
PROJEKT HROU PROTI AIDS

základné informácie

HIV/AIDS je  vážnym zdravotníckym  a  celospoločenským problémom.  Narastajúci
počet  osôb  s HIV/AIDS  a nevyliečiteľnosť  tohto  ochorenia  zdôrazňujú  skutočnosť,
že prevencia je najúčinnejším prostriedkom v zabránení šírenia HIV/AIDS v populácii. 
Základným  cieľom  Národného  programu  prevencie  HIV/AIDS  v Slovenskej  republike  je
obmedzovať  šírenie  vírusu  HIV  v SR  a zmierňovať  dopady  nákazy  HIV  a AIDS  v  tých
častiach spoločnosti,  ktorých sa to najviac dotýka.  Národný program je zameraný na celú
populáciu SR s dôrazom na ohrozené skupiny obyvateľstva, medzi ktoré patria aj mladí ľudia.
Vzhľadom na stále dospievajúcu novú generáciu je potrebné opakovane vykonávať aktivity
spojené s ich vzdelávaním a výchovou, aby boli mladí ľudia dostatočne informovaní o tom, čo
je HIV/AIDS a ako majú chrániť seba a svojich najbližších. Súčasťou Národného programu
prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike je aj projekt Hrou proti AIDS.

Projekt „Hrou proti AIDS" je projekt primárnej prevencie HIV/AIDS, ktorého cieľom
je  dať  možnosť  mládeži  netradičným  spôsobom,  t.  j.  hrou,  získať  základné  informácie
o spôsoboch prenosu vírusu HIV, ako i ďalších pohlavne prenosných infekcií a premýšľať
o vlastných postojoch a  správaní  v možných rizikových situáciách.  Zámerom projektu je,
aby  starší  žiaci  a  študenti  počas  interaktívnej  hry  s prvkami  súťaže  získali  základné
informácie o HIV/AIDS, ako sa prenáša a ako sa proti nemu chrániť. 

História projektu:

Korene tohto projektu pochádzajú z nemeckej Spolkovej centrály pre zdravotnú osvetu
(BZgA) pôvodne nazvaný „Mitmach-Parcours zu AIDS, Liebe und Sexualität“. V Nemecku
bol  projekt  úspešne  realizovaný.  Projekt  bol  ponúknutý  viacerým  krajinám.  V Českej
republike sa stretol s pozitívnymi ohlasmi a záujmom mladých ľudí. Českí kolegovia poskytli
Slovenskej republike námet a pomoc pri realizácii tohto projektu. 

Ciele projektu:

Cieľom projektu je dať možnosť mládeži  netradičným spôsobom, t.  j.  hrou, získať
základné informácie o spôsoboch prenosu vírusu HIV, ako i ďalších pohlavne prenosných
infekcií a premýšľať o vlastných postojoch a správaní v možných rizikových situáciách.

Cieľové skupiny: 

Projekt je primárne určený pre žiakov  2. stupňa základných škôl, najmä pre 7. – 9.
ročníkov a žiakov stredných škôl a učilíšť. 



Časový rámec:

Jeden hrací cyklus trvá približne 90 minút.

Personálne zabezpečenie projektu:

Projekt vykonávajú odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva
v súlade s manuálom. Realizácia projektu sa prispôsobuje veku a vedomostiam zúčastnených.
Dozor  nad  účastníkmi  vykonávajú  sprevádzajúci  pedagógovia,  ktorí  by  však  nemali
ovplyvňovať priebeh hry.

Priestorové nároky:

Pre realizáciu projektu odporúčame väčšiu triedu, telocvičňu, sálu, klubovňu alebo iný
vhodný  priestor,  ktorý  umožňuje  rozmiestnenie  piatich  stanovíšť  tak,  aby  sa  účastníci
jednotlivých  stanovíšť  vzájomne  nerušili.  Miestnosť  musí  spĺňať  základné  hygienické
požiadavky na osvetlenie a vetranie. Zároveň by mala umožňovať oddelenie účastníkov od
rušivého okolia.

