
 

NAHIKO! 5

FAMILIAREN KOADERNOA

1 NERE ESKUBIDEAK

  

Zein eskubide dituzu ZUK? Zein eskubide bermatzen
eta gizarteak? Etxekoekin hitz egin eta beheko taula osatu.
 

NERE ESKUBIDEAK

Berdinak, mutila nahiz neska izan

Bizitzeko eskubidea

Segurtasunez bizitzeko eskubidea

Aske izateko eskubidea

Tortura eta tratu txarren kontrakoa

Osasuna eta Gizarte Segurantzakoa

Dohako eta beharrezko Hezkuntzakoa

Lana izatekoa 

Legearen aurrean berdina izatera

Bikotea izan eta familia eratzekoa

Bikotekidearen eskubide berak izatekoa

Bikotean eta banatzen garenean

  

 

GGIZA EESKUBIDEEN

PPROIEKTUA

NERE FFAMILIAN

  

NAHIKO! 5-6 55  
UNITATE 

DIDAKTIKOA

  

FAMILIAREN KOADERNOA

 

NERE ESKUBIDEAK 

dituzu ZUK? Zein eskubide bermatzen ditu zure familiak? Zeintzuk gizarteak? Zeintzuk
beheko taula osatu. 

NERE ESKUBIDEAK FAMILIA 

Berdinak, mutila nahiz neska izan  

Bizitzeko eskubidea  

Segurtasunez bizitzeko eskubidea  

Aske izateko eskubidea  

Tortura eta tratu txarren kontrakoa  

Osasuna eta Gizarte Segurantzakoa  

Dohako eta beharrezko Hezkuntzakoa  

 

Legearen aurrean berdina izatera  

eratzekoa  

Bikotekidearen eskubide berak izatekoa  

Bikotean eta banatzen garenean  

IZENA 

SKUBIDEEN 

ROIEKTUA 

AMILIAN 

 
UNITATE 

DIDAKTIKOA 
 

FAMILIAREN KOADERNOA 

IKASLEEK FAMILIAREN 

LAGUNTZAREKIN EGITEKO 

 

ditu zure familiak? Zeintzuk gizarteak? Zeintzuk familiak 

GIZARTEA 
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2 NERE ETXEKO ESKUBIDE, ARDURA 

ETA EGINBEHARRAK 

IKASLEEK FAMILIAREN 

LAGUNTZAREKIN EGITEKO 

   

Nola mamitzen dira gure etxean, eguneroko bizitzan, guztion eskubide hauek? Denok gara berdinak? Denok 
ditugu eskubide berberak? Denok gara pareko familiakideak? Zer egiten dugu horrela izan dadin? Nola bermatzen 
ditugu pertsona guztion eskubide guztiak gure familian? Idatzi goiko ilaran familiakideen izenak eta taula bete 
ezazue. 
 

FAMILIAKIDEA 
    

Bizitzeko eskubidea 
    

Segurtasunez bizitzeko eskubidea 
    

Aske izateko eskubidea 
    

Bere bizitza proiektua egiteko 
eskubidea 

    

Bere lagunak izan eta zaintzekoa 
    

Berarentzat denbora izateko 
eskubidea 

    

Tratu txarrak eta irainen 
kontrakoa 

    

Osasuntsu bizitzeko eskubidea 
    

Atsedena hartzeko eta aisialdia 
izatekoa 

    

Familia guztion artean zaintzeko 
eskubidea 

    

Hezkuntza eta prestakuntza 
eskubidea 

    

Norberaren prestakuntza 
hobetzekoa 

    

Norberaren zaletasunak 
garatzekoa 

    

Lana izateko eskubidea 
    

Lana bilatzeko aukera berdinak 
izatekoa 

    

Etxea eta lana orekatzeko 
eskubidea 

    

Etxeko ardurak denon artean 
eramatekoa 

    

Gogo askez bikotea izan eta 
familia eratzekoa 

    

Familiakideen eskubide berberak 
    

Familiaren egoera eta aldaketa 
guztietan 
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NERE FAMILIAREN ERREZETA 
Zein da zuen etxeko sekretua, familiakide guztiok zuen eskubide guztiak goza itzazuen familiako errezeta? 
Idatz ezazue lauki bakoitzean familiakide bakoitzak horretarako egiten duena. 

 

 

 

 

 

TRATU TXARRAK 
ESKIBIDERIK GABE 
Zure eskubide horietatik, zeintzuk ez dira errespetatzen bikotean tratu txarrakdaudenean? 

Berdinak, gizona nahiz emakumea izan  

Bizitzeko eskubidea  

Segurtasunez bizitzeko eskubidea  

Aske izateko eskubidea  

Tortura eta tratu txarren kontrakoa  

Osasuna eta Gizarte Segurantzakoa  

Dohako eta beharrezko Hezkuntzakoa  

Lana izatekoa  

Legearen eta Justiziaren aurrean berdina izatekoa  

Bikotea izan eta familia eratzeko eskubidea  

Bikotekidearen eskubide berak izatekoa  

Bikotean eta banatzen garenean  

  

  



GIZA ESKUBIDEAK NERE FAMILIAN
 

  

3 ETXEKOEK NERETZAT NA

  

 
  

4 ETXEKOENTZAT NIK NAH
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ETXEKOEK NERETZAT NAHI DUTENA

 

ETXEKOENTZAT NIK NAHI DUDANA

 

FAMILIAREN KOADERNOA 

 

HI DUTENA 
FAMILIAKOEK 

EGITEKO 

 

 

 

I DUDANA 
IKASLEAK 

EGITEKO 
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