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Gorputzak eta Gogoak zaindu behar dituzte

Giza gorputzak eta buruak zaindu behar dute. Gorputzak arnasteko airea, edateko ura,
janaria, babes arropa, babesleku segurua eta jarduera fisikoa behar ditu. Adimenak
estimulazioa behar du, komunikatu.
Probintzia eta Shire-k jarraibideak eta ekintzak eskaintzen dizkiete komunitateei hori emateko. Ezagutza
eta osasuna dira oinarria. Ezagutzen duen komunitate osasuntsua klima-aldaketaren,
hondamendien, kutsaduraren, gaixotasunen, erronkei aurre egiteko ondo hornituta dago.
Ezagutza lortzen da! Ikasten, irakasten, bizi esperientziak lortzen da. Lortutako ezagutzak
bizitzeko eta bizirauteko erabiltzen dira.
Probintziako gobernuak eta Shire kontseiluak "doako hezkuntza eta osasuna" eskaintzen dituzte
jaio gabe hasi eta adinekoak barne. Gobernuz kanpoko hezkuntza eta osasuna ez dira onartzen eta
itxi. Ikasketek lankidetza ordezkatzen dute (Uni) graduak.

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 ikasteak dakartza. Ez gobernuz kanpoko hezkuntzarik, ez Unibertsitaterik, ez
osasun pribaturik.
UCG1 hezkuntza onartzen du ' Ikasi gero Irakatsi 'ikasketa metodoa eta doako hezkuntza
publikoa. Shiran emana (SmeC) eta Probintzia (PHeC, PDEc

, CE) osasun eta hezkuntza zerbitzuak jaiotzetik errausketara. Ikasi gero Irakatsi, 1 st ikasi
(ulertu, ulertu) , gero irakatsi (beste batzuek ikasi duzuna) .

Jaio gabea

Hezkuntza (ikasi, irakatsi) eta osasuna jaio gabekoekin hasten da. Jaio
gabea ikasten du soinua ezagutzeko. Gurasoak irakatsi hitz eginez,
irakurtuz, oihuka, kantatuz, musika eginez, barre eginez, maskoten
soinua sartuz, kanpoko zarata, beste jendea, ...
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Indarkeria jaio gabekoekin hasten da. Amarengan jaiotako jaiotza, aitak elkarri tratu txarrak ematen
dizkio. Ikasi ondo dagoela ahoz tratu txarrak ematea eta bizitzan aurrera egingo duela. Amak
edaten duen jaio gabea, adimena aldatzeko substantziak erabiliz erretzen duena. Jaio berri honek
osasun arazoak izango ditu eta oso litekeena da adikzioa izatea.

Haurdunaldia antolatu baino 7 aste lehenago, astean 6 egunetan parte hartzen du. SmeC '. Jaiotzek
beste helduei eta haurrei entzuten die talde senari atxikimendu soziala eragiten. Ikasten eta
sozializatzen du.
Ohar ! 1 JAINKOA gizakiak izaki sozial gisa diseinatu zituen. Sozializatu nahi izatea, taldeko kide
izatea.

Amak bertaratzen dira, ' SmeC 'Astean 6 eguneko harrera, 1 wmw . 3 urte igaro ondoren,
gutxienez 280 ordu betez SmeC , ikasten eta irakasten Osasun eta Ikasketen
Merkataritza Agiria ' (ikusi Shire SmeC) .
Aita bertaratutakoek, PHeC-k astean egun bat jasotzen du, 1/7 wmw (ikusi Probintziako PHeC) . Bertaratzen ez
diren gurasoek ez dute ordainik.

Jaioberria
'Jaioberriak' arnasa hartzen, soinuak ateratzen ikasten du (negar egin) , elikatu (bularra da onena

) , irribarre egin, aurpegiak ezagutu. Txertatu zaitez (derrigorrezkoa) ! Ama berriak SmeC-ra joaten
jarraitzen du.

