METODIKA PREZENTÁCIE FILMU ANJELI
Typ školy:

ZŠ, všetky typy stredných škôl

Predmet:

prírodopis/biológia/triednická hodina/etická výchova/náboženská výchova

Ročník:

9. ročník ZŠ, všetky ročníky SŠ

Tematický celok:

Vírusy, Biológia človeka, Genetika človeka, Obranné mechanizmy a imunita

Téma hodiny

Vírus HIV a choroba AIDS

Metóda:

Premietnutie filmu Anjeli

Cieľ:

Uvedomenie si nebezpečenstva vírusu HIV a choroby AIDS

Špecifické ciele:

Rozšíriť vedomosti o chorobe AIDS a o jej nebezpečenstve

Medzipredmetové vzťahy:

Uplatniť vedomosti z biológie človeka, z mikrobiológie, geografie

Pomôcky:

i-bulletiny (pozri www.cervenestuzky.sk – rubrika na stiahnutie)

Popis vyučovacej hodiny:
Úvod: (8 min)
Predstavenie témy hodiny: HIV/AIDS (ponechávame na vyučujúceho).
Prosíme, aby ste po predstavení témy HIV/AIDS predstavili:
a) kampaň Červené stužky (pomocou internetovej stránky www.cervenestuzky.sk alebo pomocou plagátu a letákov),
b) film Anjeli slovami: Film je príbehom o smrti a nádeji. Odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone, ktorá sa nachádza
v Juhoafrickej republike. Misia bola otvorená v januári 1989 a nachádza sa tu škola, materská škola, centrum pre
chorých na AIDS – pre deti i dospelých, kostol a na pozemku žije aj niekoľko rodín a mladých ľudí, ktorí buď na misii
pracujú, alebo tu žijú preto, lebo nemajú kam odísť. Misiu vedie medzinárodná komunita školských sestier sv. Františka. Medzi nimi pôsobí aj slovenská sestra Františka Olexová, ktorá pochádza z Námestova a je hlavnou protagonistkou filmu Anjeli. V súčasnosti je pre sestry na misii najaktuálnejšia služba pre chorých na AIDS. Pre Afriku je AIDS
jednou z najhorších chorôb dnešnej doby. Ľudia sú denne konfrontovaní so smrťou, nákaza sa šíri veľmi rýchlo, hlavne
medzi chudobnými. Film hovorí o službe chorým na AIDS a poukazuje na nebezpečenstvo AIDS pre Afriku a súčasný
svet. Na misii zomrelo už viac ako 700 dospelých a skoro stovka detí. „Deti zomierajú ako dospelí, majú hrozné bolesti,
ani utišujúce prostriedky im nezaberajú,“ hovorí sestra Františka, a preto, aby deti smrť ľahšie prijali, rozprávajú im sestry príbeh o anjeloch.
Hlavná časť vyučovacej hodiny: (26 min)
Premietnutie filmu Anjeli
Školy, ktoré film získali v prvom alebo druhom ročníku kampane, ho môžu žiakom premietnuť podľa ich záujmu. Kampaň momentálne nedisponuje uvedeným filmom, preto ak niektoré školy majú záujem, môžu si ho objednať prostredníctvom internetového obchodu www.lux.sk. Film je súčasťou série filmov s názvom Moja misia I.
Záver: (11 min)
Prečítanie listu z Misie sv. Jána v Barbertone. Napísanie vlastného návrhu na riešenie boja proti HIV/AIDS na Slovensku, v Európe a vo svete. V prípade záujmu môžu byť návrhy zaslané na adresu kampane alebo môžu byť použité
v záverečnej diskusii o filme.
Ďakujeme.

Organizátor kampane
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