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Jarduera:
Zuhurra + Aurrezlea = Etorkizun hobea
Finantzen eta aseguruen inguruko hezkuntzen garrantzia
Herialdeek finantza-gaitasunak izatea oinarrizkoa da herrialdeen egonkortasun eta garapen ekonomikorako, beraz, ezinbestekoa da gazte-gaztetatik planteatzea gaur egungo haur
eta gazteak etorkizunerako hobe prestatuko dituzten gaitasunak garatzeko jarduerak,finantza-erabakiak erantzukizunez
eta informazioarekin hartzen jakin dezaten.
Aurreztea, etorkizuneko arriskuak edo erretiroak osatzen
dute pertsonen bizi-zikloa, besteak beste, beraz, ikasleek
haien inguruan hausnartzen laguntzea ezinbestekoa da
haien prestakuntzan.
ELGEren hitzetan, finantza-lehiakidetasuna da “
finantza kontzeptuen eta arriskuen ezagutza eta ulermena,
eta baita diru-testuinguru anitzetan haiek aplikatu ahal izateko gaitasuna, motibazioa eta konfiantza lortzea, giza-banakoen eta gizartearen ongizatea lortzeko eta haiek
bizitza ekonomikoan parte hartzea errazteko”.

Jarduera
Bigarren hezkuntzan eta batxilergoan, ikasleak gero eta
autonomoagoak dira eta gero eta erantzukizun gehiago
hartzen dute.Gazte asko hasten dira euren dirua kudeatzen,
edo gidatzen, eta, ondorioz, euren ibilgailuaren gainean zein
kaletik doazen edo dauden gainerako pertsonen gainean
erantzukizun bat hartzen doaz. Ondorioz, hainbat kontzeptu
jarri behar izaten dituzte praktikan, besteak beste, plangintza,
aurreztea edo kontsumo arduratsua. Autonomia areagotze
horrek euren bizitzaren hainbat arlotan erabakiak hartzea
dakar, oro har, gaur egungo beharren inguruan. Horregatik,
funtsezkoa da agian etorkizunean aurre egin beharko dizkieten arrisku ekonomiko zein pertsonalen ikuspegiaz jabetzen

lagunduko dizkioten egoerak planteatzea,ezustekoen
prebentzioa euren bizitzaren atal bat era dezan.

Nola egingo dugu?
Etapa horretan, oso garrantzitsua bihurtzen da lagunen
onespena eta iritzia. Hori dela-eta, gai horiek
taldetan lantzea proposatzen dugu: hasieran 5 edo 6 ikasleko taldetan landu eta, gero, ondorioak gela osoari azaltzea.

Helburuak:
- Finantza-gaitasunak garatzen laguntzea biharren hezkuntzako eta batxilergoko ikasleengan.
- Aurreztea eta planifikatzearen inguruan hausnartzea, besteak
beste, egoera errealetatik abiatuta.
- Arriskuaren inguruan eta hura kontrolatzeko dauden irtenbideen inguruan hausnartzea (prebisioa, babesa eta
aseguruak egitea).

Denbora: 50 min.

Maila: Bigarren hezkuntza eta batxilergoa
(12 urtetik 18ra)

Materialak: Ibilbide-orria, pertsona,
arrisku eta prebentzioko txartelak.
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Garrantzitsua da nerabezaroan, gazteek jakitea zein arrisku eduki
ditzaketen, bai egungo bizitzan bai etorkizunean. Horregatik,
hurrengo jarduera proposatzen dizugu zure ikasleentzat:

1

Hauxe inprimatu behar duzu:
- 5 ibilbide-orriak (taldeko bana).
- pertsonen eta arriskuen txartelen sorta 1.
- prebentzioko txartelen 5 sorta (taldeko bana).

