Filma: Paperezko hegazkinak
Zuzendaria: Robert Connolly
Herrialdea: Australia
Urtea: 2014
Generoa: Drama
Gidoia: Robert Connolly, Steve Worland
Aktoreak: Sam Worthington, Ed Oxenbould, Deborah
Mailman, Nicholas Bakopulos-Cooke, Ena Imai, Terry Norris, Peter Rowsthorn, Julian Dennison, David
Wenham, Shane Adamczak, Fiona Blakely, Commander Bo.
Dylan mutikoa Australian bizi da bere aitarekin. Bizitza
aldatu egingo zaio Japonian ospatuko den paperezko
hegazkinen Munduko Txapelketan parte hartzeko
ametsa betetzen denean. (FILMAFFINITY)
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1. FITXA TEKNIKOA
Hasteko, pelikularen “nortasun agiriaren” datu batzuk
jasoko ditugu. Nork, noiz, non egin duen:
Jatorrizko titulua:
Zuzendaria:
Herrialdea:
Urtea:

2. LABURPENA ETA PERTSONAIAK
Idatzi 5-7 lerrotan pelikularen laburpena

Pertsonaien inguruan pentsatu. Idatzi nolakoak diren eta zer eskaintzen diguten:

Dylan

Jack, Dylanen aita

Aitona

Kevin, Dylanen adiskidea

Kimi
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Jason

3. BALIOAK
Hainbat egoeraren aurrean zuzen eta arduraz jokatzen laguntzen diguten gidatzat hartzen baditugu, ‘Paperezko hegazkinak’ pelikulak zein balio transmititzen digun aztertuko dugu. Aipatu hiru eta azaldu beraien esanahia.

Japonian ospatzen den paperezko hegazkinen munduko txapelketan parte hartzea da Dylanen ametsa.
Lanez, fedez, irmotasunez, kiroltasunez eta izadiarenganako estimuz lortuko du berak. Definitu bost balio hauek eta
adibideren baten bitartez, zure bizitzan non eta noiz agertzen diren adierazi.

Lana

Deinizioa
Adibidea

Fedea

Deinizioa
Adibidea

Irmotasuna

Deinizioa
Adibidea

Kiroltasuna

Deinizioa
Adibidea

Izadiarenganako estimua

Deinizioa
Adibidea
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5. FAMILIA
Familiako kideek une zailetan elkarri laguntzen eta eusten diotela ikusi dugu pelikulan: samintasunez beteriko mundutik
ateratzen laguntzen dio Dylanek aitari; aitonak –bere erara bada ere- badaki non egon familiak bere beharra duenean.
Horren haritik, bakarka, aipatu familiari buruzko ondorengo esaldietatik zeintzuk diren, zuon ustez, egiazkoak eta
zeintzuk gezurrezkoak eta azaldu zergatik.
- Familiak eguneroko lanean laguntzen dit

egia

gezurra

- Familiak gaizki egiten dudana zuzentzen du bakarrik

egia

gezurra

- Familia guztiak berdinak dira

egia

gezurra

- Familia garrantzitsua da nire garapen pertsonalean

egia

gezurra

egia

gezurra

PARA TRABAJAR EN GRUPOS
- Familiak nire familiakoak ez diren beste batzuez arduratzera narama

Hausnarketa honen ostean, pertsona hobea izaten eta besteen alde konprometitzen dizutela-eta, zure familiaz nabarmenduko zenituzkeen hiru ideia nabarmendu.
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Frantzisko Aita Santuak familiari buruz esan dituen esaldi batzuk irakurri eta komentatu egingo ditugu.

“Elkartasunean heztea, beraz, gizatasunean hezte da. Familiari lagundu
eta familia babestu elkartasun eta errespetuan hezi dezan, horixe da,
hain zuzen, urrats erabakigarria gizarte zuzen eta gizatiarragorantz
jotzeko”.

“Familia senidetasunaren iturria da eta, horregatik, bakerako oinarria
eta bide nagusia, bokazioz, bere maitasunaz kutsatu beharko lukelako
mundua”.
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