
 
 

                                      
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 

 
 
 
 
 
 
 

Realizátor projektu: 
 

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia 
 Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 
Projekt finančne  podporili: 

 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV-15-0662) 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA 1/0623/17) 
 
 

UNPLUGGED 

 PROGRAM UNIVERZÁLNEJ 

PREVENCIE 



 
 

POPIS REALIZÁCIE PROGRAMU UNPLUGGED 2017 

 

Program Unplugged je preventívny program realizovaný u žiakov siedmeho ročníka. Predstavuje 

kombináciu poskytovania informácií a nácviku interpersonálnych a intrapersonálnych zručností. Program 

je zameraný na prevenciu užívania návykových látok (fajčenie cigariet, užívanie marihuany a alkoholu) a 

na rozvoj sociálnych zručností akými sú asertivita, komunikácia, riešenie konfliktov a kritické myslenie. 

Realizácia programu 

Realizácia samotného programu pozostáva z 12 lekcií, ktoré budú realizovať zvolení učitelia 

z Vašej školy. Dĺžka jednej lekcie zodpovedá rozsahu jednej vyučovacej hodiny (45 min). Lekcie by mali 

byť realizované v škole a prebiehať v mesiacoch október 2017- február 2018. Zúčastnená škola podpíše 

s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika dohodu o spolupráci. 

Školenie učiteľov 

Odborná príprava učiteľov na realizáciu programu bude pozostávať z trojdenného výcvikového 

stretnutia, ktoré organizačne a finančne zabezpečí Filozofická fakulta UPJŠ. Učiteľom budú uhradené 

všetky náklady spojené s výcvikom (ubytovanie, stravovanie, cestovné náklady, náklady na lektorov). 

Výcvikové stretnutie je plánované na koniec mája 2017. Učitelia po absolvovaní výcviku získajú certifikát 

o absolvovaní, príručku pre lektorov a pracovné zošity pre žiakov. S učiteľmi bude uzavretá dohoda 

o vykonaní práce za realizáciu programu Unplugged so žiakmi všetkých tried siedmeho ročníka na Vašej 

škole.  

Zber dát 

Keďže sa jedná o výskumný projekt overovania efektívnosti realizovaného programu, bude 

zároveň na škole niekoľkokrát realizovaný zber dát. Žiaci, ktorí sa programu zúčastnia budú požiadaní 

o vyplnenie sady dotazníkov. Časový rozsah vyplnenia dotazníkov sa predpokladá na 2 vyučovacie 

hodiny. Zber dát budú realizovať členovia nášho výskumného tímu v čase, ktorý s Vami v priebehu 

septembra 2017 dohodnú. Prvý zber dát je predpokladaný na mesiace september/október 2017, druhý 

na február/marec 2018, tretí a štvrtý zber potom s ročnými časovými rozostupmi. 

Aby sme zmapovali dôležitý determinant rizikového správania dospievajúcich – vplyv rodičov, 

budeme realizovať zber dát aj medzi rodičmi. Dotazník im bude distribuovaný prostredníctvom žiakov 

v deň prvého zberu. Chceli by sme Vás požiadať o informovaní rodičov o realizovanom zbere medzi nimi 

prostredníctvom webovej stránky, na rodičovských združeniach a distribuovaním nami poskytnutých 

letákov a ich motivovanie k spolupráci. Bližšie informácie týkajúce sa toho, ako bude prebiehať distribúcia 

vyplnených dotazníkov od rodičov Vám budú poskytnuté v septembri 2017. Našim cieľom je nájsť taký 

spôsob, ktorí čo najmenej zaťaží Vašu školu a samotných rodičov.  

Ďalšie využívanie programu 

Cieľom realizácie programu je eliminácia užívania návykových látok u žiakov a získanie informácií, 

ktoré pomôžu k zefektívneniu preventívnych programov. V prípade, že Vás program osloví a bude vo 

Vašom záujme v ňom pokračovať, tí učitelia, ktorí budú na jeho realizáciu vyškolení, ho budú môcť 

realizovať aj v iných triedach po oficiálnom ukončení implementácie programu Unplugged, po roku 2020. 

V takom prípade budú pre Vám k dispozícii príručky, ktoré sú k realizácii programu potrebné.  

 

Tešíme sa na spoluprácu 

Výskumný tím Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF, UPJŠ 


