
• Txanda-kopuru bera eta mota 
berekoak eman ikasle bakoitzari.

• Zoriondu ikasle guztiei beren lan, 
gaitasun eta ekimenagatik, bai eta 
beren gogoberotasun eta portaera 
egokiagatik ere.

• Bilatu zure ikasle guztiei erakargarri 
iruditzen zaizkien gaiak.

• Erreakzio konstruktibo, bihozbera, 
positibo eta zehatz bat lagungarria da 
guztientzat.

• Ikasleei egiteko bat agintzean, aldatu 
aldiro ikuspegi didaktikoa eta aktiboki 
lan egiteko metodoak.

• Aldatu aldiro lan-taldeko kideen rolak.

• Ikasle guztiei eskatu ekarpena egitea.

• Eman lanbideei buruzko adibide bat, 
genero-estereotipoan oinarritua 
ez dagoena (esate baterako, Sara, 
eraikuntzako langilea).

• Eredu egokia ezarri: aztertu zure 
irakaskuntza-materiala eta ikasgelako 
dekorazioa, genero aldetik orekatua 
izan dadin.

• Irakaskuntza-plan egoki bat izatea da 
jarduera bati ekiteko modurik egokiena.

• Eman testuingurua jarduerari. Erabili 
istorio-kontaketa.

• Eskatu laguntza gurasoei.
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