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Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes 
Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordezkaritza 
 

Plza. Desamparados 1, 3º. 01004 Vitoria-Gasteiz  
Tfno. 945 123 483 / 670 238 258   Fax. 945 122 730 
E-mail: delegacionjovenes@diocesisvitoria.org 
Web: www.gazteok.org 

 
SOLASEAN 2013 - FITXA DIDAKTIKOA 
GAZTEAK ZALANTZAZKO ETORKIZUN BATEN AURREAN 

 

 Lanerako edukinak: 
- Krisiak nola eragiten digu gazteoi?: oraina eta geroa 
- Ze jarrera duzu krisiaren aurrean / zer eragiten dizu egoera honek?  
- Krisiaren kaltetuak: bidegabekeriazko egoerak 
- Nola ikusten duzu etorkizuna? 
- Zer egiten dugu eta egin dezakegu krisiari eta bere bidegabekeriazko 

 ondorioei aurre egiteko? 
 

Helburu nagusia 
Pairatzen dugun krisi egoeraz sentsibilizatu 
 
Helburu didaktikoak: 
* Krisia eta gazteenganako bere ondorioak aztertu 
* Krisiak eragindako sufrimendu eta bidegabeko egoeretara hurbildu 
* Gauzak hobetzeko dugun ahalmenaz kontzientziatu 
 
Norentzako: 
* Bachiller eta DBHko 4. ikasleentzako (15 urtearteko gazteak) 
 
Metodologia: 
* Fitxa didaktikoa landu, gaurko krisi egoerak gazteoi nola eragiten digun 
ikusten laguntzeko. 
* SOLASEAN lehiaketetan parte hartu: muralak, argazkiak, zine laburrak.... 
 
Materiala: 
*Ikasle bakoitzarentzat fotokopiak; argazkien fitxenak, errealitatearen aztarna-
fitxenak, ikur-fitxarenak eta lehiaketaren oinarriak. 
*Muralak egiteko: kartulinak, errotuladoreak, itsasgarriak... 
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solasean 2013-FICHA didaktikoa 

GAZTEAK ZALANTZAZKO ETORKIZUN 

BATEN AURREAN 

 

(Aurre-batzar baterako) 

 

*Gaiaren aurkezpena motibagarri izan dadin 
 
Garai txarrak gazteentzat 
Garai latza, murrizte garaia da, eta berorrekin gazte askoren oraina eta etorkizuna 
zapuzten ari dira. Finantza merkatuek, Europak eta politiko-jerarkiak ez dute 
inungo lotsarik gazteen hitza kontutan hartu gabe beren politikak ezartzeko, 
gazteegan duten eta izango duten eraginaz arduratu gabe. Krisiak denok 
harrapatzen gaitu, baina batzuk beste batzuk baino gehiago. Nortzuei eragiten die 
krisiak? Egia honen aurrean ezin ditugu begiak itxi. Zer ari da gertatzen? Zer egin 
dezakegu gazteok? 
 

Gazteak eta krisia gai harturik, internetetik, egunkarietatik, aldizkarietatik.. 

ateratako argazkien fotokopiak ekartzeko eskatzen zaie. Argazki gabe  ezingo 

dute-ta lan-dinamika osatu. 

 

* ARIKETA 

 

1. partea: ARGAZKIAK 

 * Lan-talde txikiak osatu 

 * Irakasleak talde bakoitzari, gazteak eta krisia gaiaz zerikusia duten 

argazkiak (1, 2, 3) banatu. 

 * Denbora bat eman ikus ditzaten 

 * Talde bakoitzean, deigarrien zein argazki izan zaien komentatu elkarren 

artean, eta zergatik 

 * Gaiari buruz bakoitzak ekarri duen argazkia erakutsi eta esplikatu. 

Ohartarazi, argazki hauek azkenean beharko ditugula. 

 

 

2. partea: AZTARNAK 

 * 4. fitxa, "Egungo errealitatearen aztarnak", eman taldeei. 

 * Denbora bat utzi  arretaz begiratzeko, gero talde bezala ondoren datozen 

hiru puntuei erantzun diezaieten. 

 * Taldeak, puntu bakoitzean atera diren ideia nagusiak, orri batean idatzita 

batuko ditu (ikastorduaren amaieran irakasleari emango die orri hau). 

  1. Aztertu eta komentatu, aztarna hauek  planteatzen dituzten, 

krisiaren ondorioak. 

  2. Nola eragiten digu krisiak gazteoi? 

  3. Zein pertsona edo giza-talderi eragiten die gogorrago krisiak? 
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3. partea: MARRAZKI HIZTUNA 

 

 * 5. fitxa, "marrazki hiztuna" eman taldeei 

 * Taldean irakurri eta bi galdera hauei erantzun 

  - Zer pentsarazten dizue esaldi hauek? 

  - Ze esaldi erantsiko zenioke zeuen burua hor azaltzeko? 

 
 

 

4.partea: SOLASEAN LEHIAKETAREN ETA MURALAREN AURKEZPENA 

 

HAU DEN HAU IKUSITA...GAZTEAK ZALANTZAZKO ETORKIZUN BATEN 

AURREAN... ETA ORAIN ZER? 

 * Taldeka galdera honi erantzun eta muralean adierazi. 

 * Jakinarazi, mural onena Solasean lehiaketara aurkeztuko dela, lehiaketako 

saria 150 €koa izanik. 

 * Lehiaketara aurkezteko muralak kartulina baten neurrikoa izan behar du 

(50x65zm) eta 2013ko otsailaren 15 aurretik eraman behar da. 

 * Muralen aurkezpena. 

 * Ikasgelako mural onena bozkaz hautatu, Solasean lehiaketara aurkezteko. 

 * Gai honi beroni buruz, gazteen argazki eta zine-labur lehiaketara 

aurkeztu ahal izango dutela adieraziko die irakasleak. Lehiaketaren arauen 

(6.fitxa) orria emango zaie. Maila bakoitzeko irabazleari 150 €ko saria emango 

zaio. 

 * Sari banaketa 2013ko otsailaren 22an, ostirala, Hegoalde Gizarte-etxeko 

aretoan izango da 19,30 eta 22,30 bitartean Solaseanen barruan: 

Elkarrizketa+kontzertua Luis Guitarrarekin. 

KRISIA ETA GAZTEAK 
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ABESTIAK: 

 

- Quien (Luis Guitarra) 

o http://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc&feature=related 

- Todo es de todos (Luis Guitarra) 

o http://www.youtube.com/watch?v=FlCUW3hBrvc 

- Desaprender la guerra (Luis Guitarra) 

o http://www.youtube.com/watch?v=zcnYcSRz9y4 

- Mundo roto (Macaco) 

- Marea de gente (Macaco) 

- Es tiempo de cambiar (Juanes) 

- Bandera de manos (Juanes) 

- Papeles mojados (Chambao) 

- Imagine (John Lennon) 

 

 

 

Gehiago sakontzeko WEBak 

 

http://www.democraciarealya.es/ 

http://movimiento15m.org/ 

http://www.facebook.com/pages/INDIGNADOS/150830908320393 

http://www.egk.org/es/inicio.html 

http://www.juventudsinfuturo.net/ 

http://www.caritasvitoria.org/ 

http://www.joc.es/web/ 
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