Pracovník kakaovej plantáže vo východnej časti Pobrežia Slonoviny
Foto: Stanislav Komínek, Fairtrade Česko a Slovensko

V tieni kakaovníka
Vzdelávacia lekcia k dokumentárnemu filmu

Vzdelávacia lekcia V tieni kakaovníka
Ciele:
★ Účastníci a účastníčky sa zoznámia s hlavnými problémami pri pestovaní kakaa v západnej
Afrike.
★ Účastníci a účastníčky si uvedomia svoje emócie a formulujú otázky, ktoré vyplynuli z prezretia
dokumentu.
Anotácia: Prostredníctvom sledovania dokumentárneho filmu V tieni kakaovníka sa účastníci a
účastníčky bližšie oboznámia s podmienkami pestovania kakaa v západoafrickej krajine Pobrežie
Slonoviny. V nasledujúcej reflexii pracujú so svojimi emóciami prameniacimi z prezretia dokumentu a
delia sa s ostatnými o svoje pocity, postrehy a otázky, ktoré v nich dokument vyvolal.
Kľúčová otázka: Aké sú podmienky pestovania kakaa v západnej Afrike?
Vek: 13+
Počet účastníkov/čok: 6+
Časová dotácia: 45 minút
Pomôcky:
★ papiere, ceruzky, tabuľa, kriedy
★ technické zariadenie na premietnutie filmu (projektor, plátno, ozvučenie)
★ dokumentárny film V tieni kakaovníka (http://bit.ly/film-v-tieni-kakaovnika)
★ pracovný list na poznámky (v prílohe)

postup = EVOKÁCIA + uvedomenie + REFLEXIA
Evokácia (5 minút)
Predvídanie tém dokumentu
(5 minút)
Povedzte účastníkom a účastníčkam, že budete premietať dokumentárny film s názvom V tieni
kakaovníka. Nechajte ich vo dvojiciach predvídať, o čom by dokument mohol byť. Položte im
nasledujúce otázky a odpovede dvojíc zapisujete na tabuľu alebo flipchart:
★ Akým témam by sa dokument mohol venovať?
Rozdajte pracovné listy (v prílohe). Vyzvite účastníkov a účastníčky, aby si do neho počas premietania
priebežne poznačili svoje pocity a informácie, ktoré ich v dokumente zaujali.

Uvedomenie (25 minút)
Premietanie filmu
(25 minút)
Premietnite dokumentárny film V tieni kakaovníka a nechajte účastníkov a účastníčky, aby si urobili
poznámky do pracovného listu.
Môžete dokument pustiť celý naraz, alebo ho zastavovať po častiach, aby mali účastníci a účastníčky
viac priestoru si po jednotlivých častiach urobiť poznámky. V prípade premietaní po častiach
odporúčame urobiť pauzu na minútu v týchto časoch:
★ 7 minút a 10 sekúnd,
★ 12 minút a 20 sekúnd,
★ 14 minút a 15 sekúnd,
★ 16 minút a 20 sekúnd.
Po zhliadnutí filmu dajte účastníkom a účastníčkam ešte niekoľko minút, aby si doplnili svoje postrehy
do pracovného listu.

Reflexia (15 minút)
Pojmy - pocity - otázky
(15 minút)
Po pozretí môže film vzbudiť silné emócie a otázky, ktorým je dobré sa vo zvyšku výučby venovať.
Využitá metóda pomáha v triedení pocitov a otázok, ktoré dokument vyvolal.
Povedzte účastníkom a účastníčkam, aby vo dvojiciach zdieľali svoje postrehy. Potom ich vyzvite na
zdieľanie s celou skupinou. Využite všetky štyri otázky z pracovného listu:
★ Aké pocity vo vás dokumentárny film vyvolal?
★ Čo nové ste sa dozvedeli?
★ Čo pre vás bolo najviac prekvapivé?
★ Aké otázky vás pri sledovaní dokumentu napadli? O čom by ste sa chceli dozvedieť viac?
Odpovede môžete zaznamenávať na tabuľu alebo flipchart a následne nad odpoveďami viesť diskusiu
v celej skupine.

www.fairtrade-slovensko.sk

príloha = pracovný list
Popíšte pocity, ktoré vo vás dokumentárny film vyvolal:

Uveďte nové skutočnosti, ktoré ste sa dozvedeli:

vymenujte skutočnosti, ktoré pre vás boli najviac
prekvapujúce:

Napíšte otázky, ktoré vám pri sledovaní dokumentu napadli:

