
 
 

 

 
HAUSNARKETARAKO IDEIAK 

 
Bienvenidos film labur bat da, gauza askori buruz ikasi eta hausnartzeko eta ondoren, 

ondorengo lanarekin zerikusia duten gai horietako batzuk planteatzen dira.  

Badakigu, ikasle-taldearen arabera, bide batetik edo bestetik lan egitea komeni dela, eta, 

beraz, libre izan gogoeta hobeto dela uste duzun tokitik eramaneko, lanaren hurrengo faseak 

(IMAJINATU eta ALDATU). 

 

Interneten erabilerari buruz 

- Juverren aitak ez du Internetik, baina bere irrati txikiari esker munduan gertatzen den guztiaren 

berri du. Zer deritzozu horri? Munduarekin benetan konektatuta al dago? Bi norabideko konexio 

batez hari gara? zein dira komunikazioa norabide bakarrekoa izatearen arriskuak? 

- Giseillaren aita bizitza hobe baten bila joan da, baita bere arrebaren bila ere. Uko egin al dio 

zerbaiti? Protagonistaren begien bidez, uko horiek merezi al dute? edo beraien etxeak uzten 

dituzte dagoeneko badaukaten zerbaiten bila? uste duzu komunikabideek dagoeneko baditugun 

ondasunak (materialak edo ez materialak) edukitzeko nahia eta beharra sortzen digutela? zein 

ondorio izan dezake horrek? 

- Egia al da hodeian dagoen guztia denon eskura geratzen dela? Edo Alidelek ikasten duenez, ba al 

daude ez ukitzea hobeto den gauzak? 

 

Eskola-errealitateari buruz 

- Konturatu al gara haurrek egunero joaten eta etortzen diren eskolara iristeko egiten duten 

bideaz? Imajina al dezakegu nola urrundik egon beharko lukeen gure etxeak gauza bera bizitzeko? 

- Zenbat esfortzu suposatzen du beraientzat? Eta haien familientzat? (Gero, hainbat 

kontinentetako barneratu eskolapioen errealitatea ezagutuko dugu) 

- Zein jarrerarekin joaten dira eskolara? Ni ere era berean noa? Gai naiz zergatik identifikatzeko? 

Zerk motibatzen nau eta zerk ez? Ba al du "munduarekin dudan loturak" edo sare sozialek 

motibazio horretan zerikusirik? Gai ote naiz daukadana baloratzeko? 

- Eskola gustatzen zaiela uste duzu? Eta zuri? Zer da eskolatik gehien gustatzen zaizuna? 

- Haur horiek zure aukera berberak dituztela uste duzu? Eta beraien gurasoen aukera berberak al 

dituzte? Haien hezkuntza lagungarria izan daiteke beraien familientzat? Zertan zehazki? (film 

laburren hutsalak diruditen gaiak antzematen dira, baina ozenki komentatzeko ere garrantzitsuak 

dira. Horiek, eta eragin handiagoa duten beste batzuk, hausnarketa bateratuaren ondoren 

antzeman edo zehaztu daitezkeenak)  
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