SmeC ' Shire mediku hezkuntza konplexua '(ikusi shire plangintza)
A Shire-k doako medikuntza eskaintzen die kontzepziotik heriotza arte
guztiei eta doako hezkuntza haurrei eta adinekoei.
Komunitateko zerbitzu horiek SmeC bidez eskaintzen ditu. SmeC ere
lanerako bidea da SHE bakarrik!
Doako mediku eta hortzetakoa (ospitaleko prozedurak izan ezik) denei (ez kaioletako errehabilitatzaileak) .
Urteko azterketak guztientzat! Mutilentzako doako hezkuntza

(9 urtera arte) , neskak (17 urte arte) , adinekoak. Amak * eta haurrak astean 6 egunetan joaten dira
eguzkia atera eta ordu 1era ilunabarra baino lehen. Estalki guztia, oinetakoak, janaria, edaria eta
material didaktikoa eskaintzen zaizkie. Dutxa daiteke. Irtetean, ama eta haurrak aldatu egiten dira.
Emandako guztia egonaldia da. Ez dago etxeko lanik ** .

*

(lortu 3 orduko atsedenaldia eta ordaindu 1 x wmw) ** (honek ikasketa bereizten irakasten du

, aisialditik lan egitea, etxeko denbora)

Aitak fisikoki minduta dagoen ama jasan duen haurra.
Gerora bizitzan jasango du HEk egindako tratu txarrak. BERE MEREZI egitea ondo dagoela
pentsatuko du. Gurasoek bortxak (harremanetarako kirola, telebista saioak) maite dituzten
pertsona ospetsuak aurkezten dituzte
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roll eredu gisa. Horrek haurrak toreatzaile bihurtzera bultzatzen ditu.

Denak SmeC Dauka Bilgunea !
9 urte arteko mutilak, neskak SmeC hezkidetzan parte hartzen dute. 10-17 urte bitarteko neskak SmeC-n gelditzen
dira. Utzi batekin, ' Familia Unibertsitateko Diploma '. 10 mutilak joaten dira, 'PHeC'.

Probintzia batek doako ospitale eta larrialdi zerbitzuak eskaintzen ditu. Pentsamendutik errausketara
denontzat. Helduentzako eta ofizioentzako doako hezkuntza. Komunitateko zerbitzu horiek PHeC, PDEc
eta CE bidez eskaintzen ditu.

PHeC ' Probintziako Ospitaleko hezkuntza konplexua '
Mutilena (jakintsuak) 10-14 urte bitartekoak astean 6 egunetan parte hartzen dute
PHeC, 'Mutila bakarrik ikastea'. 14 laguneko taldeetan ikusi, entzun, probatu,
ulertu, irakasten ikasten dute (wltut) . Amaitzean jaso, ' Mutil Eskolako Diploma '!

Astean 1 eguneko zerrendako aitak trebatu eta irakasleek laguntzen dute. Jaso, 1/7 wmw. Joaten
ez diren aitak 7 eguneko errehabilitaziora joaten dira!
15-18 urte bitarteko adingabeek 3 urte saritzen dituzte (1 x wmw) ikastuneko ikaslea PHeC-n, Apprentice
College. 14 ikastuneko taldeetan, ikasi, azkenean. 1. urtea unibertsitatean 3 egunetara joaten dira, CROn
batean lan egiten dute 3 egunetan. 2. urtea unibertsitatean 2 egunetan joaten da, lanean 4 egunetan. 3. urtea
unibertsitatean 1 egunetan joaten da, lanean 5 egunetan. Amaitutakoan jaso "PHeC Trade Certificate".

Senior 62 urteko HEk irakasten du: HEk Bizitzako esperientziak transmititzen ditu hurrengo
belaunaldiei Apprentice College-n (saritutako 3 x wmw) .

Goi Mailako Heziketa hemen dago: Eskola Teknikoa '. Hilabete 1 egun osoko
Begirale ikastaroa. Hau da Sunrise ondoren ordu 1 eta Sunset baino ordu 1
lehenago astean 6 eguneko 4 aste ikastaroa. Egunerokotasuna: otoitzak,
ariketak, psikologia, komunikazioa, delegazioa, lidergoa, batzordeak ...
Arrakastaz burutzea, jaso ' Begirale-ziurtagiria '.

Gehiago ikasteko aukera dago hemen:
PHeC: Eskola Teknikoa

> Begirale Ziurtagiria , 4 x wmw

PDEc: Lidergo Unibertsitatea

> Buruzagi Diploma , 5 x wmw

Lidergo Unibertsitatea
CE: Lidergoaren Prestakuntza Kanpaldia
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PDEc ( Probintziako Defentsa Larrialdietarako Zentroa)
PDEc ' Lidergo Unibertsitatea ' hilabete osoko 2 egun osoko ikastaroak
eskaintzen ditu, 'Leader Diploma', 'Manager Diploma'.

