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k onsultant religii w Warmińsko –
Mazurskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie

KONSPEKT KATECHEZY DLA GIMNAZJUM/ SZKOŁY
PONADGIMNZAJLNEJ ZAISPIROWANY FILMEM
„MOJA MIŁOŚĆ”

Temat:

Świadectwo wiary – historia Rachel Joy Scott.

Ukazanie działania Boga w życiu osoby wierzącej.

Cele szczegółowe:
Uczeń po obejrzeniu filmu:
>> wymienia wartości ważne dla bohaterki
>> opowiada o wybranej sytuacji, która pokazuje współczucie bohaterki
>> definiuje pojęcie „dawać świadectwo”
>> wymienia zagrożenia na drodze wzrastania w wierze głównej bohaterki
>> wymienia znaki Bożej pomocy w życiu bohaterki
>> proponuje własny sposób zmieniania świata
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Cel ogólny:
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Metody i techniki
Przekładaniec, dyskusja, analiza tekstu kultury, wykład, pogadanka.

Środki dydaktyczne
Zwiastun filmu „Moja miłość”, papier A3, flamastry.

Prowadzący organizuje wyjście z uczniami na seans filmowy.
Przebieg katechezy
Przygotowanie uczniów do seansu filmowego.
Nauczyciel dokonuje wprowadzenia do filmu „Moja miłość”.

Film opowiada historię Rachel Joy Scott, która jako pierwsza zginęła w strzelaninie w Columbine High School, która miała miejsce 20 kwietnia 1999 r. Film powstał w oparciu o odnalezione po jej
śmierci pamiętniki, w których opisywała tęsknotę za Bogiem, swoje rozterki i religijne poszukiwania,
dylematy i marzenia.
Nauczyciel pokazuje zwiastun filmu:

Na prośbę nauczyciela uczniowie w trakcie seansu zapisują wypowiedzi, które ich „poruszyły”.
Po powrocie z seansu filmowego nauczyciel dzieli klasę na 5 grup.

Każdy z uczniów losuje jeden z 5 tematów i w ten sposób powstają grupy.
Nauczyciel przygotowuje tematy:
1.
2.
3.
4.
5.

Wartości ważne dla Rachel
Rachel okazuje miłosierdzie
Bóg wspiera Rachel
Przeszkody w życiu religijnym Rachel
Rachel – świadek wiary
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https://www.youtube.com/watch?v=hdJtMgqLjZw&feature=youtu.be
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Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady pracy.

Uczniowie pracują w grupach przez 20 minut.
Uczniowie dyskutują i zbierają wyniki na plakacie. Wyniki mogą być przedstawione pisemnie lub w wersji graficznej. Każda grupa dopasowuje do dyskutowanego tematu zapisany podczas seansu cytat z filmu.
Po upływie 20 minut nauczyciel wygłasza wykład nie dłuższy niż 10 minut.
Treść wykładu nauczyciela:

Rachel na pierwszym miejscu starała się stawiać Boga. To On był najwyższą wartością w Jej życiu.
W swoim pamiętniku opisywała także inne wartości: przyjaźń, miłość, służbę bliźnim, przebaczenie,
dawanie świadectwa o Bogu i swojej wierze. Starała się być autentycznym uczniem Jezusa. Okazywała
współczucie, które nazywała „najwyższą formą miłości, którą ludzie mają do zaoferowania”. „Wyciągnęła
rękę” do Austina odrzuconego za wygląd i upośledzenie, Nathana – chłopaka, który mieszkał na ulicy,
do koleżanki Reagan ubierającej się inaczej niż rówieśnicy. Przebaczyła i doprowadziła do pojednania
z Madison. Zainteresowała się losem koleżanki Celine mającej problemy w domu. Dodała otuchy Dave’ovi
po rozwodzie rodziców.

Jej życie zgodne z przyjętymi wartościami nie było łatwe. Łatwiej było wtopić się w tłum i postępować
tak jak rówieśnicy: uczestniczyć w imprezach, uprawić seks, pić alkohol, wymykać się z domu i wyśmiewać się z innych oraz akceptować przemoc rówieśniczą. Ważne dla niej były słowa: „Życie dla Jezusa nie
zawsze jest łatwe, ale zawsze dobre”.
Główna bohaterka odnalazła swoją drogę. Dzięki łasce Bożej odnalazła odwagę do dania publicznego
świadectwa o Bogu i wierze. Zrobiła to pomimo konsekwencji odrzucenia przez rówieśników. Zrobiła to
pomimo szyderstw ze strony napastników i zabójców. Krótko przed dniem, w który umarła, wypowiedziała następujące słowa: ”Wiesz, ludzie nie zaakceptują nas za naszą wiarę. Ale tak ma być. Musimy i tak
ich kochać i służyć im. Chodzi o współczucie, o przebaczenie. Jeżeli my tego nie zrobimy, to co ich przyciągnie do Boga?” Po pierwszym postrzale jeden z napastników zadał Jej pytanie: „Czy nadal wierzysz
w Boga? Odpowiedziała: „Wiesz, że wierzę”.
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Rachel miała w życiu takie dni, w których otaczał ją mrok i ból. Czasami gubiła się. Modliła się do Boga,
a On przysyła pomoc w osobach mamy, cioci, kuzynki, wspólnoty wierzących i oczywiście Nata, którego
traktowała jak starszego brata. Bóg przemawiał przez nich. W chwili zwątpienia usłyszała od swojej cioci
następujące słowa: „Bóg nie marnuje niczego… nawet złych rzeczy”.

4

Rachel przez całe życie realizowała swoje dziecięce marzenie zapisane na odwrocie komody, aby jej dłoń
pewnego dnia dotknęła milionów serc.
Po wysłuchaniu wykładu uczniowie analizują zawartość plakatów, modyfikując je lub uzupełniając przez 10 minut.

Następnie grupy przedstawiają swoje odpowiedzi przedstawione na plakatach. Nauczyciel podsumowuje
prace uczniów.

Praca domowa:
Uczniowie przygotowują pracę na temat:

W jaki sposób chciałbym zmienić świat?
Modlitwa na zakończenie:
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Akt wiary, nadziei, miłości i żalu
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