Priebeh hry:

Účastníci  sa  rozdelia  do  piatich  rovnako  veľkých  skupín.  Každá  skupina  si  zvolí
svojho hovorcu a dostane hraciu kartu, na ktorú sa bude zaznamenávať bodové hodnotenie.
Skupiny sa  striedajú  na  jednotlivých  stanovištiach  približne  po  15 minútach.  Pri  každom
stanovišti  je moderátor,  ktorý usmerňuje priebeh hry a hodnotí  splnenie úloh.  Keď všetky
skupiny absolvuje všetkých päť stanovíšť, hra končí. Po sčítaní získaných bodov sa vyhlási
víťazná skupina. Ostatné skupiny skončia spoločne na druhom mieste. Účelom hry je, aby sa
nikto zo zúčastnených necítil ako porazený.

Krátky popis stanovíšť:
1. Cesty prenosu vírusu HIV 

- účelom  je  overiť  a prehĺbiť  vedomosti  o jednotlivých  spôsoboch  prenosu
vírusu HIV.

- úlohou je posúdiť riziko nákazy v situácii znázornenej a obrázku.

2. Zábrana  nežiadúceho,  nechceného  tehotenstva,  pohlavne  prenosných  ochorení
a HIV

- účelom je podať prehľad o rôznych antikoncepčných metódach a ich účinnosti
a kladenie dôrazu na výhody sexuálnej zdržanlivosti a partnerskej vernosti.

- úlohou  je  popísať  a charakterizovať  účinnosť  jednotlivých  antikoncepčných
preparátov a pomôcok, ktoré si účastníci vyťahujú z klobúka.

3. Láska, sexualita a ochrana pred HIV
- účelom je pomôcť formovať osobné postoje k partnerskému vzťahu, sexualite

a ochrane proti HIV
- úlohou je hádzať kockou a podľa farby,  ktorá padne,  si  účastníci  vyžrebujú

otázku zo skupiny otázok s korešpondujúcim farebným označením.



4. Sexualita rečou tela
- účelom je vyjadrenie  pocitov a situácie  vzťahujúcich sa k láske,  partnerstvu

a sexualite pomocou pantomímy.
- úlohou  je  predviesť  situáciu  zobrazenú  na  kartičke,  ktorú  si  účastníci

vyžrebujú.  Na  kartičkách  sú  zobrazené  situácie  ako  sú  byť  nesmelý,  byť
homosexuálny, nešťastná láska, francúzske milovanie, povedať nie, a pod. 

 
5. Život s HIV/AIDS

- účelom je navodiť pocit tolerancie a pochopenia osôb infikovaných
vírusom HIV, odstrániť predsudky a mylné názory.

- Úlohou  je  vymyslieť  životný  príbeh  postavy  s HIV  pomocou
obrázkov, na ktorých sú znázornené rôzne životné situácie a diskutovať o nich.

Ďalšie informácie:

 Pred uskutočnením projektu:
o realizátor projektu musí preukázateľne oboznámiť vedenie škôl zapojených do

projektu  s  jeho  obsahom,  zámerom  a priebehom  zároveň  ich  požiadali
o informovanie rodičov,

o  vedenie školy by malo informovať rodičov o konaní projektu,
o v prípade,  že  si  rodičia  neželajú,  aby  sa  ich  dieťa  na  projekte  osobne

zúčastnilo, ich rozhodnutie musí byť akceptované,
o vedomosti  žiakov  a  študentov  o  problematike  HIV/AIDS je  vhodné  overiť

dotazníkovou  metódou  v  dostatočnom časovom  predstihu  pred  konaním
projektu alebo rozhovorom s pedagógmi.

 Po realizácii projektu:
o je  spísaný  záznam  z konania  projektu,  ktorého  súčasťou  je  aj  vyjadrenie

zúčastnených pedagógov.
o  s časovým odstupom po realizácii projektu  je vhodné opäť overiť vedomosti

žiakov  a získať  tým  spätnú  informáciu  o úspešnosti  projektu  a zlepšení
vedomostí žiakov o HIV/AIDS.

 