Lidergo ikastaroaren egunerokoa eguneroko ikastaroa bezalakoa
da larrialdi zerbitzuaren betebeharrak. Amaitzean jaso, ' Buruzagi
Diploma '. Zuzendari ikastaroa konfiguratzea da, hastea, ' CROn '. Hori
eginda irabazi egin duzu, ' Zuzendari Diploma '.
PDEc ' Lidergo Camp ' 2 hilabeteko egun osoko administrazio ikastaroa
eskaintzen du. Ikastaroa sortu da, ' Cluster CROn '. Larrialdiei aurre egiten
die. Osatzeak irabazten du, ' Administrari Titulua '.

'Defentsarako Larrialdietako Probintzia Zentroa' ( PDEc) mariskalek zuzentzen dute,
larrialdietan laguntza, orientazioa eta babesa ematen die Probintziari eta Shires (Komunitateak)
. PDEc, CE-k Ezkontza Santuaren Kontratua abiarazi du ',' Leadership camp 'prestakuntza
ematen die administratzaileei. 1 urte konpultsiboa 'Komunitateko larrialdiak ( CE) ' zerbitzua 17
urteko SHEk eta 18 urteko HEk.
PDEc eman larrialdietan laguntza. Larrialdi zerbitzuek jendea informatu, ohartarazi, salbatu, jendea artatu,
eraikinen, erabileren, trenbideen, errepideen, treneko langileen eta erreserbaren larrialdiko konponketak egiten
dituzte. Larrialdi zerbitzu guztiak PDEc bakoitzaren barruan bateratzen dira. Erreserbistara deitu behar denean.

PDEc babesa eman. Erakunde paramilitar gisa funtzionatzen dute. Erabili paramilitarren diziplina
indarkeriarik gabe. Ez dute jazarpenik entrenatzen, atxilotu ez hiltzen, ez torturatzen zalantzan
jartzen dute, adeitsuak ez dira harrokorrak.

PDEc komunitatea gaixotasunetatik babesten du: inokulazioa, tratamendua eta berrogeialdia. Koarentena,
PDEc-ek konposatuak erabiltzen ditu komunitatea mehatxuetatik babesteko: kutsadura, adimen
urritasuna, sexu desgaitasuna (haurra lapurreta, sexu nahasia, genero bera) . Babesak zaintza,
prebentzio eta esku hartzearen bidez.

CE 1 urteko "Komunitateko Larrialdiak" zerbitzu konpultsiboa funtzionatzen du 17 urteko SHEk eta 18
urteko HEk. CEk mugen babesa, ezinegon zibilak, "hondamendiak" kudeatzen ditu (gizakia eta naturala) ,
ibilbidearen orientazioa, bikotearen hautaketa.

Denak (desgaitasuna duten pertsonak biltzen ditu) 17 urteko SHEk eta 18 urteko HEk
komunitatearentzat eta beraientzat baliagarriak izan daitezkeen ebaluatzen dute. Karrerako
ibilbidea ezaugarri pertsonalen arabera aukeratzen da
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eta komunitatearen beharra. Bikote bat ere aukeratzen da, "Matrimonio Santuaren" Kontratua egiteko.

CE garaian SHE eta HE gazte guztiak ebaluatzen dira
(emozionalki, mentalki, fisikoki) bikoteko gaitasunaren gainean. "CE" -k
aldagai batzuk erabakitzen ditu "nor den" Ezkontza Santuaren "kontratua
egiteko egokia den (HMC) .

Aldagaiak: Emozionalki, mentalki eta fisikoki ondo; Probintzia
aniztasuna; Arraza osotasuna.

Bera, fisikoki biderkatzeko gai ez direnak, guraso harrera bihurtu dira.
"Ezkontza Santua" kontratua egiten dute. CEk haurrak hornitzen ditu.

'CE' amaitu zuen HE oro erreserbista bihurtzen da, 49 urte bete arte. HMC amaitu
ondoren, erreserbista bihurtzen da, 49 urte bete arte.
Hezkuntzaren kredoa

Gobernuz kanpoko hezkuntza (Ez Joan) elitista da, anti soziala, komunitatearen aurkakoa. No
Go's-i diru publikoa ematen dion gobernuak hezkuntza publikoa lapurtzen ari da. Diru publikoa
lapurtzen duen gobernua delitua da, ustelkeria ordezkatu, auzipetu, ANDEREA R6 .

