
HAURTZAROA ETA 
GAZTAROA 

Zein adinetarako proposatzen da: 16-18 
urtekoentzat pentsatutako jarduera, nahiz 
eta 14-16 urtekoentzat ere egokitu daitekeen.

Jardueraren helburua: koronabirusak 
pertsonalki zein gure inguru hurbilenean 
nola eragin digun hausnartzera gonbidatzea. 
Beste leku batzuetan zer gertatu den ikertzea, 
konparatzeko eta aldea ikusteko. Enpatia 
sortzea eta kezkatzen dituzten alderdiak 
identifikatzea nahi dugu.

Materiala eta denbora: behar dugun fitxa 
kopurua inprimatu beharko dugu (ahal 
bada, FITXA GUTERRES DIN A3 formatuan 
edo 2 DIN A4tan, FITXA HERRIALDEA DIN 
A4 batean). Jarduerarako erabiliko dugun 
denbora-tartea ez da finkoa. Bi ordu egoki 
izan daitezke, baina gutxiago ere iraun 
dezake. Denboraren erdia 2, 3, 4 eta 5 
puntuetarako erabili dezakegu, eta beste 
erdia 6 eta 7 puntuetarako. Kontuz ibili behar 
da 7. punturako erabiliko dugun denbora 
mugatzearekin, azken puntua den arren 
interesgarriena izan baitaiteke.

Jardueraren garapena: 

Jarduera 3 eta 6 pertsona bitarteko talde 
txikietan egiteko pentsatuta dago.

“FITXA GUTERRES” eta “FITXA HERRIALDEA” 
eranskinak banatuko ditugu. Fitxak azalduko 
ditugu, bai eta lan egiteko sistema ere, 2. 
puntuan oharrak hartzen has daitezen.

https://videos.un.org/es/2020/04/16/no-
olvidemos-a-los-ninos/ web orrialdean 
sartuko gara. Bertan, Nazio Batuen 
Erakundeko idazkari nagusi António 
Guterresen bideo bat ikusiko dugu, “No 
olvidemos a los niños” (“Ez ditzagun haurrak 
ahaztu”) izenburuduna. 4 minutu eta 9 
segundo irauten du,  audioa ingelesez dago 
eta azpitituluak gaztelaniaz. Krisi honetan 
haur eta gazteei eragiten dieten arriskuen 
deskribapen argia egiten du eta 4 alderditan 
zentratzen da: hezkuntza, elikadura, 
segurtasuna eta osasuna.

https://www.un.org/es/coronavirus/articles/
protejamos-hijos-salvaguardemos-bienestar 
web orrialdean bideoaren transkripzioa dago 
eskuragarri arabieraz, ingelesez, frantsesez 
eta gaztelaniaz.

Bideoa ikusten duten bitartean, ikasleak 
fitxako lehen zutabea betetzen joan 
daitezke Guterresek azaltzen dituen 
arriskuen deskribapenarekin. Bete ondoren, 

garrantzitsuenak iruditu zaizkienak partekatu 
eta denon artean komentatu ditzakegu. 
Komeni da lekua uztea António Guterresek 
aipatu ez baina haiei garrantzitsu iruditzen 
zaizkien arriskuei buruz aritzeko. (Jardueraren 
amaieran ere puntu honetara itzul zaitezkete, 
arrisku berriak aurkitu dituzten ikusteko).

Koronabirusak sortutako egoerak haur eta 
gazte askori nola eragin dien ikusi ondoren, 
“egoera hurbilena” landuko dugu. Taldean 
hurrengo bi zutabeak beteko ditugu:

Lehenengorako, eztabaidatu egingo dugu 
nola ari garen gu gure ingurune hurbilenean 
egoera bizitzen, gure familian, lagunekin 
eta eskolan. Nola eragin digu hezkuntzan, 
elikaduran, segurtasunean eta osasunean? 
Gero, zutabea beteko dugu eztabaidatutako 
azalduz.

Bigarren zutaberako, gure ingurune zabalean 
egoera nola bizi izan duten hausnartuko 
dugu. Albisteak ikusi baditugu edo adi egin 
bagara, ikusiko genuen nola ari diren egoera 
bizitzen nire herriko, hiriko edo herrialdeko 
beste eremu batzuetan, pertsona guztiei ez 
baitie modu berean eragin.

 Orain zurea ez den herrialde bat hautatzeko 
unea da. Hartu bat zerrendatik eta ikertu 
nola ari diren bizitzen koronabirusaren krisia.  
(“FITXA HERRIALDEA” erabiltzen dugu).

Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Kamerun, Boli 
Kosta, Espainia, Filipinak, Gabon, Ekuatore 
Ginea, India, Indonesia, Mexiko, Mozambike, 
Kongoko Errepublika Demokratikoa, Senegal 
eta Venezuela.

Informazioa bilatzeko fitxako estekak edo 
Interneteko komunikabideetako albisteak 
erabil ditzakezue.

Azkenik, ondorioak aterako ditugu. Lekuen 
arteko desberdintasunak ikusi ondoren 
nola sentitzen garen aztertuko dugu, 
eta horretarako “FITXA_HERRIALDEA” 
eranskineko dagokion atala bete eta 
partekatuko dugu.

FITXA_GUTERRES 
FITXA_HERRIALDEA

Eranskinak hemen    
deskargatu daitezke

 Elkartasun-kanpaina. 2020/21 ikasturtea. Eraldatzen hasteko pres

sentitu / alderatu eta egiaztatusentitu / alderatu eta egiaztatu

GARAIAN
koronabirusaren

https://www.un.org/es/coronavirus/articles/protejamos-hijos-salvaguardemos-bienestar
https://www.educa.itakaescolapios.org/eu/campanas/2020-2021-reiniciando-para-transformar/siente/compara-y-contrasta

