, Banská Štiavnica
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava-Ružinov
Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, Bytča
Základná škola s MŠ, Kotešová 378, Kotešová
Základná škola s MŠ, Polgrúň 464, Olešná
Základná škola, Ul. Obrancov mieru 884, Detva
Základná škola, Školská 297, Jaklovce
Základná škola s MŠ, Školská 20, Margecany
Základná škola s MŠ, Veľký Folkmar
Základná škola s MŠ, Koškovce
Základná škola s MŠ, Topoľovka
Základná škola, Štóska 183, Medzev
Základná škola, Seňa
Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice-Staré Mesto
Základná škola E.M.Š., M. R. Štefánika 3, Krupina
Základná škola, Duchnovičova 29, Medzilaborce
Základná škola, Komenského 6, Medzilaborce
Špeciálna základná škola pri LVS, Poľný Kesov
Základná škola, Slobody 2, Poltár
SOŠ technická, Kukučínova 12, Poprad
SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce
ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Lednica
Obchodná akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
Základná škola s MŠ, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
Súkromná SOŠ, Ul.gen.M.R.Štefánika 19, Trenčín
Spojená škola-SOŠ tech., Hattalova 471, Nižná
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, Trstená
Spojená škola - SOŠ, Čaklov
Základná škola s MŠ, Tovarné
Základná škola, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou
Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou
Základná škola, Kukučínova 106, Vranov nad Topľou
Pink Harmony SUŠ a ZUŠ, J. Jesenského 42, Zvolen
Základná škola P.K., P. Križku 8, Kremnica

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

V Bratislave, 21. 02 .2018

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

NIEČO SA S TÝM DÁ UROBIŤ !!!
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831 03 Bratislava
info@slovenskobezdrog.sk
www.slovenskobezdrog.sk
Facebook: www.facebook.com/skbezdrog?fref=ts
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