Aurkezpena (10 min.)
Urratsez urrats:

Hurrengo galderekin, esaterako, eman hasiera eztabaidari:

A Ikasleak gaur egungo garaian kokatuko dira

Ba al dakizue zer den arriskua? Zuen ustez, zein arrisku izan ditzakezue zuen egunerokoan? Eta gazte giza, arrisku zehatzak izan ditzakezuela uste al duzue?Zer iruditzen zaizue prebentzioa?Beharrezkoa
dela uste al duzue?Zuen ustez, gauza bera al da prebenitzea eta
babestea? Transferi al daitezke arriskuak edo haien ondorioak?
Eta nagusi egin ahala, zer uste duzue, arrisku gehiago edo gutxiago
izango dituzuela?Zuen gurasoek zituzten arrisku berberak dituzuela
uste al duzue? Zuen ustez, zein arriskuri egin behar dizkiete haiek?...

bere pertsonaiaren ezaugarriekin.

B Arriskuen txartelak bere bizitzaren
beste etapa batean kokatuko ditu.

Tailerraren lehenengo zati honetan, garrantzitsua da ondorengo
hausnarketara eramango gaituzten gako-kontzeptuak azaltzea.
Bukatzeko, ikasleei esan diezaiekezu euren bizitzan zehar pertsonen erantzukizunak aldatzen doazela, beraz, haiek aurkituko
dituzten arriskuak ere, haiei aurre hartu eta haietatik babesten
lagunduko dieten erabakiak hartu beharko dituztela.
Arriskua zer den hobeto ulertzeko, gure infografia irakurri dezakezu.

Talde-lana (25 min.)

Gela 5 taldetan zatitu eta talde bakoitzari ibilbide-orri bana eta
12 prebentzio-orriak banatu.
Ondoren, eman iezaiezu pertsonaien orri bat eta arriskuen beste
bat (talde bakoitzari bat desberdina).

Arriskuaren arabera, ikasleek bi prebentzioko
ekintza zehaztuko dituzte, zeinei esker hari
aurre egin eta erretiro unera arte haien bide-ibilbidean jarraitu ahal izateko, eta haien aukerak
azaldu beharko dituzte.

D

Taldeari dagokion arriskuaren prebentzioan
oinarritutako leloa sortuko dute.

Denborarik ematen badu, eskatu ikasleei eskatea noiz izan daitezkeen
lagungarri prebentzio-txartelak eguneroko bizitzan.
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Bateratze-lana (15 min.)

Talde bakoitzeko bi ordezkari hautatuko dira, zeinak taldearen
ondorioak eta diseinatutako leloa
azalduko dieten gainerako ikasleei.
Jarraitu finantza-hezkuntza zure ikasleekin lantzen!
Sar zaitez http://www.segurosypensionesparatodos.org orrian

Zenbait definizio:
Arriskua: Etorkizun hurbil edo urrutikoan gerta daitekeen gertakizuna, zeinaren ondorioak kezkatzen gaituzten. Alde negatiboa du, galera ekonomiko edo kalte fisiko edo psikikoekin lotutakoa, eta baita alde positiboa ere, zeinak diru-irabaziak zein irabazi pertsonalak lortzen laguntzen digun.
Babesa: Norbait edo zerbait babesteko ekintza eta efektua (babestu, defendatu, zaindu) dakar.
Prebentzioa: Egoera edo zailtasun bati aurre hartzea dakar arriskua gutxiagotzeko helburuarekin. Kalte batek eragin ditzakeen galerei aurre egiteko hainbat prekauzio-neurri hartzean datza.
Aseguru: Aseguru-etxeak kontratuan zehaztutako ezustekoren bat gertatuz gero
asegurudunari edo aseguruaren onuradunari kalteengatik ordaintzera behartzen duen merkataritza-kontratua.Horren truke, hartzaileak prima
ordaindu behar dio aseguru-etxeari.
Termino gehiago ikusi ahal izango dituzu gure Glosarioan, edo zure ikasleei gomendatu diezaiekezu Gazteentzako glosarioa.

