Manusark til bildeserie fra Peru
”Snakk så jeg forstår, lærer!” (Om du bryr deg om meg)
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Logo
Tittel
Maria
I 1.klasse hadde jeg det ikke bra.
Læreren snakket bare spansk, og jeg forsto ikke hva han sa.
Jeg måtte også snakke spansk. Da forsto ikke læreren meg. Jeg var ikke meg.
Jeg var veldig liten.
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Andeshare
Kanskje så liten som en Andeshare?
Steinhytte
Maria er quechuaindianer.
Hun bor med familien sin nesten 4000 meter over havet.
Unger som bærer alpakka
Alle Maria kjenner lever av å gjete alpakka og lama.
Vinter
Livet i fjellet kan være tøft.
Kvinner som spinner
Alle kan spinne! Både store og små. Ulla selger vi på markedet i Sicuani. Men,
vi tjener ikke så mye på å selge ull, sier Maria.
Arbeid med jorda
Av og til hjelper Maria til med å sette poteter.
Slik har vi alltid gjort det, sier Maria
Macchu Picchu
…helt sidan Inka-tiden!
(Overalt i Peru finnes ruiner og rester av flotte byggverk)
Inkakongen
Inkakongen var mektig. Men han tapte for de spanske erobrerne.
Indianerne fikk ikke lenger styre landet sitt. De ble undertrykket.
Gruppe av menn
Maria vet om mange som ikke er stolt av å være indianer.
De vil helst flytte fra fjellet.
Skur
Men, i byen er det trist å bo, tenker Maria.
Her er vi jo enda fattigere enn hjemme.
Jeg vil i alle fall gå på skole først! Så jeg kan få meg en jobb.
Klasserom
Hva sier han? (Klikk 5 ganger og spørsmålstegn kommer opp)
Læreren snakker spansk. Men vi forstår jo ikke spansk.
Mange av barna gir opp. De slutter på skolen.
Barn med flagg
Hurra!
Hei Verden har startet et prosjekt på skolene våre slik at vi får undervisning på
vårt eget språk!
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Oversiktsbilde, skole
Her er skolen til Maria.

Manusark til bildeserie fra Peru
”Snakk så jeg forstår, lærer!” (Om du bryr deg om meg)
Pengene som blir samlet inn i Norge går til 27 slike fjellskoler i Peru.
Vi kaller prosjektet tospråklig og tverrkulturelt.
Vi vil at alle de 1137 barna på prosjektskolene skal fullføre grunnskolen!
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Lærer i klasserom
Nå forstår vi!
Læreren til Maria snakker både spansk og quechua!
(Han har gått på kurs)
Bok
For første gang har Maria fått en lesebok på sitt eget språk!
(Vi skal lage flere)
Klassen ser på veving
Timene har også blitt annerledes.
Nå lærer vi ting vi har bruk for, sier Maria
Menn viser fram planter
I fjellene vokser mange slags planter og urter. De kan virke mot ulike
sykdommer.
Menn med ”sverd”
Vi quechaer har så mye å fortelle, så mye å vise fram!
Barn danser
Maria danser en quechuadans.
Hun er ganske stolt.
Klasserom
Nå er det ingen som vil slutte lenger!
Tre jenter på køyeseng
“Jeg er nok ikke så liten likevel. Jeg kjenner meg stor!”
Logo

