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Hodnocení projektu Desatero pro primární prevenci  

362 pedagogických pracovníků, kteří vyplnili zpětnovazební dotazník hodnotí projekt takto:  
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A co pedagogičtí pracovníci o projektu napsali? To si můžete přečíst zde:  
  
Pojali jsme Vaše zpracování jako celoškolní jednodenní projekt s rozdělením témat dle ŠVP. 
Výstupem byly plakáty a komiksy. Dětem se líbila videa i práce na výstupech.  
Dnešní děti o realitě ví poměrně dost, snesly by drsnější a realističtější materiály. Ale s vhodným 
doplňujícím komentářem pedagoga lze projekt celkem zvládnout.  
Projekt se nám velmi osvědčil a žáci i učitelé byli velmi spokojeni! 
Dětem i vyučujícím, kteří materiály využívali, se to moc líbilo 
Možná na vyšší ročníky ZŠ působila některá videa zjednodušeně.  
Starším žáků ( 8. a 9. třída) se zdály některé scény z videí příliš hrané (př. video závislost na 
alkoholu) žáci 6. i 7 tříd každé video shlédli s velkým nadšením i následná diskuze splnila vždy cíl 
projektu. Na základě vašich témat žáci následně zpracovávali i prezentace. Moc děkujeme za 
možnost účastnit se v tomto projektu.  
Forma prevence, která funguje. Líbí se mi to propojení video-následný kvíz.  
Projekt hodnotíme jako velmi zdařilý, videa velmi motivační. Děti se na práci s videi a výukovými 
materiály velmi těšily.  
Děkuji za materiály, které jsou vhodné i pro žáky s mentálním postižením.  
Děkujeme za velmi prospěšný projekt vypracovaný velmi srozumitelnou a jasnou formou, který 
žáky zaujal a dal podněty k zamyšlení a projevu svých zkušeností a názorů na danou problematiku. 
Do vašeho projektu jsem se zapojil s třídami od 6. do 9. třídy v rámci společenskovědního 
semináře. Vždycky jsme sledovali video a pak po vyplnění dotazníků následovala diskuze. Videa 
hodnotili kladněji spíše mladší žáci, deváťákům některá videa přišla příliš "soft", chtěli jít více do 
hloubky atd. Celkově váš projekt hodnotím velmi kladně a děkuji vám za něj. 
Dětem se videa moc líbila a vedla je k zamyšlení a následné diskusi o tématu. 
Děkuji, že do jste něco takového udělali, děti neustále sledují nějaká videa a tato forma se mi zdá 
velmi dobrá. 
   

Děkujeme všem, kterým prevence není lhostejná.  


