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Ezagutza?

Galdera egin da = Galderari erantzun zaio
Law Giver Manifestaren arabera

Bizitza osorako, bilatu, irabazi eta ezagutzak aplikatu!
Burmuinak ariketa fisikoa egin behar du funtzionatzen jarraitzeko. Ariketa onenak
ezagutzak bilatu, irabazi, aplikatu eta jarraitasuna dira. 1 Jainkoak nahi du pertsona
bakoitzak ezagutza bilatzea, irabaztea, aplikatzea, ezagutzetik errausketara pasatzea.
Ezagutzaren jarraipena espezie bakoitza hilezkortasuna da.

Ezagutza bilatzen doako hezkuntzarekin hasten da (Ikasi eta irakatsi).
Jarraian ikasten ikasteko prestakuntza. Behar den moduan eta ondorengo hezkuntza.
Hezkuntza guztia publikoa da. Hezkuntza pribatua amaitzen da!

Foru Aldundiak "Doako Hezkuntza" eskaintzen du jaiotzatik hasi eta
adinekoentzako barne. Gobernuz kanpoko hezkuntza ez da onartzen, itxia da.
Hezkuntza (doakoa, publikoa) probintzia batek eta konderriak ematen dute.

SmeC 'Shire mediku hezkuntza konplexua '.
PHeC 'Probintziako Ospitaleko hezkuntza konplexua '.

PDEc 'Lurralde Defentsarako Larrialdi Zentroa '.
CE 'Komunitateko larrialdi zerbitzua '

Hezkuntza guraso, hezitzaile eta sendagileen arteko lankidetza da.
Doako hezkuntza, Doako osasuna eta Ikastaroak dakartza. Ez, etxeko lana!
Ez, gobernuz kanpoko hezkuntza! Ez, Unibertsitateak!
Ikaskuntza, lan-esperientziak, antzinatasunak, sustatutako irekiera
dagoenean. Sailkatu ondoren ikasketa gehiago egin. Lan esperientziak
sustatutako irekiera dagoenean, antzinatasuna....
1st Ikasi, ulertzen duzunean, hasi irakasten. Doako hezkuntzan ikasle bizkorrek ikasle
geldoak irakasten dituzte. Lanean esperientziadun langileak etorri berriak
entrenatzen ditu. Etxean, aiton-amonek haurrei irakasten diete, seme-alabei.
Gurasoek haurrei irakasten diete.
Ezagutza bilatzeak galderak egitea esan nahi du. Ezagutza eskuratzeak Erantzunak
lortzea esan nahi du. Ezagutza aplikatzeak erantzunak erabiltzea esan nahi du ideiak
izateko eta gero neurriak hartzea.Jarraikortasunak metatutako ezagutza guztiak
hurrengo belaunaldira pasatzea esan nahi du.
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Nola zalantzan jartzeko?
1st galdera bat formulatzen da (garrantzitsua, erantzun erabilgarria jasotzea)

2nd nori galdetu 'Bilatu titulazio egokia duen norbait (pertsona bat baino
gehiago galdetu beharra egon daiteke)
3rd eskerrik asko erantzun duenari (trebetasun sozial ona)
4th 'Irabazia' erantzun onargarria (baliteke erantzun onargarririk ez izatea)
5garren Idatzi edo entzunezkoa, ikusizko erregistroaren erantzuna (k)

6th 'Aplikatu ' Zu zer 'ikasi ' (erantzun)
7garren Erabili zure ezagutza berria 'irakatsi ' beste batzuk (Ezagutzaren jarraipena)

Zer zalantzan jartzeko?
Dena (adimenduna, ezagutza bilatzen eta lortzen)

Noiz zalantzan jartzeko?
Orain (trebetasun sozial adimentsua eta ona)

Zergatik zalantzan jartzeko?
Galderak egiteko beharra sortzen da (jakin-mina, jakin behar da, elkarrizketa)

Ideiak dira Etorkizunaren hasiera.
Ideiek eboluzio aldaketekin jarraitzea ahalbidetzen dute.
Ideiak jabetza intelektualeko jarduera guztietan
sortzaileenak eta produktiboenak dira. Ideiak Ezagutzaren
jarraikortasunaren bidez gordetzen dira.

Ez utzi ideiak ahazten edo galtzen.

Idatzi itzazu.

Gorde, sailkatu, artxibatu eta berriro bisitatu!