Unibertsitateek goi postuetarako lasterbide elitista. Lan esperientziarik ez izateak
desegokiak egiten ditu goi mailako lanpostuetarako. Hau amaitzen da!
Ordaindutako lana Custodian Guardian Apprentice itsasontziaren bidez irabazi
behar da:

Ikaskuntza> lan esperientzia> ikasketa gehiago> promozioa antzinatasunaren arabera>
lan esperientzia> ikasketa gehiago> promozioa ...
Etxeko hezkuntzak ebaluazioa oztopatzen du, hezkuntza publikoaren helburuak.
Hezkuntza publikoa derrigorrezkoa da. Gurasoek hutsik egin behar izaten dute.

Copyrighta Jabetza Intelektualaren etekin gutiziatsu berekoia da (IP) . "IP" guztia
Komunitatearena da, guztiek askatasunez erabiltzeko. Copyright amaitzen da! Copyrighta
komunitateari lapurtzen ari zaio, ANDEREA R6 .

Plagiatu ideia berriak eraiki eta aurrera eramateko. Zergatik berridatzi ondo idatzita dagoen
zerbait. Erabil ezazu eta zabaldu. Plagiatzea hezkuntza ona da, idazteko trebetasun ona !!!

Etxerako lanak ikasteko edo irakasteko modurik txarrena eta alferrikakoa da. Jakintsu bat
oharkabetasunak, lagunak, gurasoak, ezjakintasunak, denbora lerroak jasaten dute. Etxeko
lan gehienak ez ditu ebaluatzen eta kalifikatzen ari den jakintsuak egiten. Etxeko lanak
izaera desleialagatik
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alferrikakoa eta engainagarria da ebaluaziorako. Gurasoek eta hezitzaileek etxeko lanak onartzen dituzte,
iruzurrak egiten laguntzen dute.

Hezitzaileek arazo moralak dituzte markatzerakoan. Jakitunak ez
zuela zeregina egin susmatzen dute.
Ziurgabetasun hori dela eta, edozein marka erabiltzen da
gutxiago. Etxeko lanak ulermenaren ebaluazio tresna gisa engainagarriak dira. Etxeko lanak denbora,
baliabideak galtzea da. Esan EZ ra ETXERAKO LANAK !

Klaseko lana modu uniformean banatzen da, ikasketak eta lanak. Klasearen
iraupena 90 minutukoa da. 45 minutuko irakasgaia 45 minutu lanak amaitzen. Esleitzeko
lanetan, beharrezkoa denean irakasleak lagundu egiten du adibideak emanez.
Jakintsu azkarrak irakasleei jakintsu motelagoekin laguntzen dute. Klase garaian
amaitu gabeko lanak ikastolan aisialdian burutzen dira.

Etengabe amaitu gabeko zereginak dituzten jakintsuak ikaslearen klase gelara pasatzen dira. 'Slow
Scholar' klasea irakasle + guraso laguntzek ematen dute. Ikasle batek ezin du hurrengo irakasgaiaren
modulura joan uneko irakasgaiaren modulura% 70 gainditu gabe. % 70 onartzeak besteei ulertzen eta
ulertzen, aplikatzen eta irakasten duzula esan nahi du. Gutxiago huts egitea da! Hutsegiteak
errepikatzea esan nahi du (k) irakasgaiaren modulua (ez urte osoa) % 70 gainditu arte.

Ebaluazioa
Bekaduna: Pasatu edo huts egin. Gainditze tasa% 70ekoa da.
Hezitzailea: Klaseak gainditzeko gutxienez% 90eko tasa. Gutxiago, irakaslea birziklatu egiten da.

Nagusia: Ikastetxeko ikasleen% 80ko ulermen tasa. Gutxiago, nagusia
hostoak.

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Hezkuntza Otoitza

Fun-Day Celebration 6.1.7. NAtm

Maitea 1 JAINKOA Unibertso ederrenaren sortzailea
Zaindari zaindari leial xumeenak (1. izena) Ezagutzak bilatu, irabazi,
aplikatuko dituela bizitza osoan ikastea eta doako hezkuntzaren bidez
irakastea agintzen du.
Doako Hezkuntza publikoa laguntzeko

Eman bizitzako esperientziak hurrengo belaunaldiei For the Glory of 1
JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau klasean eta Hezkuntza egunean erabiltzen da.
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