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METODIKA PREZENTÁCIE FILMU IN YOUR FACE

Typ školy: Všetky typy stredných škôl

Predmet: biológia/etická výchova/náboženstvo/triednická hodina

Ročník: Všetky ročníky SŠ (na gymnáziách odporúčame v 3. ročníku)

Tematický celok: Biológia človeka

Téma hodiny Pohlavné choroby so zameraním na AIDS

Metóda: Premietnutie filmu „In your face“

Cieľ:
Vymenovať pohlavné choroby.
Dokázať zaujať osobné stanovisko k otázke prenosu pohlavných chorôb.

Špecifické ciele: Rozšíriť vedomosti o pohlavných chorobách so zameraním sa na AIDS

Medzipredmetové vzťahy:
Využitie poznatkov z mikrobiológie, biológie človeka, genetiky, etiky a prípad -
ne aj geografie

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

Popis vyučovacej hodiny:

Úvod: (10 min)
Predstavenie témy hodiny: Pohlavné choroby so zameraním na AIDS (ponechávame na vyučujúceho). 
Prosíme, aby ste po predstavení témy predstavili:
a) kampaň Červené stužky (pomocou internetovej stránkywww.cervenestuzky.skalebo pomocou plagátu a letákov),

b) film In your face slovami: 
DVD s názvom „In your face“ získala kampaň Červené stužky od medzinárodnej organizácie Doc-
tors for live International (Doktori pre život). Ide o 30-minútový film v angličtine so slovenskými
titulkami. Uvedená medzinárodná organizácia v ňom prezentuje preventívnu prednášku, ktorú
si v Afrike vypočula už tisícka žiakov. Film podporuje myšlienku kampane Červené stužky. Záleží
na nás, či sa filmom necháme inšpirovať.
„Tínedžerké roky sú rokmi hľadania rozhodnutí, ktoré sa týkajú aj sexuálneho života. Jediná chyba môže zničiť budúc-
nosť. V dnešnom víre názorov sú to často mätúce posolstvá. In your face (Do tváre) je dokument, ktorý nič neprifar-
buje a predstavuje zdravotné a morálne následky voľného sexu. V informatívnej polhodine prináša tento film silné,  ži -
vot meniace posolstvo.“

Hlavná časť vyučovacej hodiny: (30 min)
Premietnutie DVD filmu „In your face“.

Záver: (5 min)
Prečítanie listu z Misie sv. Jána v Barbertone. Žiaci môžu napísať svoj vlastný odkaz k filmu. V prípade záujmu môže
byť tento odkaz zaslaný na adresu kampane alebo môže byť použitý v záverečnej diskusii o filme.

Ďakujeme. Organizátor kampane


