
 

NAHIKO! 5

FAMILIAREN KOADERNOA

Familia agurgarria: 

Zuen seme-alaba EMAKUNDEren NAHIKO proiektuan
helburua giza eskubideetan oinarritutako emakumeek
sentsibilizazio eta prebentzioa da, etor-
parekotasuenan eta maitasunean oinarritu ditzaten,
etxeetan eta etxekoen artean. 
 
Heziketa garrantzitsu honetarako eskola eta familien
etxekoekin egiteko ariketa txiki batzuk 
honetan, beren buruei buruzko hausnarketa
horretan, etxekoen laguntza behar-beharrezkoa zaie, ispilu lana eginez, 
beraien alde agertuz. 
 
Zuen seme-alaben eta familia osoaren onerako izango
zeregin erraz hauek egiteko. 
Ondo pasa elkarrekin! 
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alaba EMAKUNDEren NAHIKO proiektuan parte hartzen ari da ikasturte honetan. 
helburua giza eskubideetan oinarritutako emakumeek jasatzen dituzten etxeko tratu txarren aurkako

-kizunean beren pareja eta famili harremanak elkarren arteko errespetuan,
n oinarritu ditzaten, giza eskubideak nagusitu daitezen, kalean bezala,

eskola eta familien elkarlana beharrezkoa denez, proiektu honek etxean
etxekoekin egiteko ariketa txiki batzuk proposatzen dizkie neska-mutilei. ““NNOORR  NNAAIIZZ  NN

, beren buruei buruzko hausnarketa proposatu diegu, bere burua hobeto ezagutu eta
beharrezkoa zaie, ispilu lana eginez, baloraketa positiboa eginez eta maitekiro 

alaben eta familia osoaren onerako izango delakoan, denbora eta atentzio pixkat eskatzen dizuegu
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FAMILIAREN KOADERNOA 

parte hartzen ari da ikasturte honetan. Egitasmo honen 
jasatzen dituzten etxeko tratu txarren aurkako 
pareja eta famili harremanak elkarren arteko errespetuan, 

giza eskubideak nagusitu daitezen, kalean bezala, bere 

elkarlana beharrezkoa denez, proiektu honek etxean eta 

NNII??”” lehendabiziko atal 

proposatu diegu, bere burua hobeto ezagutu eta onartu dezaten. Lan 
positiboa eginez eta maitekiro 

delakoan, denbora eta atentzio pixkat eskatzen dizuegu 
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1 ETXEKOEN NOREN ANTZA? 
IKASLEEK FAMILIAREN 

LAGUNTZAREKIN EGITEKO 

   

Maiz, etxekoekin antza handia dugu, ez soilik itxuraz eta gorputzez, baita nortasunez eta izaeraz ere. Jakina, alde 
batetik odol edo geneen indarra eta bestetik, eta gehien bat, ohitura, bizimodu eta heziketa amankomunaren eragin 
handiarengatik. Baina, hala ere, nor norbera da. Etxekoak ezagutuz, neure burua hobeto ezagutu dezaket. Noren 
antza dut? Amarena, aitonarena, anai edo ahizparena, osabarena, pisukidearena...? Zertan dut antza? Zertan ez, 
zertan gara ezberdin? 
 

BERE ARGAZKIA, 
IZENA ETA 

BERAREKIKO LOTURA 

ZERTAN DUGU 
ANTZA FISIKOKI 

ZERTAN DUGU 
ANTZA IZAERAN 

ZER DU BERAK 
EZBERDINA 

ZER DUT NIK 
EZBERDINA 
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2 NIRE EGUN ON BAT 
IKASLEEK FAMILIAREN 

LAGUNTZAREKIN EGITEKO 

   

Ziur egunen batean nitaz bereziki harro sentitu zirela etxekoak. Noiz? Zergatik? Zer egin edo esan nuen? Zer 
gertatu zen? Galdetu etxekoei eta idatz ezazu. 
 

 

 

 

 

 
   

3 NERE ALDE ONAK 
IKASLEEK FAMILIAREN 

LAGUNTZAREKIN EGITEKO 

   

Zer da etxekoek nigan ikusten duten gauzarik onena? Eta zer zuzendu edo hobetu beharrekoa? Maite nautenez, 
gauza onak eta hobetu beharrekoak laguntzeko esango dizkidate. Dena den, azken hitza nerea da: adoz al nago 
esan didatenarekin? Ez? Ba beraiekin hitz egin beharko dut argitzeko, nik beraiek hobeto ulertzeko, eta beraiek ni. 
 

NORK ESANDA NERE ALDE ONAK HOBETU BEHARREKOAK 
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4 SENDATU ETA LAGUNTZE

HITZAK 
  

Besteek esanda edota geure buruari guk geuk esanda,
galaraziz. Beste batzuk berriz, osatu eta indartu
Idatzi hemen, mesedez, azken hilabetean
dizkiozun hitzak: 
 
NORK ESANDA: 
 

 

 

 

  

5 ETIQUETAK EZ, ESKERR

  

Etiketa bat jartzen diogunean pertsona bati hegoak
bizimodu bat debekatzen diogu eta beste bat
dugu, gurekin berdintasuna eta kidetasuna
etxeko guztiek eta ezabatu etiketa hauek, ez erabili inoiz. Eskerrik asko
 
Sinadurak: 
 

1. UNITATE DIDAKTIKO FAMILIAREN KOADERNOA

SENDATU ETA LAGUNTZEN DUTEN 

Besteek esanda edota geure buruari guk geuk esanda, hitz batzuk gaixotu eta ahuldu egiten gaituzte konfiantza
galaraziz. Beste batzuk berriz, osatu eta indartu egiten gaituzte, bizitzarako gure kemena eta adorea

hemen, mesedez, azken hilabetean gertatu zaion zerbait dela eta, zure neska edo mutilari

ETIQUETAK EZ, ESKERRIK ASKO 

pertsona bati hegoak mozten dizkiogu, nolakoa izan behar duen esaten
bizimodu bat debekatzen diogu eta beste bat derrigortu, askatasuna lapurtzen diogu eta menpekotzat
dugu, gurekin berdintasuna eta kidetasuna ukatuz, bere duintasuna ukatuz. Ados bazaudete, izenpetu azpia

ezabatu etiketa hauek, ez erabili inoiz. Eskerrik asko. 

FAMILIAREN KOADERNOA 

 

N DUTEN FAMILIAKOEK EGITEKO 

 

hitz batzuk gaixotu eta ahuldu egiten gaituzte konfiantza 
egiten gaituzte, bizitzarako gure kemena eta adorea berpiztuz. 

gertatu zaion zerbait dela eta, zure neska edo mutilari esan nahi 

 

IKASLEEK FAMILIAREN 

LAGUNTZAREKIN EGITEKO 

 

mozten dizkiogu, nolakoa izan behar duen esaten diogu, 
derrigortu, askatasuna lapurtzen diogu eta menpekotzat hartzen 

Ados bazaudete, izenpetu azpian 
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