Riesgo

Slogan

Marcos
23 urte ditu eta Enpresa ikasketak egiten
ari da unibertsitatean. Asko gustatzen
zaio lagunekin ateratzea eta haiekin
jarduerak egitea, baina beti ezin du. Izan
ere, asteburuetan tabernari aritzen da
jatetxe batean, gurasoei laguntza
emateko bere ikasketen ordainketarekin.
Bere enpresa abiaraztea du amets.

Arriskua
25 urte barru erretiroa hartzeko plana
egin duzu, eta 250.000 euroko saria
egokitu zaizu loterian.

Pablo

Gazte ekintzaile bat da, 25 urtekoa. Diru
guztia inbertitu du, abentura-kiroleko
txangoak antolatzen dituen enpresa
batean. Web orri bat eta profilak sortu
ditu sare sozialetan, bere burua
ezagutzera emateko eta eskaintzen
dituen zerbitzuak iragartzeko. Enpresak
jardunean emandako lehenengo
hilabeteak oso arrakastatsuak izan dira,
udaberri eta udakoak izan direlako.

Arriskua

5 urte falta zaizkizu lan-bizitza uzteko,
eta langabezian geratu zara.

Juan

40 urte ditu, Elenarekin ezkonduta dago,
eta hiru seme-alaba dituzte, 12, 10 eta
5 urtekoak. Senar-emazteek taberna
bat kudeatzen dute herriko plazan.
Ahalegina egiten dute hilean diru-kopuru
txiki bat aurrezteko, sor litezkeen
aparteko gastu txikietarako.

Arriskua

20 urte barri hartuko duzu erretiroa.
Lanetik atera eta etxera itzultzen
zarenean, ohartzen zara lapurtzera
sartu direla, eta gauzarik baliotsuenak
eraman egin dizkizutela.

15 urte falta zaizkizu oraindik lan-bizitza
amaitzeko; sute bat izan duzu
sukaldean, eta zure etxe gehiena eta
auzokoena kaltetu ditu.

Arriskua

38 urte ditu, eta 20 urte eman ditu
familiaren enpresan, langileak kontratatzeko eta giza baliabideetako arduradun gisa. Azken hilabeteetan, enpresak
diru-sarrera gutxiago izan ditu, eta
langile-zerrenda erdira murriztu behar
izan du.

Silvia

10 urte barru hartuko duzu erretiroa,
eta zure hileko diru-sarrerak erdira
murriztuko dira krisi ekonomikoaren
ondorioz.

Arriskua

35 urte ditu, eta 15 urte dituen Anaren
ama da. Aspaldi galdu du harremana
alabaren aitarekin, eta ez du haren
laguntzarik jasotzen. Anak albaitaria
izan nahi du handitan, eta asko
ahalegintzen da ikasketetan hori
lortzeko. Belének lan asko egiten du,
behar adina diru izan eta alabaren
ikasketak ordaindu ahal izateko.

Belén

Prebentzioa

Prebentzioa

Prebentzioa

Erosketak egin edo zerbitzuak kontratatzen
dituzu aseguruekin (ezabatzeko asegurua,
hegan egitekoa, bermea hedatzeko
asegurua...)

Aseguru bat kontratatuta duzu (etxekoa,
sute-asegurua, autoarena, bizitza-asegurua...)

Hilero aurrezten duzu, diru-kopuru txikiak
izan arren, eta etxean gordetzen dituzu.

Prebentzioa

Prebentzioa

Prebentzioa

Hilero 50€ sartzen dituzu, gutxienez,
bankuko aurrezki-kontu batean.

Ezagun eta lagun asko dituzu hainbat
enpresa eta erakunde publikotan.

40 urte betetzean pentsio-plan bat
kontratatu zenuen.

Prebentzioa

Prebentzioa

Prebentzioa

Lan-esperientzia ona duzu.

Beti saiatzen zara etxean, lanean, autoan...
su-itzalgailuak edukitzen.

Beti ari zara prestakuntza hartzen eta
kontu berriak ikasten.

Prebentzioa

Prebentzioa

Prebentzioa
Epe luzeko gordailu batean sartzen dituzu
aurrezkiak (10 urteko epearekin)