Egunero ideia asko pentsatu eta azkar ahaztu edo galdu egiten dira.
Kontserbatu, grabatu edo idatzi ez izanaren arrazoia. Onenak galdu
egiten dira!
Memoria ez da fidagarria ideia berriak gorde eta elikatzeko orduan. Eraman
koadernoa (antolatzailea) edo grabagailua zurekin. Ideia bat sortzen
denean, gorde ezazu.Astero bidali zure ideiak!
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Plagiatzea ideia berriak eraiki eta aurrera eramateko. Zergatik berridatzi ondo
idatzita dagoen zerbait. Erabil ezazu! Zabaldu.Eboluzioak aurrera egiten du lehendik
dagoenaren gainean eraikiz eta gero berriak sortuz. Egin gauza bera.Ideia bat
amaitzen da. Ideia berriak aurrera eramateko birziklatu daitekeen guztia
berreskuratu!
Berrikusi zure ideiak. Zure ideiak berrikusten dituzunean (4 astean behin). Batzuek
ez dute baliorik izango. Ez dute merezi zintzilikatzeko. Baztertu itzazu. Ideia batzuk
erabilgarriak dira orain edo geroago. Jarrai itzazu, artxibatu: 'Active 'edo' Geroa '.
Berrikusi, artxibatu ondoren, hartu "Aktiboa" fitxategia.
Aukeratu ideia bat! Orain egin ideia hau hazten. Pentsa. Lotu ideia erlazionatutako
ideiekin.Lagundu zure ideia ikerketekin, saia zaitez ideia honekin antzekoa edo
bateragarria den zerbait aurkitzen. Ikerketa internet, artxiboak, liburutegiak ...
galdetegiak erabiltzen dituzte. Ikertu angelu eta aukera guztiak.
Zure ideia aplikatzeko prest dagoela uste duzu. Egin ezazu. Saiatu iritzia jasotzen,
ideia ondo molda dadin.Ideia hau aktiboa da, aukeratu hurrengoa, ....
Etorkizuneko froga ideiak Ezagutzaren jarraitutasunaren bidez.

Ziurtatu ezagutzaren jarraipena zure ideien fitxategiak
eguneratuta mantenduz. Gainera, zure "Borondatean"
aipatu non aurki daitezkeen.

Ezagutzaren jarraipena
Ezagutzaren jarraitutasunak gizabanakoaren ezagutza bihurtzen du (jabetza
intelektuala) hilezkorra. 14 urtetik aurrera bakoitzak bere bizitzako
esperientziak gordetzen ditu (positiboa eta kezkagarria). Familiak jabetza
intelektualaren ondarea harrapatu, zaindu eta elikatu.
Pertsona baten ezagutza familiarekin partekatzen da (gurasoak, aiton-amonak),
komunitatea. Partekatzea ahozkoa da, audioa (ipuinak kontatzea), bideoa (erakusten)
, itzala (eskuetan).
Erakundeek beren langileak harrapatu, kontserbatu eta berrerabiltzen dituzte, 'I.P'.
Komunitateek beren herritarren jabetza intelektuala erabiltzen dute guztion onerako.

Foru Aldundiak Artxiboak gordetzen ditu.
Langile batek IP kopuru handia uzten duenean arriskua ez dago. Burmuin euri
horri aurre egiteko, funtsezkoa da langilearen jabetza intelektuala mantentzea.
Ezinbestekoa da langileak alde egin aurretik ezagutza hori jasotzea, gordetzea.
Kapturak audioa esan nahi du (ipuinak kontatzea), bideoa (erakustaldia), itzala
(lan egin ondoan)!

Ohar ! Jabetza Intelektual guztia Shire da (komunitatea) jabea! Ez dago
copyrightik ez patenterik! Copyrighta aldarrikatzea Shire-ri lapurtzea da!
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Egin behar duzu:

Bilatu ezagutza: galdetu, abenturak izan, jakinmina izan, entzun, behatu,
bilatu, irakurri, ikusi ...

Ezagutza lortu: ulertu, esperimentatu, ulertu, ikasi, errepikatu,
teorizatu, plagiatu, ulertu, ..
Ezagutzak aplikatu: aholkatu, egin, gidatu, instruitu, orientatu, erakutsi, irakatsi

Ezagutza gorde: ipuin kontaketa, erakustaldia, eskuetan ...

Gobernuaren doako hezkuntza eskatu sehaskatik errausketara.
Zure da 1 Jainkoa eskubidea eman! Gobernuz kanpoko hezkuntza itxi egiten da.

Jabetza Intelektuala komunitatearen jabetzakoa da (Shire)! Copyrighta,
irabazteko patentea aldarrikatzea komunitateari lapurtzea da, ANDEREA R6.
Universe Custodian Guardians-ek ez ditu unibertsitateak onartzen.
Esan ez unibertsitate elitista ustelari. Tutorearen zaindaria
ikastun gisa hasten da. Laneko esperientziak azterketa gehiago
egiten ditu. Zaitez antzinatasuna sustatu. Lan esperientzia
gehiago azterketa gehiago, sustapen gehiago..

Ospatu

06.1.7. Heziketa eguna(NAtm)
zure inguruko Gathering batean!
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