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Tlačová správa 
 

LIONS QUEST SLOVAKIA – Umenie dospievať 
 

( Nitra, 24. jún 2018 ) 

 

26 učiteľov základných a stredných škôl prevažne z Nitry a okolia sa zúčastnilo druhého školenia 

s názvom Umenie dospievať. Počas dvoch dní ( 22. 06. - 23. 06. 2018 ) sa účastníci oboznámili so 

zručnosťami podporujúcimi rozvoj sociálno-emocionálnych schopností detí a mládeže 

prostredníctvom zavádzania moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu 

komunitu. Medzinárodný preventívno-výchovný program Lions Quest (LQ) je realizovaný už 25 rokov 

v 100 krajinách sveta, v 40 jazykoch.    

„Počas 20 hodinového workshopu predstavíme učiteľom program Lions Quest, ktorého výsledkom je 
zlep enie spoločenskej klímy  kol , výsledkov  iakov v  kole,  kolskej do h d ky, med iľudský h 
v  ahov, rozvoj komunikačný h a mo vačný h s hopnos , formovanie sebadisciplín   spolupr  e 
a interakcie v skupine, informovanie ml de e o  kodlivos  u ívania v etký h n v kový h l tok.“  
povedal zmocnenec Distriktu 122 – Česká republika a Slovenská republika a riaditeľ programu LQ Ln 

Andrej Belaj. 

V Slovenskej republike bolo prvým školením odštartované vzdelávanie učiteľov 6. Apríla 2018 v 

Gabčíkove. Prítomných účastníkov pozdravili  traja účastníci prvého školenia LQ z Gabčíkova, ktorí sa 

s ostatnými podelili o pozitívne výsledky, ktoré sa v ich škole prejavili po dvoj mesačnej aplikácií 

naučených zručností v ich triedach. 

Lions Clubs International je najväčšia svetová humanitárna organizácia servisných klubov s viac ako 

1,45 miliónov členov v približne 46 000 kluboch vo viac ako 200 krajinách a geografických oblastiach 

sveta. Od roku 1917 kluby Lions pomáhali nevidiacim a zrakovo postihnutým a silne sa zaviazali k 

spoločenským službám a slúžiť mládeži na celom svete. Viac informácií o Lions Clubs International 

nájdete na webovej stránke www.lionsclubs.org a www.lions-guest.org. 

 

 

 

S pozdravom „We serve“ 

MJF Ln BohuMír Bobo Krátky, CDG  


