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1 NNEERREE  PPOORRTTAA

  

Nola da nere portaera etxean? Zein eskubide 
dago? Babesten eta ahalbideratzen al ditut nere
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GGIZA EESKUBIDEEN

PPROIEKTUA NERE

FFAMILIAN

  

NAHIKO! 5-6 55  
UNITATE 

DIDAKTIKOA

  

IKASLEAREN KOADERNOA (1/1)

 

AAEERRAA  IIKKEERRTTUU  

Nola da nere portaera etxean? Zein eskubide ditut? Zein erantzukizun? Eta familiako besteek? Orekarik ba
dago? Babesten eta ahalbideratzen al ditut nere familiako besteen eskubideak nere portaerarekin?

BESTEAK BESTEEN ESKUBIDEAK

  

  

  

  

  

  

  

IZENA 
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Zein erantzukizun? Eta familiako besteek? Orekarik ba al 
familiako besteen eskubideak nere portaerarekin? 

BESTEEN ESKUBIDEAK 
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NERE ERANTZUKIZUNAK 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 NNEEUURREE  BBUURRUU

  

Zer hobetu dezaket nere portaerarekin nere familiako
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BESTEAK BESTEEN ERANTZUKIZUNAK

  

  

  

  

  

  

  

UUAARRII  EESSKKUUTTIITTZZAA  

Zer hobetu dezaket nere portaerarekin nere familiako besteen eskubideak babestu eta ahalbideratzeko?
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ERANTZUKIZUNAK 

besteen eskubideak babestu eta ahalbideratzeko? 

 



GIZA ESKUBIDEAK NERE FAMILIAN
 

  

3 SS..OO..SS..  AAGGEENNDD

  

“Familiako giza katea” eta “EMA.S.O.S. 
Telefonoa” jolasetan etxean gerta daitezkeen 
egoera, portaera eta aldaketak ezagutu dituzu. 
Horietako zeintzuk daramate familia giza 
eskubideruntz? Zeintzuk tratu txarreruntz? 
Beharrezkoa bada, irakasleari jolasak eskatu 
hobeto gogoratzeko eta galdera hauek 
erantzuteko bi koloreko geziaren bi aldeetan.
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DDAA  

katea” eta “EMA.S.O.S. 
Telefonoa” jolasetan etxean gerta daitezkeen 
egoera, portaera eta aldaketak ezagutu dituzu. 
Horietako zeintzuk daramate familia giza 
eskubideruntz? Zeintzuk tratu txarreruntz? 
Beharrezkoa bada, irakasleari jolasak eskatu 

atzeko eta galdera hauek 
erantzuteko bi koloreko geziaren bi aldeetan. 
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GIZA ESKUBIDEAK NERE FAMILIAN
 

  

4 GGIIZZAARRTTEEAARRII

  

Norberak asko egin dezake, eta familiak ere
familiaren bizitza familikideen Giza Eskubideetan oinarritzeko. 
ez denean, gizarteak erantzun behar du egoera tamalgarrian 
eskubideak babestu eta bermatzeko. 
Nola egin behar du zure ustez? Zer eskatzen diozu zuk gure gizarteari (jendea, 
lagunak, bizilagunak, eskola, udaletxea,

 

  

5 GGIIZZAA  EESSKKUUBBI

  

Giza Eskubideen arloan, tratu txarren arloan,
gabe, beti, gure gezi bikoitzean, gorriruntz

 
Zergatik ez dituzue zuen eskaerak amankomunean
gizarte erakunde eta elkarteei? 
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II  NNEERREE  EESSKKAAEERRAAKK  

Norberak asko egin dezake, eta familiak ere bai, tratu txarrei “Nahiko!” esan eta 
Eskubideetan oinarritzeko. Baina, hau gertatzen 
du egoera tamalgarrian dauden persona horien 

eskatzen diozu zuk gure gizarteari (jendea, 
udaletxea, polizia, ospitalak, elkarteak...) gai honetan?

BIIDDEEEENN  EERREEDDUUAA  

Giza Eskubideen arloan, tratu txarren arloan, ezinezkoa da “neutrala” izatea, beti eragiten dugu.
gabe, beti, gure gezi bikoitzean, gorriruntz ala berderuntz goaz. 

Zergatik ez dituzue zuen eskaerak amankomunean jartzen eta guztion izenean eskutitzak 

IKASLEAREN KOADERNOA 

elkarteak...) gai honetan? 
 

 

ezinezkoa da “neutrala” izatea, beti eragiten dugu. Eginez eta egin 

eta guztion izenean eskutitzak bidaltzen dagozkien 


	ComportTxt1: 
	ComportTxt2: 
	ComportTxt3: 
	NombreTxt: 
	ComportTxt4: 
	ComportTxt5: 
	ComportTxt6: 
	CartaTxt1: 
	DerechosTxt1: 
	DerechosTxt2: 
	CartaTxt2: 



