
45 perc a legkisebbek védelmében

16-18 éves diákok számára a Váratlan élet (Unplanned) című film szinkronizálását feldolgozó werkfilm
használatával  körbejárhatjuk  az  abortusz  kérdését.  A  18  perces  werkfilm  ismert  magyar
szinkronhangok mély és őszinte tapasztalatait mutatja be a szinkron világának megismerése mellett. 
Az óra elkezdése előtt javasoljuk a Handout Tanároknak című egyoldalas dokumentum elolvasását.

Cél: Tények feltérképezése, a krízisbe jutott nők lehetőségeinek megismerése.

JÉGTÖRŐ

Szófelhő (ha technikai háttér rendelkezésre áll, javasoljuk a megfelelő program használatát)
(5 perc)

Mi jut eszedbe ezekkel a szavakkal kapcsolatban? Mindegyik szóhoz írj 3-4 szót!

– újszülött
– szívdobbanás
– felelősség
– szerelem
– döntés

FELKÉSZÜLÉS A FILMRE
https://vimeo.com/manage/videos/666226778 

A szinkron színfalai mögött – A Váratlan élet (Unplanned) című film szinkronwerkje a színészekkel, 
nőgyógyásszal, lelkésszel
(A film érzelmileg megérintheti a diákokat, érdemes a Handoutot végiggondolni.)

ÉRZELEMKÁRTYÁK
(25-30 perc)

Kérdések a filmhez, amire egy szóval vagy     érzelemkártyákkal válaszolj!  (A kártyák letölthetők a honlapról). 

Milyen érzés volt ezeket a mondatokat hallani?

– Az abortusz tabutéma.
– Maradok a felszínen, inkább nem gondolok 

bele.
– Lelkiismeret-furdalás egy életen át. 
– Itt egy emberi életről van szó. 
– Emberi erővel ezen nem lehet változtatni. 
– Hiába van ott a tudás, ha az emberi elme 

nem akarja ezt elfogadni.
– Kegyetlen, önmagával szemben is. 
– Az abortusz nem vallási kérdés. 
– Nem én akartam, a beteg kérte. 
– Lehet, hogy ő lesz a következő Karikó 

Katalin.

– Feldolgozni, hogy lemondtunk egy életről, 
borzasztó nehéz. 

– Az anyasággal kinyílik egy érzelmi kapu, 
amit soha többet nem tudsz bezárni. 

– Nincs nehézség, csak öröm.
– Mennyire tisztelem a szüleimet, hogy 

mennyi mindent megtettek azért, hogy 
végre megszülethessek. 

– Azon tud változtatni, hogy mivel fog együtt 
élni. 

– Olyan történelmi korban élünk, amikor a 
magzatokat tárgyiasítják el. 

– Minden embert emberszámba vegyünk. 

https://vimeo.com/manage/videos/666226778


VITAKÉRDÉSEK
(5-10 perc)

– Kié a felelősség egy váratlan várandósság esetén?
– Kire számíthat a lány/nő, ha váratlanul várandós lesz?
– Te mit tehetsz, ha a környezetedben ilyen helyzettel találkozol? Ismersz olyan szervezeteket, 

akikhez fordulhat?
– Mit jelent, ha valaki életpárti?

LEVEZETŐ
(5 perc)

Melyik szereplő volt számodra a legszimpatikusabb? Miért? 
Mi volt a legpozitívabb rész a filmben?


