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Galdera egin = Law-Giver Manifest-ek erantzun duen galdera

Irtenbide guztiak irabazi asmorik gabekoak eta indarkeriarik gabeak izan behar dira!
Galdetzea eta erantzunak jasotzea gizakiaren erabakiak hartzearen parte da.
Ez ezazu asmatu, suposatu edo espero. Galdetu, jaso erantzunak, iragazi eta sartu erantzuna (k) . ? a?
a-k ideiak sortzen ditu. Ideiak dira gizakiak bikain egiten dituena!

Galdera egindako galdera = Galdera erantzun CG-ren zati bat "ikasi eta irakatsi"
Galderak egitea eta erantzunak jasotzea ikaskuntzaren zati bat da. Erantzun baliagarriak ematea irakastea
da.

Galdetu eta erantzunak CG-ren "Ezagutza bilatu, irabazi eta aplikatu" atalaren barruan dago. Galdera
(bilatu) , erantzunak lortu (irabazia) , erantzunak eman

(aplikatu) . Erantzunak gordetzea CG 'Ezagutzaren jarraitutasuna' da.

Nola zalantzan jarri?
1 st galdera formulatzen da (garrantzitsua da erabilgarria jasotzeko
erantzun)

2 nd nori galdetu ' Bilatu titulazio egokia duen norbait (han
pertsona bati baino gehiagori galdetzeko beharra izan daiteke)

3 rd Eskerrik asko erantzun duenari (trebetasun sozial ona)

4 th ' Irabazia' erantzun onargarria (batzuetan ez dago onargarririk
erantzun)
5 garren Idatzi edo audio, ikusizko erregistro erantzuna (k)

6 th ' Aplikatu ' Zu zer ' ikasi ' ( erantzun)
7 garren Erabili zure ezagutza berria ' irakatsi ' beste batzuk (trebetasun sozial ona)
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Zer zalantzan jarri?
Dena (trebetasun sozial adimentsua eta ona)

Zergatik galdetu?
Behar bat (jakin-mina, jakin behar da, elkarrizketa egiten) galderak egiteko sortzen da

Noiz galdetu?
Orain (trebetasun sozial adimentsua eta ona)

Zelan joan da zure eguna? Zergatik zaude triste? Une txarra al da galdetzeko?

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Galdera Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea
Galdeketa behar duen guztia zalantzan jartzen ahalegintzen naiz
Laguntza behar dut
Beste batzuk galderak egitera animatuko ditut, erantzunak bilatzera. Eskerrik
asko galdera eta erantzunengatik

Zure tutore leialik apalena (1 st izena) For the Glory 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitza galdera egoki bati erantzuna bilatzen ari zaren bakoitzean erabiltzen da!
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