OZ PREVENCIA V & P
Západná 2, 821 02 Bratislava
tel.: 02-43 41 40 54
IČO: 31801323, DIČO: 202184707

Názov: „Aktualizácia interaktívnych PC programov na protidrogovú
prevenciu o dáta 2006 – 2008 v SR a nové poznatky o drogách“
Trvanie: 1. december 2009 – 15. február 2010
Dotácia: 6 650,- Eur
Cieľom bolo podať faktické informácie o užívaní a abúze legálnych aj nelegálnych drog a
skvalitniť primárnu prevenciu pomocou moderných médií (up-date preventívnych
počítačových programov o súčasné údaje).
Projekt sa zameral na aktualizáciu šiestich programov pre žiakov ZŠ a študentov SŠ.
Adresátom projektu sú deti a mládež, učitelia a koordinátori prevencie na Slovensku. Ide
o pokračujúci, dlhodobý projekt od roku 1995, kedy jeho realizáciu podporilo WHO, sekcia
„Healthy lifestyles“.
Doterajšie tri verzie preventívnych počítačových programov pre legálne aj nelegálne
drogy (pôvodne americké CAI: „Computer Assisted Instruction“) sa používali na Slovensku
už od roku 1995. Programy získala nadácia Droga a Ty, s licenciou pre Slovenskú i Českú
republiku, a po jej zániku v októbri 1997 bola odovzdaná ich prvá verzia Ministerstvu
školstva SR na voľné a bezplatné použitie. Autorka týchto šiestich programov, prof. Barbara
Thomas z USA, napokon udelila copyright na ich použitie dvom členom zaniknutej nadácie
Droga a Ty, z ktorých sa ďalej na ich inovácii už podieľal len autor tohto projektu, ktorý dal
súhlas pre aktualizáciu na ich 2. a 3 verziu.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci grantovej podpory
programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám
a drogovým závislostiam.

Ide o nasledovné programy:
1. Úvod do psychoaktívnych drog.
2. Tabak: Fajčenie a žuvanie.
3. Alkohol: Dospievanie v svete, kde sa pije.
4. Marihuana: Nesiahaj po „tráve“
5. Drogy ulice: Flám alebo klam.
6. Kokaín: Fakty o kakaíne a cracku.
Prínos predchádzajúcich aktualizácií bol v tom, že programy sa z pôvodného DOSovského prostredia preniesli do verzie pre Windows (2há verzia), ako aj v tom, že sa do nich
začlenili aktuálne epidemiologické dáta, vrátane dát zo školských prieskumov TAD a ESPAD
– do roku 2004 (verzia 3). Okrem tejto inovácie programov, teda ich up-date do roku 2008,
sme do ich štvrtej verzie zaradili aj nové poznatky, napr. o endogénnych kanabinoidoch
a pod., ktoré ešte v čase predošlých inovácií neboli známe.
Okrem up-date o nové epidemiologické dáta (vždy v častiach „Fakty o Slovensku“) bola
pozmenená aj grafická podoba, aj celá koncepcia zbiehania programov. Namiesto čitateľskej
podoby programov, ktoré začali pripomínať neinvenčný tok textu v knihe, sme sa vrátili
k myšlienke interaktivity týchto programov aj v zmysle ich výučbovej funkcie. Tým sa však
značne rozšírila limitovaná idea projektu, a napokon ide nielen o up-date, ale o plný up-grade,
novú podobu programov vo verzii 4.0, s preprogramovaním v Jave a zmenou zo
zjednodušeného systému ktorý sa predtým opieral iba o html.

Bratislava, 10. 2. 2010

doc., PhDr. Alojz Nociar, PhD.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci grantovej podpory
programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám
a drogovým závislostiam.

