
45 perc a legkisebbek védelmében (az örökbefogadásról)

16-18 éves diákok  számára a  Váratlan  élet  (Unplanned)  című film szinkronizálását  feldolgozó
werkfilmek használatával körbejárhatjuk az abortusz és az örökbe adás – örökbefogadás 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: Az abortusz helyett az örökbe adás az életpárti megoldás.

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!

 Tisztelet
 Döntés
 Élet = ajándék
 Támasz
 Kiútkeresés

FELKÉSZÜLÉS A FILMRE
(2 perc)

SzinkronWerk Zámbori Somával és Oberfrank Pállal
(A film érzelmileg megérintheti a diákokat, érdemes a Handoutot végiggondolni.)
Ismerik a színészeket? 
Színész: belebújik valaki más bőrébe és eljátszik a szerepet
Szülői lét: 0-24 óra felelősség, nem lehet kibújni ebből a szerepből

SZEREPJÁTÉK
(5 perc)

Két önként jelentkező játssza el azt a pillanatot, amikor megtudják, hogy új családtag érkezik (pl. saját
gyermek, unokatestvér, kistestvér)
Milyen érzések övezik ezeket a perceket? (Használhatunk érzelemkártyákat)

FILM MEGTEKINTÉSE (3 perc)
https://vimeo.com/manage/videos/666239636 

ÉRZELEMKÁRTYÁK
(5 perc)

– Milyen érzések kavarognak benned a film hatására? (Válassz 2-3 kártyát!)
– Ki volt szimpatikusabb neked a két színész közül? Miért? 
– Kihez fordulhat egy lány/nő, ha váratlanul várandós lesz?

https://vimeo.com/manage/videos/666239636


VITAKÉRDÉSEK
(15-20 perc)

 Milyen életpárti megoldások lehetnek egy váratlan terhesség esetén? (családban marad a gyermek?
Más neveli fel? Nevelőszülők és örökbefogadó szülők közötti különbség)

 Örökbefogadás: ismertek örökbefogadott személyt? Más, mint a többiek? (Ha van a csoportban ilyen
diák, akkor tudatosítani kell a többiekben, hogy neki ez a mindennapok része. A többiek számára lehet különleges)

 Szerintetek el kell mondani egy gyermeknek, hogy örökbe fogadták? (Mindenképpen. Korának 
megfelelő módon, már az első pillanattól, később a kérdéseire őszintén válaszolva.)

 Gondolkozott-e már valaki a csoportban azon, hogy felnőttként örökbe fogadjon egy 
gyermeket?

LEVEZETŐ
(5 perc)

Kiútkereső bizalomjáték

Kössük be egy önként jelentkező szemét. Néhány szék/asztal segítségével rendezzünk be egy rövid 
„labirintust” (útvonalat), amin valaki kezét megfogva kell végighaladnia. 


